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  ملخص الدراسة
  
الدراسة إلى التعرف على مستوى األمن النفسي لدى معاقي انتفاضة األقصى  هدفت  

  .وعالقته بتقدير الذات 
  .األقصى انتفاضة خالل المعاقين من)أنثى37,ذآر187(فردًا 224من الدراسة عينة تكونت

  :الدراسة أدوات   
 الباحث تصميم من الذات تقدير ياسقمو,النفسي األمن على للتعرف إستبانة استخدام تم   

 بقطاع األزهر وجامعة اإلسالمية والجامعة األقصى جامعة في اإلخصائيين بعض وتحكيم
  .غزة

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة  
  .المتوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية -1

  .Personمعامل إرتباط بيرسون 2‐ 
                    للتجزئة جتمان ومعادلة النصفية جزئةللت براون سبيرمان إرتباط معامل -3

  .المقياس ثبات معامل إليجاد آرنباخ ألفا إرتباط ومعامل,متساوية الغير النصفية
  .مستقلتين عينتين متوسطات بين للفروق T.Test "ت" إختبار -4
  .One way anovaتحليل التباين األحادي  -5
  .Scheffe البعدى شفهية إختبار -6
 

 :يلي ما إلى الدراسة هذه خالل من توصلنا     
A.  قة ارتباطيةǚووجود ع ǏƮة األقưانتفا Ǒمعاق ǎات لدƦ ديرǀوت Ǒنفس ǇمƊ وجود

 .فكلما ƨاد مستوǎ األمǇ النفسǑ اƨداد تǀدير الƦات والعكس,بينǌما

B. ير الجنسƺلمت ǎƨية تعƑاƮơلة اǙات دƦ ƾكور(وجود فروƦ,ƚانا(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
 .فسǑ لƮالƠ اإلناƚالن

C. ابةƮاإل Ƴلنو ǎƨلة تعǙات دƦ ƾة(وجود فروưانتفا ƔاƮم,ǎرƤƊ ƚوادơ(, ياسǀم Ǐعل
Ǒالنفس Ǉة,األمưاإلنتفا ǑابƮم ƠالƮات لƦدير الǀياس تǀوم. 

D. Ǒالدراس ǎللمستو ǎƨتع Ǒالنفس Ǉاألم Ǒف ƾوجود فرو)ýوƊ ǎمستو,Ǒانƛ,ƚالƛ,ƴراب(, Ǐعل
 .ƮالƠ المستوǎ الƛالƚمǀياس األمǇ النفسǑ وتǀدير الƦات ل

E. ة األسريةƑƬلنمط التن ǎƨلة تعǙات دƦ ƾة(وجود فروơمتسلطة,متسام(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
 .النفسǑ وتǀدير الƦات لƮالƠ األسر المتسامơة

F. ǐادƮاإلقت ǎللمستو ǎƨلة تعǙات دƦ ƾوجود فرو)ƴمرتف,ƯفƤمن(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
   .ǐ المرتفƴلƮالƠ المستوǎ اإلقتƮاد,النفسǑ وتǀدير الƦات
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 :تمهيد
    Ǉالدور كا Ǒو البريطانǋ ƾاألسب Ǒف Ƴياư Ǉا فلسطيǌلǚتơوا Ǉم ýالعدو قب 

ǑيلƑو,اإلسراǁلƦب ýمơر تتƨوم بلفور وعد وƌƬم1917 سنة الم,Ǒǋاألم و Ǒا ولدت التƦǋ 
ƾلوƤالم ǉوƬالم ƣوالمس ǐالدمو"ýيƑسراƍ",Ǉمريكيا ولكƊ تولت ǇوƌƬ اƦǋ ýالطف Ǌالكري 

  .تنتǑǌ وǙ تتوقǙ ƻ والتǑ والعسكرية والسياسية اإلقتƮادية متطلباتǊ بكý بعد فيما
 الكونجرس قرار المتơدة الوǙيات رƑيس ǋاردǇ المستر ƴوق1922ƃسبتمبر20فǑو   

Źاǀمواف Ǐويد علǌت Ǉفلسطي,Ǒالعام نفس وف ǇعلƊ الكونجرس ǉقرار Ƴباإلجما ǐƦيد الƊ فǊي 
 األبيƯ الكتاƍ ƔلƺاƇ بريطانيا علǏ مارƬاý جورƜ عرƯ م1942  عام وفǑ ,بلفور وعد
ǐƦدد الơجرة يǌودية الǌالي Ǐلƍ Ǉفلسطي.  
   Ǒدر م1945 عام وفƮƊ د الكونجرسǌبع Ǉتروما Źبت قراراƛ Ǌفي ƠريƮبلفور ت 

 ).1988نوفơƊ ýمد( ,فلسطيǇ فǑ يǌودǐ وطǇ وƍقامة

 

   Ǒتم م1948سنة وف ƍǚتơý Ǉدولة وقيام فلسطي"ýيƑسراƍ",Ʀومن ǁلƦ ƣلم التاري ƻيتوق 
ƔعƬال Ǒالفلسطين Ǒف Ǌالưد نư اƦǋ Ǉالكيا ƔƮتƺالم.  

      
 تنƭ والتƊ,Ǒوسلو اتفاقية بتوقيƴ جديدة بمرơلة م13.09.1993بتاريƣ الưǀية ƊدƤلت   
Ǒا فǋواơف Ǐعل Ơمن ƔعƬال Ǒدولة الفلسطين Ɣدولة بجان ƍýيƑت,سراƊوبد Ʀباتالمجا 

 ƍسراƑيý مواƮلة Ɗولǌما ƊساسيǇ بƋمريǇ الفترة ǉƦǋ تميƨت,م2000عام ơتǏ السياسية
 مǇ الفلسطينǑ والƬعƔ الفلسطينية للسلطة المƨدوƜ والسلوǁ,والعدواǇ اإلستيطاǇ لسياسة
ƚيơ اتưالمفاو ƴم ýيƑسراƍ Ǉة مǌج Ǒاومة وتبنǀة المơالمسل Ǉيمات مƲالتن 

 ما فدمرت,ديفد كامƔ قمة بمناسبة واقعاƊ ŹمراŹ اإلƤفاƾ بات العام نفس وفǑ.الفلسطينية
Ǒباإلطار سم Ǒالمرجع ǁترƬم المǚاولت ,"اوسلو" للسơف Źǚك Ǉم ýيƑسراƍ وية والسلطةǀت 

 للدراسات الوطنǑ المعǌد( واقعاƊ ŹمراŹ الفلسطينية اإلنتفاưة فكانت,التفاوưية Ɗوراقǌما
 مدينة وكانت,األقǏƮ المسجد مǇ نطلǀتوا بدƊت ألنǌا األقƍ ǏƮنتفاưة وسميت,)2007
  .ديديف كامƔ مباƛơات فǑ الƻǚƤ نǀاط Ɗكبر مǇ الǀدس
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 البƬير كلمة مƮƊ Ǉدƾ وليس الفلسطينǑ الƬعƔ علƬ Ǐرسة بǌجمة ƍسراƑيý بدƊت     
Ǒيمǋاإلبرا Ǒر فƑاƮرية البƑاƨ1947(الج("ýǋ مǚي Ɣالعر Ǉا والمسلموƦƍ دواǀا اعتǌنƊ 

Ɣرơ ليبيةƮ,Ưس بعƊاǌتơود لǌا.اليǌنƍمماألة و Ǉم Ǉالديني ƔالƮال ƔلوƮوالم Ǐعل 
         ).1988,نوفơƊ ýمد(,"اإلسǚم
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 :مقدمة
   Ǉاألم Ǒد النفسơƊ اجاتơمة الǌية المƮƤƬلل ƚيơÜتمتد اإلنسانية ǉورƦج Ǐلƍ طفولة 

Ƈواألم,المر Ǒǋ ýوƊ درƮعور مƬل ýالطف Ǉبرات,باألمƤم دور الطفولة ولǌم Ǒدرجة ف 
Ƭعور Ƈالمر Ǉباألم Ǒالنفس ,ǇمƋير النفس فƮددا يǌم Ǒية فƊ لةơمر Ǉم ýơالعمر مرا 
 ưطراǘƔل يƌدǐ قد مما,بǌا لǊ طاقة Ǚ جتماعيةƊ ƍو نفسية  لƺưوط تعرƯ ما Ʀƍا

Ǒالنفس,ǁلƦيعتبر ل Ǉاألم Ǒالنفس  Ǉاجات مơات  الƦ العليا المرتبة Ǉنساǘل ƾǀơبعد يت 
ƾيǀơت Ǌاجاتơ الدنيا .  

 Ɗساس علǏ يǀوم,للơاجات سداسياǋ ŹرمياŹ نƲاماMaslowŹ ماسلو ابراǋام وƴư قدو    
 تليǌا, الفسيولوجية الơاجات فǑ األساسية الǀاعدة وتƬكý,الơاجات إلƬباƳ النسبية األǋمية
 عتبارإلبا الƬعور ơاجة ƛم,باǙنتماƇ والƬعور الơ Ɣơاجة ƛم,باألمǇ الƬعور ƍلǏ الơاجة
 . )1972جابرÜ الơميد عبد جابر(والمعرفة الفǌم ơاجة الƦاتƛÜم يƾتơ ǀơاجة ƛم,والتǀدير

 الơياة طوý علǏ السلوǁ دوافǋƊ ƴم ومǇ,النفسية الơاجات ǋƊم مǇ األمƍ ǇلǏ الơاجة  
Ǉالطفولة م Ǐتơ ةƤوƤيƬال,Ǒǋو Ǉاجات مơمة األساسية الƨǚللنمو ال ǐةو السوơƮال 

 وǋنالƊ ,ǁمنǊ يǌدد الǐƦ الƤطر ولدرƊ ƇمنǊ لتǀơيƾ الفرد مơرƊ ǁيưاŹ وǑǋ,للفرد النفسية
 كونǌا المجتمعات مǇ العديد فǑ الباƛơوǇ تناولǌا النفسǑ األمǇ فǑ الدراسات مǇ العديد
Ǒاجة فơ ماسة Ǐلƍ يةƮƤƬ نةƨعر انفعاليا متƬت Ǉباألم ơǏت Ǉتتمك Ǉة مǌديات مواجơت 

 عيسوǐال الرơمǇ عبد دراسة الموưوƳ تناولت التǑ الدراسات ومǇ,العƮر
 Ǒماư ساس ودراسة, )1984( ديرانǑ وعيد ديوانǑ كماý ودراسة,)1974(
 ,)1996(جبر جبر ودراسة,)1995( السلماǇ وفƌاد العمرǐ بسام ودراسة,)1987(

  ).1976(Kaplan كبǇǚ ديفيد ودراسة,)Ƭ Shai)1972اǐ مارينوس ودراسة
 دراسات ơولƊ Ǌجريتو,الباƛơيǇ مǇ العديد اǋتمام Ʀƍا ناý األمǇ فǀداǇ موưوƳو  

 قدرة مǇ توǇǋ اإلعاقة ǇƊ فيǙ ǁƬ Ǌ ومما,واإلجراƇات والطرƾ األǋداƻ متباينة
 عليمة Ɗسس علǏ مرتكƨ واعƤ ǑارجǑ عوƍ ǇلǏ الơاجة Ɗمس فǑ وتجعلƮ Ǌاơبǌا

 فǑ المسƑولية ǇƊ منÜǊوǁƬǙ يǀرƔ ما ƍلƊ Ǐو الطبيعǑ المستوƍ ǎلǏ تعيدǉ وتكنولوجية
 مǇ مطلوǋ Ɣو ما بالطبƴ ننسǇƊ Ǐ دوƊ,ǇوŹǙ الدولة عاتƾ علǏ تƴǀ العوƦǋ Ǉا تǀديم

ƾالمعا Ǌنفس .  
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 وتعرƯ والưاƹطة الƮعبة المواقƻ مǇ للعديد تعرƯ الفلسطينǑ اإلنساǇƊ Ǉ وبما    
ƻباط لمواقơالمتعددة اإل Ǒف ǏتƬ تǙمجا Ǌياتơ,ýاوơإلا وýǚتơ رسƹ ةƑر بيǌǀال Ǒف 
ƴالمجتم Ǒالفلسطين,ƍŹالنفسية لبنيةا بتدمير معانا Ǉنساǘل ýقب ǉجتماعية للبنية تدميرǙا 
 السلطة ýƲ فǑ الفلسطينǑ  المجتمƴ يعيǊƬ الǐƦ المتƨƋم والوƴư,للسكاǇ والمادية

 نير تơت مكبلة عاƬت بơ ýريتǌا نسيم الƮƤƬية فيǊ تتنفس لم ơيƚ الفلسطينية
ýǚتơǙمام,اƊو ǉƦǋ عيةưعبة الوƮاسية الǀوال Ǒا التǌƬاإلنسا عايǇ تǀلƤ Ǌالة لديơ يرƹ 
 التوتر ơاǙت ƬƊد ǌƲور ƍلƊ ǎǏد مما,الƬعور Ʀǋا ودوام النفسǑ األمǇ فǀداǇ مǇ مستǀرة
ƾلǀار والƬالعديد وانت Ǉم Ưلية النفسية األمراǀرافاتإلوا والعơالسلوكية ن,ǇƎف ǁلƦل 
Ǌانعكاس Ǒالسلب Ǐة علơƮالنفسية ال .  

 ơ ǇƊيƚ,مطرد بƬكý يتƨايد ǐƦوال ƨƹة قطاƳ فǑ والمعاقيǇ المƮابيǇ عدد ولكƛرة   
 ويƬير, التوافƾ وسوƹ ƇتراƔإلا بمƬاعر اإلơساس ƍلǏ تƌدǐ فƎنǌا كلية كانت Ʀƍا اإلعاقة
 الطƔǚ لơاجات دراسة فǑ الǀơيǀة ƍ ǉƦǋلpulvine&Bentin,1986(Ǐ( بنتǇ, بولفينو

ǇابيƮالم Ưات ببعǋالجسمية العا Ǒت التơưوƊ ǇƊ تǚكƬالم Ǒالت Ǒامن يعانǌ ƇǙƌǋ 
 مƬكǚت Ǒǋ ما بǀدر واجتماعية نفسية مƬكǚت تكوƍ ǇƊ ǇلǏ تميý وǇالمعاق
 مǇ مباƬرة بطريǀة سواƇ لƦاتǊ الفرد ƍدراǁ فǑ يƛƌر الجسمǑ الوǇƊ ƴư وƦلǁ,جسمية
ýǚƤ ارنةǀم Ǌنفس ǇريƤǓبا ƇاơƮو,األƊ يرƹ رƬةمبا Ǉم ýǚƤ توقعات ǇريƤǓا 
Ǌو,منǁلƦك ǇƎر اإلعاقة فƛƌت Ǐالت علƾواف Ǒإلا النفسǑجتماع,ƚيơ ǎير ýك Ǉبو مƊ 

Ɣطơ 1990 والسيد) (ǇƋب Ɣالعيو ƯƑاǀات الجسمية والنǋوالعا ƭǀون Ưدرات بعǀال 

Ǒǋ ابةƛبم ƾƑمام عواƊ ƳباƬƍ يرƛك Ǉر مǋواƲاجات الơية والƮƤƬمما,  واإلجتماعية ال 
Ɣباط يسبơاإل  ƳراƮعور والƬوال ƭǀبالن Ǒعدم وبالتال ƾيǀơت Ǉالنف األمǑال سǐƦ ǑتƋي 
  .لفسيولوجيةا الơاجات ƬƍباƳ بعد

 ƚơا البƦǋ Ƈجراƍ ǐرورưال Ǉم Ǉكا ǁلƦلول Ǐيرات علƺالمت ǁير تلƛƋت Ǐعل ƻلوقو
 Ǒالنفس Ǉاألم Ǉداǀبف Ǒعورالفرد الفلسطينƬ.  

 الجانƊ Ɣما,  التطبيǑǀ والجانƔ النƲرǐ الجانƔ :جانبيǇ علǏ الدراسة ǉƦǋ اƬتملت   
ǐرƲم النưة فيƛǚƛ Ʈفýعت وƨكما تو Ǒيل : 
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  :الفصل األول 
   ƚدơت Ǉللدراسة العام اإلطار ع  ,ƚيơ ýتمƬا Ǐدمة علǀملت مƬ كاليةƬƍ الدراسة  ,

  . لدراسةبا الƤاƮة والتعريفات, وǋƊدافǌا وǋƊميتǌا وفروǌưا ƊسƑلتǌا
  :الثاني الفصل

   ýتمƬا Ǐاإلطار عل ǐرƲوتم للدارسة الن ƚديơال Ǌفي Ǉع Ǉاألم Ǒو,النفسǇالمعاقي 
  .ةالƛǚƛ العناƮر ǉƦǋ بيǇ ربط ǋناǁ كاǇ الفƦǋ ýƮا نǌاية وفǑ,الƦات تǀديرو وƮƤاǌƑم

  :الفصل الثالث 
   ýتمƬا Ǐة الدراسات علǀالساب ƚيơ Ɗدمة ابتدǀبم Ǉة الدراسات عǀم,  السابƛ سيم تمǀت 
  .عناƮر ƛǚƛة ƍلǏ الفƦǋ ýƮا

  .سǑالنف باألمǇ المتعلǀة الدراسات :األوý العنƮر 
  . بالمعاقيǇ المتعلǀة الدراسات :الƛانǑ العنƮر
   . الƦات تǀدير ơوý كاǇ :الƛالƚ العنƮر
ŹيراƤƊو Ɣيǀالتع Ǐة الدراسات علǀالساب .  

  :الفصل الرابع 
   ýتمƬا Ǐات علƇللدراسة الميدانية اإلجرا,ƚيơ قام ƚơالبا Ǒا فƦǋ ýƮالف ƟرƬب 

Ɲǌم,للدراسة العام المنƛ ŹفاƮو ƴالدراسة وعينة,اسةالدر لمجتم,ǁلƦوك ýتمƬا اƦǋ ýƮالف 
Ǐدوات علƊ ا الدراسةǌنينǀوت ƚيơ تم Ơيưتو ƾǀơالت Ǉم ƾدƮ باتƛدوات وƊ 

 ومنǌا,الدراسة فǑ المستƤدمة اإلƮơاƑية األساليǋƊ Ɣم ƛم,تطبيǌǀا وكيفية,الدراسة
 التبايǇ وتơليý"ت"واƤتبار,بيرسوǇ ارتباط معامý المƑوية والنسƔ التكرارات

ơاألǐتبار,ادƤوا ǊيفيƬ ǐالبعد  . 
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  : الخامس الفصل
     ýتمƬا Ǐم علǋƊ ƝƑالنتا Ǒلت التƮا توǌليƍ لدراسةا,ƚيơ تم Ǒا فƦǋ  ýƮاإلجابة الف 

Ǐت علǙƌالدراسة تسا ƾǀơوالت Ǉة مơƮ اǌưافة,فروưƍ Ǐال Ƈجراƍ اتƬارنات مناقǀوم 
ǎرƤƊ اتƦ قةǚالع Ƴوưبالمو .  

   :الفصل السادس 
    ýتمƬع اǏة لƮǚƤ ýوơ ƝƑم,الدراسة نتاƛ مǋƊ اتơاإلقترا Ǒقدمت الت ƭوƮƤب  

 مƾơǚ وكƦلǁ استƤدمت التǑ بالمراجƴ قاƑمة وƴư تم الدراسة نǌاية وفǑ,الدراسة
  .الدراسة
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  :  الدراسة إشكالية
   Ɲنت Ǉة عưانتفا ǏƮاألق Ǐية مدار علưعوام الماƊ مانيةƛال Źعددا Źكبيرا Ǉم ǇابيƮالم 

Ǐơوالجر, ǇيƦوال ýوơ م كبير عددǌمن Ǐلƍ Ǉعاقات معاقيƎتلفة بƤر ,مƛƌت Ǐم علǌقدرت 
Ǐعل ƻالتكي Ǒر قد مما ,النفسƛƌي Ǐم علǌتǀƛ مǌنفسƋم بǋديرǀم وتǌواتƦل, ǁلƦو Ǉم ýǚƤ 

 يơاوý لƦا,اƤǓريǇ ومساعدة اǋتمام ƍلǏ يơتاƜ وǋو,التوافƇ ƾوسو ƹتراƔإلبا ơƍساسǌم
ƚơالبا Ǉم ýǚƤ ǉƦǋ الدراسة ƻالتعر Ǐعل Ǉاألم Ǒالنفس Ǌقتǚدير وعǀات بتƦم الǌلدي, 

Ǒاولة فơم Ǌللمساعدة من ƳباƬم وإلǌاجاتơ Ǉمǖل Ǒالنفس,ƯفƤو Ưية األعراưالمر 
 ƊبوǋيǇ فýư( لديǌم الƦات تǀدير ƍلǏ باإلưافة,والǀلƾ كتƑاƔإلكا اإلعاقة عǇ الناتجة
1997. (  

 الطلبة ƹƊلƔ لدǎ النفسǑ األمǇ فǀداǇ مƬاعر نتƬارƍ تالدراسا مǇ كƛير Ɗكدت وقد  
Ǉب,الفلسطينييƎƻǚتƤ مǌمستويات Ƴوارتفا ǎمستو ƻوƤال ƾلǀة,والƮاƤو ƻوƤال Ǉم 
ýبǀالمست Ưموƹو ƴالواق ƻاوƤسايس(الوجود وم Ǒư1987,ما. (  

   Ǉƍ كلةƬعور عدم مƬال Ǉا باألفراد ترتبط باألمǇيƦم تسيطر لǌعلي ƻاوƤبدرجات م 
 علǏ تبنǏ عادة المƬكǚت بǁƬ ǇƋ وǙ,بالنفس بالǀƛة الƬعور عدم ƍلưƍ Ǐافة,فةمƤتل

ƻبرات مواقƤة وǀ1999,وسمارة نمر(ساب.(  
  ƚيơو ǇƊ ة اإلعاقةƛفردية تعتبركار Ǒف ƔلƹƊ المجتمعات,Ǒǌة تعتبر فƛفردية كار 

 ديةوجس ơƮية تعǀيدات مǇ اإلعاقة مفǌوم يơملǊ لما,الفلسطينǑ المجتمƴ فǑ وعاƑلية
 عام وơƍساس باألمǇ الƬعور وعدم,بالنƭǀ الƬعورالƨاƑد مƲاǋرǋا فمǇ,سلبية وƍنعكاسات

ƾلǀدو,بالƑاƨعورالƬال Ưورفƨات بالعجƦعدمو,ال Ǉاƨاإلت Ǒيادةو,اإلنفعالƨ رǋاƲم ǁالسلو 
Ǒا اإلنفعالǋƨبرƊاط,اإلنكار وǀوالتبرير واإلس Ưوالتعوي Ǒوالتسام )ǑيبانƬ1989,ال.(  

 كما والعƮابية األمǇ نƭǀ فيǌا يكوǇ دراستنا فǑ يǌمنا ما وǑǋ جسميةال فاإلعاقة   
  ).(ơ Sarkar and Ganguli,1982ددǋا

  ǁناǋير وƛك Ǉرت الدراسات مǌƲƊ قةǚالع Ǉبي ƾالموت قل Ǉواألم Ǒالنفس Ǉم ƾالمعا, 
 امƍنعد فǋ ǇƎنا ومǇ,النفسية الơƮة علǏ السلبǑ اإلعاقة تƛƋير ومدǎ ,للمعاƾ الƦات وتǀدير
 عطƻ كسƊ Ɣجý مǇ عدوانياŹ الفرد يƮبƍ ǇƊ ƠلǏ يƌدǐ قد النفسǑ باألمǇ الƬعور
ǇريƤǓم اǋو,وودƊ قد Ƌيلج Ǐلƍ Ƣوưالر Ƈواإلستجدا Ǉم ýجƊ استعادة ǊمنƊ 
  ).1980,الريادǐ(المفǀود
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 ومƤǓ Ǉر żƭƤƬ مǇ النفسية الơƮة علǏ تƛƋيرǉ يƤتلƻ األمǇ مǇ الơرماǇƊ Ǉ كما   
ŉلةơمر Ǐلƍ ǎرƤƊ,افƦƎ ƚدơ Ǉرماơال Ǒلة فơد مرƬالر ǇƎف ǉيرƛƋت ƇǑقد الس Ǉيكو Źقتاƌم 
ýوƨي ýواƨب ǊسبابƊ,Ǉرماơوال Ǉم Ǉاألم Ǒيعن Źديداǌت ŹطيراƤ ƳباƬاجات إلơرورية الưال 
 الǀلƾ سمات ǋƊمǌا مǇ التǑ السƇǑ التوافƾ سمات ينمǑ الǐƦ الơرماǇ بǀلƾ فيƬعر
  ).1986,مرسǑ و مơمد(بالƦنƔ والƬعور والعداوة
ǁناǋير وƛك Ǉم ýتساعد العوام Ǐعل ƾيǀơت Ǉاألم Ǒالسعيدة فاألسرة,النفس Ƣوالمنا 
ǐاألسر Ɣالمناس ǐدƌي ƾيǀơلت Ǉاألم Ǒسرة, النفسƊو ýالعم Ƈابة واإلنتماǀيد لنƨعور يƬال 
Ǉباألم Ǒالنفس,ýابǀا ويƦǋ Ƈاإلنتما Ǉللوط)Bates et al,1985.(  

 العمý جماعات فƦ Ǒلǁ ويتƠư ألفرادǋا نفسǑال األمǇ تدعم الرفاƾ جماعات ǇƊ كما   
Ǒالسلم ف Ɣرơوال Ɯواإلنتا,ƚيơ م األفراد يعتمدǌưبع Ǐعل Ưبع ýكƬب Ơưوا,Ǐتơ 

  ).   ǋƨ,2002راǇ(واإلستǀرار األمǇ مƊ Ǉكبر بدرجة يƬعروا
 األسرية التنƑƬة نمط ƍلǏ ينتموǇ الƦيǇ المراǀǋيǇƊ Ǉ وƠư 1984)(الريơانǇƊ Ǒ كما   

 التنƑƬة نمط ƍلǏ ينتموǇ الƦيƊ ǇولǁƑ مǇ باألمƬ ǇعوراƊ Źكƛر ǋم ديمǀراطيةال المتسامơة
    1984)  ,الريơانǑ سليماǇ(الƦكور مǇ باألمƬ ǇعوراƊ Źكƛر اإلناƚ وǇƊ,المتسلطة األسرية
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  : التالي الرئƧǐ التساƊل ƺي الدراسة إشكالǐة ǐƬاغة ǐمكن تƾدǃ ومما    
 وǐنبƼƙ الذاتÝ بتƾدǐر غزƔ محاưƺات ƺي األقǍƬ انتƻاضة معاقي لدǌ النƻسي األمن عǘقة ما
  : التالǐة الƻرعǐة التساǗƊت الرئƧǐ التساƊل عن

 بǀطùاƳ  الفلسùطينية  الجامعات فǑ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ لدǎ الƦات تǀدير مستوǎ ما .1
 ƨƹ Þة

 بǀطùاƳ  ةالفلسطيني الجامعات فǑ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ لدǎ النفسǑ األمǇ مستوǎ ما .2
Þةƨƹ 

3. ýǋ قة توجدǚرتباطية عƍ اتƦ لةǙية دƑاƮơƍ Ǉياس درجات بيǀم Ǉاألم Ǒدير  النفسùǀوت 
 ƨƹ Þة مơافƲات فǑ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ لدǎ الƦات

4. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  Ǉمتوسطات بي 
 الƦات تǀدير مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة
ǎƨير تعƺالجنس لمت )ƚناƍÜكورƦ( Þ 

5. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  Ǉطات  بيùمتوس 
 األمǇù  مǀيùاس  علƨƹ  Ǐùة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة
Ǒالنفس ǎƨير تعƺالجنس لمت )ƚناƍÜكورƦ Þ 

متوسùطات   بيǇ  (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عند مستوǎ دǙلة ýǋ توجد .6
 درجة معاقǑ انتفاưة األقǏƮ بالجامعات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة علǏ مǀياس تǀدير الƦات

 Ɗ 6كùƛر مÜ  Ǉù سنوات 6-4 مÜǇ سنوات Ɗ 3قý مǇ ( اإلعاقةعدد سنوات تعǎƨ لمتƺير 
 Þ )سنوات

7. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ ندع ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  Ǉمتوسطات بي 
 األمǇ مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة
Ǒالنفس ǎƨير تعƺاإلعاقة سنوات عدد لمت )ýقƊ Ǉسنوات 3 مÜ Ǉسنوات 6-4 مÜ رƛكƊ 
Ǉسنوات 6 م( Þ 

8. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  Ǉمتوسطات   بي 
 الƦات تǀدير مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة
ǎƨير تعƺلمت ƴưالو ǐادƮقتǙسرة اǖل )Üƴمرتف ƯفƤمن( Þ 
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9. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  Ǉمتوسطات بي 
 األمǇù  مǀيùاس  علƨƹ  Ǐùة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة
Ǒالنفس ǎƨير تعƺلمت ƴưالو ǐادƮقتǙسرة اǖل )Üƴمرتف ƯفƤمن( Þ 

10. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùة  مسùلǙد  (α ≤ 0.05)   Ǉيùب 
 مǀيùاس  علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات

 Þ )انتفاưة Ʈƍابة ơوادƮƍ Üƚابة( اإلƮابة نوƺ Ƴيرلمت تعǎƨ الƦات تǀدير
11. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùة  مسùلǙد  (α ≤ 0.05)   Ǉيùب 

 مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات
Ǉاألم Ǒالنفس ǎƨير تعƺلمت Ƴابة نوƮابة( اإلƮƍ Üƚوادơ ابةƮƍ ةưانتفا(. 

12. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùة  مسùلǙد  (α ≤ 0.05)   Ǉيùب 
 مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات

 Þ )الرابƴ الƛالÜƚ الƛانÜǑ األوÜý( الدراسǑ المستوǎ لمتƺير تعǎƨ الƦات تǀدير
13. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùة  مسùلǙد  (α ≤ 0.05)   Ǉيùب 

 مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات
Ǉاألم Ǒالنفس ǎƨير تعƺلمت ǎالمستو Ǒالدراس )ýاألو Ü ÜǑانƛال Üƚالƛال ƴالراب(Þ 

14. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد(α ≤ 0.05)  
 علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة بينمتوسطات

 متسلطةÜ متسامơةÜ جداÜŹ متسامơة( األسرة نمط لمتƺير تعǎƨ الƦات تǀدير مǀياس
 Þ )جداŹ متسلطة

15. ýǋ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùة  مسùلǙد  (α ≤ 0.05)   Ǉيùب 
 مǀيùاس  علƨ Ǐةƹ بǀطاƳ الفلسطينية بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات

Ǉاألم Ǒالنفس ǎƨير تعƺة( األسرة نمط لمتơمتسام ÜŹجدا Üةơمتسام  Üلطةùلطة  متسùمتس 
Źجدا(Þ  
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  :الفرضيات 
 النفسǑù  األمǇù  مǀيùاس  درجات بيƮơƍ ǇاƑية دǙلة Ʀات ƍرتباطية عǚقة توجد .1

 . ƨƹة مơافƲات فǑ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ لدǎ الƦات وتǀدير
2. ǎلد ƴات مرتفƦ ديرǀيوجد ت  Ǒالجامعات الفلسطينية ف Ǒف ǏƮقǙة اưانتفا Ǉمعاقي

 .قطاƨƹ Ƴة 
3.  Ǒالجامعات الفلسطينية ف Ǒف ǏƮقǙة اưانتفا Ǉمعاقي ǎلد ƴمرتف Ǒنفس Ǉيوجد ام

 .قطاƨƹ Ƴة 
 بùيǇ   (α ≤ 0.05)  دǙلùة  مسùتوǎ  عنùد  ùƮơƍاƑية  دǙلة Ʀات فروƾ توجد .4

 علƨƹ Ǐة بǀطاƳ يةالفلسطين بالجامعات األقǏƮ انتفاưة معاقǑ درجة متوسطات
 .)ƍناƦ Ü ƚكور( الجنس لمتƺير تعǎƨ الƦات تǀدير مǀياس

بùيǇ    (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ùƮơƍاƑية عنùد مسùتوǎ دǙلùة     توجد .5
 Ǐة علƨƹ Ƴطاǀبالجامعات الفلسطينية ب ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق

 Ǒالنفس Ǉياس األمǀير الجنس مƺلمت ǎƨتع)ƚناƍ Ü كورƦ(. 

بùيǇ    (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عنùد مسùتوǎ دǙلùة    دǙ توج .6
 Ǐة علƨƹ Ƴطاǀبالجامعات الفلسطينية ب ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق

مÜ  Ǉù سنوات Ɗ3قý مǇ (  اإلعاقةعدد سنوات تعǎƨ لمتƺير  تǀدير الƦاتمǀياس 
 .)سنوات Ɗ6كƛر مÜ Ǉ سنوات 4-6

بùيǇ    (α ≤ 0.05)  عنùد مسùتوǎ دǙلùة   فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية  Ǚ توجد .7
 Ǐة علƨƹ Ƴطاǀبالجامعات الفلسطينية ب ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق

 Ǒالنفس Ǉياس األمǀير مƺلمت ǎƨعدد سنوات اإلعاقة تع) Ǉم ýقƊ3 سنوات Ü  Ǉùم
 .)سنوات Ɗ6كƛر مÜ Ǉ سنوات 4-6

بùيǇ    (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عنùد مسùتوǎ دǙلùة    Ǚ توجد .8
علǏ متوسطات درجة معاقǑ انتفاưة األقǏƮ بالجامعات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة 

 .)منƤفÜƯ مرتفƴ( الوƴư اǙقتƮادǐ لǖسرةتعǎƨ لمتƺير مǀياس تǀدير الƦات 
بùيǇ    (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عنùد مسùتوǎ دǙلùة    Ǚ توجد .9

فلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة علǏ متوسطات درجة معاقǑ انتفاưة األقǏƮ بالجامعات ال
 Ǒالنفس Ǉياس األمǀير مƺلمت ǎƨسرةتعǖل ǐادƮقتǙا ƴưالو )ƴمرتف ÜƯفƤمن(. 
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بيǇ   (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عند مستوǎ دǙلة Ǚ توجد .10
علǏ متوسطات درجة معاقǑ انتفاưة األقǏƮ بالجامعات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة 

 .)Ʈƍابة انتفاưةƮƍ Üابة ơوادƚ( نوƳ اإلƮابةتعǎƨ لمتƺير مǀياس تǀدير الƦات 
بيǇ   (α ≤ 0.05)  فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية عند مستوǎ دǙلة Ǚ توجد .11

 Ǐة علƨƹ Ƴطاǀبالجامعات الفلسطينية ب ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق
 Ǒالنفس Ǉياس األمǀير مƺلمت ǎƨابة تعùƮاإل Ƴنو )  ƚوادùơ ابةùƮƍ Ü  ابةùƮƍ

 .)انتفاưة
12. .10Ǚ جدتو ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  

Ǉدرجة متوسطات بي Ǒة معاقưانتفا ǏƮالفلسطينية بالجامعات األق Ƴطاǀة  بƨùƹ 
Ǐياس علǀدير مǀات تƦال ǎƨير تعƺلمت ǎالمستو Ǒالدراس )Üýاألو ÜǑانƛال Üƚالƛال 
ƴالراب.( 

13. .11   Ǚ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند  ǎتوùمس Ǚة دùل  (α ≤ 
0.05)  Ǉدرجة متوسطات بي Ǒة معاقưانتفا ǏƮات  األقùطينية  بالجامعùالفلس 
Ƴطاǀة بƨƹ Ǐياس علǀم Ǉاألم Ǒالنفس ǎƨير تعƺلمت ǎالمستو  Ǒùالدراس )ýاألو Ü 
ÜǑانƛال Üƚالƛال ƴالراب(. 

14. .12Ǚ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  
Ǉدرجة متوسطات بي Ǒة معاقưانتفا ǏƮالفلسطينية بالجامعات األق Ƴطاǀة  بƨùƹ 
Ǐياس علǀدير مǀات تƦال ǎƨير تعƺدير لمتǀة( التơمتسام ŹجداÜ ةơمتسامÜ متسلطةÜ 

 ).جداŹ متسلطة
15. .13Ǚ توجد ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ عند ǎلة مستوǙد  (α ≤ 0.05)  

Ǉدرجة متوسطات بي Ǒة معاقưانتفا ǏƮالفلسطينية بالجامعات األق Ƴطاǀة  بƨùƹ 
Ǐياس علǀم Ǉاألم Ǒالنفس ǎƨير تعƺرية  الت لمتùة األسƑùƬة ( نơامùمتس  ŹداùجÜ 

  ).جداŹ متسلطة Üمتسلطة Üمتسامơة
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  :أهداف الدراسة 

  :تơاوý الدراسة تǀơيƾ األǋداƻ التالية 
معرفة مستوǎ تǀدير الƦات لدǎ معاقǑ انتفاưة األقǏƮ فǑù الجامعùات الفلسùطينية     .1

Þ ةƨƹ Ƴطاǀب 

مستوǎ األمǇ لدǎ معاقǑ انتفاưة األقǏƮ فǑ الجامعات الفلسùطينية بǀطùاƳ    معرفة .2
Þةƨƹ 

معرفة العǚقة بيǇ درجات مǀياس األمǇ النفسǑ وتǀدير الƦات لدǎ معùاقǑ انتفاùưة     .3
Þ ةƨƹ اتƲافơم Ǒف ǏƮاألق 

4.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات     التعرùبالجامع ǏùƮة األقùưانتفا Ǒاقùمتوسطات درجة مع Ǉبي
ƹ Ƴطاǀة الفلسطينية بƨ اتƦدير الǀياس تǀم Ǐير الجنس علƺلمت ǎƨتع)ƚناƍ Ü كورƦ(. 

5.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات     التعرùبالجامع ǏùƮة األقùưانتفا Ǒاقùمتوسطات درجة مع Ǉبي
 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀير الجنس الفلسطينية بƺلمت ǎƨتع)ƚناƍ Ü كورƦ(. 

6.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻة األق  التعرùưانتفا Ǒاقùمتوسطات درجة مع Ǉات   بيùبالجامع ǏùƮ
 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀير الفلسطينية بƺلمت ǎƨنوات  تعùة  عدد سùاإلعاق

) Ǉم ýقƊ3 سنوات Ü Ǉسنوات 6-4م Ü Ǉر مƛكƊ6 سنوات(. 
7.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات     التعرùبالجامع ǏùƮة األقùưانتفا Ǒاقùمتوسطات درجة مع Ǉبي

 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀالفلسطينية بƺلمت ǎƨة   ير تعùنوات اإلعاقùعدد س
) Ǉم ýقƊ3 سنوات Ü Ǉسنوات 6-4م Ü Ǉر مƛكƊ6 سنوات(. 

8.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات     التعرùبالجامع ǏùƮة األقùưانتفا Ǒاقùمتوسطات درجة مع Ǉبي
الوƴùư اǙقتùƮادǐ   تعǎƨ لمتƺيùر  علǏ مǀياس تǀدير الƦات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة 

 .)منƤفÜƯ مرتفƴ( لǖسرة
9.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻمتالتعر Ǉات     بيùبالجامع ǏùƮة األقùưانتفا Ǒاقùوسطات درجة مع

 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀير الفلسطينية بƺلمت ǎƨتع   ǐادùƮقتǙا ƴùưالو
 .)منƤفÜƯ مرتفƴ( لǖسرة
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10.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات  التعرùبالجامع ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق Ǉبي
ùƮƍابة  ( نوƳ اإلùƮابة ير تعǎƨ لمتƺعلǏ مǀياس تǀدير الƦات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة 

ƚوادơ Üةưابة انتفاƮƍ(. 
11.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات  التعرùبالجامع ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق Ǉبي

 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀير الفلسطينية بƺلمت ǎƨابةتعƮاإل Ƴابة  ( نوùƮƍ
ƚوادơ Üةưابة انتفاƮƍ(. 

12. ƻالتعر Ǐلƍ ƾالفرو Ǉدرجة متوسطات بي Ǒةانتفا معاقư  ǏùƮات  األقùبالجامع 
 الدراسǑù  المسùتوǎ  لمتƺيùر  تعǎƨ الƦات تǀدير مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية

)Üýاألو ÜǑانƛال Üƚالƛال ƴالراب.( 
13. ƻالتعر Ǐلƍ ƾالفرو  Ǉدرجة متوسطات بي Ǒة معاقưانتفا ǏƮات  األقùبالجامع 

 لدراسǑù ا المسùتوǎ  لمتƺيùر  تعǎƨ النفسǑ األمǇ مǀياس علƨƹ Ǐة بǀطاƳ الفلسطينية
)ýاألو Ü ÜǑانƛال Üƚالƛال ƴالراب(Þ 
14.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻات  التعرùبالجامع ǏƮة األقưانتفا Ǒمتوسطات درجة معاق Ǉبي

Ü متسامơة جùداŹ (التǀدير تعǎƨ لمتƺير الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة علǏ مǀياس تǀدير الƦات 
 ).متسلطة جداÜŹ متسلطةÜ متسامơة

15.   ƾالفرو Ǐلƍ ƻمتوسطات درجة معاالتعر Ǉات  بيùبالجامع ǏƮة األقưانتفا Ǒق
 Ǒالنفس Ǉياس األمǀم Ǐة علƨƹ Ƴطاǀير الفلسطينية بƺلمت ǎƨدير تعǀالت)Źة جداơمتسام Ü

  ).متسلطة جداÜŹ متسلطةÜ متسامơة
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  : الدراسة أهمية
    ƨمية تبرǋƊ الدراسة Ǉالدراسة عينة طبيعة م Ǒف ýƲ Ƴاưرية  األوƨالم Ǒا التǌƬيعي 

ƔعƬالفلسطي الǑن Ǒوالت Ǒǋ Ǒايد فƨو مستمر تƜتاơت Ǉم ƴالمجتم Ǐلƍ ǇƊ اǌتمام يوليǋǙا 
Ǚƍعالة كانت و Ǌعلي ƾبنا تعيǊƑ دمǀوتǊ, وǋو Ǐعل ƔعتاƊ إلبا المطالبةýǚǀست Ƈوبنا Ǌدولت 

  .المستǀلة
 بơيƚ الƬريơة لǉƦǌ الƤدمات تǀدم التǑ المƌسسات تƤدم ǇƊ لǌا يمكǇ فالدارسة    

 قدراتǌم وتنمية ,بƋنفسǌم ǀƛتǌم واستعادة ,ǋممǌم واستنǌاƨƊ Ưمتǌم تجاوƨ علǏ تساعدǋم
Ǉم ýجƊ راطإلاƤن Ǒياة فơال Ǒوف ƴالمجتم, ƯفيƤوت ǎالتوتر مستو, ƻا وتلطيƯألعرا 

  : يلǑ فيما الدراسة ǋƊمية Ǉمتك وعليǊ,اإلعاقة عǇ الناتجة
1.  ƚوơالب ǉƦǋ ýƛندرة م ,  Ǒùف ǏƮة األقưانتفا Ǒت النفسية لمعاقǚكƬات  المùƲافơم

 . قطاƨƹ Ƴة وعǚقتǌا ببعƯ المتƺيرات 

2. Ƈعطاƍ ǇميƑاǀال Ǐعل Ǉة المعاقيƮفر ƻللتعر Ǐت علǚكƬالنفسية الم Ǒالت Ǉا يعانوǌمن,  
 . المƬكǚت لتلǁ المناسبة الơلوý لوƴư الفرƮة إلتاơة

.3  Ǉƍ ƻالتعر Ǐعل ǎمستو Ǉاألم Ǒالنفس ǎلد Ǉم المعاقيǋيساعد Ǒم تنمية فǌقدرات Ǉم ýجƊ 
 عǇ الناتجة ألعراƯا وتلطيƻ التوتر مستوǎ وتƤفيƯ,المجتمƴ وفǑ الơياة فǑ نƤراطإلا

  .اإلعاقة
.4ǁلƦك ƴưو Ɲبرنام Ǒǌتوجي Ǒبلǀيد مستƨي Ǒف Ɵالتربوية العملية نجا . 
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  :لدراسة امصطلحات 

  :األمن النفسي 
   ƻيعر Ǒ2006( البلبيس (Ǉاألم Ǒالنفس Ǐعل ǊنƊ  :عورƬ ةب الفردơالرا Ǉدرة واألماǀوال 

Ǐة علǌباطات مواجơاإل Ǒالت Ưا يتعرǌمم,لùر اƛƌي Ǐعل Ǌǀتواف ǑƮƤƬال Ǒواإلجتماع 
ǐواألسر Ǒة والجسمǀبطري Ǌيس تجعلùǁل ǁالمن السلوùƔاس ƴم ǇريƤǓا)Ɣمني 
Ǒ2006,البلبيس (ƨويرك ƻتعري Ǒالبلبيس,Ǐعور علƬ ة الفردơبالرا Ǉواألما,Ǌوقدرت  Ǐعل 
  .  لǌا يتعرƯ التǑ اطاتاإلجب مواجǌة

 الƤوƻ مǇ والتơرر ستǀرارإلبا الفرد Ƭعور النفسǑ باألمǇ يƮǀدف )2004( العǀيلƊ Ǒما
ƾلǀوال ƾيǀơلت Ǌمتطلبات Ǌومساعدت Ǐعل ǁدراƍ Ǌقدرت Ǌر وجعلƛكƊ Źتكيفا ƴات مƦال Ǒوبالتال 
ƴم ƴالمجتم )ýعاد Ǒيلǀ2004,الع. (  
 Ʋơǚون Ǒف ƻتعري Ǒيلǀالع ǉƨتركي Ǐررال علơت Ǉم ƻوƤال,ƻوالتكي ƴات مƦال Ǒوبالتال 
ƴم ƴالمجتم.  
 السعǑ جوǋرǋا سيكلوجية ơاجة:بƋنǌا األمƍ ǇلǏ الơاجة فيعرƻ) 1996( اŸ عبد وƊما   

 والسيكلوجية البيولوجية  الơاجات ƬƍباƳ تưمǇ التǑ الƲروƻ علǏ للمơافƲة المستمر
  ) 1996,  اŸ عبد Ƭǋام(

 ƨيرك ǊنƊ ǎنر Ǌتعريف Ǉاجات البيو لوجية والسيكلوجية ومơال ƳباƬƍ Ǐعل.  
 والبعد والطمƋنينة بالǌدوƬ Ƈعورال Ǒالنفس ƊساسǊ فǑ األمǇƊ Ǉ) 1996( فيýƮ ويƌكد   
Ǉع ƾلǀوإلوا الǋوÜƔطراư عورƬ ǐرورư ياةơالفرد ل ƴوالمجتم ,Ǉم ومǋƊ سبابƊǊ 

ǇناƑطمƍ الفرد Ǐعل Ǌنفس Ǌومال,ǉعورƬو ƻوالمودة بالعط Ǉمم Ǉيطوơي Ǌب, Ǉوم 
  ).1996,  الربيƴ فيýƮ(  عيالǊ وقوت قوتǊ علǏ الفرد يطمǇƊ ǇƑ األمǇ مǀتưيات

 Ǒف ǊنتƋوطم ƴالفرد والمجتم Ǉبي Ɣơوال ƾلǀعدم ال Ǐعل ƨيرك ƻا التعريƦǋ Ǒوف
 ǊƑبناƊ وقوت Ǌقوت Ǐعل ýوƮơال.  

   ǎبو ويرƊ يمơ1995( ر (ǇƊ Ǉاألم Ǒالنفس Ǉم مǋƊ ƴاجات الدوافơمةال األساسية والƨǚ 
 الƤطر تجنƔ فǑ الدافƦǋ ƴا يǌƲرو,للفرد النفسية والơƮة السوǐ النفسǑ للنمو

 بالƤوƻ الƬعور وقلة واإلطمƑناǇ بالǀƛة والƬعور,الƦات علǏ والمơافƲة, والمƤاطرة
  ).1995, رơيم Ɗبو مơمد(
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ƻوƤعور بالƬطر لعدم الƤال Ǉالبعد ع ƴداف Ǐعل Ǌتعريف Ǒيم فơر ƨويرك .  
  ƻبو ويعرƊ يǋǇ )1997 (Ǉاألم Ǒالنفس ǊنƋب  Ǉة العامة المعايير مơƮالنفسية لل ,

Ǉالتوتر عكس واألم ƾلǀا, والƦƎف Ǉكا ƾلǀو الǋ الةơ Ǉم Ǐưلية الفوƤالدا ƴالفرد تمن Ǉم 
 مƮادر ƨواý وƊيưاŹ,الداƤلية المنƮƺات ƨ ǉƦǋواǋ ýو فاألمǇ,والطمƋنينة بالǌدوƇ الƬعور
 المعطý اإلنƺƬاý وعدم الباý براơة اإلنساƬ Ǉعور لǑوبالتا,الƤارجية والتوتر التǌويد
 براơة اإلنساǇ لينعم الداƤلǑ الǀلƨ ƾواý علǏ تعريفǊ فǑ فýư الدكتور ويركƨ,للǀدرات
ýعور الباƬوال Ǉباألم )ýưبو فƊ Ǉيǋ  ,1997 .(  

  
 Ƙجرائي للباحǕف اǐالتعر:  

ƹ Ǌير معرƯ للƤطر ǋو ندرة الƤوƻ والǀلƾ  عند الƭƤƬ وƬعورǉ بƋن : األمن النƻسي
 اإلơباطمƴ وجود بيƑة ودودة تساعدǉ علƬƍ Ǐباơ ƳاجاتǊ ويƾƛ بǌا وتساعدǉ علǏ مواجǌة 

  . واǙجتماعيةمƴ وجود منƲومة مǇ الǀيم السياسية 
  :من ممǐزات ǉذا التعرǐف 

•  Ǌبلǀومست ǉرưاơ Ǉم ƻوƤعور  الفرد بعدم الƬ . 

 .ممǇ يơيطوǇ بǊ  وǇƊƊ األمǇ مركƔ وƹير منفýƮ سواƇ مǇ داýƤ الفرد  •

•  Ǌولơ Ǉم ƴللمجتم Ǉاجة اإلنساơ. 

 . اإلơباطاتقدرة الفرد علǏ مواجǌة  •

 . واǙجتماعيةوجود منƲومة مǇ الǀيم السياسية  •

 منƲومة Ɗو المجتمƊ ƴو الفرد عند سواƤƾ Ƈر ǐƊ وجود عدم يưمǇ التعريƻ وƦǋا   
 واألمǇ النفسǑ األمǇ نƲام يƤرƾ  فƎنƤ  ǊرǐƊ  ƾ وجود ơالة فǑ ألنǊ,  الǀيم

Ǒما,اإلجتماع Ǒير يستدعƛالك Ǉة الممارسات  مƦاƬت والمبررة,الơمتعددة مسميات ت Ǒف 
 عاطفة Ɗو ƬعوراŹ والǀيمÜويولد والǀوانيǇ والتƬريعات الǀواعد كý منتǌكة متعددة Ɗطر

ŹفكاراƊو Źوسلوكا Ǚ تنسجم ƴالمعايير م ŅƇو الفرد عند سواƊ الجماعة .  
  :تعرǐف تƾدǐر الذات

 قيمتǊ علǏ للفرد الǑƮƤƬ الơكم ǋو )1992( سليماǇ وفƾ سميƚ عند الƦات وتǀدير    
 الƮادقة الƮورة وǇƊ,  نفسǊ نơو الفرد اتجاǋات ýǚƤ مǇ عنǌا التعبير يتم التǑ الƦاتية
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Ǒا التǌيكون Ɣالطال Ǉع Ǌبالدرجة تعتمد نفس Ǐاألول Ǐعل ǉديرǀت ǊاتƦل . )Ǉسيد سليما  ,
1992 .(  
 النواǑơ فǑ عادƊ ǐو سوǐ لفƲ عليǊ يطلƾ عمǇ يƤتلƻ فرد كǋ ýو المعاƾ :قةاùùاإلع

 التǋƋيý عمليات تستوجƔ التǑ الدرجة ƍلǏ,اǙجتماعية Ɗو المƨاجية Ɗو العǀلية Ɗو الجسمية
 عطيات( ومواǋبǊ قدراتǊ بǊ تسمƠ ما ƊقǏƮ استƤدام ƍلǏ يơ ýƮتǏ الƤاƮة
 ). 1967,ناƬد

  
  :  األقǍƬ انتƻاضة معاقي

 والتǑ األقǏƮ انتفاưة ýǚƤ لƮǘابة تعرưوا الƦيǇ الجامعǑ الفلسطينǑ الƬباǋ Ɣم   
 داƑمة جƑƨية Ɗو كلية جسمية ƍعاقة Ʈƍابتǌم عǇ ونت2000Ɲ سبتمبر ǌƬر فǑ بدƊت

  . ƤاƮة رعاية ƍلǏ بơاجة تجعلǌم
  

Ʊقطا Ɣغز  : 

   Ǒǋة وǀرافية منطƺج Ǉم Ưالفلسطينية  األر  ,Ǒǋعبارة و Ǉريط عƬ لơساǑ Ƹتبل 
  يơدǋا المتوسط األبيƯ للبơر الƬرقǑ الساýơ علǏ وتƴǀ,  مربƴ متر كيلو360 مساơتǌا

Ǉم Ɣالجنو ǐة وادƨƹ  Ǉوم Ɣرƺر الơالب Ưالمتوسط األبي  ,Ǒǋو ƴǀت Ǒقليم فƍ 
ƇراơƮ Ɣǀالن Ǒف Ƈƨالج Ǒالجنوب Ǉم Ǉا وعدد فلسطيǌسكان Ɣسơ ياتƑاƮơالية اإلơال 

  ).2001, المركƨية اƇاإلƮơ داƑرة( نسمة) 1125625(
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  يالفصل الثان

  
  االطار النظري للدراسة

  
  :أساسية عناصر لثالثة وینقسم

  األمن النفسي -أوال
  تقدیر الذات -ثانيا

  اإلعاقة -ثالثا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



22 
 

  
ŷǗوƈ- سي األمنƻالن:  

 لطفولة جƦورǉ يمتد ơيƚ,اإلنسانية للƮƤƬية المǌمة الơاجات Ɗكƛر النفسǑ األمǇ يعتبر  
Ƈالمر,Ǌميتǋوأل Ǌماسلو جعل Ǒف Ǌرمǋ Ǒانƛ Ǉم مǋƊ اجاتơالنفسية ال Ǉم ومǋƊ ƴدواف 
ǁالسلو ýياة طواơال,ýوƮơوال Ǐآ فرد علǇم Ǒيعن ýوƮơال Ǐفرد عل ǐيستفيد,سو Ǌمن 
ƴويفيد المجتم Ǌنفس .  

  ǁناǋالعديد و Ǉالدراسات م Ǒف Ƴوưمو Ǉاألم Ǒا النفسǌتناول Ǉوƛơالبا Ǒديدالع ف Ǉم 
 تتمكơ ǇتǏ باألمǇ تƬعر انفعالياŹ متƨنة ƮƤƬية ƍلǏ ماسة ơاجة فǑ كونǌا,المجتمعات

Ǉة مǌديات مواجơر تƮميةألو,العǋ اƦǋ Ƴوưسيتم المو ŹǙوƊ Ưم عرǋƊ  رياتƲن 
 . الơاجات

  :  النƻسي باألمن المتعلƾة الحاجات نưرǐات
ŷǗوƈ:ةǐرưماسلو ن  )Maslow (يƺ الحاجات : 

  ǎوماسل ير  ǇƊ Ǉيولد اإلنسا Ǌاجات ومعơ مسƤ رƛƌت Ǒف ýوم كǀماي Ǌب Ǌويفعل ,Ǉولك 
ŹياناơƊ قد Ǉا يكوǋداơو إلƊ اǌưالسيادة بع Ǐعل ǁالفرد سلو  ,ǉƦǋاجات وơا كما الǌرتب 
 : Ǒǋ ماسلو

 : الحاجات العضوǐة والƻسǐولوجǐة  .1

 ƍ ǇƊلǏ بơاجة ساǇواإلن,  ơياŹ يكوǇ وơ  ,ǇƊياتǊ علǏ اإلنساǇ يơافƍ ǇƊ ƲلǏ الơاجة   
 ưوƇ وفǑ الơاجات ǉƦǋ ومýƛ,  ويƬعر ويسمƴ يرǎ وǇƊ ويتƨوƜ وينام ويƋكý يتنفس

 بǊ يƬعر ƊمراŹ تƬكǙ ý البƬرية المجتمعات معƲم ƍليǌا وƮلت التǑ المتطورة  المستويات
 اإلقتƮادǐ الواقƴ بتفاوت متفاوتة بمستويات ولو متǀǀơة تكوǇ تكاد ألنǌا الناس

  .  بƬريةال للمجتمعات
 : الحاجة إلƈ Ǎن ǐشعر اǕنسان باألمن  والطمƉنǐنة  .2

   ýلك Ǉنساƍ ساسơƍ Ǐلƍ ǇƊ Ǉنا آمنا يكوƑومطم Ǉاطر مƤم المǙواأل Ǉوم Ɣلǀت 
 تƾǀơ الƮعƔ ومǇ,  مفاجƉت مǇ يƤبǊƑ وما ƹموƯ مǇ المستǀبý يكتنƻ وما الơاưر

ǉƦǋ اجةơكاملة بدرجة ال  ,Ǉولك ǁناǋ اجةơ Ǐلƍ ولي درجةǀساس ةمعơاإل Ǉباألم ǁلƦول 
 ǑơƮ تƋميǇ و ƊمǇ ورجاý وƊنƲمة قوانيǇ وجود علǏ البƬرية المجتمعات اتفǀت
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Ǉماưو Ǒوما  اجتماع Ǐلƍ ǁلƦ  ,Źعلما ǇƋدة بƬ ساسơبة اإلƹبالر Ǒف ƳباƬƍ ǉƦǋ اجةơال 
 الطويý( والمكاǇ الƨماǇ معطيات بتƺاير يتفاوت كما,آƤر ƍلǏ مجتمƴ مǇ يتفاوت األمنية

,1999.(  
 : جماعة ƺي عضو ƈنǈ اǕنسان ǐشعر ƈن إلǍ الحاجة .3

عبر وقد ơاجتǊ لǚنưمام ƍلǏ الجماعة  متعاƫ اإلنساǇ فǑ جماعات منƦ الǀدم وتنا   
, وعưو فǑ قبيلة Ɗو عƬيرة , فاإلنساǇ  عưو فǑ عاƑلة , عنǌا فƬƊ Ǒكاý متنوعة 

ƹير , دينية  ةوعưو فƊ Ɣƨơ Ǒو  تجمƴ سياسǑ وơتǏ فǑ عبادتǋ Ǌو عưو فǑ جماع
Ƭ ǇƊبكة العǚقات بيǇ األفراد  وطبيعتǌا ومدǎ ارتباطǌا تتفاوت بتفاوت األفراد 

فالعǚقات المبنية والǀاƑمة علǏ المơبة والƮداقة  والمودة ƮƊبơت نادرة , والجماعات 
كما ǇƊ قبوý , فǉƦǋ Ǒ األيام لما للمستوǎ اإلقتƮادǐ والمƮالƠ الƮƤƬية مƛƊ Ǉر عليǌا 

 ǇريƤǓا Ǒالت تعانƨ ما ǇريƤǓا Ƈوآرا ǐƊدير الرǀترام وتơم واǌم وما عليǌما لدي ýبك
  . مǇ كƛير مǇ الưبابية  والعراقيý النفسية والƮƤƬية 

   Ǉولك Ǐǀتب ǉƦǋ اجةơساسية الƊ Ǐǀويب ýالعم Ǐا علǌǀا تعميǌوتفعيل Źمطلبا ŹماƨǙ  ,Ǐوعل 
ýك ǐدارƍ ǇƊ اǌيولي Ǌتمامǋا لما  اǌل Ǉم مردود مǌم Ǐعل ƇداƊ Ǉالعاملي Ǌاجة,  وكيفيتơو 

Ǉبة اإلنساơللم ƻوالعط Ƈواإلنتما ýبوǀوال ýكƬوت Źواقعا Źماǌم Ǒف ǁم السلوƲللفرد المن 
ƚيơ اǌنƊ Ǌتدفع ýƦد لبǌود جƮǀم Ǒف ƚơالب Ǉع ƻتيسر  مواق Ǌل ƳباƬƍ ǉƦǋ اجةơمما ال 
Ǌيدفع  ǉƨفơيجابية سلوكيات لممارسة ويƍ Ǉا يكوǋمردود ŹباعاƬƍ ǌلǉƦ اجةơال  .  

4.  ǃحتراǗمة واǐƾنسان بالǕشعر اǐ نƈ Ǎالحاجة إل : 

    ƍǇ ýالتعام ƴم ǉƦǋ اجةơال Ɯتاơي Ǐلƍ Ƴنو Ǉفافية  مƬال  ,Ʀƍ قد ýوơتت ǉƦǋ اجةơال 
Ǒا فǌتǙاơ يةưالمر Ǐلƍ Ƴنو Ǉم Ǒيادة التعالƨدير وǀات تƦو,الƊ Ǐرور يسمƺير بالƺƮوت 
  . مرơاŹ األرƯ فǑ والمǑƬ الƤد
 علǏ فيǊ الơرƭ يتم الǐƦ الوقت فƦ ǑاتǊ نơو Ǝيجابيةب اإلنساǇ ينƲر ألǇ الơاجة ǁوǋنال
ǇƊ رƲين ǇروƤǓا اƦǌل Ǉاإلنسا ǎبمستو żƨموا Ǉاإليجابية م Ǒالت ǎا يرǌفي Ǌنفس Ǌوعلي 

Ʋơǚي ǇƊ Ǉاإلنسا ýƦير يبƛالك Ǉد مǌالج ýوالما ýوƮơلل Ǐعل ýقبو ǇريƤǓا  ,ǉفنرا 
Źتماǌم ŹاƮريơو Ǐر علǌƲمǉ Ǌوملبس ƔسلوƊة وƛديơ Ǌوسلوك  ,ýك ǁلƦ Ǐتơ ǏƲơي 
,  ƮƤƬيتƊ Ǌبعاد بعƯ فǑ التعديơƊ ýياناŹ األمر تطلƔ وǇƍ , واơترامǌم اƤǓريǇ بتǀدير
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 لو مما Ɗكƛر اƤǓريǇ وجود فǑ متميươ ƨارǐ بƋسلوƔ  يتƮرفوǇ الناس مǇ فالكƛير
Ǉكا ƴم Ǌو نفسƊ ƴفراد مƊ ǊسرتƊ  ,يرƛالفرد يجد ما وك Ǌنفس Ǒف ƇفاƤƍ ǊالƮƤ Ǒا التǋيرا 
  .  الƬǚعور  منطǀة الǏ يدفعǌا Ɗو نفسǊ عơ ǇتǏ مناسبة ƹير

 : الحاجة إلǍ تحƼǐƾ الذات -5

     Ǉƍ Ǉاإلنسا ýكƬعام ب ýيمي Ǐلƍ ما ممارسة Ɣơو ي Ǐلƍ Ɣơ يمارس ما ƴم ǇƊ 
Ǉم قليليǋ Ǉادريǀال Ǐعل ǇƊ واƬيعي ǉƦǋ  اجةơال Ǐم علƹالر Ǉا مǌميتǋƊ ǁلƦو Ƌيرلتƛ ǉƦǋ 
 الưرورية لơاجاتǊ اإلنساǇ تǀơيƾ بمتطلبات,  ưرورة ماسلو  يرǎ كما,  الơاجة
ǎرƤǓا,Ǉلك Ǐǀيب ǉƦǌاجة لơا الǋرƛƊ ǐعورƬال ćŹياناơƍو ǐعورƬǚال Ǒاستجابة ف ƭƤƬال 
Ǌير,  وسلوكƛفك Ǉمم ǇمروƦيت Ǉا انسجام عدم مƦǋ ýالعم ƴما م Ǉيميلو Ǌليƍ وƊ Ǉيتمنو 
  ) . 1999 , ويýالط ǋانǑ(بǊ الǀيام

   Ǒǋو ƨاإلنجا Ǐلƍ ǁالسلو ƨفơت Ǉرماơال Ǉالة مơ اǋاجات باعتبارơوم الǌمف Ơưويت
وتعتبر نƲرية ماسلو مǌƬƊ Ǉر النƲريات التơ , Ǐالة مǇ عدم اإلتƨاǇ وعدم الرưا 

 Ǉاجات اإلنساơ رم , تناولتǋ ýكƬ Ǐاجات الفرد علơ ماسلو ƻنƮ اǌوفي , Ǉم Ǉمكو
رتبة تدريجياŹ وƦƍا ما ƬƊبعت الơاجات Ɗو بعƯ منǌا وƦǋا Ƥمس ơاجات ưرورية م

, يتƾǀơ الرưا الوƲيفǑ للفرد  ǊمƤتلƻ مƍ ƭƤƬ ǇلǏ آƤر كơ ýسơ ƔاجاتǊ فƎن
  ).1992, السعافيǇ  ناƮر(وبالتالǑ تƨداد ƍنتاجيتǊ ووǉƌǙ للمƌسسة التǑ يعمý فيǌا 

  
ŷاǐانƙ:ةǐرưبورتر ن  )Porter (يƺ الحاجات  :  
 الطويý كتƔ ما وفƾ العƬريǇ الǀرǇ مǇ الستينات فǑ نƲريتPorter (Ǌ(  بورتر طور   
 ساƑداŹ كاǇ الǐƦ األمريكǑ الرƤاƇ مƴتبمج بروتر تƛƋر النƲرية  ǉƦǋ عكست وقد,)1999(
Ǒف ǁبة تلǀơال,Ʀƍو ǎير ǇƊ قلة Ǉالناس م ǁرơت Źم سلوكاǌاجات تơالفسيولوجية ال Ƴكالجو 

ƫباعتبار والعط ǇƊ ýƛا مƦǋ اجاơتال Ǚ ýكƬت Źدافعا Ǉا ألǌباعƬƍ ýƮاơ Ǉموưا ومƦول 
ǏتƊ Ɣترتي)Porter(ŹاǌابƬم Ɣماسلو لترتي ƴم ƾفار ƻƦơ اجاتơافة الفسيولوجية الưƍو 

 وبƦلǁ للơاجات) Maslow( ماسلو تنƲيم فǑ مبرƨة تكǇ لم التǑ" اإلستǚǀلية ƍلǏ الơاجة"
ƠبƮƊ يمƲاجات) بورتر( تنơلل Ǐو علơالن ǑتǓا: 
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 : جة ƍلǏ األمǇ الơا .1

  ýمƬوت ŹموراƊ ýƛم:ýƤالد ǐالماد Ɣاعد,المناسǀبيت,والتƛوالت Ǒدمة فƤييم والعدالة الǀوالت 
  .  مǌنية نǀابات Ɗو جمعيات ووجود,والتƋميǇ,موưوعǑال

2.  Ɣاإلنتسا Ǐلƍ اجةơال : 

  ýمƬمور وتƊ ýƛاإل:مƔنتسا Ǐلƍ جماعة ýو رسمية عمƊ يرƹ و رسميةƊ Ǐلƍ جماعة 
  .  النƲام ƨمƇǚ مǇ والǀبوý,اقةوƮد,مǌنية

 : الơاجة ƍلǏ تǀدير الƦات  .3

   ýمƬمور وتƊŹا ýƛالمكانة م ƨوالمرك Ɣǀعور  واللƬترام  والơƎùات  بƦùعور ,  الùƬوال 
  .  والمكافƉت والترقيات,  اƤǓريơ ǇترامƎب
4.  ýǚǀاإلست Ǐلƍ اجةơال : 

   ýمƬمور وتƊŹا ýƛبط:  مư الفرد ƻلموق Ǌير,  عملƛƋوتǉ Ǒامال فƲن ǊاركتƬوم  Ǒùف 
  .  النƲام ƍمكانات استƤدام ơǚƮية ومنǊơ,  تعينǊ التǑ المǌمة الǀرارات

 : الơاجة ƍلǏ تǀơيƾ الƦات  .5

       ýمƬمور وتƊŹا ýƛم  :ýالفرد عم Ǉمư ǏƮقƊ Ǌطاقت Ǌمكاناتƍعور وƬوال Ɵبالنجا 
Ǒف ýالعم  ,ƾيǀơوت ƻداǋƊ ǎا الفرد يرǌنƊ مةǌم    .  
 ƍلǏ الفرد  ơاجة تƌكد التǑ," اǙستǚǀلية ƍلǏ الơاجة"  Ǒǋ البارƨة )بورتر(  فưƎافة    

 ơǚƮية لديǊ تكوǇ وǇƊ تعينǊ التǑ الǀرارات Ʈنƴ فǑ ,المƬاركة فرƭ بتوافر الƬعور
  ).1999 ,الطويý(  بǊ الƤاƭ العمý قƻمو علǏ السيطرة
ŷاƙالƙ:ةǐرưر نƺالدر)Aldefer (ةǐرưنونة نǐوا الكǕƅنتما ƅي والنماƺ لحاجاتا  :  

  ǇƊ كيدƋماسلو ت ǇƊ طƬفدوا تنيƴ ǎالمستو Ǐاألعل Ǒف ǊيمƲاجات تنơلل Ǚ يتم Ǚƍ بعد 
ƳباƬƍ اجاتơ المستويات Ǐاألدن  ,Ǒوف Ƈوư الدعم توافر عدم Ǒالميدان Ǒة الكافǌلوج 
 الǌرمǑ للتنƲيم معدý تƮور بطرAldefer(Ɵ(قام, الơاجات تنƲيم فǑ ماسلو يةنƲر

  :  ƚǚƛ رƑيسية مơورية ơاجات علǏ يƬتمý للơاجات
 .ơExisteanceاجات كينونة  .1

2.  Ƈاجات انتماơRelatedness. 
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3.  Ƈاجات نماơGrowth. 

  ǁلƦول ƻتعر ǉƦǋ ريةƲالن Ǒف Ɣاألد Ǒالتربوب Ǒربƺال  "ERG "اجاتơتم الكينونة فǌت 
 الơاجات ماسلو عليǌا Ɗطلƾ التǑ الǑơ للكاǇƑ األساسية الơاجات وجود متطلبات بتوافر

   . األمƍ ǇلǏ والơاجة,  البيولوجية
  الفرد رƹبة علǏ تƬتمý التǑ اإلنتماơ Ƈاجات فǑǌ الơاجات مǇ الƛانية المجموعة Ɗما  
Ǒوجود ف ýاƮقة اتǚوطيدة وع Ǌبين Ǉوبي ǇريƤǓا  ,Ǐعل ǇƊ ƻƮتت ǉƦǋ قاتǚالع 

 ơاجات ماسلو اعتبرǉ ما مƴ تتفƾ وǉƦǋ تǀơيǌǀا Ɗريد ما Ʀƍا وƦǋا,  والديمومة باǙستمرار
  .  وتǀدير مơبة

 رƹبة وǑǋ النماơ Ƈاجات فAldefer(Ǒǌ(الدفر تƮنيƻ فǑ الƛالƛة لơاجاتا وƊما  
 .)1999,الطويý( الƦات تǀơيƾ بơاجة ماسلو Ɗسماǋا ما وǑǋ الƦاتǑ بالتطور جوǋرية

 
 

- ƭعراƈ نةǐنƉالطم ǃنة وعدǐنƉي الطمƺ تبارƢماسلو ا  )Maslow:(-  
   

  ƈعراƭ عدǃ الطمƉنǐنة    ƈعراƭ الطمƉنǐنة
  اƤǓريǇ مǇ ومتǀبý مơبوƔ بƋنǊ الفرد Ƭعور .1

Ǌويعاملون Ƈƻومودة بد .  
   Ǉم Ɣبوơير مƹو ǇريƤǓا Ǉم Ʀمنبو ǊنƋعور الفرد بƬ

ويعاملونǊ ببرود وجفاƬ ǐƊ Ƈعور بالنبƦ , قبلǌم 
 ǇريƤǓا Ǉار مǀتơواإل.  

 فǑ مكاناŹ لǇƊ Ǌ و,  بانتماƇ الفرد Ƭعور .2
  الجماعة

  .الفرد بالعƨلة والوơدة والبعد عǇ الجماعة Ƭعور   

 والتǌديد بالƤطر الƬعور وندرة باألمǇ الƬعور .3
ƾلǀوال .  

  ƾلǀديد والǌطر والتƤم بالƑعور الداƬال  

   ǎماسلو(  وير (ǇƊ Ưة األعراƛǚƛة الǀالساب Ǒǋعور وƬال Ʀلة بالنبƨديد والعǌوالت Ǐعل 
Ɣالجان Ɣعور,السالƬوال Ɣơبال Ƈع واإلنتماǏل Ɣالجان Ɣالموج ýسببية عوام 

CausalƝا تنتǌعن ƯعراƊ انويةƛ اǋددơ دơƋر بƬا عưعر Ǒǌف Źو تابعة نسبياƊ و ناتجةƊ 
,  األولǏ الƛǚƛة األعراƯ علǏ وتترتƔ نƋƬتǌا فǑ لǑت Ɗنǌا  بمعنEffects ,Ǐ تمامعلو
ƴم ǁلƦ ǇƎف Ưانوية األولية األعراƛات والƦ رƛƊ Ǒدينام Ǒديد فơية تƮƤƬ ردالف )Ǉسيơ 
, 1987 .( 
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‐ ƭعراƈ نةǐنƉي الطمǉ عشر ǌحدǕا  :-  
1. ǁدراƍ ياة للعالم الفردơا والǌفƮا سار مكانا بوƑوداف ýالناس يمي Ǌجميعا في  Ǐùلƍ 

ǑƤƉالت  . 

2.  ǇيريƤ Ǉم طيبيǌفƮبو ǇريƤǔالفرد ل ǁدراƍ . 

 . تسامƠ مƴ اƤǓريǇ التعاطƻ والوƬعور الفرد بالود والǀƛة  .3

 . السعادة والرưا ميý الفرد نơو  .4

 . ميý الفرد ƍلǏ توقƮơ ƴوý الƤير Ɗو التفاýƌ العام  .5

6.  ǑنفعالǙبات اƛراعات والƮال Ǉلو مƤوال ƟرتياǙوا Ƈدوǌعور بالƬال . 

7.   ƇياùƬالعالم واأل ýك Ǌتماماتǋالفرد با ýمƬي ǇƊ Ǐدرة علǀوال ƾǚنطǙا Ǐلƍ ýالمي
 . والمƬكǚت بدý مǇ التمركơ ƨوý الƦات 

 . والتسامƨƍ ƠاǋƇا  تǀبý الƦات .8

رƹبة الفرد فǑ الكفاƇة واǙقتدار علýơ Ǐ المƬكǚت Ɗكƛر مǇ الرƹبة واǙقتùدار   .9
 . والسيطرة علǏ اƤǓريǇ وƬعور قوǎ باơترام الƦات قاƑم علƊ Ǐساس سليم 

 . الƤلو النسبǑ مǇ الميوý العƮابية Ɗو الǋƦانية والمواجǌة الواقعية لǖمور  .10

 . اǋتمام باƤǓريǇ , وǇ تعاطƻ تعا, اǋتمامات اجتماعية  .11

 ‐ƭعراƈ ǃنة عدǐنƉالطم ǌحدǕة عشر اǐي التالǊƺ   :  
1.  ýك ýدية يعمơا عدوانية ومتǌنƊو ǉددǌيت ŹطراƤ ماǌفƮياة بوơالفرد للعالم وال ǁدراƍ

 . فرد ưد اƤǓر 

 . Ɗدراǁ الفرد لƤǔريǇ بوƮفǌم ƬƊرار ƊنانييǇ نوعا مǇ التǌديد والتơدǐ للفرد  .2

 . ة والơسد والتعƔƮ والكراǋية يǇ بعدم الǀƛة والƺيرد ƨƍاƇ اƤǓرƬعور الفر .3

 . الميƍ ýلǏ توقơ ƴدوƚ األسوƊ وتƬاƌم عام  .4

 . ميý الفرد نơو عدم السعادة وعدم الرưا  .5

 والتعƔù  العƮبية مýƛ نتاƝƑ مǇ التوتر علǏ يترتƔ وما واإلجǌاد بالتوتر الƬعور .6
Ɲيǌطرابا والتưبات وعدم سوالكوابي السيكوسوماتية تواƛال ǑنفعالǙير اƹو ǁلƦ.   

ميý الفرد ƍلǇƊ Ǐ يركƨ انتباǊǋ نơو ƦاتǊ بƮورة قǌرية وتفƭơ الƦات بùƮورة   .7
 .مرưية ƬاƦة 
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  .اليƋس ƍلǏ والميý انتơارية ونƨعات الƦات بƎدانة Ƭعور,  والƤطيƑة باإلƛم الƬعور .8

انة والعùدواǇ  اưطرابات تعترǐ جوانƔ تǀدير الƦات مǇ قبيý اƬتǌاƇ الǀوة  والمك .9
 Ǌفي Ƹو المجد , المبالƊ ýالما Ǐلƍ ƫالتعط ,     ýùقبي Ǉùو مƊ ةùالمنافس Ǐùلƍ ýوالمي

والƤنوƳ الƨاƑد , سونية واإلتكالية المفرطة ماالمƲاǋر المưادة لƦلǁ مýƛ الميوý ال
 ƨاعر الدونية والعجƬوم . 

10. ƫالتعط Ǐلƍ مةǚالس Ǉواألم Ǒوالسع ýƮالمتوا Ǐلƍ اǌƹبلو  , ýوùابية  ميùƮع 
 ميùوǋ  , ýروبية  ميوý,  الدفاعية الميوƍ ýلǏ اللجوƇ,   الكƻ مƊ ǇنواƳ,  مƤتلفة
 .  ǚǋوس ƦǋاƇات,  ǋƦانية

  ). ơ ,1987سيǇ  مơمود(األƛرة واألنانية والفردية  .11
 :ǈǐƺ العلماǎ ƅورƈ اƬŷطǘحاو لƸةŷ النƻسي األمن تعرǐف

ŷǗوƈ  :ي األمنƺ ةƸالل : 

  Ưيǀن ƻوƤال Ǌقال Ǉبƍ وق,  سيدةýا ǐرǋالجو  :Ǉد األمư ƻوƤا,  الƦǋو ƻǚتƤاإل 
Ǉبي Ǉبƍ سيدة ǐرǋوالجو Ǉدال يبيư وƊ Ưيǀالن, ýيد Ɣسơ مراد Ƈة علماƺالل Ǐعل ǇƊ 

Ǉاألم Ǚ ƴيجتم ƴم ƻوƤال,ǇƊما وجود وǋدơƊ ƴر وجود يرفƤاأل  ,Ǉما فاإلنساƍ ǇƊ Ǉيكو 
ŹمناƊ ماƍو ǇƊ Ǉفا يكوƑاƤ Ü Ǉدر فاألمƮم ǇمƊ ǇمƋي,ǐƊ ǇƋطمƍ وýاƨ ǊوفƤ,Ǉوسك Ǌقلب  ,
ǇمƊالبلد و ǇƑطمƍ Ǌب ǊلǋƊ,وǌف ǇمƊ ǇميƊو ýقا Ǐتعال:)Ǉƍ Ǉيǀالمت Ǒام فǀم ǇميƊ( .  
ǐƊ ǇمƊ Ǉم ǇمƊ ýمانة الرجƊ وǌف ǇميƊ وǋد وư ǇƑاƤال ,ƻƮفو Ǌب Ǉستعارة المكاƍ 

ýوقا ƍبǇ ة:فارسƨمǌوالميم ال Ǉوالنو ǚƮƊ ŹارباǀمتĄ:ماǋداơƍ األمانة Ǒالت Ǒǋ دư 
 مǇ األمنة:الƤليý وقاý,متǀارباǇ والمعنياǇ التƮديƾ واألƤر,الǀلƔ سكوǇ ومعناǋا,الƤيانة
Ǉواألمانة,األم Ƈعطاƍ ا,األمنةƦǌوب Ơưيت ǇƊ Ǐمعن Ǉاألم Ǒة فƺالل ǇناƑاإلطم Ǉوسكو 
Ɣلǀنينة الƋالنفس وطم ýواƨو ƻوƤمة الǚوالس Ǉوالسك,Ǉواألمانة واألم Ǉواألما .  

   Ǉƍ مادة ǇمƊ اǌاتǀتƬوم Ƈتجا Ǒف Ǉرآǀر الكريم الƛكƊǇة مƑمانماƛ مرة,Ǉمنوƌفالم 
Ǉوا واإليماǓمنة,ǇيƦمنوا والƊ اǌمرتبطة كل Źسياơ Ǉدريس(,باألمƍ Ǉامد بơ,2004(. 
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 : ƬǕطǘحǐة االتعرƻǐات 

    Ǉƍ ƻكلمة تعري Ǉاألم ƋơǚطƮƍ Ǚ رƤيƜ Źيراƛك Ǉا عǋمعنا ǐوƺالل Ɣسơ مǌف ƻالسل 
ƴفيرج Ǌومǌم مفǋعند Ǐلƍ يانة دمعƤال,ƾديƮوالت,Ʋفơنينة,والƋة,الطمǀƛوة,والǀالسلم,ال . 

ýاوơ Ǒالجرجان Ǌتعريف Ǌولǀب:Ǉاألم ƴتوق ǉمكرو Ǒف Ǉماƨال ǓاǑت,)Ǒ1991,الجرجان(.  
    Ǉتعريفات وم Ǉاألم ǇناƑطمƍ األسرةو الفرد ƴوالمجتم Ǐعل ǇƊ يواơياة يơ طيبة Ǒف 
 يعتدǇƊ ǐ مǇ ونسلǌم وعǀولǌم ودينǌم ǌưموƊعرا وƊموالǌم Ɗنفسǌم علǏ وǙيƤافوǇ الدنيا
 . عليǌا

   ǎدر ويرƍ904( يسǐجرǋ ( ǇƊ قرƊƔ ƻل تعريǇمǖ وǋ عورƬمة الǚبالس ǇناƑواإلطم 
 وساýƑ عبر الƤمس الưرورات Ʋơب ومتطلباتǌم الƤلƾ مƮالƠ وتǀơيƾ,  والمجتمƴ للفرد
ƳرƬدريس( الƍ Ǉامد بơ مدơ904 , مǐجرǋ.( 

 عƲمǌاƊو وسيلة Ɗوý فكاǇ.  لعبادǉ اƬ ŸرعǊ مما األمǇ لتǀơيƾ ويةالترب الوسيلة Ɗما    
Ǒف Ǌǀيǀơوسيلة ت Ʋفاơال Ǐيد علơالتو Ʀونب ǁرƬكما ال ýقا Ǐتعال  :)ǇيƦمنوا الƊ ولم 

 جمƴا Ǚ( الǀدسǑ الơديƚ فǑ وجاƇ,)مǌتدوǇ وǋم األمǇ لǌم ƊولǁƑ بƲلم ƍيمانǌم يلبسوا
ǐلعبد ǇمنيƊ Ǚو ǇوفيƤ بداƊ Ǉƍ وǋ مƊǑنن Ǒالدنيا ف  ,ǊفتƤƊ يامة يومǀال  ,Ǉƍو وǋ ǑافنƤ 
Ǒالدنيا ف ǊمنتƊ يامة يومǀال .( 

  
  : ن وتǐƙƉرǇ علǍ األمن النƻسيƆالƾر

 السمơة والتعاليم النبيلة اإلنسانية والǀيم السامية المعانǑ مǇ فياƯ ينبوƳ الكريم Ǉآالǀر   
Ƈراƺال ǎدǌوال Ǒالد الربانƤال ǐƦال Ʋفơل يǇنساǘ ǊتơƮ لية النفسيةǀية والعǀلƤوال 

 النفسية بالơƮة التمتƴ علǏ يساعد Ǉآالǀر فǏ جاƇ ما بكý فاإليماǇ . واǙجتماعية
 والسعادة والسكينة والǌدوƇ والطمƋنينة النفسǑ واألماǇ باألمǇ والƬعور,  الجيدة والجسمية
 والرجاý Ƈواألم اŸ علǏ والتوكý النفس فǑ والǀƛة اوالرư والƬفǀة والمơبة والراơة
ýƌا والتفاǌوكل Ǉم Ǒدواع ƴة التمتơƮلية النفسية بالǀوالبعد والع Ǉع ƾطري ƻراơنǙا  ,
Ǉراǀالكريم فال Ǌفي ƇفاƬ النفوس Ǉم ƴجمي Ưير األمراǌا وتطǌل Ǉاعر مƬم Ưƺالب 
 الرơمǇ عبد(األǎƦ فǑ والرƹبة واǙنتǀام والýƺ والكراǋية والƺيرة والơسد والǀơد

ǐ2001,العيسو(.  
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 بمعنǏ وƦلǁ عديدة مواƴư فǑ الكريم Ǉآالǀر فǑ وردت منǌا يƬتƾ وما األمǇ وكلمة   
 ơياتǊ بǊ تǀوم ما علƊ Ǐو اإلنساơ Ǉياة علǏ الƤوƻ وانتفاƇ النفسǑ طمƑناǇواإل السǚمة

Ǉم ƠالƮم ƻداǋƊو ƔسباƊو ýƑوما ووسا ýمƬي ƊǇو الفرد مƊǇم ƴالمجتم ýوǀي Ǐتعال  :
)ǐƦم الǌطعمƊ Ǉم Ƴمن جوƊموǌ Ǉم ƻوƤ(,Ǌوقول ƨع ýوج):Ʀƍابة البيت جعلنا وƛللناس م 

  ). نةƑمطم Ɗمنة كانت قرية مŹǚƛ اŸ وưرƔ(  وقولǊ ) وƊمنا
 Ǉفاألم Ǐنفس عل Ǉاإلنسا Ǐمة وعلǚس Ǌبدن Ǉم ýالعل Ǉواألم Ǐعل ƾƨو الرǋ Ǉاألم 

ýامƬال ǐƦال ƨوجƊ اطةơاإل Ǌب Ǌوتعريف ýقا ýرسو Ÿا ǏلƮ Ÿا Ǌوسلم علي) : Ǉم ƠبƮƊ 
 فالمسلم ,)الدنيا لǊ تơيƨ فكƋنما يومǊ قوت عندǉ جسدǉ فǑ معافǏ سربǊ فƊ ǑمناŹ منكم
Ɯتاơي Ǒقامة فƍ Ǌدين ƇداƊو ǉرƑعاƬ Ǉواألم Ǐعل Ǌنفس Ǌưوعر Ǌومال Ǐلƍ ƴآ مجتمǇم 
Ǐتơ ولو Ǉكا ƫيعي Ǒبلد ف ƴير ومجتمƹ مسلم .  

 Ƭريعة السمơة الơفاƲ علǉƦǋ ǏفاألمǇ مƊ Ǉوý مطالƔ اإلنساǇ فơ ǑياتǊ لƦا جعلت ال   
يتƦƍ Ǚƍ ƾǀơا توافرت لǇƊ  ǊمǇ اإلنساǙ Ǉ يمكƊ Ǉو ,الưروريات مǋƊ Ǉم مǀاƮدǋا

  .مجتمƴ يعيƫ فيƦǋǐƊ  Ǌا فǑ و , ưرورات الơياة
   Ǉƍ Ǉاألم ǐالفرد ǐƊ ƊǇم Ǉاإلنسا Ǐعل Ǌنفس Ǌومال Ǌưد وعرư ǐƊ Ƈاعتدا ƴǀي Ǌعلي 
Ǉم ǉيرƹ كمýفو Ǉع ƾطري ƾك تطبيơرعية اماألƬال Ǐالت Ǐمơاألنفس ت ƻواألعرا 

ýوول,واألمواǑ األمر ýوƌمس Ǉقامة عƍ دودơ Ÿماية اơ فرادǖار ومنعا لƬنتǙ الفساد 
  ..المجتمƴ فǑ المنكر ƬيوƳو
مơمد (يƬير كƛير مǇ الباƛơيƍ ǇلǏ وجود عǚقة قوية بييǇ األمǇ النفسǑ والǀيم الدينية و

Ɣيǋ1990, و( )www.suhuf.net  (.  
    Ǉƍ Ƈة علماơƮالنفسية ال Ǚ Ǉملوǌي Ǐم فǌقيم دراسات ƴو المجتمǊقǚƤƊ ǊروفƲم,  وǋو 
Ǚ Ǉم يمارسوǌولياتƌمس Ǐة تنمية فơƮالنفسية ال Ǐوف Ɯǚرافات عơنǙا Ǐالوقاية وف 

 والơƮة Ǒالنفس ألمǇا ƍلǏ النفسǑ األƮƤاǑƑ فنƲرة ومعتǀداتǌم وǚƤƊقǌم قيمǌم عǇ بعيدا
 ).Ƥ  ,1992ليفة المطلƔ عبد( وǚƤƊقǊ بǀيمǊ كبير ơد ƍلǏ تتƛƋر وƬروطǌا النفسية

  :  منǌا نƦكر كƛيرة آيات فǏ الكريم الǀراǇ فǏ النفسǑ األمƦ Ǉكر ورد وقد  
Ǌقول Ǐتعال):Ʀƍابة البيت جعلنا وƛمنا للناس مƊوا وƦƤوات Ǉام مǀيم مǋبراƍ ǏلƮدناو مǌع 
Ǐلƍ ǋبراƍيم ýسماعيƍو ǇƊ راǌط Ǒبيت ǇفيƑللطا Ǉوالعاكفي ƴرة(,)السجود والركǀ125 - الب 

 مǇ الƛمرات مǋƊ ǇلǊ رƾƨاو ƊمناŹ البلد Ʀǋا اجعý رƍ Ɣبراǋيم قاý وƦƍ:( تعالǏ قاýو,)
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 وبƑس النار عƦاƍ ƔلǏ اưطرƛ ǉم قليŹǚ فƋمتعǊ كفر ومǇ قاƤ ýراǓ واليوم باŸ منǌم مǇآ
  . ) 126- البǀرة(,) المƮير

   ýوقا Ǐتعال):ĆŉاǇ ýوƊ بيت ƴưللناس و ǐƦببكة لل Źمباركا ǎدǋو Ǉللعالمي Ǌتبينا آيات في 
 ومǇ ,سبيƍ ŹǚليǊ استطاƳ مǇ البيت Ɲơ الناس علǏ وƊ,ŸمناŹ كاǇ دƤلǊ ومƍ Ǉبراǋيم مǀام
 )97,  96-عمراý Ǉآ(,)العالميǇ عƹ ǇنǏ اŸ فاǇ كفر

ýوقا Ǐتعال ):ǇيƦامنوا الل ǇƋمق وتطمǌكر لوبƦب Ÿا ǙƊ كرƦب Ÿا ǇƑتطم Ɣلوǀالرعد) (ال  :
- 28(,ýوقا Ǐتعال):ا ياǌيتƊ نة النفسƑالمطم Ǒارجع Ǐلƍ ǁية ربưية راưمر ǑلƤفاد Ǒف 

ǐعباد ǑلƤواد Ǒ30 ,26 -الفجر(,)جنت(.  
 وكý والجوƳ الƤوư ƻد اإلنساơ Ǉياة فǑ األمǋƊ Ǉمية ƍلǏ الكريمة الǀراǇ آيات تƬير   

 فǏ المسيơية التعاليم وưمت,  الوطǇ مƊǇو المواطǇ مǋƊ ƊǇمية والǏ مǇاأل مǌددات
ýاإلنجي ýكد ما كƌا يǌقيام Ǐعل Ǉاألم Ǉواألما  ,Ǐبة وعلơم المǚوالس  ,Ǐمة وعلơالر 

ƭǚƤوال ǏسمƋك ýƑاưالف .Ǉمنيات واألمƊ رƬالية البƺمنية,  الƊوالجماعات األفراد و Ǒف 
 والمواƛيƾ والمعاǋدات والǀوانيǇ الدساتير,  والنƲم وماتالơك وتǀوم,  ومستǀبلǌا ơاưرǋا
  )ǋƨ  ,2002راơ Ǉامد (  البƬر امǇ بكفالة

  نƻسيال لǔمن ميالعل التعرǐف

   Ǉاألم Ǒو النفسǋ عورƬ الفرد ǊنƋب Ɣبوơو مýبوǀدر مǀوم Ǉم ýقب ǇريƤǓوندرة,  ا 
ǉعورƬ طرƤديد بالǌوالت  ,Ǌدراكƍو ǇƊ ǇريƤاأل ǐوƦ ميةǋنفسيةال األ Ǒف Ǌياتơ  ,

Ǉمستجيبو Ǌاجاتơل Ǉومتواجدو Ǌنبد معŹيا Źونفسيا  ,Ǌلرعايت Ǌمايتơو Ǌعند ومساندت 
  ).Kerhs,2001( األƨمات

  Ǉاألم Ǒو :النفسǋ نينةƋو,  واإلنفعالية النفسية الطمǋو Ǉاألم ǑƮƤƬو الƊ ǇمƊ ýفرد ك 
Ǐعل ǉدơ  ,ƭƤƬوال Ǉاألم Źو نفسياǋ ǐƦعر الƬي ǇƊ Ǌاجاتơ بعةƬم  ,ǇƊو Ɣمطال ǉنمو 
Ǌǀǀơم  ,ǇƊومات وǀاألساسية الم Ǌياتơير لƹ ةưطر معرƤلل  ,Ǉواإلنسا Ǉاألم Źنفسيا  ,
Ǉيكو Ǒالة فơ Ǉƨو تواƊ ƾتواف ǑمنƊ )يادƍ ƳقرƊ ,1995 .(  

 Ɗنǌا علǏ,  اإلجتماعية بالبيƑة الƬعور ǋو النفسǑ األمǇƊ Ǉ فيرǋƨ)1984( ǎراƊ Ǉما   
 ơامد  ǋƨراǇ( الجماعة داýƤ ويتǀبلونǊ يơترمونǊ اƤǓريǇ بǇƋ الفرد وƬعور ديǀةƮ بيƑة

,1984 .(  
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   Ǉƍ عورƬال Ǉالنفس باألم Ǒعور انعدام يعنƬباأللم ال Ǉم ǐƊ Ƴنو Ǉم ƻوƤو الƊ Ǉم 
  .)ƍ ,1986براǋيم كاƲم(,الƤطر

   Ǉة ومǌر وجƲ1999( سعد ن( ǇƎوم فǌمف Ǉاألم Ǒالنفس ýƤيتدا Ǒف ǊراتƬƌم ƴم 
 ƍلƣ.... الƦات عند والرưا,النفسǑ والتكيƻ الƦاتǑ واألمǇ,  لطمƋنينةا مƤƊ ýƛرǎ مفاǋيم
 ƍنسانية كمية ƍجتماعية,فلسفية معرفية نفسية تكاملية Ʋاǋرة النفسǑ األمƍ ǇƊ Ǉعتبر كما

ŹيراƬم Ǐلƍ ǇƊ Ǉاألم Ǒو النفسǋ :-  
  . ƍلǏ قدر مǇ الطاقة النفسية  ندƲاǋرة نفسية ǐƊ تست •
ة األƬياƇ والموưوعات المǌددة للƦùات  ومعانيùǌا   Ʋاǋرة فلسفية ǐƊ تتơدد بǀيم •

  . المعرفية 
  . Ʋاǋرة ƍجتماعية ǇƊ ǐƍ يمتلǁ الفرد ǋوية ƍجتماعية مơددة  •
•  Ǌقياس Ǉدار ويمكǀيوجد بم ǐƊ رة كميةǋاƲ .  
 ,سùعد علƲ) Ǒاǋرة ƍنسانية ǐƊ األمǇ النفسǑ سمة ƍنسانية يƬترǁ فيǌا كافة البƬر  •

1999(  
   Ʋơǚون Ǒة فǌوج ƲرالنǉƦǋ ǇƊ Ǉاألم Ǒالنفس ƠطلƮم ƴومتعدد جام Ǒا المعانǌوكل Ǒف 

 معنǏ مƊ Ǉكƛر جمƴ التعريƻ وƦǋا الƲاǋرة نوƳ كانت ǐƊ واơد معنǏ فǑ تƮوƔ النǌاية
Ǒفلسفة ف Ǒد ومعنơو واǋ Ǉاألم Ǒالنفس.  
   ƻويعر Ǒ2006( البلبيس( Ǉاألم Ǒالنفس Ǐعل ǊنƊ  :- عورƬ ة الفردơبالرا Ǉواألما 

 الǑƮƤƬ توافǊǀ علǏ يƛƌر مما,  لǌا يتعرƯ التǑ اإلơباطات مواجǌة Ǐعل والǀدرة
Ǒواإلجتماع ǐواألسر Ǒة والجسمǀبطري Ǌتجعل ǁيسل ǁالسلو Ɣالمناس ƴم ƤاألùùǇري 

)Ɣمني Ǒ2006 , البلبيس (ƨويرك ƻتعري Ǒالبلبيس,Ǐعور علƬ ة الفردơبالرا Ǉواألما  ,
Ǌوقدرت  Ǐة علǌاإلجباطات مواج Ǒالت Ưا يتعرǌل  .  

 الƤوƻ مǇ والتơرر باǙستǀرار الفرد Ƭعور النفسǑ باألمǇ يƮǀد: )2004(العǀيلƊ Ǒما  
ƾلǀوال ƾيǀơلت  Ǌمتطلبات Ǌومساعدت Ǐعل ǁدراƍ Ǌقدرت Ǌر وجعلƛكƊ تكيفا ƴات مƦال Ǒوبالتال 
ƴم ƴالمجتم  )ýعاد Ǒيلǀ2004,  الع( .  
 Ǒيلǀالع ƻتعري Ǒف Ʋơǚيترك ونǉƨ  ƻوƤال Ǉرر مơالت Ǐات  ,علƦال ƴم ƻوالتكي

ƴالمجتم ƴم Ǒوبالتال  .  
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 جوǋرǋا سيكلوجية ơاجة بƋنǌا:  األمƍ ǇلǏ الơاجة فيعرƻ )1996( اŸ عبد وƊما  
Ǒة المستمر السعƲافơللم Ǐعل ƻروƲال Ǒالت Ǉمưت ƳباƬƍ اجاتơالبيولوجية  ال 

  ) 1996,  اŸ عبد Ƭǋام( والسيكلوجية
   Ǉوم Ǌتعريف ǎنر ǊنƊ ƨيرك Ǐب علƬƍƳاجات اơوالسيكلوجية لوجية البيو ال .  
 بعدالو والطمƋنينة/  بالǌدوƬ Ƈعور Ǐالنفس ƊساسǊ فǑ األمǇƊ  Ǉ )1996( فيýƮ ويƌكد   
Ǉع ƾلǀال Ɣطراưواأل Ü وǋعور وƬ ǐرورư ياةơالفرد ل ƴوالمجتم ,Ǉم ومǋƊ ƔسباƊ 

ǇناƑطمƍ الفرد Ǐنف علǊس Ǌومال  ,ǉعورƬو ƻودةموال بالعط Ǉمم Ǉيطوơي Ǌب  .Ǉوم 
 ).1996,  الربيƴ فيýƮ(  عيالǊ وقوت قوتǊ علǏ الفرد يطمǇƊ ǇƑ األمǇ مǀتưيات

   Ǒا وفƦǋ ƻالتعري ƨيرك Ǐعدم عل ƾلǀال Ɣơوال Ǉالفرد بي ƴن والمجتمƋوطمǊت Ǒف 
ýوƮơال Ǐعل Ǌوتوق قوت ǊƑبناƊ .  

   ǎبو ويرƊ يمơ1995( ر (ǇƊ Ǉاألم Ǒالنفس Ǉم مǋƊ ƴاجات الدوافơمةا األساسية والƨǚل 
 الƤطر تجنƔ فǑ الدافƦǋ ƴا يǌƲر.  للفرد النفسية والơƮة السوǐ النفسǑ للنمو

 بالƤوƻ الƬعور وقلة واإلطمƑناǇ بالǀƛة والƬعور,  لƦات ا علǏ والمơافƲة,  والمƤاطرة
  ).1995, رơيم Ɗبو مơمد( 
   ƨيم ويركơر Ǒف Ǌتعريف Ǐعل ƴالبعد داف Ǉطر عƤعور دملع الƬال ƻوƤبال.   
,  النفسية للơƮة العامة المعايير مǇ  بƋنǊ النفسǑ األمǋ )1997( ǇيƊ Ǉبو يعرƻو   

Ǉالتوتر عكس واألم ƾلǀا, والƦƎف Ǉكا ƾلǀو الǋ الةơ Ǉم Ǐưلية الفوƤالدا ƴالفرد تمن Ǉم 
 ƨواý وƊيưاŹ,  الداƤلية المنƮƺات ƨ ǉƦǋواǋ ýو فاألمǇ,  والطمƋنينة بالǌدوƇ الƬعور
 اإلنƺƬاý وعدم الباý براơة اإلنساƬ Ǉعور وبالتالǑ,  الƤارجية والتوتر التǌويد مƮادر
ýدرات المعطǀلل  .ƨالدكتور ويرك ýưف Ǒف Ǌتعريف Ǐعل ýواƨ ƾلǀال ǑلƤلينعم الدا 
Ǉة اإلنساơبرا ýعور الباƬوال Ǉباألم) ýưبو فƊ Ǉيǋ  ,1997( .  

 مǇ التơررو والǀƛة لسǚمةا مƬاعر يتưمǇ:  األمǇƊ Ǉ فيرǎ) 1984( كفافƊ Ǒما   
Ɣعور,  والتوجس األرتياƬالفرد و ǇƋب Ǉم Ǉيطوơي Ǌب Ǌبلونǀيت Ǉويعملو Ǐعل ýيǌتس 
ƳباƬƍ Ǌدوافع  ,ǐƊ ǇƊ ǁالفرد يدر ǇƋة بƑيطة البيơبة المơودودة م  )Ƈǚع Ǉالدي Ǒكفاف 

,1984.( 

   ƨويرك Ǒكفاف Ǒف Ǌتعريف Ǐة علƑارجية البيƤر الƛكƊ Ǉلية مƤالدا ƚيơ ǎير ǇƊ ةƑالبي 
  .  طمƋنينةالو باألمǇ الƬعور تولد التǑǋ Ǒ ةودودوال والمơبة لƬǘباƳ اعدةمسال
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 Ÿعبد ا ǎيسية) 1996(ويرƑبعاد رƊ ƚǚƛ Ǉمưيت Ɣعور مركƬ Ǉعور باألمƬال ǇƊ 
Ǒǋو  :  

•  Ǌبونơوي Ǌبلولǀيت ǇريƤǓا ǇƋعور الفرد بƬ . 

 . Ƭعور الفرد باإلنتماƇ وǇƊ لǊ مكاǇ فǑ الجماعة  •

 ,عبùد اùƬǋ  Ÿام ( .سǚمة واإلطمƑناǇ وندرة Ƭعور بالƤوƬ ƻعور الفرد بال •
1996 (  

   ƠưوƊو ƚơالبا ǁلƦك ǇƊ عورƬال Ǉعور باألمƬ Ɣوليس مرك ýƮمنف Ǉع ǇريƤǓا Ü 
ǐƊ ǇمƊ ǑلƤدا ǇمƊو ǑارجƤ بةơوم ýبǀوت ǑارجƤ .  
 وǋو واإلنفعالية النفسية الطمƋنينة بƋنǊ:  النفسǑ األمǇ )2008( الơارƚ عرƻ وقد   
ơالة Ǉا يكوǌفي ƳباƬƍ اجاتơال Źموناưير مƹو Ưطر معرƤلل  ,Ǉالنفس واألم Ɣمرك 
Ǉم ǇناƑطمƍ اتƦة الǀƛا والǌب  ,ƴم Ƈاإلنتما Ǐلƍ منة جماعةƊ,Ǉويعرفا ƭƤƬا الǓǇو:  مǋ 
ǐƦال Ǉتكو Ǌاجاتơ بعةƬومات مǀاألساسية والم Ǌياتơير لƹ Ǌưطر معرƤلل Ǉويكو Ǒف 
 مستوǎ علƤ ǏطراŹ يƮبƠ,  النفسǑ األمƍ Ǉفتǀاد ƊǇ ويưيفاǇ, وتوافƾ تواơ Ǉƨالة

ƴينما المجتمơ Ưيتعر ýطة لعوامƹاư متنوعة Ü دادƨنا ويǋ طرƤال Ǒف ƻروƲ 
Ɣروơال ƚيارات والكوراǌواإلن Ǒومة فƲيم منǀال Ɣادية السياسية والجوانƮواإلقت .   

)ƚارơال Ǉسơ ,Ǉساƹ Ǉسيơ,2008(.  
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  :لǔمن النƻسي التعرǐف اǕجرائي
ǋو ندرة الƤوƻ والǀلƾ  عند الƭƤƬ وƬعورǉ بƋنƹ Ǌير معرƯ للƤطر :  ن النƻسياألم

مƴ وجود بيƑة ودودة تساعدǉ علƬƍ Ǐباơ ƳاجاتǊ ويƾƛ بùǌا وتسùاعدǉ علǏù مواجùǌة     
  .باطات مƴ وجود منƲومة مǇ الǀيم السياسية واإلجتماعية ơاإل
  :من ممǐزات ǉذا التعرǐف و

 . مستǀبلƬ Ǌعور  الفرد بعدم الƤوƻ مơ Ǉاưرǉ و •

• Ǌب Ǉيطوơي Ǉمم Ǉالفرد م ýƤدا Ǉم Ƈسوا ýƮير منفƹو Ɣمرك Ǉاألم ǇƊ.  

•  Ǌولơ Ǉم ƴللمجتم Ǉاجة اإلنساơ. 

 .قدرة الفرد علǏ مواجǌة اإلجباطات  •

 .وجود منƲومة مǇ الǀيم السياسية واإلجتماعية  •

 منƲومة Ɗو المجتمƊ ƴو الفرد عند سواƇ طريǐƊ ƾ وجود عدم يưمǇ التعريƻ وƦǋا   
 اإلجتماعǑ واألمǇ النفسǑ األمǇ نƲام يƤرƾ  فƎنƤ  ǊرǐƊ  ƾ وجود ơالة فǑ ألنǊ,  الǀيم
 Ɗطر فǑ متعددة مسميات تơت والمبررة,  الƬاƦة الممارسات  مǇ الكƛير يستدعǑ ما, 

 وƊفكاراŹ عاطفة Ɗو ƬعوراŹ ويولد Ü والǀيم والǀوانيǇ والتƬريعات الǀواعد كý منتǌكة متعددة
Źوسلوكا Ǚ نسجمت ƴالمعايير م ŅƇو الفرد عند سواƊ الجماعة .  

:           مǇ النفسǑ يتكوǇ مƊ Ǉبعاد وǑǋ ومýǚƤ Ǉ التعريفات السابǀة نرǇƊ ǎ األ
 : األمن النƻسي  ƈبعاد

 ǐƦال Ǒǋولية وƊ ساسيةƊ بعادƊ Ǐعل ýتمƬي :  
  . الƬعور باإلنتماƍ ƇلǏ الجماعة والمكانة بǌا •
  .الƬعور بالسǚمة والسǚم  •

•  Ǒǋانوية وƛ بعاد فرعيةƊ Ǐعل Ǒالنفس Ǉاألم ýتمƬي:-  
  . ƍدراǁ العالم والơياة كبيƑة Ʈديǀة ơيǇ يƬعر بالعدý والكرامة  •
  .ƍدراǁ اƤǓريǇ بوƮفǌم  •
  . الǀƛة فǑ اƤǓريǇ وơبǌم واإلرتياƟ لǌم وơسǇ التعامý معǌم  •
  .واألمý واإلطمƑناƍ ǇلǏ المستǀبý , التفاýƌ وتوقƴ الƤير  •
 .والƤلو مǇ الƮراعات , إلنفعالǑ الǌدوƇ واإلرتياƟ واإلستǀرار االƬعور ب •

  . اإلنطƾǚ والتơرر والتمركơ ƨوý اƤǓريƍ ǇلǏ جانƔ الƦات  •
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  . الƬعور بالمسƌولية اإلجتماعية وممارستǌا  •
وتǀơيƾ , وتملƨ ǁمام األمور , الƬعور بالكفاƇة والǀدرة علýơ Ǐ المƬكǚت  •

 Ɵالنجا .  
• ýبǀات تƦوالتسام الƠ اǌة معǀƛوال Ǒعور النفس فƬوال ƴدة بالنفƑوالفا Ǒياة فơال.   
  . Ɣوالǌر وعدم لǖمور الدافعية المواجǌة •
  .الƬعور بالسعادة والرưا عǇ النفس فǑ الơياة  •
 . 2008), دýǙ موريا (الƬعور بالسواƇ والتوافƾ والơƮة النفسية  •

  : ƈما مشاكل التواƼƺ النƻسي Ǌƺي 
1. ǎاألسر Ƽƺالتوا ƅسو.  
   ǎير Ǒريطǀ1988( ال( ǇƊ ƾو التوافǋ نسجامƍ الفرد ƴم ƇاưعƊ ǊسرتƊ قاتǚوع Ɣơال 

 عبد(  سعيدة ơياة لǌم يƾǀơ بما وƤƍوانǊ والديǊ بيǇ والتعاوǇ والتراơم والمساندة المودة
Ɣالمطل Ǒريطǀ1988,  ال (  

 فيرǎ التوافƾ سوƊ Ƈو األسرǐ التوافƾ علǏ سلبية بƮورة يƛƌر الǐƦ الƮراƊ Ƴما   
Ǒريطǀال ǊنƊ الةơ نفعالية واقعيةƍ يرƹ ا سارةǌعور , قوامƬيرة الơوالتردد بال ƾيưوال  ,
ƔيƮعندما الفرد ت Ǌعƨات تتناǋتلفة اتجاƤات مƦ ǎمتساوية قو ǇƋƬب Ưبع Ǌدوافع 
ǊدافǋƊو Ǒالت Ǐالفرد يسع Ǐلƍ اǌǀيǀơو تƊ اǌباعƬƍ  ,وƊ ǇƊ ǉƦǋ ƻالمواق Ǒا التǌǌيواج 
ƨيعج Ǉم ƦاƤةو اتǌو معينة جƊ ýوƮالو Ǐلƍ ýơ ددơم.  

   ǎوير ƚơالبا ǇƊ ƾية التوافưجتماعية قƍ Ǚ بد Ǉا مǌكيلƬت Źو سلباƊ Źيجاباƍ Ǒف ƴالمجتم 
 منǌم المƮابيǇ مايعانيǊ وƤاƮة الجامعييǇ الطƬ Ɣǚراơƍ ǊơƑدǎ مǋ Ǉو الǐƦ,  الواơد

 ǋاميƊǇ Ǉمري فǑ تكمǇ التǑ واألƨمات المƬكǚت بعƯ مǇ يعانوǇ مǇ فمنǌم, 
 اƤǓريǇ مƴ والتعامý وقبولǌا Ʀواتǌم فǌم فǑ الƬباƇǙƌǋ Ɣ يواجǌǌا التǑ المƬكǚت:ǋما
ƴوم ƻورة المواقƮة بơيơƮ  ,تǚكƬوالم Ǒالت ǐا ينطوǌعلي ǁرفات سلوƮوت ƇǙƌǋ 

ƔباƬال ƴم مǋسرƊ مǌومجتمع .  
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 :سوƅ التواƼƺ اǕجتماعي. 2

    Ǉƍ ياةơال ƴالجماعة م Ƈةلمجموع واإلنتما Ǉم ƇدقاƮو األƊ بكةƬال Ǉقات مǚالع 
,  معنǏ للơياة تجعý التǑ الرƑيسية المƮادر مǇ تعتبر المنƲمة األسرية و اإلجتماعية

Ǉم ومƛ ناǌتوج Ǒا فǌبة عمومơƮلل Ɵا والكفاưوتساعدنا,  والر Ǒالوقت نفس ف Ǐعل 
  .)1998 ,  ابراǋيمالستار عبد(  وتơملǌا الƺưوط مǀاومة

   ǎوير ƚơالبا ǊنƊ Ǉكا Ǉم ƝƑات نتاƨفراƍ ýǚتơيجاد اإلƍ قاتǚمة عƑقا Ǐالة علơ 
 مǇ جملة فرưتǊ سوǐ وƹير منƲم ƹير طفيلƍ ǑقتƮادǐ نمو فǑ تتمƍ ýƛقتƮادية
ƻروƲادية الƮالمرتبطة اإلقت ýبالعم ýƤط داƤر الưƤاأل  ,ƚيơ ت وجدتǙاơ Ǉم 
ǉقت  الرفاƌالم ƴطنƮرت والمƛƊ Ǐيم علǀق عند اإلجتماعية الƳكبير طا Ǉالناس م  ,
 ولم والمعارƻ الǀيم متداýƤ مجتمƴ علǏ بƮماتǌا تفرƯ بدƊت جديدة مفاǋيم وبلورة
 الفلسطينǑ المجتمƴ فǑ اإلجتماعǑ التوافƾ علǏ سلباŹ يƛƌر مما بعد الكامý التƬكý يتبلور

. 

  -:سوƅ التواƼƺ النƻسي .3
    ǎفوجيلمر ير Vougilmer ǇƊ ƾالتواف Ǒو: النفسǋ اولة عمليةơم ƾيǀơت Ǉƨتوا Ǉبي 

 ƬƍباƳ مơاولة علǏ يتوقƻ وƦǋا,  البيƑة بواسطة المتاơة والفرƭ المƛيرات الơاجات
(  للفرد المƑǚمة والƲروƻ والƤارجية الداƤلية العǀبات كý علǏ بالتƺلƔ وƦلǁ,  الơاجات
ƻا عاطƹ1989, األ  .(  

   Ǉاإلنسا ƇǑس ƾالتواف Ǚ عرƬي Ǉنينة باألمƋرارواإل والطمǀست  ,Ǚو ƴيستطي ǇƊ Ǌيواج 
 الƭƤƬ مواجǌة لمواجǌتǌا نفسǑ جǌد Ǚƍ فيǊ تơتاƜ التǑ وƮعوباتǌا بمƬكǚتǌا الơياة

ǇƋالمطم  ,Ǌألن Ǚ Ɣيستجي ƦƑعند Ǐلƍ ƻالموق ǑارجƤط الǀدر فǀب ýƤماتد Ǒف Ǌستجابتƍ 
ǊاوفƤوم Ǒơومنا Ǌǀقل ƳنواƊو ƳراƮال Ǒالت Ǒا يعانǌيم(  منǋبو ابراƊ يدƨ , 1987(  

 : سوƅ التواƼƺ الجسمي  -4

   Ǒعدم ويعن ƴة الفرد تمتơƮجسمانية ب  ,Ƈج وبناǑسليم سم  ,ǐƋعاقة فƍ ر جسميةƛƌت 
Ǐعل ƾتواف ƭƤƬال . 

   ƾǀơويت Ǉعندما للفرد األم ǇƑيطم Ǐمة علǚس ƇاưعƊ الجسم Ǐيام وعلǀا الǌفƑاƲبو 
ƻوموق ǇريƤǓا Ǌعمر(  من ǎ1994 , المفد  (  
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 : ن النƻسي مكونات األم

   :األمن اǕجتماعي 
    Ǉمưعور ويتƬ الفرد ƳباƬƎب Ǌاجاتơ اإلجتماعية Ǒف Ǌيطơم Ǒاإلجتماع ƚيơ عرƬي 

 لǌا ǇƊ يدرǁ الفرد وǇƍ,  تƺيơ Ɣيƚ وتفتǀد,  مơيطǌا فǑ دور لǌا Ʀات لǊ بƋنǊ الفرد
Źدورا Źاجتماعيا Źراƛƌم Ǌعور يدفعƬاجة الơبال Ǐلƍ ƇنتماǙا ǁاليد للتمسǀالجماعة بت 

 .   ǋو الƦاتية معاييرǉ كانت لو كما الفرد يتمƛلǌا ơيƚ ومعاييرǋا

  
  : الجسمي األمن

 فرادǉأل يوفر الǐƦ المجتمƴف,والجسمية البدنية لơاجاتǊ الفرد ƬƍباƳ مدƍ ǎلǏ يƬيرو   
 فƊ Ǒنƍ ǊلǏ ألفرادǉ ماوفرǉ مǀدار مƴ يتناسƔ األمǇ مǇ مستوǎ يưمǇ األساسية ơاجاتǌم
 الơاجات مǇ األدنǏ لơدا يوفر Ǚ لمجتمƴ باإلنتماƇ الفرد Ƭعور يưطرƨ Ɣماتاأل Ɗوقات

 يƌدǙ ǐ قد  ألفرادǉ األساسية الơاجات توفير يستطيǙ ƴ عندما المجتمǙƍ ǇƊ ƴ األساسية
ǁلƦ Ǐلƍ Ɣطراưƍ Ǒعور فƬ Ǉعند األم ǉعندما افراد ǎيتساو ƴالجمي Ǒف ýمơت ǉƦǋ 

ƻروƲة الƑمما الطار ýداألفرا يجع Ǉوƨيتجاو ǉƦǋ نةơم المǋرǌƮوت ƻروƲال Ǒة فǀبوت 
 يƌكد ما عنǊ اŸ رǏư الƤطاƔ بǇ عمر عǌد فǑ المجاعة عام فǑ ماơدƚ ولعý,  واơدة
 . المƌمنيƊ Ǉمير بيت فيǌم بما الƲروǉƦǋ ƻ تơمý فǑ الجميƴ تساوơ ǎيƚ المعنƦǋ Ǐا

  
 : والعƾدǎ الƻكرǎ األمن

 Ǉƍ: مايعتǀدǉ يƤالƻ ما علǏ قǌرǉ يتم ǇƊ مǀ ǇيدتǊعو  فكرǉ علǏ الفرد يƋمǇƊ Ǉ وǋو    
 فǑ يوǇƊ ƴư يجƔ مطلباǋ ŹناǙƍ ǇƊ ǁ المسلم  المجتمƴ مǀومات  كý تơكم التديơ Ǉرية

 ديƹ Ǉير ديǇ كǇƊ ý وǑǋ المسلم المجتمƴ فǑ التديơ Ǉرية عǇ الơديƚ عند اǙعتبار
 ميǇالمسل علơƊ ǏداŹ روايناƬ ǙƊ Ʈريطة عǀاƑدǋم ممارسة ơرية إلتباعǊ مكفوý اإلسǚم

Ǚاربوا وơي Ǒم فǌيدتǀيم(عǋبراƍ ǑافعƬيم,الǋبراƍ Ǉماƛ1425,ع, ƴموق ǐاوƬالمن 
 ) والبơوƚ للدراسات
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 : ƬƢائƫ األمن النƻسي 

 Ǒفيما يل Ǒالنفس Ǉاألم ƭƑاƮƤ مǋƊ ƭيƤتل Ǉيمك :  
-       Ơامùتس Ǉùا مǌاليبùسƊ Ǉùسơة وùة اإلجتماعيƑƬبعملية التن Ǒالنفس Ǉدد األمơيت
ويرتبط بالتفاعý ا إلجتماعǑ الناجƠ والƤبرات والمواقƻ , يمǀراطية وتǀبý وƔơ ود

 . اإلجتماعية والبيƑية المتوافǀة 

يƛƌر األمǇ النفسǑ تƛƋيراơ ŹسناŹ علǏ التýƮơ الدراسǑ وفǑ اإلنجاƨ بƮفة عامùة   -
 . وفǑ اǙبتكار 

- Ǉلة واألمييǌالج Ǉم ŹمناƊ رƛكƊ  Ǉفوǀƛوالم Ǉالمتعلمو . 

دýǙ موريا . ( تبط Ƭعور الوالديǇ باألمǇ فƬ ǑيƤوƤتǌم بوجود األوǙد البررة ير -
 ,2008 (  
  .الƦيǇ يعملوǇ بالسياسة يƬعروǇ باألمƊ  Ǉكƛر مǇ الƦيǙ Ǉ يعملوǇ بǌا -
-         ǇيùمنǙر اùيƹ Ǉùار مùبتكǙا Ǒùف Ǒùيا اعلùنفس ǇمنوǓا)Rastogo and 

Nathawat,1981(  
-  Ǒالنفس Ǉاألم ƭǀود   يرتبط ارتبونùوالجم ǎالراùب ƚبƬراروالتƮǙاطا موجبا با

   Pestongee and Sing ,1979)  (العǀاƑدǐ دوǇ مناقƬة Ɗو تفكير
التعرƯ إلمراƯ الǀلƔ واùưطرابات   وبالتالǏ,نƭǀ األمǇ النفسǑ يرتبط بالتوتر -

 sulsetal,1981)(نفسية

  : مǊددات األمن النƻسي 
ويجعلƊ Ǌكùƛر  , والǀلƾ لدǎ الفرد  مما يƛير الƤوƻ, الƤطرƊو التǌديد بالƤطر -1

 Ǌجانب Ǉم Ǉعور باألمƬال Ǐلƍ اجةơ , Ǉة األمƨǌجƊ Ɣجان Ǉوم.  
2- Ǉالسرطا ýƛطيرة مƤال Ưاألمرا , Ǉير مƛك Ǒا فǌبơاƮوماي Ɣلǀال ƯمراƊو

 Ǉعور عام بعدم األمƬو ƔاƑكتƍو ƴمرتف ƾتوتر وقل Ǉياơاأل.  
 . مياŹ منǊ عند العادييǇ نƭǀ األمǇ الǐƦ قد يكوƊ ǇوƠư عند المعاقيǇ جس-3
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يرǎ الơارơ ƚسيǇ و ƹساǇ داينǋ ǇƊ Ǒناǁ جملة مǇ العوامý المǌددة لǖمǇù  و
 Ǒǋو Ǒالنفس: 

  
 . العوامý اإلقتƮادية  •

 . التƺير فǑ الǀيم  •

 . الơروƔ والنƨاعات  •

 . العوامý الǀƛافية  •

 . التنƑƬة اإلجتماعية المưطربة  •

  :Ɗمام Ƭعورǋم بالتǌديد باألنماط السلوكية اǓتية تƮنيƻ فعý المواطنيǇ لباƛơاǇيơدد او
 فوبيا المواجǌة  •

•  Ǒابơاإلنس ǁالسلو . 

•  Ǒروبǌال ǁالسلو . 

•  ǑمǚستسǙا ǁالسلو . 

 .سلوǁ المواجǌة  •

    Ǉم ومƛ ǊنƎف ǐƊ ýلƤ Ǒال فƔكر سالفة جوانƦال ƾرƤام تƲن Ǉاألم Ǒالنفس  ,Ǉواألم 
Ǒمما,  اإلجتماع Ǒير يستدعƛالك Ǉة ساتالممار مƦاƬت  والمبررة,  الơمتعددة مسببات ت 

Ǒطر وفƊ كة,  متعددةǌمنت ýواعد كǀريعات الƬوالت Ǉوانيǀيم والǀويولد,  وال ŹعوراƬ 
 يجƔ ومǇ الجماعة Ɗو الفرد عند سوƇ المعايير مƴ ينسجم Ǚ  وسلوكاŹ وƍنكاراŹ وعاطفة
 ومنǌجية بموưوعية معǌا والتعامý النفسǑ األمǇ تƤرƾ التǑ االمǌددات طبيعة تơديد

).ƚارơال  ,Ǒ2008, ودان (  
 Ƽمما سب ƞتضǐ :  

   ǇƊ Ǉاألم Ǒرورة النفسư مةǌللفرد م  ƾم معاƊ Ǐمعاف Ǐد علơ Ƈسوا  ,Ǉواألم Ǒالنفس 
 مرتبط الفرد عند داƤلơƍ Ǒساس ǋو النفسǑ واألمǇ سوية ƮƤƬية لتكويư Ǉرورة
ýيرة بعوامƛك Ƈلية سواƤو داƊ ارجيةƤ فالفرد Ǚ Ǉيمك ǇƊ Ǉيكو ŹمناƊ Ǒف ƴير مجتمƹ ǇمƊ 
 العوامý مǇ مجموعة ǋو النفسǑ فاألمǇ,  اǓمǇ للمجتمƴ المكوǋ Ǉو األمǇ والفرد
 فƤ ǑلǐƊ ý بوجود منفýƮ وƹير وƛيƍ ƾرتباط بعǌưا مƴ مرتبطة والƤارجية الداƤلية
,  فرد متكامý كý النفسǑ فاألمǇ بƋكملǊ الƊ ƭƤƬمǇ يǌدد فƎنǊ النفسǑ األمǇ  منƲومة
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 Ǒǋ العوامǉƦǋ ý ووƲيفơ ǑكومǑ وƍستǀرار وعادات  وقيم,  ومعايير,  مجتمƴ  وƊسرة
 نكللǌا ƤƊر عنƮر وƹƍفاý عنƮر ǋƊمية Ɗو ơƍداǋا ƍنتǀاƭ عدم مƴ النفسǑ لǖمǇ المكونة
 مǇ تبيǇ وقد  .والمجتمƴ بالفرد ترقǏ التǑ النفسǑ األمǇ قاعدة وجودة علǏ تعمý مجتمعة
 مبدعوǇ,  مجتمعǌم مƴ متوافǀوǇ سعداƇ متفاƑلوǇ األمنيƤƬ Ǉاƭاأل ǇƊ كƛيرة دراسات

Ǒم فǌعمالƊ  ,Ǉجوưنا  Ǒم فǌياتơ  )مدơم Ǒ1986,  ومرس .( 

  :ǉƈداف األمن النƻسي 
  Ǉاإلنسا ǐƦعر الƬي Ǉيسعد باألم Ǒف Ǌعمل Ɲويمارس, وينت Ǌياتơ الطبيعية ,ƻتلƤوت 

 فالنسبة, والدولة المجتمƴ و فردلل بالنسبة,ألƤر ƭƤƬ مǇ وƤدماتǊ األمƍ ǇلǏ الơاجة
 سǚمتǊ علǏ تơافƲ فǑǌ, للمجتمƴ وبالنسبة, لơريتǊ الưماǑǋ Ǉ المƤ Ǉدمات فاǇ للفرد
Ǉم ýالعوام Ǐدد التǌت Ǌوماتǀمية مƲللدولة بالنسبة, الن  ,Ǉفا Ǉاألم Ʋافơي Ǐا علǌكيان 

                                   ).                            ǋƨ,2002راǇ(ربوعǌا فǑ الơاý واستǀرار
Ƽƾة تتحǐة ومجتمعǐة جماعǐولƊسي مسƻإن األمن الن:  

-  Ǉعور بعدم األمƬوال ƻراơنǙاإلجرام وا Ǉم ƻوƤال ýالة عوامƨƎبة , بƹالر ƾǀơي
   ýǚùƤ Ǉùاسيس مơاأل ǉƦǋ ýƛم Ǉم ƭلƤالوقاية والت ýاج Ǉم Ǉالتعاو Ǒاألكيدة ف

  .مǇ الƬامýمưاميǇ األ
-       ƴùواق Ǉùة مùعية األمنيùưالو Ǐùعل Ǌعǚاط Ǉماưور وǌالجم ƻيǀƛتوعية وت

  Ǉùم ǉايجابية وما تم توفير ƝƑنتا Ǉم ƾيǀơولة وما تم تƦود المبǌيات والجƑاƮơاإل
 .ƍمكانيات المƬاركة للدعم والمƌاƨرة

-  ǑاتƦ Ƴراد ƾلƤ ,ريƬكام التơƎام بƨلتǙا Ǐعل ǉوتعويد Ǉة المواطƑƬتن ýǚƤ Ǉعات م
 ýد متكامǌبج ǑاتƦال ǇيƮơالت ýة وتوفير عوامƦة  , النافùاألسرة والمدرس Ǉا مƇبد

 .والمسجد والǌيƑات المجتمعية وƹيرǋا

-  Ǉمة األمǌم Ǉƍ ,Ǉنساƍ ýمة كǌم Ǒǋ ,ولية جماعيةƑمس Ǌولية عنƌالمس Ǉردا  , واùف
دامǊ وينبǑƺ لنا جميعا Ǉƍ نكوǇ علǏ استعداد Ǚستǋ ,ƤيƑة Ɗم سلطة, كاƊ Ǉم جماعة

    ǊùميتǋƊ Ǐùام علùالع ǎالرا Ʒǚبƍ Ǉم Ǉنتمك Ǐتơ ýوالسب ýƑالوسا ýبك ǊدتƬومنا
وبعبùارة  , وƍجراƇات الوقاية لمنƴ المƬكǚت مǇƊ Ǉ تتفاقم فتتơوƍ ýلƮ Ǐراعات 

فƤلǀƛ ƾافة األمƤƊ , Ǉرǎ يجƔ علينا ǇƊ نوơد المǇ والسلم فǑ الǀلوƔ وفǏ الǀƛافات 
 ƴùùùة الجميùùùمǌو مùùùǋ)ةùùùلطة, الدولùùùة ا,السùùùجتماعيǙات اùùùƑيǌل ,



42 
 

ولم يعد األمǇ اتفاقا بيǇ األقوياƊ Ƈو انǊ نعمة اسبǌǀا ). وƹيرǋم....,المربǏ,المدارس
الƾơ سبơانǊ وتعالǏ علǏ بلد سعيد الƊ Ʋơو انǊ وƴư اجتماعǏ يستطيƴ كý فùرد  

Ǌم فيǌيس Ǉƍ وقت ǎا Ǒف)www.menshawe.com .( 

  :  ƈسالǐب ووسائل تحƼǐƾ األمن النƻسي
 فǑ للفرد النفسǑ األمǇ يتǚƤ ƾǀơلǌا مǇ التǑ واألساليƔ الوساýƑ مǇ العديد لǋǁنا    

Ǌمجتمع Ưفالبع ƾǀơيت  Ǌل Ǉاألم Ǒالنفس Ǉم ýǚƤ ýم عمƑدا Ǒưاǀيت Ǌاجر في ýوǀمع 
 بيت بناýǚƤ Ƈ مǇ والبعǑơƮ ,Ư تاميýǚƤ Ǉ مǇ وƤƊر واألسرية النفسية ơاجاتǊ يسد

 وتوƲيفǊ وتƤرجǊ تعلمýǚƤ Ǌ مǇ الفلسطينǑ الطالƔو, والتجارة والسفر التنýǀ وơرية
Ǉمư ǊƮƮƤت ƇاƬنƍبيت و Ǌريكة ليرتبط ومساعدتƬب Ǌياتơ  ,ƳباƬƍو Ǌاجاتơ النفسية 
 فǑ لنفسǊ األمǇ تǀơيƾ عƌý Ǉومس اإلنساǇو,  ƦاتǊ وتǀơيƾ,  لǊ اƤǓريǇ وتǀدير
ƴالمجتم ,ǁلƦو Ǉع ƾالعديد طري Ǉم Ɣادية األساليƮقتǙجتماعية, والسياسية,  اǙوا 

,  ǋƨراơ Ǉامد(  األمƊ Ǉجƨǌة تتǋƦƤا التǑ اإلجراƇات وكý, والنفسية, والتربوية,
2002.( 

  :ولتحƼǐƾ األمن النƻسي ǐتعǐن علǍ الƻرد ما ǐلي
-  Ǉƍاجات األơال ƳباƬƍنينة النفسية ةوليƋوالطم Ǉاألم ƾيǀơت Ǒام فǋ ساسƊ ا , للفردƦǋو

Ʈريات النفسية والتƲالن Ǌكدت عليƊ ة    ماùالمرتب Ǒùا فǌعتùưو ƚيơب Ǒمǚور اإلس
  ).1995, الƮنيƮ ƴالƠ (األولǏ مơ Ǉاجات اإلنساǇ التơ Ǚ Ǒياة بدونǌا 

الǀƛة بالنفس والتǑ تعد مǋƊ Ǉم ما يدعم Ƭعور الفرد باألمǇ والعكس ơùƮيƠ فاùơد    -
اơمùد  (ƊسباƔ فǀداǇ الƬعور باألمǇ واưǙطرابات الƮƤƬية ǋو فǀداǇ الǀƛة بالنفس

Ơ1992,  راج.( 

تǀدير الƦات وتطويرǋا وǋو ƊسلوƔ يǀوم علǏ اعتماد الفرد علǏ قدراتǊ ويعتمد عليǌا  -
عǇ طريƾ العمýù علƍ Ǐùكسùابǌا مùǌارات     , ƛم يǀوم بتطوير الƦات, عند األƨمات

,  الùƮنيƴ (وƤبرات جديدة تعينǊ علǏ مواجǌة الƮعوبات التǑ تتجùدد فǑù الơيùاة   
1995.( 

ومساندتǌم اǙجتماعية والعاطفية بơيƚ يجد مǇ  العمý علǏ كسƔ رưا  الناس وơبǌم -
كما ǇƊ للمجتمƴ دور فǑ تǀديم الƤدمات التǑ تưمǇ للفùرد  , يرجƍ ƴليǊ عند الơاجة 
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األمǇ عǇ طريƾ المساواة فǑ معاملة جميƴ األفراد مǌما كانت مراكǋƨم اǙجتماعيùة  
Ǉساس األمƊ ýالعد ǇǙ)مدơراج اƠ ,1992.( 

ơيǇƊ ƚ وعǑ الفرد بعدم بلوǊƹ الكماý يجعلǊ يفǌم : كماýاǙعتراƻ بالنƭǀ وعدم ال -
  Ɣùالمناس ýǚƺستǙدرات اǀال ǁتل ýǚƺوم باستǀي Ǌفان Ǒا وبالتالǌعفưو Ǌطبيعة قدرات
دوǇ الǀيام بǋƎدارǋا مƹ Ǉير فاƑدة ơتǙ Ǐ يƤسرǋا عندما يكوǇ فƊ Ǒمùس الơاجùة   

ريƾù التعùاوǇ مƴù    ومǋ Ǉنا فانǊ يسعǏ الǏ سد  ما لديǊ مǇ نǀاƯƑ عǇù ط , ƍليǌا
ǇريƤǓطار , اƤة األǌمواج ƴيستطي Ǚ ǊنƋب Ǉمƌي Ǌيجعل ǁلƦ ǇǙ Ǉباألم ǉعرƬا يƦǋو

 ).1995, الƮنيƴ( وơدǉ دوǇ مساعدة اƤǓريǇ والتعاوǇ معǌم 

 تùوفيرǉ  فǑù  الكبيùر  الدور ولǊ المجتمƴ عاتƾ علǏ يƴǀ وƦǋا:  الواقǀơ ƴيǀة معرفة -
 فǑù  اإلعǚم وساýƑ علǏ يعتمد فيǌا الفرد ƮƊبƠ التǑ  المعاƮرة الơياة فǑ وƤاƮة
 األفùراد  ơ ǇƊيƚ الơروơ Ɣالة فǑ األسلوǋƊ Ɣمية وتǌƲر, المƤتلفة الǀơاƾƑ معرفة
ǇيƦال Ǉة يعرفوǀيǀơ ما ǎم جرǌولơ مǌر تجعلƛكƊ  بةǚùƮ  Ǒùة  فùǌات  مواجùمƨƊ 

Ɣروơال Ǐاألفراد عكس عل Ǉللوưالم ǇيƦال Ǚ Ǉما يعرفو ƚدơم يǌولơ  ) ƴنيùƮال ,
1995.(  

  
ƅراƈ ƅي العلماƺ سي باألمن الشعورƻالن –  
  ƬƍباƳ مǇ وينƋƬ, السوية الƮƤƬية فǑ الƨاوية ơجر ǋو النفسǑ باألمǇ الƬعور يعتبر   

 يدرơ  ǁيƦ  ,ƚاتǊ فǑ المطلǀة والǀƛة باألمơƍ ǇساساŹ تƤلƾ التǑ,  األساسية الơاجات
Ǌنفس Ǐعل ǊنƊ ƾơدير  الرعاية يستǀوالت  ,ǎالعالم وير Ǐعل ǊنƊ Ǉمكا ǇمƊ رǀومست ǎوير 
Ǉم Ǌفي Ǐم علǌنƊ Ǉƌمعطا Ǌويمكن ƾوƛم الوǌا,  فيƦǋساس وơاإل Ǉباألم Ǒقاعدة النفس  

Ɵالفرد لنجا Ǌاتƨوانجا Ǌوقدرت Ǐعل ýمơباط تơبينما,  اإل Ưعر الرعاية وعدم,  الرفƬت 
   ). tikson,1980(اƤǓريǇ تجاǉ والتوجǊ والǀƛة األمǇ بعدم الفرد
 تمýƛ ووالديǊ لطفý والƔơ الدفƇǏ يسودǋا التǑ األمنة العǚقة ǇƊ راتر ايكýم ويعتبر    
Źǚعام Źللفرد واقيا ǐدƌي Ǐلƍ عورƬة  بالكفاية الǀƛدرة والǀوال Ǐة علǌالمواج ǐدơوالت  ,
 واإلكتƑاƔ بالǀلƾ للتنبƋ مفتاơاŹ يمýƛ بǌا الوƛوƾ يمكơ Ǉميمة عǚقة وجود  عدم بينما

 عǇ ناتƝ النفسǑ األمǇ بعدم الƬعور ǇƊ كƦلǁ راتر ويرǎ,  الƮƤƬية واưطرابات
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Ưة الفرد تعرƇساǘواإلنفعالية النفسية ل Ǉم Ǌưرف ǉديدǌوت Ɣơوس Ɣơال Ǌارنتǀوم 
ǊقرانƋب Ǌلǋوتجا ǐدƌي Ǐلƍ ǉعورƬ  بعدم Ǉاألم ýليǀوالت Ǉم  Ǌريتơ ǊيتƑاǀوتل Ǒف 

ƻاƬستكƍ العالم ƾويعو Ǌمكانيتƍ ة, للتعلمƮمالسلي المنور وفر  ) .ýǙ2008, د (.  
 Ɗو نǀابلǊ موقƻ كƍ ǇƊ ýلǏ يƬير ơيƚ معرفياŹ النفسǑ باألمǇ الƬعور بولبǑ يفسر كما   

Ưنتعر Ǌل Ǒياتنا فơ ت يفسرơما ت ƾيطل Ǌعلي ƜƦورية النماƮو التƊ المعرفية  ,ǉƦǋو 
ƜƦالنما ýكƬة تƺيƮ ýبǀا نستǌلينا الواردة المعلومات بƍ Ǉة مƑيطة البيơعبر الم ưعƊƇا 
 ). Bowlby, 1980(واألƤريǇ والعالم  Ɗنفسنا مǇ  تƮوراتنا تơدد كما,  الơس

 الƦات وتنƲم,  السلوǁ منƲم  كǀواعد تعمý  النماǇƊ ǉƦǋ ƜƦ ونيƬروǇ ردلƻ ويفسر   
,  المƤتلفة اإلستراتيجيات وتنƲم تơدد Ɗنǌا كما. واإلنفعاǙت اإلجتماعية والعǚقات
 يƬعر فƎنǊ,  سليمة المعرفية النماƜƦ كانت فƦƎا,  Ƥتلفةالم والمواقƻ الƺưوط لمواجǌة
Ǉباألم ýواألم ýبǀما بالمستƊ اƦƍ كانت ƜƦسلبية النما ƍ ǊنƎعر فƬي ƾلǀديد بالǌوالت Ǒوبالتال 
  .  بالمستǀبý األمý ويفǀد األمǇ عدم

) (Veschueren  et al,1996 and Rudlph,1995  
 Ʈراƍ ƳلǏ يƌدǐ الưعƻ  وƦǋا,  ưعيفاŹ كاƑناŹ ديول اإلنساǇƊ Ǉ فيرǐ يبيǇ فاليرƊ ǐما   

 النفسية الǀوǎ ويơرǁ,  النفسǑ بالنمو بالنƭǀ الƬعور ويتƛƋر,  األمǇ بعدم الفرد يƬعر
Ưلتعوي ƭǀالن Ǉمưمماي Ǌل Ǉاألم ƻفƤوي ǉعورƬ ƻعưبال ) ǐفالير Ǉ1981,  ليبي( 

 النفسǑ األمǇ سبƔ مǋ لوالديǇ ا ƨ ǇƊاوية مǇ النفسǑ لǖمǇ فينƲر فروم ƊريƊ ǁما   
ýللطف Ǉتوفير م ýاألك ƔرƬم  وعند والرعاية والǋم نموǌنƎف Ǉوƛơيب Ǉم عǌاتƦ ǁلف 

 ,عباس( باألمǇ الƬعور يǌدد وƮراƳ معاناة لǌم يƬكý مما الوالديǇ مƴ تدريجياŹ  اإلرتباط
1994(  

 وƊطلǀت ƍنساǇ كý عند للƮƤƬية مƨǚمة الƮراعات ǇƊ فترǋ ǎورفǑ كاريƊ Ǉما   
 األمǇ يǌدد ǐƊ ƇǑƬ فǑ يتمýƛ الƮراƳ وƦǋا الƮƤƬية داýƤ األساسǑ الƮراǌ Ƴوممف

Ǒعند النفس Ǉو , اإلنساǋو ƋƬين  Ǉا مƻاوƤلم Ǒالت Ǌتعتري ǎا ويرưيƊ ǇƊ ƴالدواف 
  )  1981 , ليبيǇ فاليرǐ( النفسǑ األمǇ فǀداǇ وبالتالǑ للǀلƬƍ ƾارة Ɗكƛر Ǒǋ العدوانية

 Ǉبي Ǉسوليفا ǁستا ǐارǋ ويربط Ǉتكوي Ǒالنفسية اإلجتماعية ف ýية والعوامƛالورا ýالعوام
, ơددǋا المجتمƴ يفالدوافƴ وƬƍباƳ الơاجات البيولوجية عبارة عƊ Ǉنماط , بناƇ الƮƤƬية 
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يƬبơ ƴاجاتƬ Ǌعر باألمǇ وƦƍا لم يǀبý المجتمƴ طريǀة  Ʀƍǉا كاǇ المجتمƴ فǑ وجǌة نƲرو
 Ǉوعدم األم ƾلǀعر بالƬي Ǌاجاتơ ƳباƬƍ)Ʈعباس في ý, 1994(  

واألنا , واألنا, بيƚǚƛ Ǉ قوǑǋ ǎ  الǌو  فنƲريتǊ تǀوم علǏ الƮراƳ يدƊما سيجموند فرو
 Ǐاألعل.  

   ýƛوتم Ǐعل Ǒالتوال ƨƑراƺوالعدوانية  ال Ǉدو ǐƊ عتباراتƍ ماƊ األنا Ǐاألعل Ǒǋ Ǒالت 
 الƮراƋƬ Ƴين األعلǏ  األنا عǇ ينƤ ƋƬلý وǐƊ واألنا الǌو يǇب  العǚقة وتواǇƨ تنƲم
Ɗويبد ýǚتƤƍ Ǉƨالفرد توا Ǌطرابưƍو )Ǒ1990 , كفاف(  

    Ưرونر ويفتر Ǒف ǊريتƲن Ǉم ýبوǀال Ưوالرف ǐالوالد Ǒوالت ƾا يطلǌعلي )Part  (
Ǉƍ اƦǋ البعد Ǉبعاد مƊ يعتبر الوالدية Źاسماơ Ǒنمو ف Ǉية تكويƮƤƬ Ƈر األبناƛƌوت Ǒف 

 الǀبوý ويƬكý:  للراƬديǇ ألداƇالوƲيفǑ ا Ǒف وتƛƌر,  واإلنفعالǑ العǀلǑ ونموǋم سلوكǌم
Ưمعا والرف Ǉقطبا ǇǚكƬي Ɗ/Ɗ Ǉاألم Ǒالنفس ýابǀعدم م Ǉاألم 
ƾلǀوال)Rohner1975,1986  (.    ير كماƬي ƚورƨنƊ Ǒكانت الت ýوƊ Ǉدم مƤستƊ 

ƠطلƮقاعدة م ǇمƊ Ǐلƍ ǇƊ األم دور Ǒف ƾالتعل ǇمǓبا ƦƤƋة يƊالمباد Ǒف ǊارتƬستƍ 
Źجتماعياƍ نƍوŹفعاليا Źومعرفيا )Ainswor th, 1990  ) (ƚơالب (  
  "  النƻسي األمن حول سبƼ ما علǍ تعǐƾب

    Ơưيت Ǉم ýǚƤ ƇراƊ Ƈكر سالفة العلماƦال ǇƊ مور يوجدƊ ساسيةƊ Ʈوللوý اǏالة لơ 
Ǉاألم  ,ǊنƊمور توجد وƊ ýتعم Ǐعل Ǉداǀف Ǉم األمǋƊطوط وƤيسية الƑالر Ǒا    التǌتناول 
Ƈالعلما ƭƤتتل Ǒف  : 

  . األمǇ النفسǋ Ǒو ơجر الƨاوية فǑ الƮƤƬية السوية  •
  . األمǇ النفسǑ ينƋƬ مƬƍ ǇباƳ الơاجات األساسية  •
•  Ǒالنفس Ǉمǖواعد األساسية  لǀال Ǉم Ǌة الفرد بمجتمعǀƛو ƴرار المجتمǀاست.  
•  Ǒالنفس Ǉاألم Ǉداǀف Ǐعل ýواألسرة للفرد يعم ƴعدم رعاية المجتم .  
والود Ʀƍا ساد األسرة  والمجتمƴ يعمý واقياŹ للفùرد ويƌùدǐ   جود الدفƇǏ والƔơ  و •

 ǐدơة والتǀƛعور بالكفاية والƬلل.  
•  Ǒالنفس Ǉعور بعدم األمƬلل ǐدƌة النفسية واإلنفعالية تƇاإلسا.  
•  Ǒالنفس Ǉساس باألمơعدم اإل Ǐلƍ ǐدƌي Ɣơال Ɣơديد وسǌالت.  
•  Ǉساس باألمơاإل Ǐافة والمعرفة تساعد الفرد علǀƛال.  
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وتنùƲيم العǚقùات اإلجتماعيùة    , ماƜƦ المعرفية السليمة تعمý علǏ تنƲيم الƦات الن •
  .وتơدد اإلستراتيجيات المƤتلفة لمواجǌة الƺưوط

  . بعƯ العلماƇ ينƲر لǖمǇ النفسǑ مƨ Ǉاوية العǚقات اإلجتماعية والươارية  •
•  Ǉساس باألمơمة باإلǌالم ýالعوام Ǉيم والمعايير المجتمعية مǀمجموعة ال Ǒالنفس.  
 .Ǒǋ األساس باألơساس باألمǇ " الوالديǇ "األسرة  •

• Ü ǊمƊ مơر Ǉم ǊالƮنفƍ Ʀمن Ǉاإلنسا ƴيولد م ƳراƮواوالƨ Ǐتơ Ǌوج Ǉع ǊالƮنفƍ
 ǊسرتƊ,  راعاتƮوال Ǉنساƍ ýية عند كƮƤƬمة للƨǚم . 

•  Ǒالنفس Ǉددات األمǌم ǎقوƊ ƾلǀوال ƳراƮال . 

   ǎير Ưبع Ƈم العلماǌومن Ǉسوليفا ǇƊ العýية وامƛواإلجتماعية والنفسية الورا  ,Źجميعا 
ýتعم Źمعا Ƈساس إلعطاơاإل Ǉباألم Ǉداǀا وفǋدơƊ ددǌساس يơاإل Ǉما,باألمƊ فرويد ǎير 
ǇƊ Ǉاإلنسا Ǒالة فơ ƳراƮ ǑلƤوليس دا ǑارجƤ,ǊالفƤرونر وي Ǒف ǇƊ ýو الفرد قبوƊ 

Ǌưرف Ǉم ýقب Ǌما والديǋ قطبا Ǉاألم  Ǉم Ǌيرو,عدمƬي Ưالبع Ǐلƍ ǇƊ األم دور ǑساسƊ 
Ǒقاعدة ف Ǉاألم Ǒالنفس  . 

   Ơưمما يت ƾسب ǇƊ Ǉويولد يولد اإلنسا Ǌمع ƮƳرا ýاƮت وانفǙاơو Ǉم ƾلǀال ǁولي 
Ɣلƺيت Ǉاإلنسا Ǐعل Ʀ ǁفاألسرة و ل ƴوالمجتم ƇدقاƮيم والمعايير واألǀوال ƻوالمعار 

ƜƦافة المعرفية والنماǀƛا والǌكل ýمجتمعة عوام ǐدƌت ýƍ ساơساإل Ǉباألم Ǒالنفس Ǉداǀوف 
ǎدơƊ ǉƦǋ ýقد العوام ǐدƌي Ǐلƍ Ǉداǀف Ǉاألم Ǒالنفس . 

  
  : ةبالشخصي والمرتبطة النفسي األمن فقدان عن الناتجة األعراض

    ǁناǋ ƯعراƊ مرتبطة Źرتباطاƍ Źاǀيƛية وƮƤƬبال ǉƦǋو Ưع ةناتج األعراǇ Ǉداǀف 
Ǉاألم Ǒالنفس ýƛم : ƻوƤا – الƾلǀل – ƣلƍ  ,نوتƜرية درƲن ǁنƨيƍ Ǒا فƦǋ د,  اإلطارǀف 
Ǐǀب ýطوا ǉعمر Ǒالعلم  ,ǉƌǚمƨو ǉارƮنƊو )Eysenek,1967 ( Ǉيدافعو Ǉو عƮرتǉ 
ǐƦبنين الǏ Ǐعل ǇƊ يةلƮƤƬل ƛǚƛبعاد ةƊ  :اإلنبساط Ƈابية, األنطواƮرار – العǀاإلست 

Ǒانية, اإلنفعالǋƦانية – والǋƦǚال  ,ǉƦǋ األبعاد Ǒتكف ƟرƬل Ǉالتباي ơǚالمƲ Ǒية فƮƤƬ 
Ǉكد,  اإلنساƌوي ǁنƨيƊ Ǐعل ǇƊ ǉƦǋ بعادƊ ات,  طبيعيةƦو ƍساسơ لوبيوǑج Ǒجين  ,
, الƤالƾ عبد( والươارات الǀƛافات كý فǑ األفراد كý لدǎ معينة بدرجة  وتتوافر
1993(. 
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   : االنطواء _ االنبساط  األول البعد:أوًال
 يرơ ǎيƚ,  المركǐƨ العƮبǑ جǌاƨوال واإلنطواƇ  اǙنبساط بعد بيƊ Ǉيƨنǁ ربط لǀد   
ǇƊ Ǒاإلنبساط ƚير ŹاماƲن ŹبياƮع ǐدƌي Ǐلƍ ýوƮو ýƑسية الرساơال Ǉم ƚالميرا 

 ويكوǇ اللơاƑية الƬǀرة ƍلǏ الƮاعد الƬبكǑ بالتكويǇ مروراŹ اإلستǀباƊ  ýجƨǌة البيƑيةعبر
Ǒف ýاơ Ƴارة مستمر جوƛǘل  ,Ɣوبسب ǁلƦ ƔعƮريط يƬبولة اإلستجابات تǀالم  ,
ƍŹبالنسبة جتماعيا Ǒنبساطǚل.   

   ǎوير ǁنƨيƊ )(1980ǇƊ ƭƤƬال Ǒو:  اإلنبساطǋ ƭƤƬ Ǒجتماعƍ Ɣơللناس م 
,   الƺرباƇ  علǏ التعرƻ فǑ ومبادر,  الƮداقات تكويƍ ǇلǏ مبادر وǋو,  األƮدقاƇ كƛير,

 بƬكý ويتƮرƻ,  جاƨǋة ƍجابات دوماŹ لديǊ ويكوǇ,  بالơيوية ملƇǑ مرƭƤƬ Ɵ وǋو
ǐعفو  , ƦƤƋوي Ǐعل Ǌǀعات Ǉم ýر األعماƛكƊ مما Ơيسم Ǌب Ǌم,  وقتơǀوي Ǌاطر نفسƤبالم 
Źست طلباǖلƛارة . 

  

 كبيرة بمسافة يơتفǋ ƲادƭƤƬ Ƈǐ فǌو ƍيƨنǁ رǉيƮو كما ǐللمنطو العام النموƊ ƜƦما   
Ǌبين Ǉوبي ǇريƤǓوعدد,  ا ǉƌدقاƮƊ دودơم  ,ýưويف ǇƊ Ǐǀيب Źبعيدا Ǉع ǇريƤبة األơƮب 
Ɣكتا  ,ýويمي Ǐلƍ ǐطيط التروƤوقد,  والت Ǉيكو Źعدوانيا ýويمي Ǐلƍ مƌاƬتم,  التǌوي 

 .) (ơEySenck ,1980ياتƑƬ ǊوǇ فǑ منƲماŹ ويكوǚƤ  ,Ǉقيةاأل بالمعايير

 يƬير النفسǑ التơليý فǑ مƮطلǋ Ơو) :  اإلنبساطǑ(  ǇƊ فيرǎ )1996( اŸ عبد Ɗما   
Ǐلƍ ǉتجاƍ و اللبيدوƊ ون الوجدانية الطاقةơ ƜارƤو,  الǋنمط و Ǉات مǋاإلتجا ƻƮيت 

,  اŸ عبد مجدǐ( للبيƑة لǘستجابة الداƑم واإلستعداد اإلجتماعية مǇ مرتفعة بدرجة
1996 (. 

   Ǉو المنبسط واإلنساǋ Ǉاإلنسا Ǒاإلجتماع Ɣơالم ƇدقاƮǖت لǚفơيارات والƨوال 
  . ببساطة األمور ويƹ  ,ƦƤƋالباŹ والمبتسم اإلجتماعية

 وǋو اإلنسانية الƮƤƬية فƊ ǑساسǑ بعد واإلنطواƇ اإلنبساط Ɗ )2001 (ǇƊنƮاƻ ترǎو
ǑƑناƛ Ɣطǀال ƴمجم Ǉبي Ǉماا طرفيǋدơ Ɣموج ǋاإلنبساط وو  ,Ǒويعن Ǌالفرد طاقة توجي 

ƇياƬǖارجية لƤالطبيعية(  ال – ƇياƬاأل  _ƭاƤƬاأل  (...ƴم ýالفرد مي Ɵللمر Ƴواإلندفا 
Ǒف ǊرفاتƮت ƴرة مƛك Ǌقاتǚما,  اإلجتماعية عƊ ƻالطر ýابǀو المǌف Ɣو سالǋو Ƈاإلنطوا 

Ǒويعن Ǌالفرد طاقة توجي ýƤللدا ƴقدرة م ǉفكارƊ Ǌساسيتơفة وǋالمر ƴم ƚالتري Ǒف 
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ǊرفاتƮت Ǌوقل Ǌقاتǚا,  اإلجتماعية عƦǌقة البعد ولǚة عƛة بالوراƑمعا والبي  )ƻاƮنƊ Ǌتاي 
, 2001(  

 مرƭƤƬ Ɵ وǋو اإلنطواǑƑ عكس وǋو نبساطǑاإل ǇƊ فيرǎ )2004(العƨيƨ عبد Ɗما   
Ɣơي ǇريƤǓا ýم ويتفاعǌو:  معǋو ýƑمتفا ýبǀبالمست Ǚ رƛƋمات يتƨباأل ƻوالمواق 

)  يونƝ كارý(  استƤدم وقد الجمǌور مƴ تتعامý التǑ األعماƍ ýلǏ ويميý,  الƮعبة
ƠطلƮاإلنبساط م Ƈواإلنطوا Ǒسيم فǀية تƮƤƬال .  

 وǙ الجمǌور مƴ تتعامǙ ý التǑ األعماƍ ýلǏ ويميý عƨالǑان ƭƤƬ فǌو اإلنطواƊ ǑƑما
Ɣơالتجمعات ي Ɣويراق ǊاتƦ ŹماƑو داǋديد وƬ ساسيةơال ǐأل ƻموق Ǒجتماعƍ  ) . عبد

 )2004, العƨيƨ األơمد 

  Ǐم وعلƹالر Ǉافة مƛييد كƋالت ǐƦال Ǌتƨاơ وراتƮت ǁنƨيƍ ýوơ يةƮƤƬنيةاإلنسا ال 
Źعموما Ǚƍ ǇƊ ƝƑنتا ƚوơنفسيةلا الب  ,Ǒا التǋيدƌفيما ت ƾلبعد األولية بالمكونات يتعل 

  . مơدودة)  اǙنطواƇ -اǙنبساط(
 السلوǁ وƮƤاƭƑ البعد Ʀلǁ علǏ المتطرفة الدرجات بيǇ عǚقة بوجود الدǇƊ ýƑǙ كما   

Ǒعيفة اإلجرامư  ,عامليةال النفسية فالدراسات Źوجدت عموما ǇƊ Ǉاإلندفاعية مكو ýǀمست 
  . عليǊ يتƬبƴ ولم اإلنطواƇ – بساطاإلن بعد Ǉع
ýب ƍǇ Ưقة وجدت الدراسات بعǚما سلبية عǌرت,  بينƮقتƍدية األدلة وƌورات المƮلت 

ǁينƨيƍ Ǉم ƚيơ Ǉالتكوي Ǐللبعد األول  ,Ǐوبة عينات علơمس Ǉم ƴالمجتم Ǒالبريطان 
Ǒم ومالت,  واأللمانƲالنفسية,  الدراسات مع Ǐلƍ ييدƋالت Ǐعل ǇƊ لبعد وليةاأل المكونات 
  . والơيوية اإلجتماعية وǑǋ واإلنطواƇ اإلنبساط

 الƦيǇ الطبيعية,  األسرة ƊبناǇƊ Ƈ) : 1995( الدسوقǑ دراسة نتاƝƑ مǇ تبيǇ ولǀد   
ǇعروƬي Ǉباألم Ɣơوال ƻوالعط Ǉم ýقب Ǉالوالدي Ǉوƨنبساط يتميǙبا  ,ŹفاǚƤ Ǉروميơللم 

 )ƇبناƊ سساتƌالم  (ǇيƦال Ǉيعانو Ǉب عدم مƬƍمǌاع Ǉاألم مǇ Ǒالنفس  ,Ǉوƨويتمي 
 .) 1995, الدسوقǑ راوية(  باǙنطواƑية

 للƦكور واإلجتماعǑ الǑƮƤƬ التوافǇƊ ƾ) : 1992(  دراستǊ فǑ رجƬƊ Ɣار ولǀد   
 تƨيد الƮفات وتلǁ,  والƤجý والعجƨ والعƨلة اإلنطواƇ مǇ التƤلƭ علǏ الفرد يساعد
Ǉجام مơƍ كورƦال )Ɣمد رجơعل,)  1992,  مǏ ةǌم مواجǌماتƨƊ .  
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 النفسجسمية اإلưطرابات بيǇ سالبة عǚقة بوجود تفيد) :1989(  طيرة Ɗبو دراسة Ɗما  
  . )1989,  طيرة Ɗبو منǏ(  واإلنبساط واإلنفعالية

 ǋ Ǚم Ɗو النفسǑ األمǇ لفǀداǇ عرǋ Ǌưم المنطويوǇ األƤƬاǇƊ ƭ يتƠư سبƾ مما
ǇعروƬي Ǉباألم Ǒما,  النفسƊ Ǉمف اإلنبساطيوǌ رƛكƊ ŹعوراƬ Ǉباألم Ǒر النفسƛكƊو Źǚمơت 
ƻطة للمواقƹاưال  . 

   Ǉات ومƨفراƍ ةưانتفا ǏƮاألق ýير ميوƛالك Ǉم Ɣǚالط Ǐلƍ Ƈواƨاإلن Ƈواإلنطوا  ,
 النفسǑ لǖمƬ Ǉديد بفǀداǇ يƬعر فƮƋبƠ,  جسمية بƎعاقة اإلơتýǚ لǊ تسبƔ مǇ وƤاƮة

 المجتمƮƊ ƴبƠ الفلسطينǑ المجتمƴ فǑ وƍعاقات مƬاكý مǇ وماƤلفǊ اإلơتýǚ وبيƑة. 
Ǒرو الفلسطينƛكƊ Ǉم ǉيرƹ Ǉة المجتمعات مưير عرƛللك Ǉم Ưا, النفسية األمراƦǋما و 

ǊكدتƊ 1996(  جبر دارسة (ǇƊ باطơƍ اجةơال Ǐلƍ Ǉعند األم ýو الطفƊ ýدة الرجƬب ǐدƌي 
Ǐلƍ Ƈاإلنطوا Ǉوالمعاقو ǇيƦو الưعاقة تعرǘم لǋ رƛكƊ ةưعر Ǉم مǋيرƹ Ǉم Ɣǚو الط 
   ) 1996,  جبر جبر(  النفسǑ األمǇ  فǀدوا ألنǌم لǘنطواƇ ميƊ Źǚكƛر

  
  

 :لنفسيا  األمن بفقدان مباشرة القةع لها والتي الشخصية أبعاد من الثاني البعد:ثانيًا
   :اإلنفعالي االتزان – العصابية

 وتƬير,Symparhetic( المستýǀ العƮبǑ بالجǌاƍ ƨيƨنǁ فيربطǊ الƛانǑ البعد Ɗما   
ǊوراتƮت Ǐلƍ ǇƊ المطرفة الدرجات ǉتجاƎب Ɣا قطƮبيةالع ƠƬت,  للفرد يرơت ƻروƲ 

 سعت التǑ النفسية الدراسات وجدت ولǀد,  بيةاالعƮ اإلưطرابات بعƯ لتطوير, معينة
  . ƍيƨنƍ  ǁليƔǋƦ Ǌ ما يدتƌ قوية دýƑǙ التƮورات تلǁ إلƤتبار

  Ɣسơو ǁنƨيƍ ǇƎف ƭƤƬال ǑابƮالع ƨيتمي  :ǊنƋب ƭƤƬ مومǌم ýƺƬمن ýقد بما,  البا 
ƴǀي Ǉم ƔƑاƮم ƚوكوار  ,ƾلǀير ويƛك Ǉم Ɣرتكاƍ ƇطاƤاأل  ,ƾلǀة سمة والتوتر فالƨبار 
ǎلد ƭاƤƬو األƦ المرتفعة الدرجات Ǒابية بعد فƮالع , Eyesneek,1980).(  

 كما,  فيǌا مبالƺة اإلنفعالية ƍستجابتǌم تكوǇ العƮابييǇƊ Ǉ فيرǎ)1994( العاý عبد Ɗما 
ǇƊ مǌعوبة لديƮ Ǒالة العودة فơر,  السوية للƛوتك ǎكوƬال ǎلد ƇǙƌǋ األفراد Ǉم 

 مǌموموǇ وǋم,  الưǌم فƮ Ǒعوبة, الǌƲر فǙƊ Ǒم,  وƮداƳ,  بدنية ưƍطرابات
Ǉوǀعبد(  وقل ý1994,  عجوة العا.(  
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  ƭƤƬوال ǑابƮو العǋ ƭƤƬ ƻǌمتل  ,ƾقل  ,ƔيƑك  ,Ɣلǀمت  ,Ǒيعان ŹياناơƊ 
ƍطراباتư ديد,  سيكوباتيةƬ ýاإلنفعا  ,Ɣارة يستجيƛǘو لƊ Ǚ يعود Ǌبسرعة لطبيعت 

Źالباƹو Ǉساس مايكوơ ةƮاƤا وƦƍ وجد Ǒف ƻموق Ɯرơ  ,وقد Ǉيكو ŹجاƑاǋ Źوعدوانيا  ,
Ǉرد ويكو Ǌديد فعلƬ )ƟǚƮ Ǉبو الديƊ يةǋ1989,  نا(  

 ويƮơلوǇ ألعراƯا مǇ يƬكوǇ الƦيǇ الطƊ ǇƊ Ɣǚوơưت الƤبرة ǇƊ ماسلو يرǎو  
Ǐعالية درجات عل Ǒنعدام فƍ عورƬال Ǉنما,  باألمƍ Ǉرورة يعانوưبال Ǉم ƔاƮالع 

Ǒǀيǀơو الƊ ƔاƮالع Ǒالموقف  )ƾم عبد فاروǚ1975,  الس. (  
,  عندǉ الǀلƾ وتطور لƨيادة سيǀود ǋƍمالǊو الطفý رفǇƊ Ư كاريǇ دراسة وƊوơưت  

Ǒاولة وفơم Ǉم ýالطف ýليǀللت Ǉا مƦǋ لǀالƾ وƊ Ǒالسع Ƈعور وراƬال Ǉباألم ǉنجد Ƈيسو 
ƠبƮوي ŹابياƮع Źطرباưوم  )ǐفالير Ǉ1981,  ليبي .(  

 لوبيý تيرǐ ودراسة, )1991(النيباý ومايسة الƤالƾ عبد ơƊمد مǇ كý دراسة وتفيد  
 بيǇ موجƍ Ɣرتباط يوجد ƊنPospizey1985 ( Ǌ (  بوسبيýƨ كيƛيƚ ودراسة, )1987(

ƾلǀابية الƮال(  والعǑ2002,  بلبيس .(Ǉنا مǋ Ơưيت ǇƊ ابيةƮالع Ưمر Ǒنتيجة نفس 
ƻروƲياتية الơطة الƹاưونتيجة ال ƻوƤال ƾلǀوال  ,Ǉوكو ƔعƬال Ǒيتعر الفلسطينƯ 
ýاƨوما Ưيتعر ýكاƬأل ƔيƦالتع Ɣرơوال ƻويƤا,  والتƦƎنا فƛدơت ǇƊ ةơريƬ الطلبة 

Ǉالجامعيي Ǉالمعاقي ǇيƦم والǋ رƛكƊ  Ǉم مǋيرƹ مǌابƮƊ دǀơ ýǚتơاإل Ǒر فالتالƛƌي ǁلƦ 
Ǐم علǌمنƊ Ǒالنفس  . 

 والمتوافƾ الناجƠ الǋ ƭƤƬو,ƍنفعالياŹ المتǇƨ الƭƤƬ:فǌو اإلنفعالǑ اإلتƨاƊ Ǉما  
Źجتماعياƍ Ǚو Ǒيعان Ǉراعات مƮال ŅƇسوا ƴم Ǌو نفسƊ ƴم ǊتƑبي  )ǐعبد مجد Ÿا  ,

1996 . ( 
 
 

  
  :  الشخصية في الثالث البعد أما

  : ذهانية الذهانية والال
   ǎير ǁنƨيƍ ǊنƊ ƨو يتميƦ المرتفعة الدرجات Ǒانية فǋƦم الǌنƋب Ǉاليوƨنعƍ  ,Ǚ Ǉتموǌي 

ǇريƤǔل  ,ǇينسجموǙم وǌمع ǐƋب ýاơ  ,م كماǌنƊ Ǉروǀيفت ýكƬعام ب Ǐلƍ اعرƬالم 
ƻوالتعاط ƴم مǋيرƹ  ,Ǉويمك ǇƊ يكونو Ǉير قاسييƹو Ǉانسانيي  ,Ǚو Ǉيتورعو Ǉع 
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 التǚعƔ يơبوǇ,  اƤǓريǇ ألǙم ơساسييƹ Ǉير,  األقربيǇ مơ ƴتǏ, العدواǇ ممارسة
ǇريƤǓم باǌتǀايưوم ,Ǉاونوǌويت Ɣاطر بركƤالم  )ǁنƨيƍ  ,1992.(  

 لǖمǇ السيكلوجǑ المفǌوم ơوý والنƲرǐ ǐلعيادا البƚơ نتاƝƑ فǑ ماسلو توýƮ ولǀد   
Ǒالنفس  ,ǊنƊ Ǉبعاد مƊ Ǉاألما ƭǀن Ǒنسب Ǒعات فƨانية النǋƦال, ƴام وجود مƲن Ǒواقع 
ƾعبد( للتواف Ǉمơالر ǐ2001,  ت:د, العيسو( .  

  Ǒر دراسة وفưƤفاد) 1994(  لƊ ǊنƋقة توجد بǚرتباطية عƊ موجبة Ǉانية بيǋƦال 
  . والƛانوية المتوسطة المرơلتيǇ طƔǚ لدǎ باإلكتƑاƔ والƬعور

   ǏƮوƊمد وơعبد م Ǉمơالر Ǒف Ǌدراست Ǐعل Ƈفاưƍ جو Ǉم Ǉاألما Ǉم Ǉالوالدي Ƈبناǖل 
  ).1988,  الرơمǇ عبد مơمد(  الǋƦانية األعراƯ مǇ بالوقاية يساǋم

   Ʋơǚن ǇƊ ƴيرات جميƺية متƮƤƬر الƛƋتت Ǉباألم Ǒالنفس ƴفالمجتم Ǒالفلسطين Źديداơت 
ƴمجتم ƴǀت يơت ýǚتơوتمارس,اإل Ǌوط عليƺưال  ,ƾفالمعا Ǒو الفلسطينǋ Ƈƨج Ǉم 
ƔعƬة,  الƑفالبي Ǒانعي التǌƬ يرƹ منةƊ ƚيơ ر يسودǌǀاد الǌطưر مما واإلƛƌي Źسلبا Ǐعل 
 الǐƦ الجامعǑ الطالƔ وǑǋ دراستنا فǑ المستǌدفة الفƑة وطبعاŹ الفلسطينǑ الƬاƮƤƬ Ɣية
Ưعاقة تعرǘل  ,Ɣة بسبưنتفاƍ ǏƮاألق  .  
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ŷاǐانƙ  - رǐدƾالذات ت  
Ưنا سنتعرǋ ديرلǀات تƦال Ǌتعريفات ǉبعادƊم,وǋƊريات وƲالن Ǒا التǌتناول Ƈول العلماơǊ.  

  :  الذات بتƾدǐر المتعلƾة الحاجات نưرǐات
 ơاجات ومعǊ يولد اإلنساǇƊ Ǉ  ماسلو يرǎ:الơاجات فMaslow (Ǒ(  ماسلو نƲرية -

 السيادة بعǌưا Ɗو إلơداǋا يكوǇ قد ơƊياناŹ ولكǇ, ويفعلǊ بǊ مايǀوم كý فǑ تƛƌر Ƥمس
Ǐعل ǁالفرد سلو ,ǉƦǋاجا وơا كما تالǌرتب Ǒǋماسلو :  

 : الحاجات العضوǐة والƻسǐولوجǐة 1.

 ƍ ǇƊلǏ بơاجة واإلنساơ  ,Ǉيا يكوǇ وơ  ,ǇƊياتǊ علǏ اإلنساǇ يơافƍ ǇƊ ƲلǏ الơاجة   
 ưوƇ وفǑ الơاجات ǉƦǋ ومýƛ,  ويƬعر ويسمƴ يرǎ وǇƊ ويتƨوƜ وينام ويƋكý يتنفس

 بǊ يƬعر ƊمراŹ تƬكǙ ý البƬرية اتالمجتمع معƲم ƍليǌا وƮلت التǑ المتطورة  المستويات
 اإلقتƮادǐ الواقƴ بتفاوت متفاوتة بمستويات ولو متǀǀơة تكوǇ تكاد ألنǌا الناس

 .  البƬرية للمجتمعات

 :  والطمƉنǐنة  باألمن اǕنسان ǐشعر ƈن إلǍ الحاجة2.

    ýلك Ǉنساƍ ساسơƍ Ǐلƍ ǇƊ Ǉناو آمنا يكوƑمطم Ǉاطر مƤم المǙǓوا Ǉت ومƔلǀ 
 تƾǀơ الƮعƔ ومǇ,  مفاجƉت مǇ يƤبǊƑ وما ƹموƯ مǇ المستǀبý يكتنƻ وما ưرالơا
ǉƦǋ اجةơكاملة بدرجة ال  ,Ǉولك ǁناǋ اجةơ Ǐلƍ ولية درجةǀساس معơاإل Ǉباألم ǁلƦول 

 ǑơƮ تƋميǇ و ƊمǇ ورجاý وƊنƲمة قوانيǇ وجود علǏ البƬرية المجتمعات اتفǀت
Ǉماưو Ǒوما  اجتماع Ǐال ǁلƦ   ,Źعلما ǇƋد بƬساس ةơبة اإلƹبالر Ǒف ƳباƬƍ ǉƦǋ 
 الƨماǇ   معطيات بتƺاير يتفاوت كما,  آƤر ƍلǏ مجتمƴ مǇ يتفاوت األمنية الơاجة
Ǉوالمكا )ý199, الطوي.(  
 : جماعة ƺي عضو ƈنǈ اǕنسان ǐشعر ƈن إلǍ الحاجة3.

    ƫعا Ǉاإلنسا Ǒجماعات ف Ʀدم منǀمتوتنا ال Ǌاجتơ مامưنǚل Ǐلƍ ا عبر الجماعةǌعن 
Ǒف ýكاƬƊ متنوعة  ,Ǉو  فاإلنساưع Ǒلة فƑو,  عاưوع Ǒو قبيلة فƊ يرةƬو,  عưوع 
Ǒف Ɣƨơ وƊ  ƴتجم Ǒسياس Ǐتơو Ǒف Ǌو عبادتǋ وưع Ǒير,  دينية ةجماع فƹ ǇƊ بكةƬ 

,  والجماعات األفراد بتفاوت تتفاوت ارتباطǌا ومدǎ وطبيعتǌا  األفراد بيǇ العǚقات
 األيام ǉƦǋ فǑ نادرة ƮƊبơت والمودة  والƮداقة المơبة علǏ والǀاƑمة المبنية فالعǚقات
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 بكý اƤǓريǇ قبوǇƊ ý كما,  عليǌا ƛƊر مǇ الƮƤƬية والمƮالƠ اإلقتƮادǐ للمستوǎ لما
 مǇ كƛير مǇ تعانƨ Ǒالت ما اƤǓريǇ وآراƇ الرǐƊ وتǀدير واơترام عليǌم وما لديǌم ما

  .  والƮƤƬية النفسية والعراقيý  الưبابية
    Ǉولك Ǐǀتب ǉƦǋ اجةơساسية الƊ Ǐǀويب ýالعم Ǐا علǌǀا تعميǌما مطلبا وتفعيلƨǙ  ,Ǐوعل 
ýك ǐدارƍ ǇƊ اǌيولي Ǌتمامǋا لما  اǌل Ǉم مردود مǌم Ǐعل ƇداƊ Ǉالعاملي Ǌاجة,  وكيفيتơو 

Ǉبة اإلنساơللم ƻوالعط Ƈواإلنتما ýبوǀوال ýكƬما واقعا وتǌم Ǒف ǁم السلوƲللفرد المن 
ƚيơ اǌنƊ Ǌلب تدفعýƦ دǌود جƮǀم Ǒف ƚơالب Ǉع ƻتيسر  مواق Ǌل ƳباƬƍ ǉƦǋ اجةơمما ال 
Ǌيدفع  ǉƨفơيجابية سلوكيات لممارسة ويƍ Ǉا يكوǋباعا مردودƬƍ ǉƦǌاجة لơال  .  

 :  واǗحتراǃ بالǐƾمة اǕنسان ǐشعر ƈن إلǍ الحاجة4.

    Ǉƍ ýالتعام ƴم ǉƦǋ اجةơال Ɯتاơي Ǐلƍ Ƴنو Ǉفافية  مƬال  ,Ʀƍ قد ýوơتت Ʀǋǉ اجةơال Ǒف 
 وتƺƮير بالƺرور يسمǏ ماƊو,  الƦات تǀدير وƨيادة التعالǑ مǇ نوƍ ƳلǏ المرưية ơاǙتǌا
  . مرơا األرƯ فǑ والمǑƬ الƤد

 فيǊ الơرƭ يتم الǐƦ الوقت فƦ ǑاتǊ نơو Ǝيجابيةب اإلنساǇ ينƲر ألǇ الơاجة ǋنالǁو   
Ǐعل ǇƊ رƲين ǇروƤǓا اƦǌل Ǉاإلنسا ǎبمستو ƨموا Ǉبيةإليجا ا م Ǒالت ǎا يرǌفي Ǌنفس 
Ǌوعلي Ʋơǚي ǇƊ Ǉاإلنسا ýƦير يبƛالك Ǉد مǌالج ýوالما ýوƮơلل Ǐعل ýقبو ǇريƤǓا  ,
ǉفنرا Źتماǌم ŹاƮريơو Ǐعل ǉرǌƲم Ǌوملبس ƔسلوƊة وƛديơ Ǌوسلوك  ,ýك ǁلƦ Ǐتơ ǏƲơي 
,  ƮƤƬيتƊ Ǌبعاد بعƯ فǑ التعديơƊ ýياناŹ األمر تطلƔ وǇƍ واơترامǌم اƤǓريǇ بتǀدير

 لو مما Ɗكƛر اƤǓريǇ وجود فǑ متميươ ƨارǐ بƋسلوƔ  يتƮرفوǇ الناس مǇ لكƛيرفا
Ǉكا ƴم Ǌو نفسƊ ƴفراد مƊ ǊسرتƊ  ,يرƛالفرد يجد ما وك Ǌنفس Ǒف ƇفاƤƍ ǊالƮƤ Ǒا التǋيرا 
  .  الƬǚعور  منطǀة الǏ يدفعǌا Ɗو نفسǊ عơ ǇتǏ مناسبة ƹير

 : الحاجة إلǍ تحƼǐƾ الذات 5.

       Ǉƍ Ǉب اإلنساýكƬ عام ýيمي Ǐما ممارسة ال Ɣơو ي Ǐلƍ Ɣơ يمارس ما ƴم ǇƊ 
Ǉم قليليǋ Ǉادريǀال Ǐعل ǇƊ واƬيعي ǉƦǋ  اجةơال Ǐم علƹالر Ǉا مǌميتǋƊ ǁلƦير وƛƋلت ǉƦǋ 
 لكǇ,   اƤǓرǎ الưرورية لơاجاتǊ اإلنساǇ تǀơيƾ بمتطلبات,  ماسلو يرǎ كما,  الơاجة
Ǐǀيب ǉƦǌاجة لơا الǋرƛƊ ǐعورƬال ćŹياناơƍو ǐعورƬǚال Ǒاستجابة ف ƭƤƬال Ǌوسلوك  ,
 بǊ الǀيام يتمنوƊ Ǉو ƍليǊ يميلوǇ ما مƴ العمƦǋ ýا انسجام عدم مǇ يتƦمروǇ ممǇ فكƛير

)ý199, الطوي . ( 
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   Ơưوم ويتǌاجات مفơا الǋالة باعتبارơ Ǉم Ǉرماơال ƨفơت ǁالسلو Ǐلƍ ƨاإلنجا Ǒǋو 
 التǏ النƲريات ǌƬƊر مǇ ماسلو نƲرية وتعتبر,  الرưا وعدم اإلتƨاǇ عدم مơ Ǉالة

 مǇ مكوǋ  ,Ǉرم Ƭكý علǏ الفرد ơاجات ماسلو Ʈنƻ وفيǌا,  اإلنساơ Ǉاجات تناولت
 وƦǋا منǌا بعƊ Ưو الơاجات ƬƊبعت ما وƦƍا تدريجياŹ مرتبة ưرورية ơاجات Ƥمس
ƻتلƤم Ǉم ƭƤƬ Ǐلƍ رƤآ ýك Ɣسơ Ǌاجاتơ نƎفǊ ƾǀơا يتưالر ǑيفƲللفرد الو  ,
Ǒداد وبالتالƨت Ǌنتاجيتƍ ǉƌǙسسة ووƌللم Ǒالت ýا يعمǌفي  )Ǉ1992,  السعافي.(  

  : ƺي الحاجات ) Porter( نưرǐة بورتر 
  ǉƦǋ عكست وقد,  العƬريǇ الǀرǇ مǇ الستينات فǑ نƲريتPorter (Ǌ(  بورتر طور    

 يرǎ وƦƍ,  الǀơبة تلǁ فǑ ساƑداŹ كاǇ الǐƦ األمريكǑ الرƤاƇ مƴتبمج بروتر تƛƋر النƲرية
ǇƊ قلة Ǉالناس م ǁرơم سلوكا تǌاجات تơالفسيولوجية ال Ƴكالجو ƫباعتبار والعط ǇƊ 
ýƛا مƦǋ اجاتơال Ǚ ýكƬت Źدافعا Ǉا ألǌباعƬƍ ýƮاơ Ǉموưا ومƦول ǏتƊ Ɣترتي  )

Porter (اǌابƬم Ɣماسلو لترتي ƴم ƾفار ƻƦơ اجاتơافة الفسيولوجية الưƍاجة" وơال 
Ǐلƍ ليةǚǀاإلست  "Ǒلم الت Ǉة تكƨمبر Ǒيم فƲماسلو تن  )Maslow (اجاتơلل ǁلƦوب 

ƠبƮƊ يمƲاجات)  بورتر( تنơلل Ǐو علơالن ǑتǓا  :  
 : الحاجة إلǍ األمن 1.

    ýمƬوت Źامورا ýƛم:ýƤالد ǐالماد Ɣاعد,المناسǀبيت,والتƛوالت Ǒدمة فƤييم والعدالة الǀوالت 
  .  مǌنية نǀابات Ɗو جمعيات ووجود,والتƋميǇ,موưوعǑال

 : لǍ اǕنتساب الحاجة إ2.

     ýمƬمور وتƊ ýƛم:ƔنتساǙا Ǐلƍ جماعة ýو رسمية عمƊ يرƹ و رسميةƊ Ǐلƍ جماعة 
  .  النƲام ƨمƇǚ مǇ والǀبوý,وƮداقة,مǌنية

 : الحاجة إلǍ تƾدǐر الذات 3.

     ýمƬمور وتƊ ýƛالمكانة م,ƨوالمرك ,Ɣǀعور, واللƬترام والơƎات بƦعور,  الƬوال 
  .  والمكافƉت ترقياتوال,  اƤǓريǇ بơƎترام
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 : الحاجة إلǍ اǕستǘƾل 

فǑ النùƲام ومùƬاركتǊ فǉ     ǑùوتƛƋير, ưبط الفرد لموقƻ عملǊ : مýƛ  اŹوتƬمƊ ýمور
 Ǌتعين Ǒمة التǌرارات المǀام , الƲمكانات النƍ دامƤية استơǚƮ Ǌơومن .  

 : الحاجة إلǍ تحƼǐƾ الذات 4.

   ýمƬمور وتƊ ýƛم  :ýالفرد عم Ǉمư ǏƮقƊ طاقتǊ Ǌمكاناتƍعور وƬوال Ɵبالنجا Ǒف 
ýالعم  ,ƾيǀơوت ƻداǋƊ ǎا الفرد يرǌنƊ مةǌم    .  

 ƍلǏ الفرد  ơاجة تƌكد التǑ" اǙستǚǀلية ƍلǏ الơاجة"  Ǒǋ البارƨة) بورتر(  فưƎافة   
 ơǚƮية لديǊ تكوǇ وǇƊ تعينǊ التǑ الǀرارات Ʈنƴ فǑ المƬاركة فرƭ بتوافر الƬعور
  ).1999, الطويý(  بǊ الƤاƭ العمý موقƻ علǏ السيطرة

  : نưرǐة الكǐنونة واǗنتماƅ والنماƺ ƅي الحاجات ) Aldefer( نưرǐة الدرƺر 
   ǇƊ كيدƋماسلو ت ǇƊ يطƬفدوا تنƴ ǎالمستو Ǐاألعل Ǒف ǊيمƲاجات تنơلل Ǚ يتم Ǚƍ بعد 

ƳباƬƍ اجاتơ المستويات Ǐاألدن  ,Ǒوف Ƈوư الدعم توافر عدم Ǒالميدان Ǒة الكافǌلوج 
 الǌرمǑ للتنƲيم معدý تƮور بطرAldefer(Ɵ(  قام,  الơاجات تنƲيم فǑ ماسلو نƲر

  :  ƚǚƛ رƑيسية مơورية ơاجات علǏ يƬتمý للơاجات
 ơExisteanceاجات كينونة  .1

2.  Ƈاجات انتماơRelatedness 

3.  Ƈاجات نماơGrowth 

   ǁلƦول ƻتعر ǉƦǋ ريةƲالن Ǒف Ɣاألد Ǒالتربوب Ǒربƺال  "ERG "اجاتơتم ونةالكين فǌت 
 الơاجات ماسلو عليǌا Ɗطلƾ التǑ الǑơ للكاǇƑ األساسية لơاجات ا وجود متطلبات بتوافر

 اإلنتماơ Ƈاجات فǑǌ الơاجات مǇ الƛانية المجموعة Ɗما,  األمƍ ǇلǏ والơاجة,  البيولوجية
Ǒالت ýتمƬت Ǐبة علƹالفرد ر  Ǒوجود ف ýاƮقة اتǚوطيدة وع Ǌبين Ǉوبي ǇريƤǓا  ,Ǐعل 
ǇƊ تتƻƮ ǉƦǋ قاتǚستمرار العǙا,  والديمومة باƦǋا وƦƍ ريد ماƊ اǌǀيǀơت ǉƦǋو ƾتتف ƴم 
  . وتǀدير مơبة ơاجات سلو ما اعتبرǉ ما
 رƹبة وǑǋ النماơ Ƈاجات فAldefer(Ǒǌ(  الدرفر تƮنيƻ فǑ الƛالƛة الơاجات وƊما   

  .)1999,الطويý(الƦات تǀơيƾ بơاجة ماسلو Ɗسماǋا ما وǑǋ بالتطورالƦاتǑ جوǋرية
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   :)حولǈ العلماƅ تناولǊا التي النưرǐات ƈ,ǃǉƈبعادǇ,تعرƻǐاتǈ( الذات تƾدǐر
 فǑ بسرعة مكانǊ واƦƤ, الƤمسينات ƊواƤر فǑ بالǌƲور الƦات تǀدير مƮطلƊ Ơبد    

 مفǌوم( مýƛ الƦات نƲرية فǑ األƤرǎ المƮطلơات بجانƔ والعلماƇ الباƛơيǇ كتابات
  ).الƦات تǀبý(ومفǌوم) المƛالية تالƦا(ومفǌوم) الواقعية الƦات

 لنفسǊ المرƇ تǀدير ơسƍ ǇلƊ Ǐساسية بدرجة يƬير الǐƦ الƦات تǀدير مفǌوم ǌƲر ƛم    
ǊاتƦو  ,ǉعورƬو Ǌبجدارت Ǌوكفايت  ,Ʀر ومنƤواƊ الستينات ƠبƮƊ ƠطلƮدير مǀات تƦال 
  .) 2006, المطوƳ . (  وƍستƤداماƬ ŹيوعاŹ الƦات مفǌوم جوانƊ Ɣكƛر
ýƛوممف ويمǌ ديرǀات تƦال  Self‐ steemميةǋƊ كبيرة ǎكافة لد Ǉالمربي ƇولياƊو 
 فǑ يسǌم ƍيجابية بƮورة Ɗنفسǌم يروǇ الطƔǚ جعý علǏ العمǇƊ ý اعتبار علǏ,األمور

Ưاǌستنƍ مǌم قدراتǌستعداداتƍو Ǒكافة ف Ǉالميادي)Weiten and Lioyd,1997(  
Ǐ مƨيد مǇ الكفاƇة والفعالية فǑ التعامý ولǀد ǏơưƊ جلياǇƊ Ź تǀدير الƦات المرتفƴ يǀود ƍل

  ).Abel,1996( مƴ الكƛير مǇ الƺưوط الơياتية 
 عنƮر وǋو,  األفراد لدǎ متفاوتة بدرجات موجود,  األبعاد متعدد مفǌوم الƦات وتǀدير   
 وكفاƇتǊ بǀيمتǊ الفرد ơƍساس مدǎ ويعكس الƦات مفǌوم ưمǇ يندرƜ مǌم

)Corsini,1984 .( 

,  مرتفƦ ƴات تǀدير لديǌم يكوƊ Ǉنفسǌم نơو ƍيجابية ƍتجاǋات لƤƬǖاƭ وǇيك فعندما   
 وبعبارة, منƤفƯ لديǌم الƦات تǀدير يكوƊ Ǉنفسǌم نơو سلبية ƍتجاǋات لديǌم يكوǇ وعندما
ǎرƤƊ ǇƎات فƦديرالǀييم تǀوالتǋ يمة العامǀا كما الفرد لǌيدرك Ǌبنفس)Weiten and 

Lioyd ,1997.( 

  /  لƸةال ƺي الذات تعرǐف 
 سريرتǊ يعنǑ كƋنǊ:  نفسƦ Ǌات مǇ عرفǊ وكƦلǁ,  وƤاƮيتǀơ ǊيǀتǊ الƦ ƇǑƬات   
   . " النفس علم فǑ كƮƎطƟǚ الƦات تعريفات"  )1988,  منƲور ابǇ(  مرةưالم

  : ولمǊƻوǃ الذات معنǐǐن 
  ǎول ولندزǉ كل من ǌرǐ Ƙǐة  )1971( حǐدǉ Ǉحسب ما ذكر:  

   Ǎاألول المعن: Ǒǌف ƻتعر Ǉيةن مơات اǋاتجا ƭƤƬال ǉاعرƬو ومơن Ǌنفس Ǐوتسم 
  . كموưوƳ لنفسǊ وتǀييمǊ ومدركاتǊ ومƬاعرǉ الفرد اتجاǉ وǑǋ,  كموưوƳ بالƦات
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    Ǎاني والمعنƙال:Ǒǋ اتƦات,  كعملية الƦفال Ǒǋ ýفاع ǐƊ Ǉتتكو Ǉطة مجموعة مƬنƊ 
Ǉكر كالتفكير ياتالعمل مƦوالت ǁواإلدرا )ǋ1998,  دية .(  
,  لƊ ǊنǊ يدعǇƊ Ǐ اإلنساǇ مايستطيƴ لكý الكلǑ المجموƳ بƋنǌا جيمس ليمو وعرفǌا   

ǉجسد  ,Ǌوسمات Ǌوقدرات  ,Ǌوممتلكات  ....ƣلƍ, ƫات جيمس ويناقƦت الơت ƚǚƛ Ǉعناوي  :
  . الƦات وơفƲ الƦات عǇ البƚơ ونƬاط,  الƦات مƬاعر,  مكوناتǌا

 Ǒǌات فƦما مكونات الƊ : ات الماديةƦات اإلج, الƦية , تماعية والơات الروƦواألنا , ال
  .) الƦات الفيƨيǀية ( الƤالƮة 

   Ǉات وتتكوƦالمادية ال Ǉم Ǌالمادية ممتلكات  ,Ǉات وتتكوƦاإلجتماعية ال Ǉرة مƲن ǚمƨǊƑ 
Ǌل  ,Ǉات وتتكوƦية الơالرو Ǉملكات مǊ Ǌعاتƨون)ǐƨوليد,ýوǋ  ,600:1978(.  
 للمدركات ومتعلم موجǊ منƲم معرفǑ يǇتكو الƦات ǇƊ فيرǎ) 1984(األƬوý عادƊ ýما  

 نفسياŹ تعريفاŹ ويعتبرǉ الفرد يبلورǉ,  بالƦات الƤاƮة والتعميمات والتƮورات الƬعورية
ǊاتƦل  ,Ǒف Ƈوư ربعةƊ بعادƊ يسيةƑر Ǒǋ  :  

1.  Ǒاألكاديم Ǒلǀالبعد الع :  Ǌùقدرت ƚيơ Ǉلية مǀالع ǊمكانياتǙ Ɣم الطالǌتف ǎمد ǐƊ
 . وقدرتǊ علǏ اإلستيعاƍ ǎ , ƔعجاƔ المدرس بǊ علƍ ǏستƦكار دروسƊ Ǌو مد

2.  Ǒالبعد الجسم : Ǒالجسم ǉرǌƲم Ǉع Ɣوم الطالǌو مفǌة  , فùالعام ǊتƑيǋو Ǌǌووج
 .ومدƍ ǎقتناعǊ بƮƤاǊƮƑ الجسمية 

3.  Ǒالبعد اإلجتماع : Ǌب ǇريƤǓساس اơƍ ǎومد ƴالمجتم ýƤدا ǊاتƦ Ǉفكر الفرد ع . 

 وتǀلƔù ,  بالسùعادة  بنفسǊù  الفرد ơساسƍ مدƍ ǎلǏ يƬير البعد وƦǋا:  الǀلƾ بعد .4
Ɯاƨالم  ,ƻوƤاد( والƌدية فǋ  ,1998. ( 

  :نشƔƉ الذات وتطورǉا لدǌ الƻرد 
 ýǚƤ تدريجǑ بƬكý بالƦات الƬعور يكتسƔ الطفƊ Allport ǇƊ ýلبورت يƦكر    

 ǋو األولǏ المرơلة ǉƦǋ فǑ الƦات لفكرة مǌƲر وƊوơ  ,ýياتǊ مǇ األولǏ السنوات
 وتستمر تتطور Ʀلǁ بعد ƛم,"الجسمية الƦات"بمرơلة يسميǌا وǋنا جسماŹ لǊ ǊبƋن اإلơساس
Ǐويسم ǁلƦ "ويةǌات بƦا الǋواستمرارا ."  

  Ǐلƍو Ɣات جانƦوية الجسمية الǋات وƦا الǋستمراراƍو ǁناǋ يةơة ناƛالƛ Ɣتلع Źدورا Źاماǋ 
Ǒف ǉƦǋ لةơالمر Ǉم Ǉات فكرة تكويƦال Ǒǋ بةƹر ýالطف ƚباƛƎب ǉو وجودƊ ǉديرǀت ǊاتƦل  ,

Ǉولك Ǒف ǉƦǋ لةơلم المر ýات نمو يكتمƦبعد ال ýا بǌنƊ تتطور Źسريعا  ,ƚدơمتداد ويƍ 
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 فǑ ويواجƦ  ,ǊاتǊ عǇ جديد مǇ المراƾǋ يبƚơ وفيǌا,  المراǀǋة مرơلة تƋتơ ǑتǏ للƦات
ǁلƦ عوباتƮ كبيرة  ,ƻوتتوق ǉورة عندƮ اتƦال Ǐدير علǀت ǇريƤǓا Ǌو لƊ منبǋƦ Ǌل  ,

 تǌƲر المرơلة ǉƦǋ فǑ ولكǇ,  بǊ المơيطيǇ وبيǇ بينƮ Ǌراعات Ʈورة فƦ Ǒلǁ ويǌƲر
ƻداǋƊ ýبǀالمست ƦƤƋنة التفكير ويǌبالم ŹاƇƨكبير جŹا Ǉم Ǌوقت  ,Ɗويبد ýورة بتعديƮ ǊاتƦ  ,
) الجوǋرالمميƨ(المرơلة ǉƦǋ علǏ البورت يطلƾ وǋنا وقدراتƍ ǊمكانياتǊ مƴ يتفƾ بما

ǎƦوال ǎوơي ýر كǋاƲتمعةالمج الم ǊƮƤƬل  ,ƾǀơوت Ǌدة لơلية وƤة داƮاƤ Ǌسيد(,ب 
  .)ƹ ,1975نيم
 والعǀلǑ الجسمǑ النمو تطور مƊ ƴنǊ فيرǎ قاعود كتƔ ما وفǋƨ)1977( ƾراƊ Ǉما    

Ǒواإلجتماع Ǒللفرد واإلنفعال ƚدơتطور  ي ǐمساو Ǌل Ǒية فƮƤƬ ة الفردƮاƤو Ǒف 
Ǌومǌمف ǊاتƦوينمو,  ل ƴالفرد نمو م Ʀالطفولة من ǌوممف ƭاƤ اتƦو للǋو Ǐوم مايسمǌمف 
 معƲمǊ بǇƋ يتƻƮ وǋو,الƦات Ƥبرات مǇ السرǐ الƬعورǐ الجƇƨ وǋو, الƤاƮة الƦات
 قاعود( النفسǑ التوافƾ سوƍ ƇلǏ تƌدǐ قد الƤبرات وƍ,ǉƦǋجتماعياŹ فيǌا مرƹوƹ Ɣير مواد

 ,1992.( 

   ǎوير Ǒưاǀال ǇروƤƊو ƇناƛƊ ات تطورƦما الƍ ǇƊ Ơالفرد ينج Ǒتكوي فǇ تǚƮ قوية 
ƴم ǇريƤǓا Ơوينج Ǒف ƾيǀơت ǊاتƦ وƊ ǇƊ Ơيجن Ǐلƍ لةƨالع ƫواإلنكما ýوơ Ǌنفس  ,

ƴوقǀفيت Ǐعل ǊاتƦ اǌلƮا عما ويفǋسوا  .  
   Ǒوف Ǉد سƬالر ǇƎت فǚكƬتدور األفراد م ýوơ ميةǋƊ Ɯاإلنتا Ǒف ýالعم ǐƦال Ǉوموǀي 
Ǌب Ǉم ƚيơ الكم ƻوالكي  ,ƚيơ ǇƊ السليم التطور ýƛيتم Ǒف ýƮالتو Ǐلƍ ياةơ نيةǌم 

 اƤǓريǇ مƴ السليمة عǚقتǌا ونمو الƦات ƍستǋƊ ýǚǀمية علǏ التƋكيد مƴ,  ومنتجة ناجơة
 بناƇ يعيƾ بƬكý الƦات ơوý التركيƍ ƨلǏ الميý تنمية فǑ فيتمýƛ السليم ƹير التطور Ɗما, 

 تǀبý مƬكلة ǑتƋت الفرد لơياة األƤيرة األيام وفǑ,  اƤǓريǇ وبيǇ بينǌا لǘتƮاý جسور
 Ɗ ǇƊو بنفسǀƛ ǊتǊ تنمية فǑ الفرد  ينجƍ ǇƊ Ơما وǋنا,  لليƋس لǘستسǚم الميƊ ýو,  النفس
Ǒام يمنƨǌر باإلنƛƋب ويتýس عوامƋالي ýƬوالف)Ǒưاǀال,ǇروƤƊ1981 ,و.( 

    ǎوير ƔطاƤ ƾفاد ما وفƊ عدس.د ǇƊ ومǌات مفƦال ýكƬيت Ǉم ýǚƤ اعر األفكارƬوالم 
Ǒا التǌدالفر يكون Ǉع Ǌنفس ƻƮا ويǌب ǊاتƦ ,اƦǋو Ɯنماط نتاƊ ةƑƬالتن 

,  الوالدية واإلتجاǋات, والعǀاƔ الƛواƔ وƊساليƔ,  جتماعǑاإل والتفاعý,اإلجتماعية
 Ʈفة وǇƍ,  بالنفس الǀƛة نơو والƮراƳ باإلơباط تتƤƊ ýƮرǎ وƊمور,  وتǀسيماتǌا
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Ɵبرات اإلنفتاƤالجديدة لل Ǒǋ Ǉم Ǉفات بيƮة الƨي المميƦللǇ ƤويǇوư ياةơال Ɵعبد( بنجا 
Ǉمơ1995,  عدس الر(                                                     .  

  ƾم  مما سبǌالموت نف Ǐتơدة وǙالو Ʀدة ومستمرة منǀات عملية معƦال ǁدراƍ Ǉƍ , ǇƊو
فǌم الƦات يتƬكý عǇ طريƾ النƝư والƤبرة التǑ يمر بǌا الفرد وǇƊ للƦات تركيƔ معǀد 

. 

 Ɗنǌا علǏ للƦات النƲرك جوانƔ عدة مǇ يكوǇ للƦات النƲر ǇƊ النجار ơامد يرǎو   
 مستوǎ كبيرة درجة ƍلǏ يơددǉ لƦاتنا مفǌومنا Ǉƍ ,والƦكريات الƤبرات مǇ متƤ ýƮيط
ýبǀت ǇريƤǓو اƊ مǌưامد(,لنا رفơ 1997,النجار(.  

 :مǊƻوǃ الذات وتƾدǐر الذات 

 ŷǗوƈ : الذات ǃوǊƻف مǐتعر :  
   ǁنالǋ وم تناولت تعريفات عدةǌات مفƦال Self –concept  اǌدمƤاست Ƈالنفس علما 

Ǉوم ǉƦǋ التعريفات Ưنستعر Ǒالتال  :  
   ƻعر Ǉراǋƨ ǇƊ ومǌات مفƦعبارة ال Ǉع Ǉتكوي Ǒم معرفƲدد منơلمدركاتل ومتعلم م 

 نفسياŹ اŹتعريف ويعتبرǉ الفرد يبلورǉ,  بالƦات الƤاƮة والتǀييمات والتƮورات الƬعورية
ǊاتƦل Ǉوم ويتكوǌات مفƦال Ǉم  :  

-    Ǒùورات والتùƮالمدركات والت ýمƬدودة األبعاد  وتơة المǀاتية المنسƦفكار الفرد الƊ
 ǊاتƦالفرد ل ƻƮو Ǒف ŹياƑجراƍ ات كما ينعكسƦال ƭƑاƮƤ ددơت .  

-   ƴùالمجتم Ǒف ǇريƤاأل ǇƊ د الفردǀيعت Ǒورة التƮدد الơت Ǒورات التƮالمدركات والت
 .)ǋƨ ,1982راǇ ( عý اإلجتماعǑونǌا والتǑ يتمƛلǌا الفرد مýǚƤ Ǉ التفايتƮور

ƨيد فيرǎ مفǌوم الƦات بƋنǊ تركيƔ معرفǑ منƲم موơد متعلم لمدركات الفùرد   ƊبوƊما  -
 ǇƑو كاǋ ا كماǌل ǊفƮوو ǊاتƦل Ǌديراتǀوت Ǌو نفسơن ƭƤƬستجابات الƍ Ǉمưالواعية يت

 Źالياơ ) ات المدركةƦال ( ǇƊ وكما يود Ǉيكو )  ةùاليƛات المƦال (    ǉراùا يùكم ǁلƦùوك
 ǇريƤǓا) ǇريƤǓات اƦ ) ( يدƨ بوƊ ,1987.( 

 والمعتǀدات األفكار مجموƳ يتưمǇ نفسǑ مفǌوم بƋنǊ الƦات مفǌوم فيعرƻ النجار Ɗما -
  جسمية ƮƤاƭƑ عǇ وتعبر نفسǊ عǇ الفرد يكونǌا التǑ والǀيم والمƬاعر واإلتجاǋات

 بنفسǊù  الفùرد  ùǀƛة  عǇ تعبر والتǑ وǚƤƊقية وƍنفعالية وƍجتماعية وƮƤƬية وعǀلية
ýا ويستدǌبواسطة علي ǁسلو Ʋوơو ملƊ رǋاƲ)مدơامد مơ 7199, النجار .( 
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   ƻويعر Ǉسيơ ومǌات مفƦال ǊنƋعبارة ب Ǉاعر األفكار مجموعة عƬدات, والمǀالمعت 
Ǒا التǌالفرد يكون Ǉع ǊنفسÜ وƊ الكيفية Ǒالت ǁا يدرǌالفرد ب Ǌس( ,نفسơǇ1985 , ي .(  
 بما تƺييرƊ ǉو,تعديلƊ Ǌو عليǊ يدý بما الƦات مفǌوم علǏ األبǀاǋ ǇƊ Ƈنا مǋ Ʋơǚو ومما    
ǉيرا Źنما مناسباƍ ƻيمة اإلرادة قوة تتوقƨابرة والعƛس وعدم,والمƋرار اليƮواأل Ǐعل 

ƚداơƍ ýوƮييروالوƺالت Ǌليƍ ماǌم Ǉكا ŹاقاƬاألمر ŹوعسيراƊ Ǒف Ưبع Ǉياơاأل )ýيƑاƤمي ,
1982.( 

  
ŷاǐانƙ  :فǐر تعرǐدƾالذات ت  : 

   ƻدير تعريǀات تƦال Ǒة فƺتم:الل ƾالتطر Źاǀساب ƻات لتعريƦال Ǒة فƺما اللƊ ƻتعري 
 ومǀدارƇǑƬ ǉ تǀديراŹوقدركý,يǀدر,قدر,فعý مƮدرمǇ التǀدير:فǌو اللƺة فǑ التǀدير
Ǌياسǀوقدر,م ƇǑƬال ƇǑƬبال,ǉدرǀي Źقدرا,ǉوقدر :Ǌدير,قاسǀوالت Ǐعل ǉوجو Ǉم Ǒالمعان  :  
 ýاألو : ǊتƑيǌمر وتƊ تسوية Ǒوالتفكير ف ǐالترو .  
 Ǒانƛال : Ǌعلي ƴطǀمات تǚبع ƇǑƬدير الǀت .  
 ƚالƛال : ŹمراƊ ǎتنو ǇƊ ,نو ǐƊ اƦا وكƦك ýوǀتǊوقدر,  يت ǉ Źقدرا Ɣوƛال Ǌعلي ùǀردفان  , ǐƊ

  ).1988 ,ابǇ منƲور( ,جاƇ علǏ المǀدار
ǘطƬر الذات إǐدƾف تǐما تعرƈ ŷحا :  

-  Ǐفول Ǌالية ) 1959( عرفƛات المƦال Ǉبي ƾو درجة التطابǋ اتƦدير الǀت Ǉƍ ,  اتƦùوال
 ).1959,كوǇǋ ( الواقعية 

-  ǐما ديجورƊ : Ǐعل ǊاتƦل ƭƤƬييم الǀت ǊنƋب ǊفيعرفǑايتǌن Ɣو   قطƊ Ɣالùو سƊ Ɣموج
 ).Ǒ  ,1967نالدري(مابينǌما 

-  ƨيع Ǒùيمة التǀال ǊنƋيلر بƨ Ǌوويعرف   ùرد لنفسùا الفùǋ                   ǇريùƤǓا  ƴùة مùارنǀبالم Ǌ
  ). 1985,الǀسوس ( 

   Ɗدير ماǀات تƦعند ال ƚسمي ǊنƋكم بơال ǑƮƤƬللفرد ال Ǐعل Ǌاتية قيمتƦال Ǒيتم الت 
 يكونǌا التǑ الƮادقة الƮورة وǇƊ,  نفسǊ نơو الفرد اتجاǋات ýǚƤ مǇ عنǌا التعبير
Ɣالطال Ǉع Ǌبالدرجة تعتمد نفس Ǐاألول Ǐعل ǉديرǀت ǊاتƦل,)Ǉ1992, سليما .(  

- ƻيعر ýكات Cattle )1965( ,ديرǀات تƦال ǊنƋكم بơ ǑƮƤƬ ƴǀي  Ǐùد  علùو بعƊ 
ýƮمت Ɵيتراو Ǉوالسلبية اإليجابية مابي )LaWrenCe.1987     .(  
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-  ƚير كوبر سميƬويcooper smith )1967.(لƍ اتƦدير الǀت Ǒلƍ Ǌعưييم يǀت Ǒ
 Ǌوبنفس  Ǌالفرد لنفس,                      

   ýعل ويعمǏ ةƲافơعلي المǊ Ǉمưدير ويتǀات تƦات الǋو السلبية الفرد اتجاƊ يجابيةǙا 
 الƦات تǀدير ƌ,ǐƊ ǇƊوكف وناجƠ وǋام قادر بƋنǊ الفرد اعتǀاد مدƠ ǐيوư كما  Ʀ ÜاتǊ نơو
 نفسǊ نơو الفرد ƍتجاǋات  عǇ يعبر ماك الƮƤƬية كفاƇتǊ درجة علǏ الفرد ơكم ǋو

Ǌداتǀا ومعتǌا,عنƦكǋو Ǉدير يكوǀات تƦابة الƛبرة بمƤ اتيةƦ اǌلǀالفرد ين Ǐلƍ ǇريƤǓا 
 مǇو .)1983,سǚمة ومơمد الدرينơ ǑسيǇ(المƤتلفة التعبيرية األساليƔ بƎستƤدام
ƻالتعري ƾالساب Ơưيت ǇƊ :  

  . ومة يتمتƴ بدرجة مǇ الƛباƚ والديم: تǀدير الƦات  -
Ʀƍا كاǇ تǀييم الفرد لƦاتǊ يƤتلƻ  مǇ موقƤǓ ƻر ومǇ مجاùƤǓ ýر ومǇù دور    -

نابعùاǇƊ ǙƍOverall   Ź تǀدير الƦات يƬمý تǀييم الفرد لǀدراتǊ تǀييماŹ عاماƤǓ , Źر 
 .مơƍ Ǉساس الفرد الƦاتǑ بǋƋمية ǉƦǋ المواقƻ والمجاǙت واألدوار 

لƬǘارة ƍلǏù الơكùم الƍSelf – EValution      ǐƦùستƤدم مƮطلƠ تǀييم الƦات  -
 Ǌوجدارت ǊتƇدرجة كفا Ǐالفرد عل ǉدرƮما, ي Ǐلƍ ييمǀا التƦǋ الفرد  ويستند Ǌمر ب

ǉ وƮƊدر ơƊكاماŹ علǉƦǋ Ǐ الǀدرات وعلƦǋ Ǐا ƌمǇ مواقƻ اƤتبر فيǌا قدراتǊ وƊدا
 . األداƇ بناƇ علǏ مالديǊ مǇ معايير وقيم 

- ƻويعر ƨروجر Rogers)1969(  ,ديرǀات تƦال ǊنƋات بǋتجاƍ و الفردơن  ǊùاتƦ 
Ǒا والتǌل Ǉمكو Ǒر سلوكƤوآ Ǒنفعالƍ )Rogers, 1969 .( 

   ƔǋƦوي ǏطفƮم Ǒمǌ1979( ف (مدơوم Ǒعل Ǉطاǀال)1979(,Ǐلƍ ǇƊ ديرǀات تƦال 
 مǇ بǊ مايǀوم كý نơو قدرتǊ وعǇ لنفسǊ الفرد ƍدراǁ عǇ يعبر ƍتجاƊ ǉو مدرǁ عǇ عبارة
ýعماƊ رفاتƮوت  ,Ǉا ويتكوƦǋ الǁمدر Ǒطار فƍ اجاتơ ة الطفولةƮاƤاجة وơال Ǐلƍ 

ýǚǀرية اإلستơوال ƾوالتفو Ɵوالنجا)ǏطفƮم Ǒمǌمد و فơم Ǒعل Ǉطاǀ1979,  ال (
 واơترام اعنǌ والرǏư بالنفس الǀƛة ǋو الƦات تǀدير ƍ Isaaes)1982(ǇƊيƨاكس ويƦكر
 الǀدرة مǇ لديǊ بǇƋ لفردا وƍقتناƳ لǌا وتǀبلǊ وبنفسǊ برƊيǊ واعتƨاǉƨ وإلنجاƨاتǊ لƦاتǊ الفرد

Ǌمايجعل Źندا ǇريƤǔل )Isaaes,1982 .(  
تǀدير الƦات بƋنǊ مجموعة مǇ اإلتجاǋات والمعتǀدات التǑ , ) 1985(  تكما يعرƻ بƤي

 Ǌيط بơالعالم الم Ǌا الفرد عندما يواجǌيستدعي , ƨيǌتج Ǒات يعطƦدير الǀت ǇƎنا فǋ Ǉوم
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وبالتالǑ , عات النجاƟ والǀبوý والǀوة الƮƤƬية عǀلياŹ يعد الƭƤƬ لǘستجابة طبǀاŹ لتوق
 Ưو الرفƊ ةǀدير بالموافǀكم والتơا الƦǋ Ǉوقد يكو Ǌنفس ǉتجا ƭƤƬكم الơ وǌعبد ( ف

  ).1985,الرơيم بƤيت 
   Ɣاǋما عبد الوƊوعية فưية سليمة موƌو رƊ Ǒوع Ǉع ƯƤات يتمƦدير الǀت ǇƊ ǎير

Ʈوي ǊاتƦل ǉديرǀت Ǒالفرد  ف Ǒد يعانǀات فƦو للƊ اتƦال Ǉبسرطا ǊفƮو Ǉبما يمك Ɣا
تƤưم مرƤ Ǒưبيƚ فƦ Ǒات الفرد يجعلƹ Ǌير مǀبوý مǇ اƤǓريǇ ويبƚơ عǇ الكǚم 

Ɗو ǇƊ الفرد قد ǙيعطǑ نفسǌǀơ Ǌا ويơط مǇ قدرǋا , بدوǇ عمý والعدوانية اللفƲية 
 ƭǀساس بالنơية واإلƌو الرơن ǊاتƦدر بơين Ǒوبالتال ,ƨالفرد مت Ǉد يكوǀف ŹيراƤƊو Źنا
 ǇريƤǓترام اơƍو ƴưميد والتواơال Ƈالكبريا Ǉبي ƴيجم). ýكام Ɣاǋ1989 ,عبد الو(.   

   ǎير ƚيơ ǎوƮمية قǋƊ اتƦدير الǀلت ǇƊ ƾالساب ƻالتعري Ǉم Ơưيت Ɣاǋعبد الو  ǇƊ
  : تǀدير الƦات 

  . يƮيƔ الƦات  ǏمرƯ سرطان -
-  Źجتماعياƍ ýبوǀير مƹ Ǌيجعل ƚبيƤ Ưمر. 

-  ǊاتƦ ديرǀد تǀيف Ǉم ǇƊ اǋقدر Ǉط مơا ويǌǀơ Ǌنفس Ǒيعط Ǚو ŹياƲلف Ǒعدوان Ǉيكو
 .ة دونيوينơدر بƦاتǊ نơو ال

فǑ المǀابý رǇƊ ǎƊ الفرد المتǇƨ والمǀدر لƦاتǊ يجمƴù بùيǇ الكبريùاƇ الơميùد      -
 ǇريƤǓترام اơƍ و ƴưوالتوا . 

-  Ɯبنيرƨرو ƻويعرRosenberg)1991 ( ,دير اǀرد   تùات الفùǋتجاƍ ǊنƋات بƦل
 ) . 1991, عبد اŸ عسكر ( نơو نفسǊ , كانت Ɗم موجبة  سالبة, الƬاملة

 ƍلǏ اإليجابية الفرد نƲرة ƍلǏ يƬير مƮطلƠ بƋنǊ:  الƦات تǀدير فيعرƻ كفافƊ Ǒما -
Ǌنفس  ,Ǐبمعن ǇƊ رƲين Ǐلƍ ǊاتƦ رةƲن Ǉمưة تتǀƛة  بدرجة بالنفس الùا ,  كافيùكم 

Ǉمưساس تتơƍ الفرد ǊتƇبكفا Ǌوجدارت ǉستعدادƍو  ýùبǀرا  لتùبƤدة  تالùالجدي   ,
)Ǒ1989,  كفاف(.  

-  ýكام ǏطفƮم Ǌات ) 1993(ويعرفƦدير الǀت : ǊاتƦ وơن Ǌǋتجاƍرة الفرد وƲن ǊنƋب
كالدور والمركƨ األسرǐ والمǌنǑ , ومدǎ تǀدير ǉƦǋ الƦات مǇ الجوانƔ المƤتلفة 

 , ƴقة بالواقǚالع ýمجا Ǒا فǌيمارس Ǒية األدوار التǀد   (, وبùعب ýùكام ǏطفƮم
 Ɵ1993, الفتا.( 
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 اƤǓريǇ رƌية كيفية عǇ الفرد يدركǌا التǑ الفكرة ǋو الƦات تǀدير ǇƊ يتƠư سبƾ مما   
 اƤǓريǇ دور Ɗو اإلجتماعǑ الدور تƌكد ƍنما السابǀة التعريفات كý وǇƊ,  لǊ وتǀييمǌم
ýم والتفاعǌمع Ǒدير فǀالفرد ت ǊاتƦا,  لƦǋو Ơưمية يوǋƊ ýالتفاع ƴم ǇريƤǓا Ǒف Ǉتكوي 
  .  الفرد لدƦ ǎاتال تǀدير

  : العوامل التي تƙƊر ƺي تكوǐن تƾدǐر الذات 
 مجملǊ يكوǇ واإلسǀاط اإلستدماƜ طريƾ عǇ الƦات ƍدراWolf  Ǉƍ ǁ وولƻ يƦكر    

Ɯستدماƍ Ǉسơاط الǀسƍو Ơبيǀال  ,Ǉƨوالتوا Ǉبي Ǉليس العمليتي Źموناưم Źمما تماما ýيجع 
 عرưة الƦات تǀدير ǇƊ نجد لƦلǁ,  راƤǓ الجانƔ فǑ النƮǀاǇ تسبƔ جانƔ فǑ الƨيادة
ýاتية دينامية لعوامƦ رƛƌت Ǌوبعبارة,  في ƻنجد وول ǇƊ ƭƤƬا الƦƍ عبر Ǉع ƭǀن 
 ǇƊ ويمكƍ ǇنفعالياŹ يتوتر فƎنǊ بالƦات الƤاƭ والواقƴ للƦات الداƤلية الƮورة بيǇ اإلنسجام
Ưنفتر ǇƊ Ɣياƹ ƻالتعر Ǐات علƦو الǋ Ǒف Ǌتǀيǀơ اومةǀم ƻللتعر Ǐاتال علƦ ǎلد 
ýƮن Ǐلƍ Ưفتراƍ ǇƊ ýلية الدينامية العوامƤالدا Ɣعدم تسب ƻالتعر Ǐات علƦكم الơوال 

Ǒا اإلنفعالǌمد(  عليơƊ ƾƑ1963,  فا.  (  



64 
 

 ƭƻƢو منƈ Ʋƻر ذات مرتǐدƾن تǐتكو Ǎة إلǐدƊنوعان من العوامل الم  ƿناǉو:  
1. ýعوام ƾبالفرد تتعل Ǌد:  نفسǀب فلƛت  ǇƊ دير درجةǀات تƦال ǎا لدýدد لطفơدر تتǀب 

ǉلوƤ Ǉم ƾلǀو الƊ رار عدمǀاإلست Ǒالنفس Ǐبمعن ǊنƊ اƦƍ Ǉالفرد كا Źة متمتعاơƮب 
 ƦƊا Ɗما مرتفعاŹ لƦاتǊ تǀديرǉ ويكوǇ طبيعياŹ نمواĄŹ نموǉ علƦ Ǐلǁ ساعد,  جيدة نفسية
Ǉالفرد كا Ǉم Ƴالنو ƾلǀير الƹ رǀالمست ǇƎف Ǌفكرت Ǉع ǊاتƦ Ǉة تكوưفƤمن Ǒوبالتال 

ƯفƤين ǀتǉدير ǊاتƦل . 

وǑùǋ متùƮلة بùƲروƻ التنƑùƬة اإلجتماعيùة      :  عوامý تتعلƾ بالبيƑة الƤارجية  .2
 : والƲروƻ التǑ تربǏ ونƋƬ فيǌا الفرد وكƦلǁ نوعية التربية ومنǌا 

-  Þ لةƑمور العاƊ Ǒاركة فƬبالم Ǌل Ơيسم ýǋ  
-  Þ مايريد Ǌرر لنفسǀي ýǋ 

-  Þ Ǌعلي Ưيفر ǐƦال Ɣاǀالع Ƴمانو 

 Þ) مơبة Ɗو عداوة ( Ƈ الفرد نƲرة األسرة ألƮدقا -

 بùǀدر  ƍيجابيùة  موùưوعية  األسƑلة ǉƦǋ عǇ اإلجابة تكوǇ ما بǀدر ƊنǊ الǀوý وƮǚƤة
ǐدƌمات Ǐلƍ عالية درجة Ǉدير مǀات تƦال  )ǏطفƮم Ǒمǌمد فơوم Ǉطاǀ1979,  ال.(  

   ƔǋƦوي ƾعبد فارو Ɵ1987( الفتا( Ǐلƍ ǇƊ ýالعوام Ǒر التƛƌت Ǒدير فǀالفرد ت ǊاتƦل 
 ǇƊ يستطيƴ التǑ والفرƭ,  وقدراتƍ  ,ǊستعداداتǊ مýƛ نفسǊ بالفرد يتعلƾ ما منǌا رةكƛي

 يتعامý الƦيǇ وباألفراد الƤارجية بالبيƑة يتعلƾ ما ومنǌا,  الفاƑدة لǊ يƾǀơ بما يستƺلǌا
 لƦاتǊ تǀديرǉ فǇƎ واإلبداƳ واإلنتاƜ واإلنطƾǚ المجاý للفرد تƇǑǌ البيƑة كانت فƦƎا,  معǌم
 يستǇƊ ýƺ يستطيǙ ƴ بơيƚ الفرد Ɗمام العواƾƑ وتƴư مơيطة البيƑة كانت Ʀƍا Ɗما,  يƨداد
Ǌقدرات Ǌواستعدادات Ǚو ƴيستطي ƾيǀơت  Ǌاتơطمو ǇƎدير فǀالفرد ت ǊاتƦل ƯفƤين  ,ǁلƦك 
ǇƎدير نمو فǀات تƦال Ǚ رƛƋيت ýية بالعوامƑوالموقفية البي Ɣسơف Ǌر ولكنƛƋيت ýمة بعوامƑدا 
ýƛم ƇكاƦ الفرد Ǌلية وقدراتǀوسمات الع ǊيتƮƤƬ لةơوالتعليمية العمرية والمر Ǒيمر الت 
  ) .1987, الفتاƟ عبد فاروƾ(  بǌا
  ƾلǀوال Ǉيرات مƺالمت Ǒا التǌير لƛƋكبير ت Ǐدير علǀات تƦ ƴو مرتفƊ ƯفƤمن ǎالفرد لد,  
 بدرجة  يتمتƴ الǀلƾ مǇ يعانǙ Ǒ الǐ ǐƦالسو الفرد ǇƊ الدراسات مǇ العديد Ɗوơưت فǀد

 يơدƚ التوافƾ سوƊ Ƈو الƦات تǌديد ǇƊ علǏ روجرƊ ƨكد وقد,  الƦات تǀدير مǇ عالية
 للتǌديد ƍنفعالية ƍستجابة ǋو : الǀلǇƊ ƾ روجرƨ ويưيƻ,  للǀلƾ اإلنساǇ يتعرƯ عندما
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Ʀرتن ǇƋب Ǉات بنياƦم الƲقد المن ƠبƮƊ Ǒطر فƤ ,ƾلǀفال ǐدƌي Ǐلƍ ƚداơƍ ييرƺطير تƤ 
Ǒورة فƮ الفرد Ǉع ƦǊما,  اتƊ اƦƍ Ǉالفرد كا Źسويا Ǚ Ǒيعان Ǉم ǐƊ ƾد قلƑاƨ ǇƎا فƦǋ 

ǐدƌي Ǐلƍ ƚداơƍ ƾالتواف ǑƮƤƬال ǐدƌوي Ǐلƍ ديرǀات تƦ ƴمرتف ǎالفرد لد, Ǉويمك 
ýوǀال ǇƋو الفرد بƦ ديرǀالت ƴات المرتفƦلل Ǉيكو Źبعيدا Ǉع ƾلǀال  ,Ǐتơ عتبرƍ Ưالبع ǇƊ 
 علǏ وýللƮơ الفرد يستƤدمǌا ǇƊ يمكǇ التǑ األدوات Ɗكƛر ǋو للƦات المرتفƴ التǀدير
 بالǇƨơ يƬعر ǇƊ دوǇ,  الجديدة المواقƻ واقتơام الفýƬ جǌةموا فيستطيƴ التوافơ ƾالة

 المواقƻ يǀتơم ý ǇƊقب ơتǏ بالƨǌيمة يƬعر فƎنǊ للƦات المنƤفƯ التǀدير Ʀو Ɗما, واǙنǌيار
  ) .1978 , الفتاƟ عبد فاروƾ.( مسبǀاŹ الفýƬ يتوقƴ ألنǊ الƮعبة Ɗو يدةالجد

  ƨو ويتميƦ ديرǀالت Ǒات العالƦة للƇدرة بالكفاǀم,  والǌر فƛكƊ Źدراكاƍ ساسيةơارات وƬإل 
ǇريƤǓا Ǒم التǌتمكن Ǉم ýمơولية تƌلم,  المسǌر وتجعƛكƊ ŹراƛƋت Ǉبم Ǉم يتفاعلوǌمع 

)Small,1988.(  
 الƦات تǀدير نمو,النفسيوǇ واإلƤتƮاƮيوǇ والفǚسفة الƮƤƬية منƲرو ربط وقد    

 التƋييد ƍ ǇƊلǏ تƬƊار التطبيǀية البơوƚ ألǇ,دلةالمتبا الƮƤƬية العǚقات بنوعية
ƴجيƬوالت,ƻوالعط,Ǉناơوال ýك ǉƦǋ ƇياƬترتبط األ Źيجابياƍ ديرǀات بتƦال Ƈبناǖل          ,

)Walker,1986(.  

 Ƥمسة ودوج مǇ) م1984( وكورتنǑ فلمينƝ لدراسة العاملǑ التơليý نتاƊ ƝƑسفرت وقد
 :  Ǒǋ الƦات لتǀدير Ɗبعاد

 .ƍعتبار الƦات  .1

 .الǀƛة اإلجتماعية .2

    .الǀدرات المدرسية .3

4.  Ǒر البدنǌƲالم. 

 ). Courthy and  Fleming,1984(الǀدرات البدنية   .5

ƻǚتƤا اǌمواقف ƻǚتƤƎات بƦدير الǀت  : ƻالمواق Ǒير فƺواتنا يتƦديرنا لǀت ǇƊ المعلوم Ǉم
فǀد يǀدر الفرد نفسǊ بدرجة , لƦواتنا فǑ المواقƻ المƤتلفة ƊيưاŹ  المƤتلفة كتƺير مفǌومنا

ة منƤفưة فǑ المواقƻ التǑ كبيرة فǑ عǚقاتǊ الƮƤƬية باƤǓريǇ ويǀدر نفسǊ بدرج
Ʀ Ɣتتطل Źوتفكيرا ŅƇكا , Ǌعمل ƇداƊ Ǒبدرجة متوسطة ف Ǌدر نفسǀو, وي ǇƎاألمر ف Ǉما كاǌم

Ʋالن ƻرƮب ƻالمواق ýك Ǒف Ǉاولوơم ع رالناس يǌا ألنفسǋقدرو Ǒية التƑيمة المبدǀال Ǉ
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 Ǉياơاأل Ưبع Ǒف ŹعباƮ ǁلƦ ƾيǀơت  Ǉات وقد يكوƦدير الǀتدعم ت ƾيسلكا بطر ǇƊ , ƚيơ
ƳراƮال Ǉم Ƴنو Ǐلƍ ǐدƌت ƴالواق Ǉنا عƇراƊنا وƨوافơ ǇƊ  ديرǀدد تǌا مما يǌفيما بين

رفƬ)  ƯباƳ اإلبدوǇ عدم ويبدو انǙ Ǌ سبيý الǏ الƤروƜ مƦǋ Ǉا الƮراƳ ,الƦات 
ابة بالưرر ƊƮو اإل) لƦات العليارفƯ متطلبات ا( لوقوƳ فƤ ǑطƊ Ƌو ا) متطلبات الǌو 

ويمكǇ الǀوý , وتكوǇ النتيجة Ǒǋ الǀلƾ والƬعور بالƤوƻ ) رفƯ متطلبات  ا لƦات ( 
 Ǒالنفس ýليơة التƺبل , Ǉƨتوا ƚداơƍ ýاوơت Ǒات التƦديد للǌو تǋ اتƦدير الǀديد تǌت ǇƊ

ơال Ǉارعة بيƮاجات المت , Ǌماتفعل ýك  Ǉولك ƳراƮال Ǉم ƭلƤلة للتǌة سǀتوجد طريǙو
 ƳراƮال Ǌƛدơي ǐƦال ƾلǀال Ǉا مǌاولة و قاية نفسơو مǋ  اتƦال ) Ɵعبد الفتا ƾفارو ,

1987. (  
    ƾمما سب Ơưيت , ǇريƤǓا Ǐلƍ Ǌلǀدرات الفرد ينǀييم عام لǀابة تƛات بمƦدير الǀت ǇƊ

ويتǋƊ Ơưمية العوامý البيƑية والعوامý الƮƤƬية فǑ , المƤتلفة  باألساليƔ التعبيرية
وǋƊمية الǀلƾ فǑ تكويǇ تǀدير الƦات , تكويǇ تǀدير Ʀات مرتفƊ ƴو منƤفƯ لدǎ الفرد 

 Ǒرار النفسǀاإلست Ǉمة مƑǚدرجة م Ǌولدي ƾلǀال Ǉم Ǒيعان Ǚ Ǉلم ƴمرتف ) Ǒالنفس Ǉاألم (
ǌعلي ýواإلقبا ǇريƤǓاركة اƬم ƴوالتوتر ويستطي ƾلǀال Ǉم Ǒيعان Ǉما مƊ مǌمع ýم والتعام

 ǊاتƦ Ǉع Ǒوم سلبǌمف Ǌلدي ǁƬ ǚب ǊنƎديد فƬال Ǒالنفس.  
  ŹراƲمية ونǋات ألƦال ŹراƲون ƔعƬا لتǌيمǋد مفاǀا فǌالعديد تناول Ǉم Ƈالعلما Ǒف 

 الƦات موưوƳ تناولت التǑ النƲريات ǋƊ ǉƦǋم علǏ الưوƇ سيلǑǀ الباƚơ وǋنا,دراساتǌم
   .جاƨبƎي

-  ƚة روز نبرǐرưنRosenberg: : 

 وسلوكǊ,  لƦاتǊ وƍرتǀاǊƑ الفرد سلوǁ نمو دراسة مơاولتơ Ǌوý نبرƜروƊ ƨعماý تدور   
Ǉاوية مƨ دة المعاييرƑالسا Ǒالوسط ف Ǒيط اإلجتماعơتم وقد,  بالفرد المǋƍ ǊفƮة بƮاƤ 

 تطور ينامياتد Ƭملت ƚơ لƦǁ بعد ǋƍتمامǊ داƑرة ووسƴ,  لƦواتǌم المراǀǋيǇ بتǀييم
 فǑ األسرة بǊ تǀوم الǐƦ بالدور ǋƍتم ƊنǊ كما,  المراǀǋة مرơلة فǑ اإليجابية لƦاتا Ʈورة
 األسرة ƍطار فǑ يتكوǇ الǐƦ الƦات تǀدير بيǇ العǚقة توưيƠ علǏ وعمý,  الƦات تǀدير

ƔساليƊو ýالتعام Ǒاإلجتماع ƾơǚتم كما,  بعد فيما للفرد الǋƍ ƟرƬب ƾالفرو Ǒتوجد الت 
Ǉالجماعات بي Ǒدير فǀات تƦا الǋيرات وتفسيرƺوالت Ǒالت ƚدơت Ǒدير فǀات تƦال Ǒف 
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ƻتلƤم ýơواعتبر,العمر مرا ǇƊ  ديرǀات تƦوم الǌيعكس مف ǉتجاƍ و الفردơن Ǌنفس  )
Ƴ2006,  المطو . (  

  
 Ƙǐة كوبر سمǐرưنCooper Smith  .  

 يùرǎ  التǑ اإلتجاǋات تưمناŹم,  نفسǊ علǏ الفرد يƮدرǉ الǐƦ الơكم يعنǑ الƦات تǀدير  
  :  قسميƍ ǇلǏ لƦاتǊ الفرد تǀدير ويǀسم,  دقيƾ نơو علǏ تƮفƊ Ǌنǌا
1.  ǑاتƦا : التعبير الǌل ǊفƮوو ǊاتƦالفرد ل ǁدراƍ وǋو. 

2.  Ǒالتعبير السلوك :  ǊùاتƦدير الفرد لǀت Ǉع ƠƮتف Ǒالسلوكية الت Ɣاألسالي Ǐلƍ يرƬوي
 . والتǑ تكوǇ متاơة للمƲơǚة الƤارجية 

   ƔǋƦوي ƚسمي Ǐلƍ ǊنƊ Ǐتơ ƴقدرتنا عدم م Ǐديد علơنماط تƊ سريةƊ ةƨممي Ǉبي 
ƔاơƮƊ ة والدرجات العالية الدرجاتưفƤالمن Ǒدير فǀات تƦال ǎلد ýاألطفا ǇƎف ǁناǋ 
ƚǚƛ تǙاơ Ǉالعليا بالمستويات مرتبطة الرعاية م Ǉدير مǀات تƦال :  
 . والمعلميǇ تǀبý الطالƔ مǇ جانƔ األباƇ " الرعاية الوالدية  .1

2.  Ǒاإليجاب Ɣǚالط ǁدعم سلو . 

 ).1992, سليماơƍ ) . Ǉترام مبادرتǌم  .3

  :Ziller" زǐلر " نưرǐة 
   ǎير ǇƊ ديرǀات تƦو الǋما Ǐلƍ Ƈالبنا Ǒات اإلجتماعƦكد,  للƌوي ǇƊ ييمǀات تƦال Ǚ ƚدơي 
Ǒم فƲت معǙاơال – Ǚƍ Ǒاإلطار ف Ǒالمرجع Ǒاإلجتماع  ,ƻƮدير ويǀات تƦال ƋبǊن 

 المتوسطة المǀơǚة يƊ ýƺƬنƊ Ǌو,  الوسيط المتƺير دور ويƌدǐ لƦاتǊ الفرد بǊ يǀوم تǀدير
Ǉات بيƦوالعالم ال Ǒالواقع  ,Ǐوعل ǁلƦ ǐƋيرات فƺت Ǒة فƑبي ƭƤƬال ǇƎدير فǀات تƦال 
,  لƦلǁ تبعاŹ لƦاتǊ الفرد تǀييم فǑ ستơدƚ التǑ التƺييرات نوعية يơدد الǐƦ العامǋ ýو
 ǇƊ علǏ الفرد وقدرة,  ناơية مǇ الƮƤƬية تكامý بيǇ الƦات تǀدير ممفǌو يرتبطو

Ɣيستجي ƻتلƤيرات لمƛالم Ǒالت Ưا يتعرǌل Ǉية مơنا ǎرƤƊ   ,ǁلƦل Ưيفتر ǇƋب 
,  الƦات تǀدير مǇ عالية بدرجة تǏƲơ التكامý مǇ عالية بدرجة تتمتƴ التǑ الƮƤƬية

 اإلجتماعǑ الوسط فǑ الكفاƇة مǇ عالية بدرجة وƲاƑفǌا تƌدǇƊ ǐ علǏ يساعدǋا وƦǋا
ǐƦتوجد ال Ǌفي  )Ƴ2006,  المطو( .  
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Ƽǐتعل Ǎما عل Ƽسب :- 

- Ʋơǚمما ن ƾسب ǇƊ رياتƲة النƛǚƛتدور ال Ǒف ǁد فلơوا Ǉƍتلفتا وƤ  اتơطلùƮالم 
 لنفسơƍ  ǊùترامǊ سواŅƇ للفرد الƦات تǀدير علǏ تركƨ الƛǚƛة النƲريات فجميƴ,  والكلمات
Źديراǀا وتǌل Ǉم ǊاتƦ وƊ Ǉم ǊسرتƊ وƊ Ǌمجتمع,ǁناǋو Ǉم ǎƊر ǇƊ ديرǀات  تƦùال  ǑùلƤدا 
Ɯتاơم,  والدية رعاية ويǌومن Ǉم ǎƊر ǇƊ األسرة Ǒǋ ƴدير منبǀات تƦال Ǉم ومƛ ƴالمجتم 
 بيùنǌم  اŹجوǋري اƤƍŹتǚف نجد فǚ الƦات تǀدير منبƴ الƤارجǑ المجتمǇƊ ƴ رǎƊ مǇ ومنǌم
  .  العلماƇ جميƴ عليǊ مايتفƦ ƾاوǋ والمجتمƴ األسرة دور علƊ Ǐكدوا ولكنǌم
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  ةـــاقــاإلع –ثالثًا 
  اإلعاقة بين الماضي والحاضر

  
 :تمǐǊد 

    ýاييس بكǀيعتبر الم ƾة"  اإلعاقة"  العوƛلية فردية كارƑوعا ǁلƦلما و Ǌملơوم يǌمف 
 ƍجتماعية تƛƋيرات مǇ اإلعاقة تسببǊ اوم,  ونفسية اجتماعية و ơƮية تعǀيدات مǇ اإلعاقة

 ơياة علǏ سلبياŹ وتنعكس ةالمعتاد الơياة ƊوجǊ الفرد مƨاولة مǇ تơد كونǌا ,واقتƮادية
 Ʀلǁ ومƴ,  تباينǌاو تƛƋيرǋا ومدǎ اإلعاقات ƊنواƳ تƤتلƊ ƻسبابǌا اƤتƻǚ ومƴ, األسرة
ǇƎالبية فƺر الƲين Ǐلƍ ار اإلعاقاتƲبمن ǑơƮ – Ưكمر Ǉمƨوا - مǓǇريƤ اǌيعتبرون 

  . عǀدة وƮ Ɗدمة
   Ǐوتعان ýيǋƋالت ýكما  Ǒور فƮǀال Ǉعادة , اإلعاقة مƍ Ǉباإلمكا Ǉيكو ǇƊ النادر Ǉفم

  .ƍلǏ قدراتǊ السابǀة قبơ ýدوƚ اإلعاقة  معاƾ الƭƤƬ ال
لتơسيǇ طرƾ وسبý الوقاية مǇ اإلعاقة  ومǋ Ǉنا تƋتǋƊ  Ǒمية البƚơ  العلمǑ كاستƛمار  

العلمǑ فǑ والتǀدم  مǇ مƤتلƊ ƻوجǊ التǀنيات الơديƛةمجاǙت اإلفادة  ƇواستجǚمǇ جǌة 
لتơسيǇ طرƾ التǋƋيý واإلفادة مǇ  قتƮاديةاإلوية واǙجتماعية والنفسية الơƮ المجاǙت

  . معطيات البƚơ العلمǑ وتƤفيƻ اإلعاقات 
   ƻتلƤاإلعاقات  بم Ɣلتجن ƾالطر ýǌسƊ الوقاية ƔسباƋب ƦƤاأل ǇƊ ǁƬ Ǉا وليس مǌنواعƊ

كما ǇƊ مƤرجات البƚơ العلمǑ فǑ مجاǙت التǀييم والتƤƬيƭ ووƴư , ومưاعفاتǌا 
الƤطط المناسبة للتǋƋيý مǇ جǌة وƍعداد الǀوǎ البƬرية وƛƍراƇ معارفǌا وتطوير قدراتǌا 

Ǉاإلعاقة والمعاقي ƴم ýللتعام  ǎرƤƊ ةǌج Ǉم.  
وƮơƍاƑيات موǀƛة تعتبر ,ǀةعلƊ Ǐسس علمية ومعلومات دقي ةوتǋƋيý الƤدمات المƤتلف  

 ƴدمات المجتمƤ ýمجا Ǒة العملية فƇساس الكفاƊ.  
الƤيار األمýƛ لمجابǌة مƬاكý اإلعاقة المتعددة الجوانƔ يتمýƛ فǑ توفير المعلومات    

والتسǌيǚت وƍتباƳ الطرƾ المƑǚمة لƤدمات الرعاية  اتƍلǏ جانƔ الƤبرات والتǀني
ýيǋƋوالت.  

وتơسيǇ ,  واǙقتƮاديةوالنفسية  واǙجتماعيةمعوقيǇ الơƮية ơيƚ تǀييم ƊوưاƳ ال  
 ƴالمجتم Ǒف Ǉدر اإلمكاǀم بǌقدرات Ǉم واإلفادة مǌوالơƊ , ƚơالب ƾƑطرا ǁسلو Ɣيتطل
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العلمǑ وتسƤير وساƑلǊ وƊدواتǊ فǑ المجاǙت الơƮية والتعليمية والتدريبية والتǋƋيلية 
  .بمƤتلƊ ƻنواعǌا 

Ǚبد لنا , للمعارƻ والتǀنية دلنمو المưطرعلوم والتǀنية واونǇơ فƦǋ Ǒا العƮرعƮر ال  
يمكǇ تǀơيǊǀ لƤدمة  ǇƊ نواكǉƦǋ Ɣ المسيرة وǇƊ نƚơ الƤطǏ للسير معاŹ لتǀơيƾ ما

 ƴالمجتم Ǒف Ǉنافعي ƇاưعƋم كǌاركتƬوتنمية م Ǉالمعوقي.  
   Ǒكرس Ǐيجلس عل ǐƦال ƭƤƬال ǁلƦ ǊنƊ Ǐعل ƾر للمعاƲالمجتمعات تن ýاƨت Ǚ ƚيơ
Ɗو Ʀلǁ الǐƦ تتم , Ɗو الكفيƻ الǐƦ يعتمد علƹ Ǐيرǉ فǑ قưاƇ معƲم ơاجاتǊ , تơرǁ م

فǌناǁ مƊ Ǉسماǋم , Ʈفات متعددة بơتƊ ǏنǊ تمت تسمية ƇǙƌǋ ...مƤاطبتǊ باإلƬارة 
 Ǉيƨات والعاجǋالعا ƔاơƮƋوال, بǇعديǀم ,  مǋرواسماƤوآǇ  ƦواƬم , بالǌألن ŹراƲن

ƑاƮƤ Ǒية األفراد فǀب Ǉع ǇتلفوƤم الجسمية يǌƮ.... ǇوƌƬتمر الƌقر مƊ جتماعيةوقدǙا 
وƦلǁ كمǀابý للمƮطلƠ , م األƦƤ بمƮطلƠ معاƾ بدŹǙ مǇ عاجƨ 1961العرƔ سنة 

 ǑاألجنبHand icapped , Ǒاموس اإلجتماعǀال Ǒف ƠطلƮا المƦǋ رǀستƍ الوقت ǁلƦ Ʀمن
  .فǑ كافة البلداǇ العربية 

  -:تطور النưرƔ إلǍ المعاقǐن عبر العƬور   -
 مƤ ƴاƭ تعامý مجتمƴ لكý وكاǇ,اإلعاقة مǇ العƮور عبر مجتمǐƊ ƴ يýƤ لم   
 جاƍ ǇƊ ƇلǏ والتǋƋيý والتƮنيƻ التعامý طريǀة فǑ المجتمعات وتباينت,لمعاقيǇا

 سريعة نƲرة وسنلǑǀ معاملتǌم وơسǇ استƛناǌƑم وعدم معǌم التعامý علǏ وƚơ,اإلسǚم
Ǐعل ǉƦǋ المجتمعات : - 

 ƬƊار فǀد ولƦا,  اإلعاقة لتفسير واقعية ƹير Ɗو Ƥرافية رƌية الǀديمة عاتللمجتم كانت   
ƠالƮ )1987 (Ǐلƍ عدد Ǉم ǑسƉالم Ǒارتكبت الت Ǒف ƾơ Ǉالمعاقي Ʀƍ ýوǀوقد" :ي ƴرجƊ 
 منطǀية ƹير Ʈوراتت Ɗو ƹيبية قوƍ ǎلǏ المƤلوقات تكويƦƬ ǇوƦ الƨماǇ قديم مǇ الناس

 ويرجƴ,  العراƾ فǑ اكتƬفت فƤار لوơة علǏ ورد ما الơاǙت ǉƦǋ لمýƛ تسجيý فƋقدم, 
 وفيǌا,  نينوǎ ملǁ بنيباý آƬور عǌد فǐƊ Ǒ,  الميǚد قبý عام Ɗلفơ Ǒوالƍ ǑلǏ تاريǌƤا
 نƦير اعتبروǋا ơƊداƚ مǇ وǙدتǌا ƮاƔơ وما المƤلوقات Ƭواơ ƦاǙت بعƦ Ưكرت
 ǇƊ الǀدماƇ عادة مǇ كاǇ ولƦǌا,  اǓلǌة ƹƔư علǏ دǙلة Ɗ Ǒǋو,  للơياة بمǀدمǌا ƌƬم
 ƲناƊ  ,ŹمǊ علǏ بالموت يơكموǇ ما وơƊياناŹ,  جسمǊ فƬ ǑاƦ بƇǑƬ يجƇǑ وليد كý يǀتلوا
  . الƺاưبة لǔلǌة ƊرưاƦ Ƈلǁ فǇƊ Ǒ منǌم



71 
 

, لطعاما عǇ البǋ ƚơو ǋمǊ جý كاǇ البداǑƑ اإلنساǇƊ Ǉ اǙعتبار فƦƤƊ Ǒنا ما وƦƍا    
ǎعوبة فسنرƮ مكانة Ǉم,  المعوقيǌير ألنƹ قاǇدري Ǐاركة علƬالم Ǒعمليات ف ƴجم 
 ƦوƊ ǐو المعاƾ فǇƎ لƦا,  Ɗنفسǌم عǇ الدفاƳ فǑ التام العجƨ عǇ فŹǚư,  والƮيد,  الƛمار

 ترǎ لمǇ الجماعية اإلبادة مǇ لنوƳ يتعرƯ كاǇ المجتمعات ǉƦǋ فǑ الƤاƮة اơǙتياجات
 ơياتǌم متطلبات ƾتǀơي علǏ قادريƹ Ǉير نƲرǋم وجǌة مǇ ألنǌم,  قƮوراƊ ĄŽو عجƨاŹ فيǌم
ýكƬب Ǒطبيع  ,Źǚưف Ǉم عدم عǌقدرت Ǐام علǌاإلس Ǒف ƴالمجتم ǐƦال Ǉيوجدو 
Ǌفي",)ƠالƮ عبد Ǉسơ1987,الم.(  
 التơليǚت مǇ العديد تعكس ơيƚ,  الفرعونية الươارة فǑ مƤتلƻ األمر ǇƊ نجد لكننا   

,  الƤاƮة للفƑات اعيةاǙجتم الرعاية مǇ بƋنماط والفراعنة الملوǁ اǋتمام مدǎ التاريƤية
 ملơوùƲاŹ  اǋتماما Ɗعطيا ơيƚ األوý ورمسيس األوƊ ýمنمơات المƛاý سبيý علǏ ومنǌم

 ƊعùاǇ  فǀد وبالطبƴ,  عامة بƮفة والمơتاجيǇ والعجƨة واألرامý واأليتام لفǀراƇا رعايةل
Ǐعل ǁلƦ الدور طبيعة Ǒنة الدينǌللك Ǒيم عملية فƲقات تنǚجتماعية العǙوالدينية ا  ùفǑ 

  ).1994,لرơمǇا عبد مơمد اŸ عبد(,  لمجتمƴا فǏ الƤاƮة بالفƑات يسمǏ بما اǋǙتمام
فسنجد بƋنǊ لم يكƊ Ǉسعد ơاŹǙ مǇ العùƮور    العƮر اإلƹريǑǀنƲرنا  ƍلǏ  وƦƍا ما     

, ƊفǚطوǇ بوجوƔ التƤلƭ مǇ األطفاý المعوقيǇ عǇ طريƾ قتلǌم  نادǐوƦƍ , السابǀة 
   .عنƮر البƬرǐ فǑ جمǌوريتǊ للمơافƲة علǏ نǀاƇ ال

 للǀيام Ʈالơيƹ Ǉير األجساد سǀام مǇ األطفاǋƊ ýلǌا علǏ طǏƺ فǀد  Ɗسبرطة فƊ Ǒما     
ǐƋب ýعم,Ǚو Ǉوƛيبع Ǐر علƤف ƇولياƊ مǋمورƊ مǌافة,بưباإل Ǐلƍ ýǀƛ مǌƑعباƊ 

 يتم معيǇ مكاƍ ǇلǏ مولدǉ بعد الطفơ ýملوا فǀد ولƦا,وƊسرتǌم والديǌم علǏ ومتطلباتǌم
ǊƮơبمعرفة ف ƣيƬ بيلةǀو,الƊ كبرƊ فرادƊ بيلةǀال Źا,  سناƦƎما ف ǉوجدو ǐسليم الجسم قو 
 قطعة اقتطاعǊ عǇ فŹǚư, وتعليمǊ بتربيتǊ واƊمر والتكويǇ العǚưت متناسƾ,  يةالبن
Ǉم Ưما,األرƊ Ǒالة فơ ƻعư ýالطف Ƈوسو Ǌد تكوينǀف Ǉكا Ǐǀيل Ǌب Ǒف Ǉمكا ƾيơس 
Ƴاǀب ýالجب  ,ŹراƲن Ǌألن ýƛيم ŹاƑعب Ǐبيلة علǀر(  ,الǋما ǇعباƬ عبد ǐ2009,البار .( 

 وơدǉ فكاǇ,  الǀبيلة Ƭيƣ دبي معلǀاŹ المعاقيǇ مƮير بǏǀ فǀد  الرومانǑ العƮر فƊ Ǒما  
Ǉرر مǀي Ɣسơ ǉديرǀعاقة تǘير لƮم Ǉالمعاقي  ,ƚيơ يرƬي Ưبع Ɣالكتا Ǐلƍ ǊنƊ Ǉكا 
 الجباý قمم علǏ تركǌم Ɗو األنǌار لƍ ƍǏلǀاǌƑم طريƾ عǇ المعاقيǇ مǇ لتƤلƭا   يتم

  ).1988,الƦǀافǑ(  المناƢ بفعý ليموتوا
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 تơملǊ وما الديانات ǌƲور ơƊ)1978(, ǇƊمد بركات Ɗفاد فǀد الوسطǏ العƮور فƊ Ǒما   
Ǉقيم م ýالعد Ơوالتسام  ,ƇاƤوالمساواة واإل ƾơو ýفرد ك Ǒياة فơال  ,ƚيơ تơفسƊ 

 مýƛ رعاية فǑ بدورǋا تǀوم األديرة وجدنا Ɗننا كما,  بǌارơا فǑ العيƫ الفƑة لǉƦǌ الكنيسة
ǉƦǋ ƻƑالطوا ,Ǉفكا Ǉالمعاقو Ǉعوưيو ƴبداف Ǉمة مơالر ǀفƬةوال Ǒف Ɛجǚة مƮاƤ  ,
ƚيơ Ǉيطعمو Ǉوينامو Ǐتơ Ǒưǀي Ÿا ŹمراƊ Ǉكا ŹǙمر وقد,  مفعوƊ ƾسيس بافاريا دوƋبت 
,  البارǐ عبد ƬعباǇ ماǋر(  لتدريبǌم بمơاولة وقام, 1178 عام فǑ للمكفوفيǇ بيت

2009.( 

 فǑ المسلميǇ ودور الفƑة ǉƦǋ الƺراƇ الƬريعة تƺفý لمف Ǒاإلسǚم العƮر فƊ Ǒما   
 علǏ اوتعاونو":وتعالǏ تبارǁ اŸ يǀوý,  معǌم  والتراơم بý,  بƋيديǌم واألƦƤ رعايتǌم

 الرسوý ويǀوý ,)2 اǓية الماƑدة ةرسو(" والعدواǇ اإلƛم علǏ تعاونوا وǙ والتǀوǎ البر
,  "بưعفاƑكم وترƨقوǇ تنƮروǇ فƎنما الưعفاƇ فƍ ǑبƺونǑ":وسلم عليǊ اƮ ŸلǏ"الكريم

)ǊرجƤƊ مدơƊ Ǒف ǉ133/4 مسند Ǉع ǎمعد Ɣكر( .  
 علǏ المعاقيǇ لفƑة والمساعدة العوǇ يد يمد ǇƊ المجتمƴ علǏ اƊ ŸوجƔ فǀد ولƦا    

 فǑ سواǋم مǇ مƬاركة ýǚƤ مǇ طبيعية ياةơ ايơيو كǑ الفرƮة لǌم تتاƟ وǇƊ,  تنوعǌا
 .)2005 األǋƨر جامعة مƴ باƬǙتراǁ للطفولة المتơدة األمم منƲمة(,األنƬطة ساƑر

 Ʀƍ عامة بƮفة والمريƯ واألعرƜ األعمǏ عǇ التجاوƨ علƊ Ǐكد قد اإلسǚم ǇƊ كما   
ýوǀي Ÿا ǁتبار Ǐليس(:وتعال Ǐعل Ǐاألعم ơƜر Ǚو Ǐعل Ɯاألعر Ɯرơ Ǚع وǏل 

Ưالمري Ɯرơ(,)سورة Ơية,الفتǓ17ا( .اǌومن Ǌقول Ǐتعال:)عبس Ǐوتول ǇƊ ǉƇجا Ǐاألعم 
 Ʀǋا وفǓ 1-4( ,Ǒيةا عبس سورة(,) الƦكرǎ فتنفعǊ يƦكر Ɗو يƨكǏ لعلǊ يدريǁ وما

ýيưتف ƾع للمعاǇ Ưبع ƭاƤƬاأل ǐƊ Ǉمƌالم ƾالمعا ýưفƊ Ǉالكافر م ǐد,السوǀول 
 اإلسǚم فǑ الƤاƮة اơǙتياجات لƦوǐ الǀơوƾ مǇ مجموعة ƍلǏ )2006(الǌمƬƊ ƭار
 : منǌا

   
-  ǐير العادƹو ǐالعاد ýللطف ƨتميي Ǉكافة دو Ǉمة للعالميơر Ƈم جاǚاإلس ǇƊ .  
  .ة فǑ مساعدة األطفاý المعاقيǇ وتنƑƬتǌم تنƑƬة سليمةاونالترابط والمƌاƨرة والمع -

اƑر األعưاƇ بالسǌر منǊ عưو تداعǏ لǊ س اƬتكǏكوǇ بمƛابة الجسد الواơد Ʀƍا ǇƊ ن -
Ǐمơكفالة المع,وال ǐƊياتية اơال Ǌجوانب ƴجمي Ǉاملة مƬ كفالة ƾ . 
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د علǏ اإلơساǇ والبر ƤاƮة ǇƊ اإلơساǇ والبر مطلوباǇ للجميƴ التعاوǇ الجا -
 . فالمعاƾ األكƛر ơاجة لơǘساǇ والبر 

 . اإلنفاƾ مǇ اإلنساǇ الǀادر علǏ المơتاجيǇ بƮفة عامة والمعوقيǇ بƮفة ƤاƮة -

- Ƈناƛالمع استǇاقو  ŅƇيماƍ رعيةƬكام الơاأل Ưبع Ǉم Ǌùم بǌƮƤي ƭاƤ ƴưلو Ǌمن  .                 
 بǌم اǋǙتمام علǏ اإلسǚمǑ المجتمƴ ددƬ فǀد الفƑة بǉƦǌ اإلسǚم اǋتمام مǇ وانطǚقا
 برعايتǌم لǋǚتمام عǚجيةال المستƬفيات ƍنƬاƇ فǑ الرعاية ǉƦǋ وتمƛلت,  وبرعايتǌم
 اإلسǚمǑ العالم فǑ)  المستƬفيات(  يمارستاناتبال مǇ العديد ƊنƋƬت ơيƚ,  الơƮية
Ǒير وفƛك Ǉم Ǉياơمت األ ƭيƮƤقسام تƊ Ǉللمعاقي Źلياǀع Źونفسيا  , ƚùيơ  رتùاعتب 

 سùنة  الملǁù  عبùد  بǇù  الوليùد  فƋسùس  والتǋƋيýù  العƜǚ يتطلƔ مرưاŹ اإلعاقة
 ببùƺداد  بيمارستانات Ʀلǁ بعد Ɗسس ƛم,  للمعاقيǇ معǌد Ɗوý ةميǚديǋ/707جرية88
 معوƊ Ưمý( ,البƺدادǐ الơسƊ Ǉبو الكفيƻ الطبيƍ Ɣدارتǌا وتولǋ  ,Ǐجرية137 سنة

 ) 2003,  الǌجرس

-  Ƹنبال ǙاوƦƍ  قلناǇƊ  Ǐعل ƚơ قد ƨيƨعبد الع Ǉليفة عمر بƤالƇاƮơƍ  Ǉعدد المعوقي
Ǒميةالدولة  فǚاإلس  Ǉبو اإلمامواƊ     ýاùت مùبي Ǉاùب Ǐưǀريعا يƬت ƴưنيفة وơ

 ǇالمسلميýوƑمس Ǉالمعوقي Ǉة عǀالنف Ǉع ,  ǁùعبد المل Ǉليفة الوليد بƤوال Ǒùبن ýوƊ 
 واألمويوǇ,  قاƑداŹ اعمǑوكý  كý مǀعد ƤادماŹ وƊعطǏ 588مستƬفǏ للمجƦوبيǇ عام 

اǇ للعميù  مƋùوǎ  المƋموǇالƤليفة  فانƋƬ, مستƬفيات للمجانيǇ والبلǌاƊ  Ƈسسواعامة 
بيمارسùتاǇ لرعايùة    Ƈببنùا  Ǉقǚùوو وقام السلطاǇ , بƺداد  فǑوالنساƇ العاجƨات 

Ǉالمعوقي ,)Ǒưاǀكيم  الơعبد الǉ2005,سمار.( 

 اǋǙتمام فيرجƴ,  الơديƚ العƮر فǑ الƤاƮة اơǙتياجات Ʀوǐ بفƑة اǋǙتمام عƊ Ǉما     
,  والكتابة الǀراƇة فوفيǇكالم لتعليم طريǀتǊ برايý طور عندما عƬر الƛامǇ الǀرƍ ǇلǏ بǌا

 ǉƦǋ بǀơوƾ وƍيماناŹ,  عǀلياŹ للمتƤلفيǇ تدريبية برامƝ ونƲمت,  الƮم تعليم طرƾ وطورت
 ففǑ,المتكاملة الرعاية فǌǀơ Ǒم Ɗكدت التǑ المواƛيƮ ƾدرت الكريمة الơياة فǑ الفƑة

 كةوالمƬار ةالمساوا Ƭعارǉ وكاǇ,للمعوقيǇ دولياŹ عاما1981Ź عام ƭƮƤ الƛمانينات
 األمم واتفاقية,للجميƴ التربية ơوý العالمǑ اإلعǇǚ مýƛ الدولية المواƛيƾ وتوالت,الكاملة
 العالمǑ المƌتمر عǇ الƮادر فينا برنامƝ وƍعǇǚ,1990 عام األطفاý لǀơوƾ المتơدة
ƾوǀơل Ǉافة,1993اإلنساưباإل Ǐلƍ Ǉǚعƍ النوايا ƾƛالمنب Ǉالندوة ع ǊبƬ اإلقليمية ýوơ 
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 ơوý العالمǑ واإلعǇǚ,1993 سنة الƤاƮة اơǙتياجات لƦوǐ التعليم يموتنƲ تƤطيط
 التعليم تعميم ưرورة علǏ جميعǌا Ɗكدت والتǑ 1994 عام الƤاƮة التربوية اơǙتياجات
ǑƑبتداǙات اƑكاف العمرية للفùùا بما ةǌفي Ǉمد( المعاقوơم Ǉسيơ Ǒ2003, العجم . (  

 ǐوƦ لتطور ƾالساب Ưالعر ýǚƤ ǇتمơǙية  ياجاتاƤالتاري Ɣǀơة عبر الƮاƤال
  المƤتلفة 

  : نشǐر إلƈ Ǎن ǉذǇ المراحل قد مرت بعدƈ Ɣطوار ǉي 
ألنǙ Ǌ يستطيƴ الǀيام , وتمƦǋ ýƛا الطور بǀتý وƍبادة كƍ ǐƦ ýعاقة : طور اإلبادة  .1

بơماية نفسǊ وǙ بƤدمة قبيلتǊ ووجدت ǉƦùǋ ا لسùمة فǑù العùƮور الǀديمùة      
 .اǊƑ وƮƤوƮاŹ لدƊ ǎفǚطوǇ وƊر

2.  ýماǋو : طور اإلƊ لةƨالمنع ƾالمناط Ǒاإلعاقات ف ǐوƦ Ǒا الطور برمƦǋ ýƛوتم
دوǇƊ Ǉ تǀدم لǌم ǐƊ لوǇ مǇ , تاركيǇ لǌم فرƮة الموت البطƹ , ƇǑير المǋƋولة 

 .  اǋǙتمامƊلواǇ الرعاية Ɗو 

وكاǇ الداعǑ لǌƲور Ʀǋا الطور ǋو وجùود األديùاǇ   : طور الرعاية المƌسسية  .3
سلùơƍ Ɣدǎ  اơǙتياجات الƤاƮة ƍنساناŹ تǑ رƊت فǑ المعاƊ ƾو Ʀوǐ السماوية ال

 ǊƮواƤ , Ǌعلي ƻالعط Ɣم يجƛ Ǉوم ,   ƻعاùưال Ƈواùيƍ Ǒا الطور فƦǋ ýƛوتم
وƻ اǋǙتمام بƮنمƛ , ƴم بناƇ المستƬفيات للمعاقيǇ , وƦوǐ اإلعاقات فǑ األديرة 

 Źنفسيا ƾالمعا ýƛم مǌمتعددة من ,  ƣلƍ Źلياǀوع. 

 ƍنساǇ وƍنǊ,  للمعاƾ النƲر ƍعادة فǑ الطور Ʀǋا وتمýƛ:  والتǋƋيý التدريƔ طور .4
Ǌب ýومات كǀم Ǉاإلنسا Ǚƍ ǊنƊ رǀيفت Ǐلƍ دةơو واƊ رƛكƊ Ǉة  العمليات مùليǀو العƊ 
 ơياتǊ علǏ الơفاƲ فǑ بفاعلية ليƬارǁ,  وتǋƋيلǊ تدريبǊ يجƛ Ɣم ومǇ,  لمǌاراتا

 مùاǋر ( , الơùƮيƠ  اإلنسùاƦ ǇƋƬ  Ǉلǁ فƋƬ ǑنǊ مجتمعǊ تǀدم فǑ والمساǋمة, 
ǇعباƬ عبد  ǐ2009 البار.(  
 : ƈنواƱ اǕعاقة 

   ǁنالǋ عدة ƳنواƊ Ǉاإلعاقة م Ǒا سنكتفǋكرƦط بǀف  ,ƚيơ ǇƊ منا ماǌي Ǒا فƦǋ ƚơالب 
  :  كالتالǑ وǑǋ الفلسطينǑ الƬعƊ ƔبناƇ علǏ الǌƮيونǑ العدواǇ عǇ الناتجة اإلعاقة ǋو
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مƮƊ Ǉابتǌم عاǋة كبتر اليد Ɗو الرجý موƦلǁ  وتƬمý المǀعدوǇ: اإلعاقة الجسمية  .1
 ýلƬو الƊ , Ưاألمرا ýمƬمنة كما يƨالم , Ǒمور الجسمưال , Ɣلǀدر  , الùƮال ,
 ǇيتيƑالر...ƣلƍ 

 . وƍعاقة الكǚم , وƍعاقة السمƴ , ويƬمƍ ýعاقة البƮر : اإلعاقة الơسية  .2

 فǑ ويƤتلفوǇ إلعاقةا وǑǋ واơدة Ʈفة فǑ عǀلياŹ المعاقوǇ يتƬابǊ:  العǀلية اإلعاقة .3
 .المƲاǋر كافة

 بعيوƔ المƮابوǇ وǋم Üالسلوكية ưطراباتلǘ نتيجة نفعاليةواإل جتماعيةاإل اإلعاقة.   4
ƾالنط ýƛملعوالت جلجةلال: مƛ ýواإلبدا ƻوƤوال ýجƤوال ƻريơوالت ..ƣال.   

    5 .Źدراسيا ǇريƤƋة المتƑف :-                                                                             
وǉƦǋ الفƑة تنǌƮǀم الǀدرة علǏ التƮơيý نتيجة لتكاƻƛ عوامƍ ýجتماعية وƍقتƮادية 

  )1997, مơمد النجار ( ونفسية وعǀلية  متعددة  وانفعالية
6    .Ǉب المعاقوƯمراƋ منةƨم :ǇابوƮالم ǐط بالسكرƺưوالربو,  وال ýوالس ...ƣلƍ.   

 المستǌدفة الفƑة ơ ǇƊيƚ,  البƦǋ ƚơا فǑ عليǊ سنركƨ ما فǑǌ الجسمية اإلعاقة Ɗما    
,  الفلسطينǑ الƬعƔ لǌا يتعرƯ التǑ اإلƮابات جراƇ المعاقوǇ الطلبة فƑة Ǒǋ للدراسة
Ǒوالت Ǒǋ Ǒف Ɣالƺال ƍو يد بترل ماƊ ýو رجƊ إلاǇنيƛ وƊ دǀر فƮالب ...ƣال Ǒالت Ǒǋ Ǉم 
ƝƑنتا Ǉالعدوا ǑيلƑاإلسرا Ǐعل ƔعƬال Ǒالفلسطين .  

 :تعرǐف اǕعاقة 

 الǀاموس فǑ ورد ơيƚ,  العربية  اللƺة فƍ Ǒعاقة لفƲ علǏ التعرƻ مǇ بد Ǚ بداية    
 عوƾ:الơƮاƟ مƤتار ƮاƔơ ويǀوý, والتƛبيط والƮرƻ الơبس: ǋو العوǇƊ ƾ المơيط

 Ɗطلǀوا ƛم بالمǀعديǇ يسموǇ مǏư فيما اوكانو.وƮرفǊ عنơ ǊبسǐƊ Ǌ كƦا عǇ) عاقة(
 ليسو Ɗنǌم علƍ Ǐليǌم النƲرة تطورت ولما,  العاجƨيǇ سمǏم ƛم العاǋات Ʀو لفƲ عليǌم

Ǉيƨعاج  ,Ǉأل ƴو المجتمǋ ǐƦال ƨعج Ǉم عǌاستيعاب ƨوعج Ǉم  عǌبلǀت ƨوعج Ǉع 
 Ɗو Ʈفات Ɗو مواƊ Ɣǋو مميƨات علǏ رƻالتع عدم ǋوة يƨيد قد مما منǌم اǙستفادة
,  عاǋاتǌم رƹم  مجتمعǌم مƴ يتكيفوǇ بơيƚ وتدريبǌا تنميتǌا يمكǇ,  لديǌم قدرات
 ƹير,  ممعǌ التكيƻ تمنƴ التǑ العواƾƑ تلǁ يơوǐ الǋ ǐƦو ƊنǊ المجتمƊ ƴدرǁ وعندما
ƴالمجتم ǊرتƲن Ǉللمعاقي ǁلƦل ýقي)Ǉǚليس ف Źمعاقا ýو مجتمعنا بǋ ƾالمعي.( 
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 المجتمƊ ƴدرǁ وعندما,  األوǋام مǇ انبداƤل يوجد ما Ǒǋ الǀơيǀية اإلعاقة ǇƊ والǀơيǀة    
ǊنƊ وǋ ǐƦو الơيǐ ǁتل ƾƑت العواơبƮƊ اتƑيǌم العلمية الǌتسمي Ǉالمعاقو Ǐوجود بمعن 

ƾƑم عاǌيعوق  Ǉع ƻالتكي ƴم ƴا المجتمƦǌت وبơبƮƊ كلمة ƾمعو Ǚ رƮتǀي Źوماǌمف Ǐعل 
Ǉالمعاقي Ǉالك مƔس ýط والعمǀف,ýب ŹاưيƊ Ǉع ƻالتكي Źواجتماعيا نفسيا ƴة مƑالبي , 

)Ǒưاǀكيم عبد الơال ǉ2009,  سمار .(  
 :  إƬطǘحاŷتعرǐف اǕعاقة 

 Ɗو الجسدية الǀدرات فưƍ ǑراƊ Ɣو قƮور Ɗو نHandicap :Ǒǋ ƭǀ اإلعاقة    
 اإلجتماعǑ فاعýالت علǏ الفرد قدرة علǏ يƛƌر مما الǀƛافية Ɗو النفسية Ɗو اǙجتماعية
ýيƮơوالت Ǒالعلم Ǒنǌوالم Ǐوعل Ǌتكيف ƴم ǊاتƦ ƴوم ǊتƑلية بيơالم Ǉم ومƛ ƠبƮي  Ǒف 

 علǏ التƺلƔ مǇ الفرد تمكǇ فنية وساýƑ استơداƚ وƍلǏ والتǋƋيý الƤاƭ للتعليم ơاجة
ǊكلتƬوتعيد م Ǌل Ǌǀقدر تواف Ǉاإلمكا .  

 اإلƮابة بعد تƋتƤƊ Ǒيرة مرơلة عتبارǋابƎ اإلعاقة الدولية الơƮة منƲمة Ʈنفت ولǀد  
ƨوالعج ƚيơ قامت ƻابة بتعريƮاإل ƨوالعج Ǒكالتال: 

 Ɗو الجسùم  بنية فǑ تơدƚ التǑ باإلƮابة يتعلƾ ما وImpeairiment(:Ǒǋ( اإلƮابة 
   .الǀدم Ɗو اليد Ɗو العيǇ كفǀداǇ ألƤر Ɗو لسبƔ الجسم  ƊعưاơƊ Ƈد فǀداƊ Ǉو بǌƲور

 مǇù  يتمكǙ Ǉ الǐƦ فالفرد,  اإلƮابة نتيجة تƋتơ Ǒلةمر وDisability(:Ǒǋ(العجƊ ƨما  
ƇداƊ اطƬورة ما نƮسوية ب ƻƮيو ǊنƋب ƨعاج Ǒف ǁلƦ ýم,  المجاƮفال Źǚƛو مǋ Ƴنو Ǉم 
ƳنواƊ ƨو العجǋو ýتمƬي Ǒو قيام عدم فưما ع Ǌامǌابة نتيجة األساسية بمƮƍ ت  ماùلمƊ 
Ǌبو( ,بƊ Ɣبيơ, 2006( . 

 عǀلياŹ قƮوراŹ يبدǐ الƊ ǐƦو جسمǊ فǑ بنƭǀ لمƮاƔا الƭƤƬ فǌو:المعاƾ تعريƊ ƻما  
ƚيơب Ǉاإلمكانيات تكو ƔكتساǙ وƊ Ʋفơ ýة ما عمƮعيفة ناقưو  ,ǐƊ ǇƊ ƾو  المعاùǋ 

ƭƤƬال ǐƦال ǐيبد Źاƨو عجƊ ŹوراƮق Ǒف Ǌو البدنية قدراتƊ ويةưو العƊ ليةǀكور( , العƬ ,
1995. ( 

  ƻنور وعر ƾالمعو  :ǊنƋب ƭƤƬال ǐƦال ƻرơين Ǉمس عǎتو ƭƑاƮƤمية  الùالجس  ,
 علǏù  قدرتǊù  لعدم,  ƤاƮة Ƥدمات ƍلǏ يơتاƜ بơيƚ اǙجتماعية Ɗو اǙنفعالية,  العǀلية
ƳباƬƍ Ǌاجاتơ  )1971 ,نور(. 
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   ƾالمعا ǑيبانƬال ƻوعر :    Ǒùة فùبǀع Ǉوùلية تكǀو عƊ ة جسميةǋو عاƦ فرد ýك ǊنƋب
ǊالƮم  اتǌمع Ǌوتعامل ǇريƤǓع, با ƇعباƋيام بǀعوبة الƮ Ǒاط   وفùƬالن Ǒùف Ǌامǌسƍو Ǌمل

ممùا يسùتوجƔ   , العادية  بالوساýƑايتǊ بنفسǊ وتدبير ƑƬونǊ الƤاƮة اǙقتƮادǐ وفǑ عن
 ýمơت Ǐداد قدرة علƨي Ǐتơ Ǌوليارعايتƌتمس    Ưùوبع Ǌùوليا نفسƌùتمس  Ǌùمجتمع 

) ǑيبانƬ1989, ال. (  
   ƻ1997(النجار ويعر( ƾالمعا ǊنƋب  :ýفرد ك Ǒيعان Ǉم ƨعج ýو كامƊ ƭǀن  ùƑƨجǑ 

ŹماƑو داƊ قتƌم Ǒف Ưبع Ǌمكاناتƍ Ǌو البدنية وقدراتƊ ركيةơبية  الùƮو والعƊ  يةùسơو الƊ 
 واǙجتماعية الǀƛافية الơياة بمناƬط كاملة بƮورة الǀيام وبيǇ بينǊ يơوý النفسية Ɗو العǀلية

 واجتماعيùاŹ   وتǋƋيلياŹ وتربوياŹ ونفسياŹ وơƮياǀƛ Ą Źافيا رعايتǊ يستوجƔ مما,  واǙقتƮادية
Źنياǌيادة ومƨل ǉديرǀت ǊاتƦل  ,Ǌتǀƛو Ǌيادة,  بنفسƨو ǊتƇجتماعية كفاǙادية اƮقتǙيادة,  واƨو 
Ǌقدرت Ǐعل ýمơوليا تƌتمس Ǌنفس Ưوليا وبعƌتمس Ǌادة ,  مجتمعùيƨو  Ǌùقدرت  Ǐùعل 
ƾالتواف ƴم Ǌنفس  ,ƴم Ǌمجتمع  ,Ǐوعل ƴوقات التمتƋب Ǌƹفرا  ,Ǐوعل ƳنتفاǙا  اùبم  Ǒùف 
Ǌياة مجتمعơوال Ǉم Ǌولơ Ǉم ƭدمات فرƤتلفة وƤمناسبة م  Ǌùل  Ǒùف  ýاùيم  مجùالتعل 
Ɣوالتدري ýيǋƋوالت ýيƺƬوالوقاية والت Ɯǚوالتوعية والع ƻيǀƛ1997, النجار( العام والت.(  

كý فùرد  : عرƻ مƌتمر السǚم العالمǑ والتǋƋيý للمعاƾ بǇƋ الƭƤƬ المعاǋ ƾو  وقد  
Ǒơ الجسمية Ɗو العǀلية Ɗو المƨاجية يƤتلƻ عمǇ يطلƾ عليǊ لفƲ سوƊ ǐو عادǐ فǑ النوا

 استƤدامƍلǏ الدرجة التǑ تستوجƔ عمليات التǋƋيý الƤاƮة ơتǏ يƍ ýƮلǏ  اǙجتماعيةƊو 
Ǌب Ơما تسم ǏƮقƊ  Ǌبǋوموا Ǌقدرات )Ƭ67:ت.د: دنا.(  
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 Ƽالعامة للمعا ƫائƬƢال :-  

 . الǀيام بوƲيفة Ɗو Ɗكƛر مǇ وƲاƻƑ الơياة اليومية فǑتơد مǇ قدرة  الفرد  .1

للمعاơ ƾاجاتǊ الƤاƮة التǑ  تنƋƬ عƍ ǇعاقتǊ والتǑ تستلƨم ƍتباعǌا بƎجراƇات  .2
 Ƈاجة األفراد األسوياơ تلبية Ǒف ƴتتب Ǒات التƇاإلجرا Ǉع ƻتلƤة وقد تƮاƤ ,

 .وقد تƤتلƻ مǇ طريƍ ƾلǏ آƤر 

بơيǇƊ ƚù الفùرد   , Ǉƍ اإلعاقة التǑ تƮيƔ الفرد Ǒǋ مǇ األمùور الجƑƨيùة    .3
يكوǇ كƦلǁ بالنسبة لعمý  وǙقاŹ بالنسبة لعمý مǇ األعماý المƮاƔ قد يكوǇ معا

 .آƤر 

   Ǚو Ǒاإلعاقة تعن Źǚتعطي ŹياƑاǌدرات نǀل ƾالمعا  ,ýب Ǉƍ دراتǀالعامة ال ƭƤƬلل Ǉيمك 
  .  التعويưية وقدراتǊ المتبǀية مǚǋƌتǊ علǏ باǙعتماد تنƬيطǌا
, درات وơوافƨ للتعلم Ǉƍ المعوقيǇ مǌما تنوعت Ʈور ƍعاقتǌم لديǌم قابليات وق .4

وƦǋا يǀتǑùư التùƬديد علǏù    , فǑ الơياة العادية للمجتمƴ  واǙندماƜوالنمو 
 . مايستطيعونǊ مǇ تعلم ومƬاركة 

5.    ýùب Ǒơواùالن ƴجمي Ǉم Ƈاألسويا Ǉم ǉيرƹ Ǉع ƻتلƤي Ǚ ƾالمعا ƭƤƬال Ǉƍ
وربمùا كùاǇ   , يƤتلƻ عنǌم فǀط فǑ الناơية التǑ  يƴǀ فيǌا العجƨ واإلعاقùة  

فùǌو مǐƊ ýùƛ   , عنǌم  اƤتǚفǊǌǊ مƹ ƴير مǇ العادييǇ األسوياƊ Ƈكƛر مǇ تƬاب
  Ǒùالنفس Ǉاألم Ǐلƍ اجةơ Ǒف  ƭƤƬ ,  ةùنينƋوالطم ,  Ɣùơدير  , والùǀوالت ,

 ƻة بالنفس , والعطǀƛو , والǋما Ʒوبلو ƟوالنجاǊة  ,  باستطاعتùاجơ Ǒو فǋو
  ƴùم ومǌùنفسƊ ƴم Ǉمتكيفي Ƈسعدا ƭاƤƬƊ Ǐعل ƻالتعر Ǐلƍ ةƮاƤ ورةƮب 

 Ǌتǋو عاƊ Ǌعاقتƍ م نفسǌليست ل  ǊنƊ Ǉم مƹالر Ǐم وعلǌار  , مجتمعùفكƊ Ǉأل
 ƴم ƻالتكي Ǐعل Ǌومساعدت  ǊجيعƬت Ǒة فƮاƤ م قيمةǌل ƭاƤƬاأل ƇǙƌǋ ýƛم

 Ǌومجتمع Ǌنفس . 

 ŹياƋف Ǉكا Ƴاإلعاقة نو Ǒالت ƔاƮا يǌا الفرد بǌنƎف Ǚ ƴتستطي ǐƋب ýاơ Ǉم ýواơاأل 
ǇƊ تطمس ǊيتƮƤƬ Ǌوتمنع Ǉب مƍƨرا Ǌبǋموا Ǌاراتǌية ومǀا المتبƦƍ العناية وجد ما 
 كý قبý مجتمعǊ فǑ وفرد بلدǉ فǑ مواطǋ Ǉو المعاƾ والƭƤƬ,  بتنميتǌا لƤاƮةا

ƇǑƬ اƦǌعتبار وبǙا ǊنƎف Ǒƺينب ǇƊ Ǉيكو Ǌل Ǉم ƾوǀơال ƭما والفر  ǉرùيƺل  Ǉùم 
Ǉالمواطني Ƈاألسويا Ǒف ǉبلد Ǌمد(  ومجتمعơ1997,النجار م(.  
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6.  Ǉيومơو  الناƊ اùǌو درجتƊ اإلعاقة Ƴنو Ǉر عƲالن Ưƺب Ǉالمعاقي ǇƎة النفسية ف
التǑù   واǙقتùƮادية Ʋروفǌم البيƑيùة    واƤتơƻǚدتǌا والفروƾ الفردية بينǌم 

 Ǒف ƭƤفات معينة تتلƮ مǌعلي Ɣلƺا تǌفي ǇوƬيعي :-  

 عند فيتولد,  كراǋيتǌا ƛم ومǇ: الƦات برفƯ والƬعور بالنƭǀ الƨاƑد الƬعور –1
  .  السليم اإلجتماعǑ توافǊǀ يعوƾ مما بالدونية واơưاƬ Źعوراƾ Źالمعا

 ليتولد وبعجǋƨا بواقعǌا وقبولǌا للعاǋة اǙستسǚم وǋو: بالعجƨ الƨاƑد الƬعور -2
ǎساس الفرد لدơƍ ƻعưم بالǚستسǙا واƦǌل ƻعưال  ,ƴبة مƹابية  رơùنسƍ  ǊبùƬ 
  .  اعتمادǐ سلبǑ وسلوǁ داƑمة

 الƬر وتوجس المجǌوý مǇ والƤوƻ بالǀلƾ عام ơƍساس ǋو:باألمǇ الƬعور عدم-3
ǊبƬ مƑوقد, الدا Ǉا يكوƦǌعور لƬال ƯعراƊ يرƹ رةǋاƲ اإل,كالتوترýوقد نفعا Ǉيكو 
Ǌل ƯعراƊ رةǋاƲ طراباتكاإلư السيكوسوماتية  .  
 ǋبوطاƊ Źو ƮعوداŹ المواقƻ مƴ األفعاý تناسƾ عدم وǋو:نفعالǑاإل تƨاǇاإل عدم -4
 ,Ǒǋفة وƮ ƦƤƋالعمومية ت ƴم Ǉوقد, المعاقي ǐدƌا يƦǋ عورƬال Ǐلƍ تولد ƻاوƤم 

  .  العƮاƊ Ɣو الǋƦاƬƊ ǇكاơƊ ýد ƍلǐ Ǐويƌد, فيǌا مبالƸ وǋمية
 ,اإلسǀùاط ,اإلبùداý ,التعويƯ, اإلنكار وƊبرǋƨا: الدفاعǑ السلوǁ مƲاǋر ƨيادة -5

 سùواǇ  ƇاùƤǓري  مƴù  داƑماŹ المǌددة لƦاتơ Ǌماية بمƛابة وتكوǇ,  التسامǑ, التبرير
 الùƬيبانǑ (  الكùافǑ  اإلǋتمùام  ƍعارتǊù  عدم Ɗو مباƬرة ƹير Ɗو مباƬرة بƮورة

,1989 .( 

  :  جسدǐة بƌعاقات المعاقون
 Ɗو لƮǘابة تعرưت التǑ الفƑة Ǒǋ الدراسة ǉƦǋ فǑ المستǌدفة الفƑة ǇفƊ Ǝسلفنا كما     
 الجامعات فǑ سوǇيدر والƦيǇ,الǌƮيونǑ اơǙتƊ ýǚيد علǏ العيƊ Ǉو األرجƊ ýو اليد بتر

  .)الجسدية اإلعاقات( ƍعاقاتǌم Ǐعل يطلƾ ما وǋم,  الفلسطينية
 ƚيơ اǌومة عرفơر Ǉم - : )1984( وكروǌنƋاألفراد ب ǇيƦت الǀơمب لǌ د اإلعاقةơƋب 

ƻو األطراƊ رƛكƊ ,Ǉويكو ǁلƦ Ǉع ƾطري ƭǀالن ýالكام ƻو للطرƊ لƇƨج Ǌو,  منƊ ýلƬال 
ƻو لطرƊ رƛكƊ اسوƇ تǀơلƊ ǉƦǋ عاقةاإل ƾبالمعا Ʀدة منǙو,  الوƊ نتيجة ǊابتƮإل ƇناƛƊ 
ýو العمƊ Ǌưد تعرơأل ƚوادơال Ǒǌف ǐدƌت Ǒبالتال Ǐلƍ عدم Ǉمكاƍ ƾباإلعاقة المعا 

  .)Ƥ , 1984روǇآو ,رơومة(المجتمƴ فǑ العادǐ السلوǁ ممارسة الجسدية
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  Ɣسơو ƻالتعري ƾالساب ƾمنا فما للمعاǌط يǀم  فǋ ǇيƦت الǀơم لǌدة بعد قةاإلعا بǙالو 
    . ƨƹة فǑ الǌƮيونǑ اơǙتƊ ýǚيد علƍ Ǐعاقتǌم تم مǇ وبالتơديد الوǙدة منƦ وليست

 
 
 

  : المشاكل والƬعوبات التي تƾابل المعاقǐن بƌعاقات جسدǐة 
1.  ƭǀم بالنƑساس الداơالعام , اإل ƻعưال Ǐلƍ ǐدƌة    , مما يùركơال Ǒùف ƭǀنùوال

وكƦùلǑ ,  ǁ الƮƤƬية العامة المميƨة لǊù  بƮفة عامة  التǑ تƌدƍ ǐلǏ اإلƤتýǚ ف
 Ǒوالعاطف Ǒاإلنفعال Ǉاƨاإلت Ǒف ƭǀن . 

فنجùد  , تưفǑ اإلعاقة الجسدية علǏ المعاƾ بعƯ العادات الǀاتلة : عدم المباǙة  .2
 Ǉتكو ýية بǀيǀơا الǌاألمور قيمت Ƈعطاƍ وعدم ƚة وعدم اإلكتراǙمباǚتار والǌاإلست

 . بƮورة سطơية 

يعتǀد المعاƍ ǇƊ ƾعاقتǊ التǑ يتواجد عليǌا سندا : ية ƹير السوية اإلتجاǋات السلوك .3
 Ǌمع ýعور التعامƬو ƭǀبالن ǉعورƬل ƻرƮا التƦǋ ƴرفات ويرجƮالت ǉƦǋ Ǒف Ǌل

 ǐالعاد Ǒاإلجتماع ƾعدم التواف Ǐلƍ ǐدƌي ǁلƦساس وơعور واإلƬبنفس ال . 

4.  ýاǀعوبة اإلنتƮ :األط Ǒم فǌعاقتƍ Ǉتكو ǐƦاألفراد ال ǎة لدƮاƤ  فليةùالس ƻرا ,
كمùا   انǌاƑيù  واǙنتùǀاý وبعƯ األơياǇ تنعدم الơركùة  , يƛƌر علǏ الơركة  مما

 ƻاألطرا Ǒف ýالكام ýلƬبال ǇابيƮاعدات    , المùمس Ǐùلƍ ةùاجơ Ǒم فǌف ǁلƦول
 ǇريƤǓا ,    Ǒơواùالن ƴùرتبط بجميùي ǐƦديد الƬال Ǒالنفس Ɣالتع Ǐلƍ ǐدƌي ǐƦوال
ǎرƤاأل  ƾومة ( للمعاơر , ǇروƤƊ1984, و. ( 

  
 
 

   ǎوير ƚơالبا ǇƊ ƾالمعا Ǒف Ǉفلسطي ƻتلƤي Ǉع Ǉالمعاقي Ǒف ƴجمي ýالدو ǎرƤاأل 
 مƹ ǇيرƊ ǉجý ومǇ الوطƊ Ǉجý مƍ Ǒǋ Ǉعاقتǌم سبơ ǇƊ Ɣيƚ,  نتفاưةإلا Ǒمعاق ƤاƮة

ƭاƤƬاأل Ǉوم ýجƊ ǊلǋƊ  ,وǌعر فƬر يƤبالف Ǒف ŹياناơƊ يرةƛك Ǌألن Ǐơư Ǉم ýجƊ 
Ǉالوط  ,Ǐتơة وǀطري ýم التعامǊقد ع ƻتلƤع تǇ Ǉالبلدا ǎرƤر األƲفين Ǌليƍ الناس 
 مǇ تơưياتơ Ǌجم علƍ ǏعاقتǊ فǑ ينƲروǇ بƍ ýعاقتƍ ǊلǏ ينƲروǇ وƨ ǙاƑد بơƎترام



81 
 

 اإلستبياǇ نتاƝƑ مناقƬة عند نǊع يƚالơد فǑ سنستطرد وƦǋا,  وطنǌم Ɗجý ومƊ Ǉجلǌم
ƝƑالدراسة ونتا  .  

 : Rehabilitaion/التǐǉƉل 

   ƻعر ƻرƬ )1983( ýيǋƋالت ǊنƋعادة بƍ ƻو التكيƊ عادةƍ ياة اإلعدادơلل )ƻرƬ  ,
 كاǇ اƦا Ɗما ,الطبǑ التǋƋيý عليƊ Ǌطلƾ العƜǚ علǏ يعتمد الƭƤƬ تكيƻ كاǇ فƦƎا,)1983
ƭƤƬال Ǒاجة فơ Ǐلƍ عادةƍ Ǌتكيف Ǉية مơالنفسية النا  ,ǊنƎف Ɯتاơي Ǐلƍ ýيǋƋالت Ǒالنفس  ,

 اإلنسانية Ɗو اإلجتماعية عǚقاتƲ ǊروƊ ƻو لǊعم ƲروƊ ƻو ƊسرتƲ Ǌروƻ تكان Ʀƍا Ɗما
Ǒف ǊتƑبي Ǒǋ Ǌوج ƻراơنǙو اƊ ýعتداǙا Ǒعاقة فƍ Ǌǀتواف ƴم ƴالمجتم ǐƦال ƫيعي Ǌفي 
ǇƎعادة فƍ Ǌتكيف Ǒة فǌمواج ǉƦǋ  ƻروƲال Ǒǋ ما ƾيطل Ǌعلي ýيǋƋالت Ǒاإلجتماع .  
 Ɗو ,البيƑة Ʋروƻ فǑ عاơ ƾƑدوƊ ƚو مǌنتǊ ممارسة عǇ عجǉƨ الƤلý وجǊ كاƦƍ Ǉا Ɗما  

Ɣيير سبƺت Ɗطر Ǐعل ǊفاتƮ يةƮƤƬا,  الƦǌف ƔعƮƊ ƳنواƊ ƾالتواف ǁلƦو لǌر فƛكƊ ƳنواƊ 
ýيǋƋتماما التǋا Ǉم Ɣد الجامعات جانǋومعا ƚơة البƨǌجƊدمات وƤالطبية ال ǁلƦ وǋ 
ýيǋƋالت Ǒنǌالم)ƻرƬ  ,1983.(  

  : رǐادƔ اǕسƺ ǃǘي تǐǉƉل المعاقǐن 
  : إلسǚم علǏ الركاƨƑ التالية يǀوم تǋƋيý المعاقيǇ فǑ ا

 Ɗ _ƻعتراǙبكرامة الفرد  ا .  
Ɣ _ةǀƛال Ǒقدرة ف Ǉم اإلنساƹما بر Ǌب Ǉم ƾƑعا Ǐمعاونة عل Ǌنفس Ǚƍ Ǒت فǙاơ ƨالعج 

Ǒالكل  . 

Ɯ  _ƦƤاأل Ɣباألسلو Ǒالتكامل Ƈفيما البنا ƾر يتعلƲبالن Ǐلƍ يةƮƤƬ Ǉاإلنسا  ǊتǚكùƬوم 
ƾوطر ýơ ǉƦǋ تǚكƬالم. 

, عجǐƊ  ƨù عǇ النƲر بƮرƻ  تơترم وǇƊ تراǇƊ Ƴ يجǀơ ƔوقاŽ لǖفراد بǇƋ سليمالت – د
Ƈسوا Ǉكا ŹǚامƬ وƊ Źمد(,نسبياơ1997,النجار م.(  

   ƾلما سب Ơيưتو:  
 النبǑù  يعاتƔ الكريم فالǀرآǇ,  الفرد بكرامة اإلعتراƻ وǋو األوý بالمبدƊ يتعلƾ فيما  .1

ǏلƮ Ÿا Ǌينما وسلم عليơ ƯعرƊ Ǉع Ǉم ابƊ توممك Ǒف Ǌقول  Ǐعبس :"تعال  Ǐولùوت 
ǇƊ ǉƇجا Ǐا وبعد ,)عبس سورة (,"األعمƦǋ Ɣالعتا Ǉمưارة  يتùƬاإل  Ǐùلƍ  ةùمكانيƍ 
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Ƴاإلنتفا Ǉبالمعاقي Ǒف Ǌقول Ǐوما":تعال ǁيدري Ǌلعل Ǐكƨو يƊ كرƦي Ǌفتنفع  ǎكرƦùال " 
  ).4 -1 مǇ عبس(,

 اǇƍ Ÿ": تعالǏ قولǊ فǑ بنفسǊ نفسǊ مساعدة علǏ الفرد مǀدرة فǑ بالǀƛة يتعلƾ فيما Ɗما .2
Ǚ يرƺوم ما يǀب Ǐتơ يرواƺم ما يǌنفسƋ11آية دلرعا( ,"ب (  ,Ǒوف ƚديơال  ƻريùƬال:" 
) .                                   البƤارǐ رواǉ(  ,"يدǉ عمý مǇ يƋكǇƊ ý مƤ Ǉير طعاماơƊ Źد Ɗكý ما

   اŸ ويسùاعدǉ  ,نسùاعدơ  ǉتǏ نفسǊ مساعدة علǏ المعاƾ نǇƊ ƚơ يجƊ ƔنǊاǓية عنǏتو  
ǊنƊقادر و Ǐعل ǁلƦ  . 

           فǇƎù ,  الواعيùة  الكليùة  النùƲرة  آùƤر  بمعنǏ البناƇ التكاملǑ باألسلوƔ األƊ ƦƤما .3
 وعǚجǊù  تƤƬيǊùƮ  بالتالǑ اإلنسانǑ السلوǁ فǌم علǏ تساعد Ǚ الجƑƨية فسيراتلتا

ýفالرسو ǏلƮ Ÿا Ǌوسلم علي Ǒية فưق ýƑالسا ǐƦال Ƈجا Ɣيطل Ǌالمساعدة من Ǌǌفوج 
 علƨơ  Ǐùمùة  ơƊدكم يơتطƔ ألǇ"  لǊ قاŹǚƑ اơǙتطاƍ Ɣلơ  ǏالتǊ علǏ الوقوƻ بعد

ǉرǌƲ  ,ŹيراƤ Ǌل Ǉم ǇƊ ýƋيس ŹداơƊ Ǌو فيعطيƊ Ǌيمنع )  "ǐ1979,  النوو (ǁلƦوب Ǌƛơي 
ýالرسو Ǐعل ƲتفاơǙا ýبتكام ǊيتƮƤƬ Ǐتơ استعاد Ǌتǀƛ  Ǌùبنفس  ƻنƋتùاة  واسùيơال 

 .  المنتجة المجتمعية

 .بمƬاركتǌم والتسليم المƬاركة فǌǀơ Ǒم وǋو الرابƴ المبدƊ Ɗما .4
 
  

   Ɗ نجدǇ مǚسǘالريادة دور ل Ǒكيد فƋت ƾوǀơ ƾالمعا Ǐاعتبار عل ǇƊ Ǉاإلنسا Źسويا Ǉكا 
 ǐƊ مƴ يتعامý كما المعاƾ الƭƤƬ مƴ يتعامý اإلسǚم وǇƊ,  ليساƾ يƤلƾ لم معاقاƊ Źم

ƭƤƬ ǐعاد Ǒف ƴالمجتم  ,Ɣسơ Ǌقدرات Ǌمكانياتƍوقد و Ƹروة بلƦال Ǒف ǁلƦ وة عندƨƹ 
Ǒالنب ǏلƮ Ÿا Ǌوسلم علي Ǐعل Ǒة بنƲت عندما,  قريưǀد نǌالع ǀفýا ǇƦƊ Ǒالناس ف  ,
Ǉك مǇا Źسامعا Źمطيعا  ǚف ǇليƮر يƮالع Ǚƍ Ǒف Ǒة  بنƲا,  قريƦǋما و ƌكدي ǊنƊ Ǚ 

ƾيفر Ǉد بيơƊ Ǉم Ǉالمسلمي  .  
 Ɗمƛلة وǋناƊ ǁعمǏ وǋو الكبرǎ الوǙية مكتوم Ɗم ابǇ بتولية ƊيưاŹ الرسوý قام وقد    

 مدǇ وǙة اوكانو فǌǀاƇ وكانوا علماƇ كانوا المعاقيǇ مǇ كƛير ǇƊ علǏ اإلسǚم فǑ كƛيرة
ǎكد مما كبرƌي Ǐعل ǇƊ مǚاإلس Ǚ ƾيفر Ǉد بيơƊ Ǚƍ ǎوǀبالت .  
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 : الدمƛ المجتمعي 

    Ǉƍ مǋƊ Əمباد ýيǋƋالت Ǒالمجتمع Ɗاركة"  مبدƬالم Ɲوالدم "Integration "Ǉفبدو Ɲالدم 
 علǏ األفراد بيǇ الǀاƑمة العǚقة ǋو والدمƝ,المعاقيǇ لتǋƋيý فاƑدة Ɗو معنǋ ǐƊ Ǐناǁ ليس
Ǚتراماơ ƻعتراǙوا ƾوǀơير بƺال .  
   Ɲوالدم Ǒو العملǋ مساواة Ǉالمعاقي ƴم ƴاألفراد جمي ýƤدا ƴالمجتم  ,Ƈسوا Ǉم مǌǀơ 
Ǒالتعليم ف Ǒوف ƻتلƤت مǙعطا المجاƍموǋƇ ةƮالفر ƦƤأل ǌوقǀơرعية الكاملة مƬال Ǒف 

ƴالمجتم  . 

 السùلطة  مƍ ǇبتدƇاŹ المجتمƴ علǏ مسƌوليتǌا تƴǀ المجتمƴ فǑ للمعاقيǇ الدمƝ عملية -
Ƈاǌباألفراد وانت,ǐƊ ƴǀولية تƌالمس Ǐعل ýفرد ك ýة وكǀطب Ǉات مǀطب ƴالمجتم  ,  

يǀوم بعملية الدمƝ مƤتƮوǇ مǋƌلùوǇ متمكنùوǇ يسùتطيعوǇ وƴùư الƤطùوات       -
 ƴالمجتم Ǒف Ǉالمعاقي Ɲة  لدمơيơƮال . 

-  Ǉم ýك Ǐعل Ɲوم علمية الدمǀوت : 

1.  ŹرياƮب Ǉد : المعاقيơƊ وƊ ǉرƲد نǀرفƲر النƮوق ýوطو Ǌعيني . 

2.  Źلياǀع Ǉالمعاقي : Ǒƹالدما ýلƬت الǙاơ . 

3. Źجسميا Ǉاألربعة :  المعاقي ƻاألطرا Ǒف ýاكƬم مǌل Ǉم . 

4.  Žسمعيا Ǉم : المعاقيǚوالك ƴعاقات السمƍ. 

  
  

  : ية دمƝ المعاقيǇ عامة فǑ المجتمƴالƤطوات والمبادƇǐ التǑ يجƍ ƔتƤاǋƦا فǑ عمل    
 . وƮơر وتơديد الơاǙت  اإلكتƬاƻ المبكر .1

2.  ýطة العمƤ ƴưو ýيǌت لتسǙاơال ǉƦǌل ƠيơƮال ƻنيƮوالت ƭيƤƬالت . 

3.  Ǉالمعاقي ƇǙƌǋ ýيǋƋلتعليم وت ýǋƌم ƾفري Ǉتكوي . 

4.  Ǉالمعاقي ýيǋƋوتعليم وت ýالتعام Ǒبر فƮال . 

5.  Ɲعملية الدم Ǒم فǌراكƬإل Ǉالمعاقي ýǋƊسر وƊ ƴم ýاƮاإلت . 

 . ƍيجاد سوƾ وتسويƾ لمنتجاتǌم واقيǇ بعد تǋƋيلǌم ƍيجاد فرƭ عمƇǙƌǋ ý المع .6

 . السلبية نơو المعاقيǇ  اǙتجاǋاتتوعية جماǋيرية Ƥưمة لتƺيير  .7

8.  Źومعنويا Źم مادياǌودعم Ǉالمعاقي ƴجيƬت . 
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 . متابعة المعاقيǇ  بعد دمجǌم وƨيادة اإليجابيات وتơƮيƠ السلبيات " التǀييم "  .9

10. Ǉابات تكويǀن Ƴللدفا Ǉع ƾوǀơ الǇدرة معاقيǀوال Ǐعل  ýيùƮơت  ǉƦùǋ  ƾوùǀơال 
ƍارات مبادǊوم ƛن دمǐالمعاق ŷاǐجسد  :-   

 جسدياŹ المعاقيǇ لدمƝ ومǌارات مبادǋ Əناǁ المعاقيǇ لدمƝ العامة المبادƍ ƏلǏ باإلưافة

Ǒǋو  : 

1.  Ǉمưوتت ƾƑالعوا Ǉالية مƤ ةƑة بيƑيǌت : 

    Ɗ – ýيǌت تسǚƮا المواƦǌل ƾالمعا Ǒلك ýǌيس Ǌلǀتن Ǒف ƴالمجتم  .  
    Ɣ- ةƑيǌت ýƨالمن Ǌل Ǉرفة مƹ جيدة نوم ýǌيس Ǌلǀا تنǌمامات فيơو ƴا يستطيǌاستعمال 
...ƣال Ǉم ýƑة وساơالرا  .  
   Ɯ – ƻƮو رƬارالƳ ورةƮمناسبة ب Ǒلك Ǐيتسن Ǌل ýǀالتن Ǐلƍ Ǉو التعليم مكاƊ ýالعم 
  .  سǌلة بƮورة العامة األماكƊ Ǉو
 مكùاǇ  فǑ تǋƋيلية مƌسسة Ɗو جامعة مǇ المعاƾ تƭƤ التǑ المƌسسات وƴư معد -د   
  .  الطوابƾ مرتفعة تكوƊ Ǉو بيتǊ عǇ بعيد
 . يريدوǇ  تǀديم المساعدات اليدوية لƇǙƌǌ المعاقيơ ǇسƔ ما .2

منƠ المعاقيǇ جسدياŹ األجƨǌة الơركية التǑ تساعدǋم علǏ الơركة مýƛ العكùاكيƊ ƨو   .3
 ƻطناعيةاألطراƮǙا  ǁرơالمت Ǒو الكرسƊ.. .ƣال  ) Ɣبيơ بوƊ مدơم . (  

    

 Ʋي المجتمƺ Ƽالمعا ƛمادم Ƽƺة  وǐوالسنة النبو ǃǐن الكرƆرƾال Ǉقرر:   
1.  Ǌمجتمع Ǒف ƾالمعا Ɲدم Ǐعل ƭرơم فǌوقǀơ Ǉالمعاقي ƇǙƌǋ مǚاإلس ǏعطƊ دǀل

, Ǉ الرسوý عليǊ الǚƮة والسǚم ولƍ ǏبƊ Ǉم مكتوم علǏù المدينùة   فƎكما Ʀكرنا 
ƨƹ ǎدơإل ƜرƤ عندما Ǌوات . 

2. Ǌم ويتجǚاإلس Ǐلƍ تعليم Ɣم وتدريǌوانƤƍ Ǉو المعاقيǌف Ǉيعل ƠريƮارة  بùالعب ǇƊ 
 فùǌم  المجتمƴ فǑ قيمتǌم مǇ يناý وǙ قدرǋم ينǙ ƭǀ بƇǚ مǇ بƤƎوانǌم ýơ ما

Źجميعا Ƈسوا ýاǀف Ǐتعال :"Ǉƍ كرمكمƊ عند Ÿاكم اǀƛƊ"  . Ǉاƨالميùف  Ǒùǀيǀơو  الùǋ 
ǎوǀوليس الت ýة الماơƮوال  . 

 ينƲر ولكƊ  ,Ǉوموالكم Ʈوركم ƍلǏ ينƲر Ǚ اǇƍ Ÿ ": وسلم عليǊ اƮ ŸلǏ قاýو
Ǐلƍ عمالكم قلوبكمƊو"  . 



85 
 

...  قوم مǇ قوم يسƤر Ɗ Ǚمنوا الƦيƊ Ǉيǌا يا تعالǏ قاý المعاقيǇ مǇ السƤرية عدم .3
Ǐلƍ رƤƊ يةǓا  ,ƴفالمجتم ǐƦال ǐدرƨي ƇاơƮاأل Ǌفي ýǋƊ Ƈǚالب  Ǉوùدر  يكùƮم 
ƇاǀƬ لمƊو ǙƌǋƇ قد ƾلم يفوƊ يبةƮا وربما المǌفات Źǚفع  . 

4. ǇƊ كما   ǏلùƮ ýاǀف ǉسعادƍو ǉيرƤ Ǒم فǌمتǋبمسا ƴالمجتم Ǒمكانة ف Ƈǚالب ýǋأل
 رواǉ البƤارýǋ  " ǐ تنƮروǇ وترƨقوǙƍ Ǉ بưعفاƑكم : " اŸ عليǊ وسلم 

5.  ǉبما يكر ǊيƤƊ كر المسلمƦيبة وƺال Ǉم عǚاإلس Ǐǌقد ن ,   ƴùالمجتم Ǉوùيك ǁلƦفب
للơياة السعيدة الكريمة فيكùوǇ مجتمǙ ƴù يسùتƻƤ     اإلسǚمداǇ رƊ ƔơنǉƋƬ مي

 . بƇǙƌǌ الưعفاƇ والمعاقيǇ وǙ يƨدريǌم 

6.   Ǌùمن ƚليجت ƾلنفس المعا ǊơلƮƊو Ɯǚير عƤ Ǐلƍ مǚاإلس Ǌيتوج ǁلƦ ýابǀم Ǒوف
الǀلƾ والƬعور بالنƭǀ ويýơ مكانǊ الرưا والسعادة ơيƚ يرùƬدƍ ǉلǇƊ Ǐù مùا    

ألǇ العاùǋة  , العاǋة Ǚ ينƭǀ مǇ كرامتǊ وǙ تơط مǇù قيمتǊù    يعانيǊ مƬ Ǉدة
 Ǌقول Ǒواألساس ف ƾǚƤواأل Ǉالدي Ǒية فǀيǀơال :   Ǉùار ولكùƮاألب Ǒتعم Ǚ اǌنƎف

 . تعمǑ الǀلوƔ التǑ فǑ الƮدور 

7.   Ǐùالكفايات عل Ưفرو Ǉم مǋمرƋيام بǀم والǚاإلس Ǒف Ǉكم العناية بالمعوقيơ ماƊ
وƦƍا لم يǀم بơƊ Ǌد كاǇ الجميǀ ,  ƴùط اإلƛم عǇ الباقيǇ األمة Ʀƍا  قام بǊ بعǌưم س

Ǉميƛآ  . 

8.  ǁلƦ Ǒوف Ɯتاơللم Ǉديم يد العوǀت Ǐلƍ المبادرة Ǐعل Ươ مǚآياتفاإلس  ƚاديơƊو
 Ǐتعال Ǌا قولǌيرة منƛاوتعاونو: " ك  ǎوǀالبر والت Ǐعل " Ǌوقول"  Ÿا Ǉƍ نواùسơƊو

 Ǉسنيơالم Ɣơي . " 

   ýوǀوي ýرسو Ÿا ǏلƮ Ÿا Ǌوسلم علي  )Ÿوا Ǒف Ǉما العبد عو Ǉد  كاùالعب  Ǒùف 
Ǉعو ǊيƤƊ (, )Ǒưاǀكيم عبد الơال ǉ2009,  سمار.(  

  
  
  
  
 -:  بالمعاقǐن نعني ذالما
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   Ǉƍ Ǉم المعاقيǋ ة طاقةƇبنا Ǉا يمكǌلǚƺا واإلفادة استǌمن Ǚƍو ǇƎية فǓتعكس ا 
ǇوơبƮوي ýدم عوامǋ ǊويƬوت ŹǙبد Ǉم ǇƊ يكونوا ýعوام Ƈار وقد تدعيمو بناƬƊ الدكتور 

 فيǊ يưǀوƊ Ǉو جǌدǋم فيǊ يƮرفوǇ عمý يƺƬلǌم لم Ǉƍ المعاقيǇƍ  Ǉ بǀولǊ نور مơمد
 ).1971,  نور مơمد(  مجتمعǌم وعلơ Ǐولǌم مǇ علƬ Ǐديد عƍ ƇƔلǏ يتơولوǇ وقتǌم

    ǁلƦتم لǋا ƴالمجتم Źيراƛك ǉƦǌة بƑرنا كما الفƬƊ السŹوكانت فا ǁناǋ م دولية قراراتǋƊيةو 
 ǉƦǋ وتƤتلƻ,  ورعايتǌم المعوقيǇ إلعانة مƌسسات ƍنƬاƇ مت دولة كý وفǑ,  بƋƬنǌم

 تǌتم التǑ المƌسسات علǏ سنركƨ,  اإلعاقة لنوƳ تبعاŹ الرعاية طريǀة فǑ المƌسسات
Ǉبالمعاقي Źجسديا  .  

  -: ǉƈداف مƊسسات رعاǐة المعاقǐن بƌعاقات جسدǐة 
 . فǌم النفسǑ واإلجتماعǑ فǑ المجتمƴ مساعدة المعاقيǇ بƎعاقات جسدية فǑ تكي .1

2.  ƴالمجتم ýياơم وǌيالơ ƾوǀơ Ǉم مǌتوعية األفراد والجماعات بما ل . 

 . لتǀدم بơاǙتǌم لتƬجيƴ المتƮƮƤييǇ للعمý معǌم فƍ ǑجراƇ البơوƚ والدراسات  .3

4.  ƻللوقو Ǉكافة البلدا Ǒة فƮƮƤسسات المتƌمات والمƲبالمن ýاƮاإلت Ǐعل ýالعم
 . مستơدƚ فƦǋ Ǒا المجاý علǏ كý جديد و

5.    ýùوك Ɣùنية واإلجتماعية بما يتناسǌية والتعليمية والمơƮدمات الƤديم كافة الǀت
 . ơالة 

 ơ ǙتǏù  األفùراد  لùدǎ  اإلعاقة ودرجة يتفƾ بما ơالة لكý المناسƔ العمƍ ýيجاد .6
 فيǊù  يعيùƬوǇ  الƦùيǇ  المجتمƴ علǏ وبالتالǑ وƊسرǋم Ɗنفسǌم علĄ Ǐ عبƑا يكونوا

  ). ƤƊ  ,1984روǇو,  رơومة(
  : الƢدمات التي تƾدمǊا مƊسسات رعاǐة المعاقǐن بƌعاقات جسدǐة 

 . الƤدمات الطبية  .1

 . الƤدمات التعليمية والمǌنية  .2

تǀديم Ƥدمات ترفيǌية وترويơية لƊ ýƺƬوقات الفراƷ عنùد  :  اǙجتماعيةالƤدمات  .3
  .)1984, وƤƊروǇ , رơومة . ( المعاقيǇ وƮرƻ اإلعانات المالية لǌم 
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  لثالثالفصل ا

  الدراسات السابقة
  لعربيةالدراسات ا: أوًال 

 . النفسي األمن تناولت سابقة دراسات .1
 .دراسات سابقة تناولت األمن النفسي وتقدير الذات  .2
 .باإلعاقة  هدراسات سابقة تتعلق باألمن النفسي وتُأثر .3
      . الذات تقدير على اإلعاقة تأثير تناولت سابقة دراسات .4

 . األجنبية الدراسات :ثانيًا
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  العربية باللغة   الدراسات
  النƻسي باألمن تتعلƼ دراسات

 مǇ اŹعدد الدراسة تناولت: "النƻسǐة الƬحة عوامل")1983( إسماعǐل دراسة .1
 األمǇ,  اǙنفعالية والطمƋنينة األمǇ منǌا النفسية بالơƮة المرتبطة المتƺيرات
ǐادƮقتǙا,ǀستǙرارا ǑلƑة, العاƇجتماعية والكفاǙيرات اƺومت ǎرƤƊ ,دفǋالدراسة تو 

Ǐلƍ ƻƬالك Ǉع  ýات العوامƦ ميةǋاأل Ǒف ƾيǀơة تơƮالنفسية ال  ǎلد Ɣǚالجامعة ط ,
 عةامج فǑ التربية بكليتǑ الرابعة الفرقة طƔǚ مǇ اŹطالب500 مǇ الدراسة عينة وتكونت
Ǉمس عيƬ توت) العلمية األقسام( والمنوفيةơم راوǋعمارƊ 21 -36دم,سنةƤواست ƚơالبا 

 علǏ الباƚơ واعتمد,النفسية الơƮة ومǀياس,باألمǇ اإلơساس مǀياس منǌا مǀايسس9
ƔسلوƊ ýليơالت Ǒالعامل ƔسلوƋك ǑƑاƮơƍ .  
واإلơساس ,الƦكاƇ وǑǋ الدراسة متƺيرات بيǇ وجودعǚقات ƍلǏ الدراسة نتاƝƑ وƬƊارت

 الدراسة وƊسفرت,والơƮةالنفسيةالسليمة,اǙستǀرارالعاƑلǑ,الطمƋنينةاǙنفعالية,والمسƑولية
Ǉع Ǒمانƛ ýعوام  ,ƴبƬوت ýعام ýبǀالت ǑجتماعǙا ƇنتماǙوا ƚǚƛيرات بƺمت Ǒǋ 

  . اǙجتماعية والكفاƇة بالمسƑولية واإلơساس اǙنفعالية الطمƋنينة
 ."باألمن الشعور ƺي األسرǐة التنشئة نمط ƙƈر" حول) 1985,الرǐحاني( دراسة .2

 باألمǇ الƬعور فǑ األسرية التنƑƬة نمط ƛƊر علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋ ǉƦǋدفت   
Ǒدنع النفس Ǉيǀǋالمرا ǎومد ƻǚتƤا اƦǋ عورƬال ƻǚتƤجنس با ƾǋالمرا  ,Ǉومكا ǊتƋƬن 

. 

طالبا وطالبة تم اƤتيارǋم بالطريǀة الطبǀية 450وقد Ɗجريت الدراسة علǏ عينة قوامǌا 
لمرơلة اإلعدادية فǑ المدارس الơكومية بمنطǀة عماǇ وưواơيǌا العƬواƑية مǇ طلبة ا

  : واستƤدم الباýǚƤ ƚơ دراستƊ ǊداتيǇ وǋما 
 التنƑƬة نمط مجموعة(  ǋما مجموعتيƍ ǇلǏ العينة فيƮ Ǌنƻ الǐƦ األسرية التنƑƬة مǀياس
 لǀياس األƤرǎ واألداة, )  المتسامơة الديمǀراطية التنƑƬة ومجموعة,  المتسلطة األسرية
Ǉاألم Ǒالنفس ǎلة طلبة لدơاإلعدادية المر Ǒǋعبارة و Ǉتبار عƤا   
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 ديرانǑ وعيد,  دوانǑ كماý مǇ كý بتعريبǊ قام الǐƦ النفسǑ باألمǇ للƬعور ماسلو
:  وǑǋ اإلƮơاƑية األساليƔ مǇ عدد الباƚơ استƤدم كما,  األردنية للبيƑة تƑǊموموا

  .اǙنơدار طريǀة,  Ǒƛǚƛال التبايǇ تơليý,  الơسابية المتوسطات
وقد ǌƲƊرت نتاƝƑ الدراسة ǇƊ مجموعة  المراǀǋيǇ الǐƦ ينتموƍ ǇلǏ نمط التنƑƬة األسرية 
الديمǀراطية كانوا Ɗكƛر Ƭعورا باألمǇ مƊ ǇولǁƑ الƦيǇ ينتموƍ  ǇلǏ نمط التنƑƬة األسرية 

 ƾلم توجد فرو Ǉيơ Ǒكور فƦال Ǉم Ǉعورا باألمƬ رƛكƊ ƚاإلنا ǇƊرية المتسلطة وǋجو
  . بيǇ مǇ نƋƬوا فǑ الريƊ ƻو المدينة 

العǘقات بـǐن الشـعور بـاألمن عنـد المـراǐƾǉن      ": )1985(دراسات  شحاتǐت   .3
Ɣالعوامل المرتبطة باألسر ƭات وبعƾǉوالمرا" 

 المراǀǋيǇ عند النفسǑ باألمǇ الƬعور بيǇ العǚقة لǏع التعرƍ ƻلǏ الدراسة تǋدف   
 عينة علǏ لدراسة ا Ɗ ǉƦǋجريت وقد,  باألسرة رتبطةالم العوامý وبعƯ والمراǀǋات

 مديريات مدارس فǑ اإلعدادǐ الƛانǑ الƻƮ طƔǚ مǇ وطالبة طالباŹ) 216( مǇ مكونة
 متƺيرات بيƍ Ǉرتباط وجود ƍلǏ الدارسة نتاƬƊ ƝƑارت وقد,  عماǇ فǑ والتعليم التربية
 عند باألمǇ الƬعور وبيǇ لǖسرة الǌƬرǐ والدýƤ واألƔ لǖم الǀƛافǑ والمستوǎ الجنس
Ƈارت,  األبناƬƊ اưيƊ Ǐال ǇƊ مǋƊ تǚكƬالم Ǒالت ƨا تميǌاد األفر ب Ǉكا ǎعور مستوƬال 
Ǉم باألمǋعند ŹاưفƤمن Ǒǋ كلةƬاجرات مƬلية المƑيت وقد,  العاƨع ǉƦǋ النتيجة Ǐال 
ƔسلوƊ ةƑƬاألسرية التن ǐƦبالتفرقة يتسم ال Ǒالمعاملة ف Ǐقة طبيعة والǚالع Ǉبي Ɣاأل 
 استǀرار وجود عدم الǏ يƌدǐ قد مما األسرة Ɗفراد Ɗمام بالمƬاجرة تتسم قد والتǑ  واألم
Ǒالجو ف ǐاألسر Ǒعور عدم وبالتالƬال Ǉباألم .  
  ".اǕنƻعالǐة بالطمƉنǐنة وعǘقتǈ الǐƾمي النسƼ):" 1989(وباǉي و موسǍ  دراسة .4

 كلية طلبة لدǎ اǙنفعالية طمƋنينةوال الǀيم بيǇ العǚقة عǇ الكƍ ƻƬلǏ الدراسة ǋدفت   
 التربية كلية مǇ طالباŹ) 92( قوامǌا عينة علǏ الدارسة Ɗجريت وقد,األǋƨر بجامعة التربية
 الدراسات, الجƺرافيا,التاريƣ:التالية التƮƮƤات فǑ الرابعة الفرقة مÜ Ǉاألǋƨر بجامعة

 اƤتبار مǇ كý اƛơاǇالب استƤدم وقد ,سنةƊ 24.2عمارǋم  متوسط بلƸ وقد,  اإلسǚمية
 للƬعور ماسلو واƤتبار,  ǋنا عطية بتعريبǊ قام الǐƦ وفيردوǇ البورت ƍعداد مǇ الǀيم

Ǉباألم Ǒالنفس . 
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  Ǉوم Ɣية األساليƑاƮơدمة اإلƤالمست Ǒالمتوسط:الدارسة ف Ǒسابơتبار,الƤوقد, ) ت( وا 
 علǏ األفراد راجاتد باƤتƻǚ الǀيمǑ النسƾ فǑ اƤتƻǚ يوجد ƊǊن الدراسة نتاǌƲƊ ƝƑرت
  . ايجابية بƮورة النفسǑ األمǇ مǀياس

 النƻسǐة الƬحة من كل بǐن العǘقة",)1992( والƾرǐطي الشƫƢ من كل دراسة .5
 "والǃǐƾ واǕغتراب

 عوامý اơد Ɗنǌا اعتبار علǏ مباƬر ƹير بƬكý اǙنفعالية الطمƋنينة الدراسة تناولت   
 النفسية الơƮة بيǇ العǚقات طبيعة دتơدي ƍلǏ الدراسة وǋدفت,  النفسية الơƮة

ƔتراƹǙيم واǀوال ǎعينة لد ƔباƬال Ǒالجامع ǐير السعودƛƋوت ýير كƺمت Ǐر علƤǓوتم,ا 
Ƈجراƍ الدراسة Ǐا عينة علǌ340 قوامŹ190( طالباǑدبƊ,150Ǒعلم(,Ǉم Ɣǚجامعة ط 
ǁسعود المل Ưبالريا Ǉمم Ɵم تتراوǋعمارƊ منيةƨما ال Ǉقام وقد ,سنة30-19 بي Ǉاƛơالبا 
 األƬوý عادƍ ýعداد مǇ الجامعة ƬباƔ اƹتراƔ ومǀياس,النفسية الơƮة مǀياس بƎعداد

ǇروƤƊافة ,وưƍ Ǐال Ƈيم استفتاǀال Ǉعداد مƍ امدơ Ǉراǋƨ ýǚجƍو ǐوتم ,سر ƳاưƤƍ 
 اǙرتباط معامý باستƤدام اإلƮơاƑية التơليǚتو والمǀاييس العينة ألفراد الƤام الدرجات
 الƦيƊ Ǉولǌما ,للƬباƔ مƤتلفيǇ نمطيǇ وجود عǇ الدراسة نتاƻƬ ƝƑوك,"ت" واƤتبار
Ǉيتمتعو ǎبمستو ƴمرتف Ǉة مơƮالنفسية ال Ǉيتمسكو Ǌمع Ǉيمتيǀب Ǉم مǋƊ يمǀما الǋو  

 الơƮة مǇ منƤفƯ بمستوǎ يتمتعوǇ الƦيǋ Ǉم الƛانǑ والنمط, واإلجتماعية الدينية الǀيم
  . اإلجتماعǑ والتفاعý الơياة فǑ راطاإلنƤ عǇ بǌم ǎتنƋ بǀيم ويتمسكوǇ النفسية

6.  Ɣبو بكرƈ طلبـة  ): " 1993(, دراسة ǌسي لدƻة واألمن النǐنǐالد ǃǐƾن الǐقة بǘالع
 ƿرموǐجامعة ال " 

 طلبة لدǎ النفسǑ األمǇ وبيǇ الدينية الǀيم بيǇ العǚقة عǇ الكƍ ƻƬلǏ الدراسة ǋدفت  
) 560( قوامǌا عينة علǏ دراسةال Ɗجريت وقد,المتƺيرات بعư ƯوƇ فǑ اليرموǁ جامعة
Ɣوطالبة طال Ǉجامعة م ǁمية األردنية بالمملكة اليرموƬاǌ5( بنسبة ال (%Ǉم ƴالمجتم 

ǑلƮاأل,Ǒǋعبارة و Ǉ244(عƔم تم)طالبة316,طالǋتيارƤة اǀودية بالطريǀدم,العنƤواست 
ƚơالبا Ǒف Ǌدراست ǇداتيƊ ماǋ ياسǀيم مǀالدينية ال,ǐƦقام وال ǉديد بتطويرơوت ƮǊدق 
Ǌباتƛو, ǁلƦياس وكǀعور مƬال Ǉباألم Ǒلماسلو النفس, ǐƦقام وال ǉبتطوير ǁلƦك Ɣساơو 
ǊدقƮ Ǌباتƛدم كما,  وƤاست ƚơالبا Ɣية األساليƑاƮơالمتوسطات :التالية اإل 
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 ارتباط ومعامý كونر نيوماǇ اƤتبار,األơادǐ التبايǇ تơليý,المعيارǐ اǙنơراƻ,الơسابية
Ǉبيرسو .  

 ,النفسǑ واألمǇ الدينية الǀيم بيǇ جوǋرية عǚقة ǋناǇƊ ǁ الدراسة نتاǌƲƊ ƝƑرت وقد   
ǇƊو ýƮاơال Ǐعالية درجة عل Ǒيم فǀالدينية ال ƴيتمت ǇمƋب Ǒنفس ƴمرتف  ,ýƮاơوال Ǐعل 
  .  منƤفƯ نفسǑ بƋمǇ يتمتƴ منƤفưة درجة

  " حاجات الشباب العربي ƺي ضوƅ نưرǐة ماسلو "حول:  )1995(مرƈ  Ƽبودراسة  .7
  : دت ǋƊداƻ الدراسة لتتناوý مơاور عدة منǌا تعد
اإلمùارات  ,األردǇ(الكƻƬ عơ Ǉاجات الƬباƔ العربǑ فǑ البǚد العربيùة المƤتلفùة   -

  ) .اليمǇ , المƺرƔ , مƮر , فلسطيǇ , السوداǇ , السعودية , العربية 
التعرƻ علƊ ǏوجǊ اإلتفاƾ واإلƤتƻǚ فǑ نوعية الơاجات بيǇ تلǁ المجتمعات وعǀد  -

ǀاجات مơبال ƾا فيما يتعلǌارنات بين . 

-  Ǒالعرب ƔباƬال Ǌتواج Ǒاجات التơديد الơت . 

ولتǀơيƾ األǋداƊ ƻعد الباƚơ مǀياس ơاجات الƬباƔ العربǑ لتطبيǊùǀ علǏù عينùة       
طالبة مǇ طƔǚ المرơلة الجامعية 758طالƔ و797منǌم , مǇ الطلبة Ƭ1555ملت 

  . سنة ǋ18-24م بيǇ يدرسوǇ فǑ تƮƮƤات مƤتلفة وتتراوƊ Ɵعمار
وتمت معالجة بينات الدراسة ƮơƍاƑياŹ باستƤدام المتوسùطات الơسùابية واإلنơرافùات    

 Ǒف Ǉالتباي ýليơالمعيارية وتǇيǋاتجا . 

   
 Ǐلƍ الدراسة ƝƑارت نتاƬƊو :  

وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية فơ Ǒاجات األمǇ واألماǇ لدǎ جميƴ البǚد العربية  -
 ƠالƮالدراسة ل ƴưمو ƚاإلنا.  

-     Ǒùف ýùƛية وبالمùاجات النفسơال Ǒوطالبات ف Ɣǚط Ǉالجنسي Ǉبي ƾعدم وجود فرو
ơاجات اإلنتماƇ والƔơ وكƦلǁ فơ Ǒاجات التǀدير والتǀدير الƦاتǑ وفơ Ǒاجات تǀدير 

 .الƦات 
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  :"النƻسي باألمن المرتبطة الدǐمجراǐƺة المتǐƸرات"حول )1996( جبر دراسة .8
 ƍلǏ الدراسة وǋدفت,  النفسǑ األمǇ مكونات ơƊد اإلنفعالية نةالطمƋني الباƚơ اعتبر   

 المستوǎ,الƨواجية الơالة,السǇ,الجنس(:وǑǋ الديمجرافية المتƺيرات بيǇ العǚقة معرفة
Ǒالتعليم(, ǎومستو Ǉاألم Ǒكما النفس Ǌيعكس Ƈاألدا Ǐتبار علƤا Ǉعدم – األما Ǉاألما 
 فرد342 مǇ الدراسة عينة وتكونت, العيسوǐ الرơمǇ عبد للعربية وƊعدǉ ماسلو ألبراǋام
Ɵم تتراوǋعمارƊ Ǉ59-17بيǇادية واجتماعية تعليمية مستويات سنةومƮتلفة واقتƤم  ,
 المعيارǐ واإلنơراƻ الơسابǑ المتوسط Ǒǋ المستƤدمة اإلƮơاƑية ألساليƔا وكانت
ýليơوت Ǉالتباي . 

   Ơưوات Ǉالدراسة م ǇƊ يراتƺالمت)Ǉالة,السơوجية الƨال,ǎالمستو Ǒترتبط) التعليم 
Źاǀيƛو Źرتباطاƍ Ǉباألم Ǒالنفس . 

9.   Ŷعبد ا ǃشاǉ من  حول: )1996(دراسةǔبالحاجة ل ǈقتǘنحو التطرف وع ǇتجاǕا
 : النƻسي لدǌ عǐنة من العاملǐن وغǐر العاملǐن 

 ǖمǇل والơاجة التطرƻ نơو اǙتجاǉ فǑ الفروƾ علǏ تعرƻال ƍلǏ الدراسة ǉƦǋ تǋدف   
Ǒالنفس Źيرات تبعاƺالجنس لمت ǎوالمستو Ǒالدراس Ƴونو ýالعم  .  
 Ɗعمارǋم وتراوơت,  Ɗن159Ǐƛ و,  ƦكراŹ 158 منǌم فردا371Ź  مǇ الدراسة عينة وتكونت

Ǉوقد سنة50-19 بي Ǉم متوسط كاǋعمارƊ 22.79سيم تم وقد,  سنةǀالدراسة عينة ت 
 جامعة التربية بكلية طالبة و طالبا262Ź مǇ وتكونت الطƔǚ عينة قسميƍ ǇلǏ الكلية

ƾيƨقاƨال ǁلƦو Ǉم Ǉمستويي  ,Ɣǚالرابعة الفرقة ط Ɣǚانية الفرقة وطƛال  .  
  .لƨقاƨيƾا بمدينة مƤتلفة بجǌات ويعملوǇ Ǉالجنسي مǇ فرداƬ 55Źملت وقد العامليǇ عينةو
 
 

 Ǐدوات الدراسة علƊ تملتƬوا :  
 .  اƚơالب ƍعداد مǇ التطرƻ نơو تجاǉإلا مǀياس .1

2.  ǐمدơ Ǉالدي ƟǚƮ عدادƍ Ǉم Ǒالنفس Ǉاجات األمơ ياسǀم . 

  ,الƛناǑƑ التبايǇ وتơليý,بيرسوǇ ارتباط معامý النتاƍ ƝƑلǏ للوƮوý الباƚơ وƊستƤدم   
  :  اǓتǑ الدراسة نتاƝƑ وǌƲƊرت,الơسابǑ والمتوسط,"ت" واƤتبار
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 التطرƻ نơو السوǐ تجاǉاǙ مǇ كý بيƮơƍ ǇاƑياŹ دالة سالبة ارتباطيǊ عǚقة وجود   
)Ưة,الرفưواإل,)المعارǉتجا ǐو السوơن ƻالتطر ǐواإل,الفكرǉتجا ǐو السوơن ƻالتطر 

Ǒالسياس ƳباƬƍاجة وơال Ǉمǖل Ǒالنفس .  
-  Ǒالنفس Ǉمǖاجة لơال ƳباƬƍ Ǐير الجنس علƺلمت ŹياƑاƮơƍ ýير داƛƋعدم وجود ت.  
 )الفرقة الرابعة,الفرقة الƛانية(اسǑداƮơƍ ýاƑياŹ لمتƺير المستوǎ الدر عدم وجود تƛƋير -

 ýالعم Ƴونو) Ɣǚط , Ǉعاملو ( Ǒالنفس Ǉمǖاجة لơال ƳباƬƍ Ǐعل. 

ǇƊ , طƔǚ الفرقة الرابعة Ɗكƛر ƬƍباعاŹ للơاجة لǖمǇ النفسǑ مǇ طƔǚ الفرقة الƛانية  -
 Ɣǚالط Ǉم Ǒالنفس Ǉمǖاجة لơلل ŹباعاƬƍ رƛكƊ Ǉالعاملي . 

  "  الجامعي الشباب لدǌ النƻسي األمن وǐاتمست) " 1999,  سعد(  دراسة .10
, الدراسǑ والتفوƾ النفسǑ األمǇ مفǌوم بيǇ عǚقةال علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت    
 بنسبة متفوقة طالبة) 44(و,متفوƾ طالƔ) 39( قوامǌا عينة علǏ الدراسة Ɗجريت وقد
53 %Ǉعدد م Ǉبجامعة والمتفوقات المتفوقي ƾƬ80(و,دم (Ɣير طالƹ متƾو,فو)92 (

,  والتطبيǀية والǌندسية الطبية العلوم بكليات الطلبة مǇ% 3 بنسبة متفوقة ƹير طالبة
 وعدمǊ باألمǇ للƬعور ماسلو Ƥتبارƍ الباƚơ واستƤدم,دمƾƬ بجامعة اإلنسانية والعلوم

 المتوسطك اإلƮơاƑية األساليƔ الباƚơ استƤدم كما,بنفسǊ بتعريبǊ قام والǐƦ لدراسةل Ƌداةك
  .  عƬارياتواإل والرباعيات"ت" واƤتبار, المعيارǐ نơراƻواإل,ابǑالơس

 األمǇ مستوǎ فƮơƍ ǑاƑية دǙلة Ʀات فروƾ توجد ǋناǇƊ ǁ الدراسة نتاǌƲƊ ƝƑرتو  
Ǒالنفس ƾوالتفو ǑيلƮơالت,ǇƊو ƾالفرو Ǒمستويات ف Ǉاألم Ǒالنفس Ǉبي Ǉير المتفوقيƹو 

Ǉالمتفوقي Ɣسơ ƭƮƤعيفة والجنس التư Ǚ Ǉا يمكƦƤا ألǌلتǙبد . 
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 بالطمƉنǐنة وعǘقتǈ اǕجتماعي النƻسي المناƠ"حول):2002( عودƺ Ɣاطمة دراسة11 . 
 . "بƸزƔ اǕسǘمǐة الجامعة طالبات لدǌ األنا وقوƔ اǕنƻعالǐة

 اإلجتمùاعǑ  النفسǑù  المنùاƢ  بيǇ العǚقة طبيعة علǏ التعرƻ علǏ الدراسة ǋدفت -
  . جتماعǑ وقوة األنا اإل النفسǑ المناƢ بيǇ العǚقة وطبيعة اإلنفعالية والطمƋنينة

ưƍافة ƍلǏ الكƻƬ عǇ الفروƾ بيƦ Ǉوات قوة األنا المرتفعة وƦوات األنا المنƤفùưة  
  .فǑ مستويات الطمƋنينة اإلنفعالية 

عبارة موƨعة علǏ 91يتكوǇ مǇ والǐƦ الباƛơة مǀياس الطمƋنينة اإلنفعالية  استƤدمت -
Ǒǋ بعاد فرعيةƊ مسةƤ : Ǉرر مơالتǙاǓت  النفسية مǙاùنفعǙادة   واùơال ,  ýƌاùالتف

  . واǙجتماعيةوالǀدرة علƬƍ ǏباƳ الơاجات العưوية ,الǀƛة باŸ,والرưا عǇ الƦات
 : األساليƔ اإلƮơاƑية التالية بعد جمƴ البيانات وتơليلǌا  استƤدامتم  -

-  ýارتباطمعام  Ǉبيرسو. 

 .لمعرفة دǙلة الفروƾ " ت"اƤتبار -

  : Ɗسفرت النتاƝƑ عǇ  وقد  
-  Ǒالنفس Ƣالمنا Ǉقة طردية بيǚوجود عǑجتماعǙنينة  اƋجتماعيةوالطمǙطالبات  ا ǎلد

  . الجامعة اإلسǚمية بƨƺة 
 . وجود عǚقة طردية بيǇ المناƢ النفسǑ وقوة األنا  -

وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية بيǇ طالبات األقسام العلمية وطالبات األقسام األدبية  -
 Ǒطالبات األقسام العلمية ف ƠالƮل Ǐوتعال Ǌانơسب Ÿة باǀƛبعد ال . 

-   Ǉǌاتùوات قوة األنا  المرتفعة وقرينƦ الطالبات Ǉية بيƑاƮơƍ لةǙات دƦ ƾوجود فرو
 .Ʀوات قوة األنا المنƤفưة علǏ مǀياس الطمƋنينة اإلنفعالية 

 تǐƸـرات الم بـبعƭ  وعǘقتـǈ  النƻسـي  األمن" حول):2002( البلبǐسي دراسة12 . 
 مـدارƺ  Ƨـي  عشـر  الحادǎ الƬف طلبة لدǌ الدǐموجراǐƺة والمتǐƸرات الشǐƬƢة
 ." غزƔ محاưƺات

 المتƺيرات وبعƯ النفسǑ األمǇ فǀداǇ بيǇ العǚقة عǇ الكƍ ƻƬلǏ الدارسة ǋ ǉƦǋدفت   
  . عƬر الơادǐ الƻƮ طلبة لدǎ الديموجرافية والمتƺيرات الƮƤƬية

 مơافƲات مدارس فǑ عƬر الơادǐ الƻƮ وطالبات طلبة مǇ الدراسة عينة تكونت    
  وطالبة طالبا996Ź  العينة ơجم وبلƸ, 2000-1999 الدراسǑ للعام والمسجليƨƹ Ǉة

  . مơافƲات Ƥمس علǏ موƨعة مدرسة عƬر ƛƊنǏ مƤƍ Ǉتيرت
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 المستوǎ واستمارة,الباƍ ƚơعداد مǇ النفسǑ األمǇ فǀداǇ مǀياس – الباƚơ استƤدم
 ƍيƨنيǁ وسبيý اينرنيǋ ǁانƨ مǀياس واستƤدم,الباƍ ƚơعداد مǇ تƮادǐقواإل – جتماعǑاإل

Eysenek يةƮƤƬلل Ǉعداد مƍ الدكتور ƟǚƮ بوƊ يةǋدم,ناƤستƊ ƚơالبا Ɣاألسالي 
" ت" اƤتبار,الơسابǑ والمتوسط المعيارǐ اǙنơراƻ,  بيرسوǇ ارتباط معامýك اإلƮơاƑية
  - :  التالية للنتاƝƑ الدراسة وتوƮلت

والǋƦانيùة   , روƾ دالة ƮơƍاƑيا بيǇ فǀداǇ األمǇ النفسǑ وكý مǇ العƮابيةǙ توجد ف -
  . واǙنبساط

-   ǐادùơال ƻƮطلبة وطالبات ال Ǉبي Ǒالنفس Ǉاألم Ǉداǀف Ǒيا فƑاƮơƍ دالة ƾتوجد فرو
 Ǒالنفس Ǉباألم Źساساơƍ رƛكƊ كورƦال ǇƊ ƚيơ ƚاإلنا ƠالƮر لƬع. 

-  Ǉم Ǒالنفس Ǉباألم ŹعوراƬ رƛكƊ رية طلبة المدينةǀيم والƤطلبة الم. 

-     Ǒاعùاإلجتم ǎتوùالمس ƠالùƮل Ǒالنفس Ǉاألم ǎمستو Ǒف ŹياƑاƮơƍ دالة ƾتوجد فرو
ǐادƮقتǙوا . 

 المتǐƸرات ببعƭ وتǐƙƉرǇ النƻسي باألمن الشعور حول ) :ƈ )2005قرƱ إǐاد دراسة13 . 
ǌجامعة طلبة لد Ɲة النجاǐالوطن  . 

 لدǎ المتƺيرات ببعƯ وتƛƋيرǉ النفسǑ مǇباأل الƬعور ƍلǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت  
 العينة وتكونت النجاƟ جامعة طƔǚ مǇ كانت الدراسة عينة,الوطنية النجاƟ جامعة طلبة
Ǉ1002 مƔدمو,طالƤاست ƚơياس الباǀعور ماسلو مƬلل Ǉباألم Ǒدمو النفسƤاست ƚơالبا 

 الدراسة وتوƮلت,)spss( اǙجتماعية للعلوم اإلƮơاƑية الرƨمة استƤدام اسلوƮơƍ ƔاƑيا
ƝƑالتالية للنتا :   

% ǇƊ49.9 الƬعور باألمǇ النفسýƮơ Ǒ علǏ تǀدير منƤفơ Ưيƚ كانùت النسùبة    -
  .بالنسبة لسƌاý الدراسة 

Ǚ توجد فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية فǑ مستوǎ الƬعور باألمǇ النفسǑ لùدǎ طلبùة    -
, سùكǇ  ومكùاǇ ال ,  الوƴư اǙقتùƮادǐ لǖسùرة  و, الجامعة تعǎƨ لمتƺير الجنس 

 Ǒالتراكم ýوالمعد . 
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   الذات بتƾدǐر بǘمن النƻسي وعǘقتǈ تتعلƼ دراسات
 والتوجǐـǈ  الذات مǊƻوǃ بǐن العǘقة"حول,)1981ǃ( زǉران السǃǘ عبد حامد دراسة .1

  ". للمراǐƾǉن النƻسي واǕرشاد
    ƚơب Ǉراǋƨ قةǚالع Ǉوم بيǌات مفƦال Ǌاد والتوجيƬواإلر Ǒالنفس Ǉيǀǋل,للمراƦوǁ Ǐعل 
 ƍ ƚǚƛلǏ بǊƛơ عينة الباƚơ وقسم,الجنسيǇ مǇ ومراǀǋة مراǀǋاŹ)220(قوامǌا بلƸ عينة

 الƦات مفǌوم مجموعة والƛانية,الموجƔ الƦات مفǌوم مجموعة األولǏ مجموعات
Ɣالسال,ƚالƛوال Ǒǋ ابطة المجموعةưدم وقد, الƤاست ƚơياس الباǀوم مǌات مفƦو الǋو 

Ǉعداد مƍ ƚơالبا Ǌتبا,نفسƤروا ƾالتواف Ǉم ƴưيوم(وǋ ýمة,)بƑالنفسية كلفورنيا وقا  
   : التالية النتاƍ ƝƑلǏ الدراسة توƮلت وقد) الƮƤƬية سمات لǀياس(
-  ǑجتماعǙا Ɲưالن Ǉم ýات وكƦوم الǌمف Ǉبي Ɣموج ǐرǋات وجود ارتباط جوùبƛوال 

 ǑنفعالǙا, اقعية والو, ا ƴقات طيبة مǚقامة عƍلجماعة و.  
- ǐرǋية   وجود ارتباط جوùة النفسơالرا Ǉم ýات وكƦوم الǌمف Ǉبي Ɣموج ,  ƾùوالتواف

  . الǑƮƤƬ واǙجتماعǑ والدراسǑ والǑơƮ والǀدرة األكاديمية 
وجود ارتباط جوǋرǐ موجƔ بيǇ مفǌوم الƦات وكý مǇ العǚقات األسرية المتوافùǀة   -

 Ǐة بالنفس , وقوة األنا األعلǀƛوالواقعية وال. 

 ارتباطا يرتبط الƦات مفǌوم بǇƋ روجرƨ كارý رǎƊ لدراسةا ǉƦǋ فǋƨ Ǒراƛ ǇبتƊ وقد   
 سوƇ يعنǑ الفرد لدǎ الƦات مفǌوم فǑ اưطراǐƊ Ɣ فǇƎ وعليǊ,النفسǑ بالتوافƍ ƾيجابيا
Ǌǀناعطا (  توافǋ,1995م.(  

 ǋاماǇ بعداǇ يعتبراǇ الƦات وفǌم الƦات تǀبý بǇƋ الǀاýƑ الرǐƊ الدراسة Ɗ ǉƦǋكدت كما    
Ǒعملية ف ƾالتواف ǑƮƤƬارت كما,الƬƊ ǉƦǋ  ا الدراسةưيƊ Ǐلƍ ميةǋاأل ǎالكبر ýبǀلت 

 تƛƋير مƮơلة ǋو الƦات مفǌوم Ɗ ǇƊوơưت كما ,للفرد اƤǓريǇ وتǀبý, لƤǔريǇ الفرد
ýجتماعية العوامǙا. 

 لدǌ النƻسي والتواƼƺ الذات تƾبل بǐن العǘقة"حول )1981ǃ(الحمǐد عبد جابر دراسة .2
  ."شمƧ عǐن جامعة التربǐة وكلǐة شمƧ وعǐن الƾاǉرƔ يبجامعت اǑداب كلǐتي طǘب

 طƔǚ مǇ طالبا تسعيǇ )90( قوامǌا بلƸ عينة علǏ الدراسة ǉƦǋ الơميد عبد Ɗجرǎ وقد   
Ǒكليت ƔداǓا Ǒرة بجامعتǋاǀال,Ǉمس وعيƬ جامعة التربية وكلية Ǉمس عيƬ ,دم دوقƤاست 
ƚơتبار الباƤوم اǌاتال مفƦ للكبار Ǉعداد مƍ ƚơالبا Ǌدم كما,نفسƤمة استƑقا ýيưالتف 
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ǑƮƤƬال,Ǒǋو Ǉم ƴưو )ƨادوارد(,دمƤتبار واستƤا ƾالتواف)يǌلùوم ýودلت,)ب ƝƑالنتا 
Ǐعل ǇƊ ǁناǋ قةǚموجبة ع Ǉبي ýبǀات تƦال ýبǀوت ǇريƤǓا ǎلد Ɣǚعينة ط ƚơالب,ǇƊو 
ǁناǋ قةǚموجبة ع Ǉبي ýبǀات تƦال ƾوالتواف Ǒالنفس ǎلد Ɣǚعينة ط ƚơالب,Ǐبمعن ǊنƊ 
 . ơƮيƠ والعكس,النفسǑ توافƨ Ǌǀاد لنفسǊ الفرد تǀبƨ ýاد كلما

  ." اǗنƻعالǐة بالطمƉنǐنة وعǘقتǈ الذات مǊƻوǃ",)1987( حسǐن دراسة .3
 والطمƋنينة الƦات مفǌوم بيǇ العǚقة طبيعة علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت  

 مدارس فǑ الƛانوية ơلةالمر طƔǚ مǇ طالبا183Ź علǏ البƊ ƚơدوات تطبيƾ وتم,اǙنفعالية
Ưت الرياơم تراوǋعمارƊ Ǉدم سنة23-15 بيƤواست ƚơتبار الباƤنينة ماسلو اƋللطم 

 المعالجة بƎجراƇ الباƚơ وقام.  الباƍ ƚơعداد مǇ وǋو الƦات مفǌوم واƤتبار نفعاليةاإل
" ت"واƤتبار المتƺيريǇ استǚǀلية لǀياس ƤتبارƎك, )كاǐ مربƴ(2كا باستƤدام اإلƮơاƑية

 الدراسة وتǀǀơت الƦات مفǌوم مجموعات مǇ مجموعتيǇ كý بيǇ الفروƾ دǙلة معرفةل
Ǉقة وجود مǚقوية ع Ǉمف بيǌات ومƦنينة الƋنفعالية والطمǙا                    .

Ơưات Ǉم ƝƑالدراسة نتا ǇƊ عور درجةƬال Ǉنينة باألمƋدا والطمƨكلما األفراد عند دت 
 كماو, اƤǓر علǏ يعتمد المتƺيريǇ مǇ كŹǚ وǇƊ,ايجابية Ɗكƛر الƦات عǇ المفاǋيم كانت
  . الƦات مفǌوم جماعات بيǇ النفسǑ باألمǇ الƬعور درجة فǑ فروƾ وجود Ɗكدت

      ."ماسلو عند للحاجات الǊرمي التنǃǐư تحƼƾ مدǌ":)1988( الكناني دراسة .4
 المتưمنة الơاجات فǑ الجنسيǇ بيǇ الفروƾ دǙلة مستوǎ تơديد ƍلǏ ت الدراسةǋدف

 يƬمýو ,لماسلو الǌرمǑ للتنƲيم جديد تƮور مƾǀơ Ǉتال ترتيبǌا وفǑ ,الǌرمǑ بالتنƲيم
 وơاجات الجسمية الơاجات ويتưمǇ األوý المستوǎ للơاجات فǀط مستويات ƛǚƛة
Ǉاألم,ǎالمستو Ǒانƛال Ǉمưاجات ويتơ Ɣơال ƇنتماǙوا ơترام اجاتوơدير اǀوت 
  . والفǌم رفةعوالم الƦات تǀơيơ ƾاجات ويتưمǇ الƛالƚ المستوǎ,الƦات

 مǇ مǀياس الباƚơ استƤدم لماسلو الǌرمǑ بالتنƲيم المتưمنة الستة الơاجات ولǀياس   
ǉعدادƍ Ǉمưاييس ستة يتǀيس ةيفرع مǀاجات تơاجات,  والفسيولوجية الجسمية الơ Ǉاألم 
Ǉاجات,  واألماơ Ɣơال ƇنتماǙاجات,  واơ ديرǀترام التơǙاجات,  واơ ƾيǀơت 
 الرابعة السنة وطالبات طƔǚ مجموعة علǏ لتطبيǊǀ وƦلǁ,والفǌم المعرفة ơاجات,الƦات
 وتمت,  وطالبة طال280Ɣ بلƺت التƮƮƤات مƤتلƻ مǇ بالمنƮورة التربية بكلية
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 ومعامý" ت" واƤتبار التبايǇ تơليƊ ýسلوƔ باستƤدام البƚơ لبيانات اإلƮơاƑية المعالجة
   : ƍلǏ الدراسة نتاƝƑ وƬƊارت,بيرسوǇ ارتباط

تتجمƴ المستويات الستة للơاجات المتưمنة بالتنƲيم الǌرمǑ لماسلو فǑ مستوييǇ فǀط  -
وليس ƛǚƛة ǋما المستوǎ األوý وǋو مستوǎ الơاجات األساسية ويùưم الơاجùات   

 Ǉاجات األمơو مست, الفسيولوجية وǋو Ǒانƛال   ƇاùǀرتǙة واùجتماعيǙاجات اơال ǎو
  . بالƦات 

Ǚ يƤتلƻ التنƲيم الجديد للơاجات المتưمنة بالتنƲيم الǌرمǑù لماسùلو فǑù البيùƑة      -
 .المƮرية باƤتƻǚ الجنس 

-    Ǒùرمǌيم الƲالتنùمنة بưاجات المتơا للǌبترتيب ƾفيما يتعل Ǉالجنسي ǎلد ƾيوجد اتفا
 .للơاجات عند ماسلو 

, تǀơيƾ الƦات , تǀدير الƦات , نسيǇ فيما يتعلƾ بơاجات األمǙ Ǉ توجد فروƾ بيǇ الج -
 ƇنتماǙوا Ɣơال. 

ـ  بالتنشئة عǘقتǈو  الذات تƾدǐر"حول: )1989,  كƻاƺي(  دراسة .5 ǐواألمـن  ةالوالد 
 ,"النƻسي

 وبعƯ النفسǑ باألمǇ والƬعور الƦات تǀدير بيǇ العǚقة بƚơ الǏ الدراسة ǋ ǉƦǋدفت    
 التنƑƬة وǑǋ,سببياŹ ارتباطاŹ بǌا ترتبط ǇƊ يمكǇ التǑ,واǙجتماعية النفسية المتƺيرات
 المرơلة طالبات مǇ طالبة) 153( مǇ الدراسة عينة وتكونت,األبناƇ يدركǌا كما الوالدية
  .األƤرǎ العربية الجنسيات مǇ وƹيرǇǋ الǀطريات مǇ الƛانوية

 باألمǇ الƬعور بمستوǀ ǎاŹوƛي ارتباطاŹ يرتبط الƦات تǀدير ǇƊ لƍǏ  النتاƬƊ ƝƑارت    
Ǒعند النفس Ƈاألبنا ,ǐƊ ǊنƊ توافر كلما Ƈبناǖل ýبǀالت Ɣơاد والƨ ǎم مستوǋعورƬ Ǉباألم 
Ǒدركو,النفسƊاو ǇƊ يط العالمơم المǌب ǇمƊ Ǉعتماد ويمكǙا Ǌدركوا,عليƊو ǇريƤǓا Ǐعل 
 Ɗنفسǌم عǇ يةƍيجاب Ɗفكار يكونوǇ األبناƇ يجعý مما والرعاية للƔơ مانơوǇ ودودوƊ Ǉنǌم

 . عندǋم الƦات تǀدير ارتفاƳ الǏ يƌدǐ وƦǋا,  وƦواتǌم
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 مـن  وكـل  الـذات  مƻـوǃ  بǐن العǘقة" حول: )1990( الطحان Ƣالد محمد دراسة .6
   ," النƻسي والتواƼƺ التحǐƬل

. النفسǑ والتوافƾ الدراسǑ التƮơيý مǇ وكý الƦات مفǌوم بيǇ العǚقة الطơاǇ درس    
Ǐعينة عل Ƹاقو بلǌة)100( امƑطالبة ما Ǉالتربية كلية طالبات  م Ǒاإلمارات جامعات ف 

 الƦات تǀدير مǀياس مستƤدما, عاما)  24-19( بيƊ Ǉعمارǋم  تراوơت المتơدة  العربية
Ǉعداد مƍ )Ǐموس ýياسل) م1983 جبريǀ ومǌات مفƦال ǎفراد لدƊ تبار,  نةالعيƤوا ƾالتواف 
ǐƦال Ǌعưيوم(  وǋ ýب  (Ǉترج قد وكاǊللعربية م)مدơم Ǉماƛع Ǒودلت) م1960 نجات 
ƝƑالنتا Ǐقة وجود علǚيجابية عƍ دالة Ǉوم بيǌات مفƦال ƾوالتواف Ǒالنفس Ǒواإلجتماع . 

 ." الجماعي النƻسي العƙƈ ƚǘر" , )1991, ومحمود حاưƺ( دراسة .7

 الƬعور  تƤفيƯ جانƍ ƔلǏ النفسية الطمƋنينة مستوǎ علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت   
ƔنƦيادة بالƨكيد وƋات تƦا الǋدرǀم وتǌر,لديƛƊعملية و Ɯǚالع Ǒالنفس Ǒالجماع ǎما ومد 
ǉƨرơي Ǉم Ǉسơو تơن ƇفاƬال ǎجماعة لد Ǉم ǇابييƮجريت وقد,العƊ الدراسة Ǐعينة عل 
 العƮابية األمراƯ بعƯ مǇ يعانوǇ مم Ƭمس عيǇ جامعة طƔǚ مǇ فردا15Ź  قوامǌا
ƴكور3 ( بواقƦ, 12ƚناƍ(,تتراوơم وǋعمارƊ Ǉبي )20.53 بمتوسط سنة) 24-18 

ƻراơعيم وانǐم تم1.55  ارǋتيارƤا Ƈبنا Ǐابلة علǀكلينيكية مƍ جريتƊ Ǐفراد علƊ 
 الطمƋنينة مستوǎ لǀياس ةƊدا بينǌا مƊ Ǉدوات عدة الدراسة ǉƦǋ فǑ واستƤدمت,عةامالج

 عبد ơƊمد ريبǊبتع قام والǐƦ األمǇ وعدم باألمǇ للƬعور ماسلو اƤتبار وǑǋ النفسية
ƨيƨمة العǚدمت كما,1977 سنة سƤاست Ɣية األساليƑاƮơالتالية اإل:  
 Wilcox on matched pairs المتكاملة للرتƔ المرتبط لƨǚدواƜ وليكسوǇ اƤتبار

Signed Ranks test ,Ɣساơلة لǙد ƾالفرو Ǉفراد درجات بيƊ العينة ýوبعد قب Ƈاǌانت 
 لدǎ اǙنفعالية والطمƋنينة باألمǇ الƬعور ƨيادة ƍلƊ Ǐدت الجماعǑ النفسǑ العƜǚ جلسات
  .  الƦات وتƋكيد الƦات تǀدير فǑ الƨيادة جانƍ ƔلǏ العينة Ɗفراد
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   اǕعاقةب وتƙƉرǇ النƻسي باألمن تتعلƼ تدراسا
 تعǐǐن لدǐنامǐات مƾارنة تجرǐبǐة دراسة" ,)1971ǃ( الǊوارǎ محمود ماǉر دراسة .1

  ."مƢتلƻة إكلǐنǐكǐة تƺئا ƺي الجسǃ وƬورƔ الذات
  ƚيơقام ǐوارǌبدراسة ال  Ǒومǌمف Ǉالتعيي ǑاتƦورة,  الƮالجسم و ǎعينات لد 

 مǇ)20(و,بتر ơالة)20(و,  قلơ ƾالة)20(و,  فƮام ơالة)20( فاƤتار,  مƤتلفة ƍكلينيكية
 .سوياƇاأل

 لƾالǀ ويليǊ,  الفƮام ơاǙت فƬƊ Ǒد يكوǇ الجسم Ʈورة اưطراǇƊ Ɣ الǌوارǐ فوجد    
 ولكǇ, الفƮام ơاǙت فƊ ǑساسياŹ دوراŹ يلعƔ الƦاتǑ التعييǇ يƨمانميك ǇƊ وجد كما,البتر ƛم

ǉدور ýقƊ Ǒت فǙاơ ƾلǀم الƛ ويفسر,البتر ǐوارǌال ƭƑاƮƤالنفسية ال ǎلد Ǉالمبتوري Ǉم 
ýǚƤ Ǌاإلكلينيكية دراست ýوǀفي ƍǇ Ɣطراưورة اƮ الجسم ǐدƌي Ǐلƍ ƾلǀال Ǐلƍو ǊويƬت 
, الكبت اإلسǀاط,النكوƭ:البتر ơاǙت فǑ المستعملة كانƨماتيالم و الƦات

Ưكد,التعويƌوي ǐوارǌال Ǐعل ǇƊ ةǋا العاǌر لƛƊ كبير Ǒارة فƛاست Ǉعورية الكوامƬǚال 
 ý ǇƊ Ǚمالمơت فمƮ Ǉراعاتýơ Ǌ فǑ نجƠ قد الفرد كاǇ فƦƎا,  Ʈراعات مǇ بǌا وما

Ưطرابات يتعرưǚالنفسية ل  .  
 لدراسة اǕسƾاطي المنǊاƚ استƢدا1981ǃ(, "ǃ( الرحǃǐ دعب السǐد ƺتحي دراسة .2

ƭا المواقف بعǕةǐرات جتماعǐƸطة كمتǐن وسǐالجسمي عجزال ب ƅوسو Ƽƺالتوا 
  ,"النƻسي

 الجسمǑ بالعجƨ المƮابيǇ المراǀǋيǇ موقƻ تواجǊ التǑ الديناميات الرơيم عبد بƚơو   
-ýلƬال ǑƤالم – Ǒف ƾالتواف ǑنفعالǙا ǑجتماعǙارنةب ,واǀبمجموعة الم Ǉم Ǉالعاديي 

Ƈت وقد, األسوياƺ77( لدراسةا عينة بل( Ǉم Ǉيǀǋالمرا Ǉالمعاقي   Ǉم Ǉم الجنسيǌمن 
)50 (Ǉم Ǉو البني)27( Ǉم,البنات مǌبمجموعة وقارن Ǉم Ǉيǀǋالمرا Ǉالعاديي Ƹا بلǌقوام 
)50 (Ǉم Ǉم الجنسيǌمن )25( Ǉالبنات م,ǁلƦم وǌات لفǋاتجا ƇǙƌǋ Ǉت المعاقيǉجا 

ƴالمجتم ƻجتماعية والمواقǙدمو اƤاست ƚơداة الباƊ Ǌاطيǀسƍ "تكملة ýل" الجمƻƬلك Ǉع 
 التǑ اǙجتماعية المواقƻ لبعƯ الƦاتǑ واإلدراǁ,والǀلƾ الƦنƔ ومƬاعر الƤوƻ مƮادر
Ǉمưتت ƴالكبار مجتم  ,ǁدراƍقة وǚالع ƴم Ǉوجماعة الوالدي ƾالرفا  ,Ǐاعتبار عل ǇƊ 
ƴجمي ǉƦǋ ال األبعادǌ قةǚبالتواف عƾ Ǒالنفس ǎمجموعة لد ýلƬال ǑƤالم.  
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 العǚقات تǀييم علǏ العادييǇ مǇ قدرة Ɗقý المعاقيǇ المراǀǋيǇƊ Ǉ النتاƝƑ وƊوơưت   
 األساليƔ واستƤدام اǙنسơاƍ ƔلǏ ميƊ Źǚكƛر وكانوا اǙجتماعية المواقƻ فǑ المتبادلة

 اơǙتكاǁ تتطلƔ التǑ اǙجتماعية مواقƻال فǑ للƦات السلبǑ التǀدير ýǚƤ مǇ الǚتوافǀية
  .  النفسǑ واألمǇ اإلعاقة بيǇ عكسية عǚقة توجد ǐƊ باƤǓريǇ والعǚقات

   ,"للمعاقǐن ǐةالنƻس الƬƢائ1981ǃ.("ƫ( السǃǘ عبد سǐد ƺاروƼ دراسة .3
   ƚدơم عبد يتǚالس Ǒف Ǌƛơب Ǉات عدة عƑتلفة فƤم Ǉم Ǉالمعوقي  ,Ǉم ومǌبين Ǉالمعاقي 

 بالتǌابات والمƮابيǇ األطفاý بƬلý والمƮابيǇ المǀعديǇ جماعات بǌم ويƮǀد , جسميا
  .الǌيƑة بعيوƔ والمƮابيǇ العƲام

 لǌا جسميا المعاƾ فيǊ يعيƫ الǐƦ المجتمƊ ƴفراد اتجاǋات ƍ ǇƊلǏ الباƚơ توýƮ وقد   
 فƦƎا. والعمý والتعليم النفسǑ التوافƾ فǑ فرƮتǊ وعلǏ,لديǊ الƦات مفǌوم علǏ كبير تƛƋير
Ǉكا ǉاتجا ƴالمجتم Źمعبرا Ǉع ƻوƤو الƊ Ưالرف ǇƎف ƾالمعا Źجسميا ýƦيب Źداǌج Źكبيرا Ǒف 

 تكاليةإلا ƍلǏ يميý فƎنǊ, العطǋ ƻو اǙتجاǉ كاǇ وƦƍا,عليǌا والتƺلƍ ƔعاقتƤƍ ǊفاƇ تǊمơاول
Dependency, كماýƮتو ŹاưيƊ Ǐلƍ ǇƊ األسرة Ǒالت Ǉا يكوǌلدي ƾمعو ƔاƮدمة تƮب 

 ǋاماŹ دوراŹ األسرة تلعƔ لǁلƦ,واإلơباط بالƤجý الوالديǇ ويƬعر,واكتƑاƊ Ɣمý بةوƤي,عنيفة
 وتسبƔ ترفǊư قد فƎنǌا العكس وعلǏ,الرعاية وساýƑ لǊ وقدمت المعوƾ تǀبلت ما Ʀƍا

ǁلƦب ƴưبات عدة وǀع ǊمامƊ ,كما ǊنƊ ر قدƛƋبمعاملة يت ƾمما الرفا Ɣيسب Ǌل ƾلǀال 
Ǒر وبالتالƛƋيت ƍǉتجا ƾالمعا ơون Ǌعاقتƍ  .  

 قبـل  المƾعـدǐن  لدǌ واǗكتئاب الƾلǐǉ )1983ǃ(: "Ƽشان لƺƞا Ƭالƞ محمد دراسة .4
 .  "الـتǐǉƉل وبعد

 وما التǋƋيý قبý مراýơ فǑ المǀعديǇ لدǎ كتƑاƔواإل الǀلƾ مستويات بمǀارنة ǋيƬاǇ قام    
 مǇ عداŹمǀ) 20( الباƚơ واƤتار ,بالمǀعديǇ المتعلǀة النفسية الƮƤاƭƑ تơديد ƛم,بعدǋا
ǇيƦال ǇدموƤيست Ǒالكرس ǁرơ10(,المت(مǌمن Ǉليǋƌو م)10(Ǉعديǀير مƹ Ǉليǋƌم  ,مƛ 
 وقد ,اإلƮơاƑية المǀارنات بعƯ  إلجراƇ العادييǇ األسوياƇ مǇ اǙتơ)10(الباƚơ اƤتار
  : التالية األساليƔ الباƚơ استƤدم

مùة منسùيوتا   ومǀياس اǙكتƑاƔ مǇù قاƑ , مǀياس الǀلƾ لتيلور :اƤتبارات موưوعية  -
 Ǌية متعددة األوجƮƤƬلل.  

 ).الموưوƳ متفǌ اƤتبار( ƍسǀاطǑ اƤتبار ƍلǏ باإلưافة اإلكلينيكية المǀابلة -
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 الǀلƾ مستويات بيƦǇلƮơƍ, ǁاƑية دǙلة Ʀات فروقاǋ ŹناǇƊ ǁ النتاǌƲƊ ƝƑرت وقد    
ƔاƑابة(واإلكتƮواإل ýلƬبال Ǒالسفل(Ǉبي Ǉعديǀالم ýقب ýيǋƋالت Ƈواألسويا ƠالƮل Ƈاألسويا  ,

 . التوافƾ عدم مƲاǋر عǇ المسƑولة Ǒǋ ليست وơدǋا اإلƮابة ƍ ǇƊلǏ الباƚơ توýƮ وقد

 والمǀعديǇ المǋƌليƹ Ǉير المǀعديǇ بيƮơƍ ǇاƑية دǙلة Ʀات فروǌƲƊ ƾرت كما    
Ǉليǋƌالم Ǒمستويات ف ƾلǀال ƔاƑكتǙوا ƠالƮل Ǉعديǀالم Ǉليǋƌوقد,الم ƲơǙ Ǒف Ǉالتيơال 
Ǉتيǀالساب ǇƊ ǁناǋ ýعوام ǎرƤƊ رƛƌت Ǐاإلعاقة عل  ,Ǐوعل ǎمد ƾالتواف ýƛم  ýبǀالت 
ǐإلوا األسرǑو,جتماعýاديةإلا العوامƮية سماتو,قتƮƤƬال ýابة قبƮاتإلاو,  اإلǋتجا 
  . الدينية واǋǙتمامات التعليمية

 ƍ ǇƊلǏ الباƚơ توýƮ فǀد السفلǑ األطراƻ بƬلý لƮǘابة النفسية ستجاباتإلا عƊ Ǉما   
ǀالƾإلوا لƔاƑكت Ǉم ƨبرƊ ابة النفسية ستجاباتإلاƮǘاعر كنتيجة,  لƬلم ƭǀوالدونية الن 

 والتƺير,  اإلجتماعƊ Ǒو األسرǐ التǀبý وانعدام, ƹتراƔإلا Ɗو نسơاƔإلوا,  واإلơباط
Ɛالمفاج ǐƦال ƚدơ ƴưللو Ǒاإلجتماع Ǒنǌوانعدام, والم Ǉافة,األمưباإل Ǐلƍ 

 العدواǇ ومƲاǋر والƔưƺ,  الƮراƳ ومƲاǋر,  ƤريǇاǓ علǏ عتمادواإل,ƍنكاراإلعاقة
Ưوالتعوي . 

 باألمن للشعور ماسلو اƢتبار الدراسة تناولت",)ǐ )1983ǃرانيدو دواني دراسة .5
          ,"األردنǐة للبǐئة ƬدƼ دراسة وǉي

 األمǇ بعدم والƬعور باألمǇ للƬعور ماسلو اƤتبار تعريƍ ƔلǏ الدراسة ǋدفت
ƜراƤت واستǙǙال دƾدƮ باتƛوال Ǌل Ǒة فƑدم وقد,األردنية البيƤاست Ǉاƛơالبا ǇسلوباƊ Ǒف 
ƜراƤت استǙǙد ƾدƮتبار الƤǘما,لǌولƊ ƔسلوƊ ƜراƤاست ƾدƮال Ǒمƨǚما التǌانيƛو 
ƔسلوƊ ƾتبارإلا تطبيƤ Ǐإل مجموعات علƜراƤست ƾدƮ تبارإلاƤ Ǒكيمơتم وقد,  الت 

ƜراƤاست ƾدƮال Ǐو علơالن Ǒالتال :   
- ƾتبارإلا تطبيƤ Ǐفرد25 عل Ǉيعانو Ǉم ƯمراƊ ابيةƮع  Ǉوùǀويتل  Ɯǚùد  و العùق 

  .  باألمǇ الƬعور عدم مǇ عالية درجة  علƮơ Ǐلوا
- ƾتبارإلا تطبيƤ Ǐسوية مجموعة عل ǎرƤƊير وƹ سوية Ǉم ƚيơ  عورùƬال  Ǉاألمùب,  

 Ɗمùا , بùاألمǇ  الùƬعور  مǇù  بǌا Ƌسب Ǚ درجة علǏ السوية المجموعة Ʈơلت وقد
 . األمǇ بعدم الƬعور مǇ عالية درجة علƮơ Ǐلت فǀد سويةال ƹير المجموعة
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 Ƥتبارإلا ƛبات ơيƚ مƊ Ǉما,Ƥتبارإلا Ʈدƾ نتاƑجǌا دعمت ƤƊرǎ بيǀاتتط Ɗجريت كما -
 مسùتوǎ  عند 0.84 رتباطإلا معامý كاơ ǇيƤ ƚتبارإلا ƍعادة بطريǀة منǊ التƋكد فتم

 :  ƍلǏ الدراسة وتوƮلت 0.01دǙلة

ǇƊ تǙǙد ƾدƮبات الƛل والǘتبارƤ Ơتسم Ǉيƛơدام للباƤتبارإلا استƤ داةƋك ƚơللب Ǒف 
ƻتلƤسسات مƌالم . 

 الƻلسـطǐنǐǐن  الطلبة لدǌ والƢوف األمان مشاعر ",)1987(ماضي ساƧǐ دراسة .6
  . " المحتلة الƸربǐة الضƻة ƈبناƅ من

 مǇ الفلسطينييǇ الطلبة لدǎ والƤوƻ األماǇ مƬاعر تعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋ ǉƦǋدفت    
-20 بيǇ ما Ɗعمارǋم تتراوƟ ممǇ فرد200 العينة ơجم وبلƸ,المơتلة الƺربية الưفة ƊƇبنا
 واإلنơراƻ,  الơسابية المتوسطات النتاƍ ƝƑلǏ للوƮوý الباƚơ واستƤدم,سنة25

ǐوية والنسبة المعيارƑالم  . 

 باƤتƻǚ العينة Ɗفراد جميƴ لدǎ األمǇ فǀداǇ مƬاعر انتƬار ǇƊ الدراسة نتاƝƑ وǌƲƊرت   
 وƹموƯ المستǀبý مǇ الƤوƻ وƤاƮة والǀلƾ الƤوƻ مستويات وارتفاƳ,مستوياتǌم

ƴالواق ƻاوƤالوجود وم,ƴويرج ƚơالبا ǉƦǋ النتيجة Ǐلƍ ƴالواق ƫالمعا ǌديدوالت ǐƦال 
Ưيتعر Ǌل ƔباƬالطلبة ةومعانا ال ǇريجيƤت الơت ýǚتơǙر,اǌǀالمستمر وال ǐƦيسود ال 
  . المجتمƊ ƴوساط

   . "والعربي الƾومي لǔمن ƈساسǐة دعامة النƻسي األمن",)1989( زǉران دراسة .7
   Ǒǋرية دراسة وƲن Ǉور مƲمن Ǒنفس ƨترك Ǐعل Ǉاألم Ǒوقد النفس ýا تناوǌفي ƚơالبا 

 مǇ األمǇ تناولت التǑ اǓراƇ توưيƍ ƠلǚƤ Ǐلǌا مǇ وǋدƻ,ومترادفاتǊ األمǇ مفǌوم
 ƍلǏ باإلưافة وƮƤاǊƮƑ وƊبعادǉ سǑالنف األمǇ مفǌوم موơưاŹ ومتعددة مƤتلفة منƲورات
ýددة العوامǌعور المƬلل Ǉباألم ƾلǀالجسمية واإلعاقة كال Ưطيرة واألمراƤال Ǐعل Ƈوư 

 Ʀكر النفسǑ األمǇ تǀơيƾ ألساليƔ بالنسبة Ɗما,السابǀة والدراسات األبơاƍ ƚليƬƊ Ǌارت ما
ƚơالبا ǇƊ Ǉا مǌمǋƊ مامưنǙا Ǐلƍ عر  جماعةƬت Ǉعيدةالس واألسرة باألم Ƣوالمنا 
ǐاألسر Ɣوجماعات المناس ƾالرفا ýوالعم  .  

 مƴ تتكامý كمفاǋيم العربǑ واألمǇ الǀومǑ األمǇ مفǌوم والتوưيƠ بالدراسة تناولت كما   
 الدراسات إلفتǀار والتơليý بالدراسة تناولǌا ǋƊمية علǏ مƌكدŅا,  النفسǑ األمǇ مفǌوم

ƚوơالعربية والب ǁلƦل .  
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 المƢتلƻـة  كلǐنكǐـة Ǖا الحـاǗت  لـبعƭ  التنبǐƊـة  الǐƾمة ",)1996( شǐƾر دراسة.  8
  . "الموت وقلƼ والتشاǃƊ والتƻاƊل ǐةالنƻس والطمƉنǐنة

,  والتƬاƌم والتفاýƌ النفسية الطمƋنينة بيǇ العǚقة علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت    
 فردال Ƭعور ơيƚ مǇ الơƮية الơالة وتƛƋير الجنس تƛƋير دراسة ƍلǏ باإلưافة

 التنبƌ تơاوý كما,المتƺيرات ǉƦǋ علǏ السيكوسوماترية اإلưطرابات,التعƔƮ,كتƑاƔإلبا
 طبǀت الدراسة ǋƊداƻ ولتǀơيƾ,الدراسة متƺيرات ýǚƤ مǇ المرưية الơƮية بالơالة
   : الباƛơة

-     ǏفùƬمست Ǉùم ýùبك ǇيƮƮƤالمت Ǉعداد مجموعة مƍ Ǉنينة النفسية مƋياس الطمǀم
 ƻƑة النفسية بالطاơƮرالǀم الƊ وجامعةǎ ة   ) 1993(بمكة عامùنينƋار الطمùتبƤا Ǉع

  . اǙنفعالية لماسلو 
-     ǐارùƮيد األنùوس ƾالùƤمد عبد الơƊ عدادƍ Ǉم مƌاƬوالت ýƌياس التفاǀ1993(م (

 Ǉياس مǀم ýك Ǉعبارة 15ويتكو . 

-   Ǐعل ýتمƬة وقد اƛơعداد الباƍ الموت ƾياس قلǀعبارة 36م. 

عǇ اƤتبùار مينوسùتا للùƮƤƬية    ) 1986( كǊمليمǀياس التعƔƮ مƍ Ǉعداد لويس  -
 Ǉم Ǉعبارة 32ويتكو. 

-   ýùبو النيƊ مودơم ǉعدƊ طرابات  السيكوسوماتيةưياس اإلǀ1983(م (   ýùدلي Ǉùع
 ýمƬوي ý101كورنيýاƌس. 

-  Ǐاد موسƬور ƾالƤمد  عبد الơƊ عدادƍ Ǉم ƔاƑكتǚل ǁياس بيǀ1991(م ( Ǐعل ǁلƦو
" ت"اƤتبùار طƔ طنطا واستƤدمت الباƛơة طالبا وطالبة مǇ كلية ال450عينة قوامǌا 

ƔسلوƊو  Ǐلƍ الدراسة ƝƑارت نتاƬƊو Ǉالتباي ýليơت: 

-  ýƌم والتفاƌاƬالت Ǉم ýنينة النفسية وكƋالطم Ǉيا بيƑاƮơƍ قة دالةǚعدم وجود ع 

-  ýƌنينة النفسية  والتفاƋالطم Ǉم ýالموت وك ƾقل Ǉقة سالبة بيǚوجود ع. 

 .والتƬاƌم  وجود عǚقة موجبة بيǇ قلƾ الموت -

 .تƛƋير سلبǑ للơالة الơƮية المرưية علǏ درجة الطمƋنينة النفسية  -
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  ," والمضطربة السوǐة شǐƬƢةال",)2002,  شǐƾر( دراسة.  9
 والتƬاƌم والتفاýƌ النفسية الطمƋنينة بيǇ العǚقة علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋدفت   

 الفرد Ƭعور ơƚي مơƮ Ǉيةال الơالة وتƛƋير,الجنس تƛƋير دراسة ƍلǏ باإلưافة
 علǏ الدراسة Ɗجريت,المتƺيرات ǉƦǋ علǏ السيكوسوماتية ưطراباتإلا,التعƔƮ,كتƑاƔإلبا

 جامعة طƔ كلية مǇ السادسة السنة طلبة مǇ طالبةو طالƔ) 450( قوامǌا عينة
 النفسǑ األمǇ مǀياس الباƛơة استƤدمت وقد,)23.5-24.9( بيǇ ما Ɗعمارǋم تتراوƟ,طنطا
 النفسية الơƮة مستƬفǏ  مǇ كý فǑ المتƮƮƤيǇ مǇ مجموعة ƍعداد مǇ مǇاأل وعدم

 التفاýƌ ومǀياس,لماسلو النفسǑ األمǇ اƤتبار عǇ)1993( عام بمكة ǎالǀر Ɗم وجامعة
 مǇ الموت قلƾ ومǀياس. )1993( األنƮارǐ وسيد الƤالƾ عبد ơƊمد ƍعداد مǇ والتƬاƌم
 مينوسوتا اƤتبار عǇ )1986(ملكية لويس ƍعداد مǇ التعƔƮ ومǀياس الباƛơة ƍعداد

 دليý عǇ)1993(النيƊ ýبو مơمود ƍعداد مǇ السيكوماتية ưطراباتإلا ومǀياس,للƮƤƬية
ýيا,كورنيǀإلا سومƔاƑكت Ǉعداد مƍ مدơƊ ال عبدƾالƤ ادƬور Ǐ1991(موس(. 

 وتơليý" ت" اƤتبار, مŹǚƛ بينǌا مǇ كاƮơƍ ǇاƑية ƊساليƔ عدة الباƛơة استƤدمت كما    
 وكý النفسية الطمƋنينة بيƮơƍ ǇاƑياŹ دالة عǚقة وجود عدم عǇ النتاƊ ƝƑسفرت وقد,لتبايǇا

Ǉم ýƌقة جودوو,التفاǚموجبة ع Ǉبي ƾالموت قل ýوك Ǉالطم مƋوجود عدمو النفسية نينة 
 المرưية الơƮية للơالة سلبǑ تƛƋير ووجود,النفسية الطمƋنينة درجة علǏ للجنس تƛƋير
Ǐالطم درجة علƋالنفسية ةنين,ǇƊو ǁناǋ يرƛƋللجنس ت Ǐدرجة عل ýƌم التفاƌاƬما,والتƊو 

 عدا بمتƺيراتǊ األنا وقوة األمǇ فǀداǇ بيǇ رتباطيةƍ عǚقة وجدت فǀد لǘناƚ بالنسبة
 . النفسǑ اإلجǌاد
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  الذات تƾدǐر وتǐƙƉرǉا علǕ Ǎعاقةا
ـ  الـذات  مǊƻوǃ",) 1978( ,شǐƾر العǐنǐنƈبو محمود  زǐنب دراسة .1  المعـوقǐن  دǌل

  :" الحرب مƬابي من حركǐا
 ƦاتǊ عǇ مفǌومǊ وبيǇ الơركة علǏ المعوƾ الفرد قدرة عدم بيǇ العǚقة اسةدرتناولت ال   

ǇريƤǔدمة,لƤتبار مستƤوم اǌات مفƦللكبار ال Ǉعداد مƍ مدơعماد م  Ǉالدي 
ýسماعيƍ,ياسǀارإلا ومƮات ستبƦبال Ǉعداد مƍ يمǋبراƍ ƫوǀƬتارت,قƤوا ƛơمجموعة ةالبا 
) الساقيǇ وبتر,السفلǑ األطراƬ ƻلý(الơرƔ مƮابǑ مơ ǇركياŹ المعاقيǇ مǇ تجريبية
ƚيơ تƺ50( العينة بل(فردŹا Ǉكور مƦابطة ومجموعة,الư Ǉم Ǉبدنيا المعوقي )ƯمراƊ 
 وعددǋم العادييǇ مǇ ومجموعة,الƦكور مǇ فرداŹ)50(وعددǋم)الǀلƔ مرǏư مýƛ مƨمنة

)50 (Źفردا Ǉكور مƦتت, الơم رواǋعمارƊ ما Ǉسنة 30- 20 بي .  
 اŹاستبƮار وƊقý,لƦواتǌم تǀبƊý Źǚق ơركياŹ المعاقيǇ مجموعة ǇƊ اƝƑالنت وبينت   

 بالمǀارنة وƦلǁ,العادǐ الƭƤƬ عǇ بالتباعد ơƍساساŹ وƊكƛر,لƤǔريǇ تǀبŹǚ وƊقý,بƦواتǌم
 . بدنيا المعاقيǇ مǇ بنƲاƑرǋم

 ببعƭ وعǘقتǈ األطراف مبتورǎ لدǌ تالذا مǊƻوǃ",)1984(,زاǐد ƺوقǐة دراسة .2
  :"الشǐƬƢة متǐƸرات

  ǁلƦو ƻللتعر Ǐوم علǌات مفƦال ǎلد ǐاألطر مبتورƻا Ǌقتǚوع Ưيرات ببعƺمت 
 ƍلǏ بتǀسيمǌم قامت ,الƦكور مǇ) 160( قوامǌا عينة علǏ الدراسة Ɗجريت,الƮƤƬية

 ربت – بترعلوƍ )ǐلǏ التجريبية وقسمت,ưابطة وƤƊرǎ تجريبية عةمجمو
Ǒسفرت)سفلƊالدراسة و Ǉوجود ع ƾات فروƦ لةǙية دƑاƮơƍ Ǉالمجموعات بي ƚǚƛال Ǒف 
 لƮالƠ الفروƾ وجاƇت, الƦات ونǀد والƮƤƬية واألسرية,واألǚƤقية الجسمية الƦات

  .العادييǇ مجموعة
 الذات بمǊƻوǃ وعǘقتǊا والجسمǐة البƬرǐة اǕعاقة",)ƺ,)1986واد ولǐتƺǐ دراسة .3

Ƽƺي والتواƬƢجتماعي الشǗوا:" 

 Ƭلơ ýاǙت مǇ معاقاŹ طفŹǚ )50( منǌم,معاقاŹ طفŹǚ) 100( الدراسة عينة بلƺتو  
ýية بالمدارس األطفاƑبتداǙ50(و,ا(Źǚطف Źمعاقا ŹرياƮدمت وقد,بƤة استƛơياس الباǀوم مǌمف 
 وتوƮلت ǋنا عطية ƍعداد مǇ لǖطفاý الƮƤƬية واƤتبار,األƬوý عادƍ ýعداد مǇ الƦات
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 مجموعة وكانت المجموعتيǇ بيǇ والتوافƾ الƦات مفǌوم بيǇ عǚقة وجود ƍلǏ سةالدرا
ýلƬر الƛكƊ يجابيةƍ Ǉم Ǉالمكفوفي  .  

  
 الذات مǊƻوǃ,)1988(, "ǃـǉاش محمود سامي و المنعǃ عبد مƬطǍƻ حسن دراسة .4

ǌن لدǐƾǉن المراǐالمعوق ŷاǐجسم ": 

 جسمياŹ المعوقيǇ راǀǋيǇالم بيǇ الفروƾ علǏ التعرƍ ƻلǏ الدراسة ǋ ǉƦǋدفت   
Ǉيǀǋوالمرا Ƈاألسويا,ǁلƦو Ǒوم فǌات مفƦر الƛƊيرات وƺمت ýك Ǉم)ǎالتعليم مستو ,
 الديناميات علǏ والتعرƻ,جسمياŹ المعوقيǇ لدǎ الƦات مفǌوم علǏ)اإلعاقة ونوƳ,والجنس

 مǇ مراǀǋاŹ)155( قوامǌا بلƸ عينة علǏ وƦلǁ,لديǌم الƦات Ʈورة تƬكý التƬ Ǒعوريةǔال
,  الجنسيǇ مǇ والجامعǑ والƛانوǐ اإلعدادǐ التعليم مراýơ فǑ األطفاý بƬلý لمƮابيǇا

 وتمت,التعليم مستويات نفس فǑ األسوياƇ مǇ مراǀǋاŹ) 75( بلƺت ưابطة عينة Ƭملت كما
 وقد جتماعǑإلوا اإلقتƮادǐ والمستوǎ والƦكاƇ العمر فǑ جسمياŹ المعوقيǇ مƴ مجانستǌم

ƾطب ƚơياس الباǀتنيس مǑ ومǌات لمفƦال .  
  جميƴ فǑ واألسوياƇ المعوقيǇ بيƮơƍ ǇاƑياŹ دالة فروƾ وجود ƍلǏ الدراسة وتوƮلت   

 ونوƳ والجنس التعليم لمتƺيرات تƛƋيراŹ وجد كما,األسوياƇ لƮالƠ الƦات مفǌوم Ɗبعاد
  . جسمياŹ المعوقيǇ لدǎ الƦات مفǌوم علǏ اإلعاقة

 مǇ واألƤرǎ الƦكور مơƍ Ǉداǋما ơالتيǇ علǏ تطبǀ التǑ كلينكيةاǙ الدراسة Ɗما      
ƚاإلنا,Ǒدم والتƤا استǌفي ƚơداة الباƊ Ǌاطيǀسƍ)تبارƤالة ودراسة) تات اơلت,  الƮتو Ǐلƍ 

ǇƊ بتƛالت Ǒاعر األوديبƬوم ƭǀوالدونية الن,Ɣطراưاألنا وا Ǒف Ǌتفاعل ƴة مƑكانت البي 
  . جسمياŹ عوقيǇالم لدǎ الƦات Ʈورة تƬكý التƬ Ǒعوريةǔال العوامǋƊ ýم
 الذات بمǊƻوǃ المرتبطة العوامل بعƭ",)1993(,دبƧǐ إبراǃǐǉ اŶ عبد سعǐد دراسة .5

ǌن لدǐالمشلول" :  
 مǇ عينة لدǎ العوامý مǇ عدد علǏ بناƇاŹ الƦات مفǌوم فǑ الفروƾ بدراسة دبيس قام     

Ǉالمعاقي Źركياơ)Ǉعديǀا)المǌمن:ƾالفرو Ǒالجنس ف,Ǉمƨو ƚدوơ ةودرج,اإلعاقة 
 لمƮابيǇا واإلناƚ الƦكور مǇ فرداŹ) 122( الدراسة عينة وبلƺت,اإلعاقة وسبƔ,اإلعاقة
ýلƬبال Ǒد,السفلƤمواست ƚơورة الباƮادية الƬاإلر Ǉياس مǀم Ǒوم تنسǌات لمفƦياس الǀلم 
ýك Ǉات مƦقية,الجسمية الǚƤية,واألƮƤƬد,جتماعيةإلا,الǀات ونƦا الواقعية الưوالر Ǉع 
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 مơدودة فروƾ وجود النتاƊ ƝƑوơưت وقد,  الكلية الƦات وƤƊيراŹ لسلوكيةا والƦات ,الƦات
 ǐƊ توجد لم Ɗنơ ǊيǇ فǑ,الƦات مفǌوم Ɗبعاد بعƯ فǑ المǀارنة مجموعات بيǇ للƺاية
ƾفرو Ǒم فƲبعاد معƊ ومǌات مفƦال  .  

 معـاقي  لـدǌ  واǗجتماعي النƻسي والتواƼƺ الذات تƾدǐر ",)1997(,النجار دراسة .6
 ." غزƔ بƾطاƱ جسمǐاŷ اǗنتƻاضة

 المƮابيƊ Ǉقرانǌم وبيǇ نتفاưةإلا لمƮابيǇ اإلعاقة ƛƊر علǏ للتعرƻ الدراسة ǋدفت   
ƚوادơب ǎرƤƊ,Ǉم ƚيơ ƾالتواف Ǒإلوا النفسǑجتماع Ǉوم ƚيơ ديرǀات تƦال .  

-  Ǉم) 400(تكونت عينة الدراسة مǑابƮم Ǉم ƾعا  Ǉم ǇابيƮوالم Źة جسمياưاإلنتفا
 Ǉم ǎرƤƊ ƚوادơبناƊƇ  ةƨƹ Ƴات قطاƲافơم Ǒف Ǒالفلسطين ƔعƬال.  

  :األساليƔ اإلƮơاƑية المستƤدمة 
   T"ت" اƤتبار  -
-  ǐادơاأل Ǉالتباي. 

 ǊنƊ Ǐلƍ الدراسة ƝƑلت نتاƮوتو  :  
1.   Ǉيùوب Źة جسمياưاإلنتفا Ǒمتوسط درجات معاق Ǉية بيƑاƮơƍ لةǙات دƦ ƾتوجد فرو

 . لƦات Ɗقرانǌم المعاقيǇ بƋسباƤƊ Ɣرǎ وƦلǁ مơ Ǉيƚ تǀدير ا

2.  Ǉة وبيưاإلنتفا Ɣبسب Źجسميا Ǉمتوسط درجات المعاقي Ǉبي ŹياƑاƮơƍ دالة ƾتوجد فرو
 Ǒواإلجتماع Ǒالنفس ƾالتواف ƚيơ Ǉم ǁلƦو Ǉم العادييǌقرانƊ. 

 :يتƛƋر تǀدير الƦات والتوافƾ النفسǑ واإلجتماعǑ لدǎ المعاقيǇ جسùمياŹ بùالمتƺيرات    .3
) Ǉالتعليم , الس ǎاإلقت, ومستو ƴưوالو ǐادƮ. ( 
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  :السابƾة تالدراسا علǍ عاǃ تعǐƾب
  :العربǐة  الدراسات‐

Ǘوƈ : Ƽتعلǐ ماǐƺسي باألمنƻالن:  
للơùƮة   األساسيةالنفسǑ مǇ العوامý  األمƍ ǇƊ Ǉلƍ 1982 Ǐسماعيýدراسة  ƬƊارت -

المتƺيùرات   ǇƊعلǏù   1996ومنǌا دراسùة جبùر    ƊيưاŹالدراسات  وƊكدتالنفسية 
تùرتبط  ) المستوǎ اǙجتماعǑ,المستوǎ التعليمǑ, ة الƨواجيةالơال,السǇ(الديموƹرافية 

ƍŹرتباطا Źاǀيƛو Ǉباألم Ǒالنفس.  
 .النفسǑ األمǇعلǏ  األسريةƛر التنƑƬة ƊعلǏ  1985دراسة ơƬاتيت  وƬƊارت -

نتاǉƦǋ ƝƑ  وƊكدتالنفسǑ  باألمƹǇلƔ الدراسات علǏ النسƾ الǀيمǑ وعǚقتƊ ǊوƊكدت  -
 Ǐالدراسات علǇƊ يم الدينيةǀعور  الƬيد الƨتǇباألم     Ǐùة موسùا دراسùǌومن Ǒالنفس

 Ǒǋ1998وبا , Ǒريطǀوال ƭƤƬبوودراسة , 1992ودراسة الƊ 1993بكرة. 

 كمفاǋيم العربǑ واألمǇ الǀومǑ األمǇ مفǌوم بتوưيǋƨ 1989 ,ƠراǇ دراسة تناولت -
ýتتكام ƴوم مǌمف Ǉاألم Ǒالنفس. 

يǇ اǙتجاǉ السوǐ نơو التطرƻ سالبة ب ارتباطيǊدراسة عبد اŸ وجود عǚقة  وƊكدت -
ƳباƬƍاجة  وơالǇمǖل Ǒالنفس. 

 .باألمǇبيǇ الجنسيǇ بالƬعور  ƮơƍاƑيالم تƌكد الدراسات علǏ وجود فروƾ دالة  -

  :  النƻسي وعǘقتǈ بتƾدǐر الذات باألمنالدراسات التي تتعلƙ : Ƽانǐا
 ارتباطيǊù قùة  النفسǑ وجود عǚ واألمǇجميƴ الدراسات المتعلǀة بتǀدير الƦات  Ɗكدت -

ودراسة , 1982ودراسة جابر, 1981ومǉƦǋ Ǉ الدراسات دراسة ǋƨراǇ , قوية بينǌم
 Ǉسيơ1987 , Ǒ1989ودراسة كفاف ,  Ǉاùơود   , 1990ودراسة الطùمơة مùودراس
النفسǋ  Ǒو ƨيادة بالƬعور  باألمƨǇيادة الƬعور  ǇƊفǑ نتاƑجǌا الǏ  وƬƊارت, 1991

  .بتǀدير الƦات
 لǖمǇù توجد فروƾ بيǇ الجنسيǇ فǑ الơاجة  انǙ Ǌ, 1988 دراسة الكنانǑ وƬƊارت -

 .النفسǑ وتǀدير الƦات

  :النƻسي للمعاقǐن واألمن باǕعاقةالدراسات السابƾة التي تتعلƙ : Ƽالƙا
اǇ , 1983ودراسùة ǋيùƬاǇ   , 1971بعƯ الدراسات مýƛ دراسة الǌوارƬƊ  ǐارت -

واǋ Ǉنùاǁ تƺيùرات   اưطراƮ Ɣورة الجسم يƌدǐ الǏ الǀلƾ والǏ تƬويǊ الƦùات  
ƻوƤال ýƛم Ǉانفعالية للمعاقي , ƴالمجتم Ǉم Ʀنكاروالنبƍر   وùǀة الفùالơ ,  ǁاùنǋ Ǉوا

, الكبùت  , اإلسǀùاط , وƭلنكù ميكانيƨمات دفاعية تستعمý عند المùƮابيǇ مýùƛ ا  
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 Ǐعل Ǉكداƌوي ƯوالتعويǇƊ ا ا اإلعاقةǌلǚال Ǉارة الكوامƛاست Ǒر كبير فƛ  عوريةùƬ
  .وما بǌا مƮ Ǉراعات

- ưوƊتوơ  يمơ1981دراسة عبد الر ,ǇƊ   يمùيǀت Ǐعل Ǉالعاديي Ǉقدرة م ýاق Ǉالمعاقي
ميǚ لǚنسơاƔ وƦلǁ مƊ    ýǚùƤ Ǉùكƛر) المعاقيǇ(اǇالعǚقات اǙجتماعية المتبادلة و

 .النفسǑ باألمǇالتǀدير السلبǑ للƦات فǑ المواقƻ اǙجتماعية وبالتالǑ اقƬ ýعورا 

رفǌưا وتƛƋيرǋا علƊ  Ǐو اإلعاقةفǑ تǀبý  سرةاألكƛير مǇ الدراسات الǏ دور  وƊكدت -
 ýǚƤ Ǉم Ǌǌوج Ǒبات فǀع ƴưنفسيا او و Ǌاما مساعدت ƾارنفسية المعاǌƲƍ  دمةƮال

, 1981وùǋƨراǇ  , 1981وقد نوǉ الƦ Ǐلǁ كǚ مǇ فùاروƾ   واإلơباط األمýوƤيبة 
التǑ  النفسǑ بالنسبة للمعاƾ فǑ العاƑلة األمǇعلǏ انعدام  1983دراسة ǋيƬاǇ  وƊكدت
 .ƍفرادǋااơد  بƮƎابةتƮدم 

الǏ وجود عامý الƤوƻ  1987ماƊ  Ǒưكدالưفة الƺربية  ألبناƇوفǑ دراسة ƤاƮة  -
لƮفات  ويرتفƴ الƤوƻ والǀلƾ تبعاŹ, والمعاقيǇ مǇ الطلبة األơƮاƇجميǎ  ƴوالǀلƾ لد

 .الطالƔ الديموƹرافية 

, النفسǑù للمعùاƾ  و واألمǋǇناǁ عǚقة بيǇ قلƾ الموت  ǇƊالدراسات علǏ  وǌƲƊرت -
 ƊكدتǊù وƦǋا مùا  , النفسǑ واألمǇسلبǑ علǏ الơƮة النفسية  تƛƋيرللعǚقة  ǇƊ وƊكدت

 .1983ودراسة ديرانǑ , 2002ودراستǊ , 1996دراسة ǀƬير 

  :وتƾدǐر الذات باǕعاقةالدراسات التي تتعلƼ : رابعا
تǌم ومنǌا دراسة المعاقيǇ اقý تǀبǚ لƦوا ǇƊاƹلƔ الدراسات التǑ تناولǌا الباƊ  ƚơكدت -

  .1988ودراسة سامǑ وعبد المنعم, 1984وƨايد, 1986فƌاد توفيولي, ǀƬ1978ير 
مفùǌوم   ƊبعادالمعاقيǇ بƬكý عام Ǚ توجد بينǌم فروƾ فǇƊ  Ǒالدراسات  Ɗوơưتكما  -

 .1993الƦات ومنǌا دراسة دبيس

-  Ǒالفلسطين ƴưة بالوƮاƤ دراسة ǑوفƠưوƊ 1997النجار , Ǌدراست ǑفǇƊ المعاقي Ǉ
 Ɗكùƛر واǇ العادييƤƊ , Ǉرǎ ألسباƔتǀديرا لƦواتǌم مǇ المعاقيƊ  ǇكƛربسبƔ اǙنتفاưة 

 يتƛƋرتǀدير الƦات  ǇƊالنفسǑ مǇ المعاقيǇ وكاǇ مǇ نتاǉƦǋ ƝƑ الدراسة  باألمƬǇعورا 
دراسة عبد المùنعم   Ɗيưا ما ƊكدتǊبالسǇ ومستوǎ التعليم والوƴư اǙقتƮادǐ وƦǋا 

Ǒ1988وسام.  



111 
 

  :ألجنبǐةالدراسات ا‐
 والمưاǉر التواDouglas, et al "Ƽƺ, ) 1996( وƢƆرون,  دوجƧǘ ةـــدراس  .1

  ". المƾعدǐن لدǌ النƻسǐة
) المǀعديǇ( السفلǑ الƬلý مرǏư لدǎ التوافƾ عملية بدراسة وآƤروǇ دوجǚس قام     

 مǇ) 109( قوامǌا بلƸ عينة علǏ وƦلǁ , اإلعاقة سبƔ وƛƊر , لديǌم النفسية والمƲاǋر
Ǉعديǀالم ǇديƬالرا ǇدميƤابلة مستǀودلت,  اإلكلينيكية الم ƝƑالنتا Ǐعل ǇƊ 45 %Ǉم 
Ǐưم بدت المرǌعلي ƯعراƊ ƔاƑكتǙافة اưباإل Ǐلƍ Ưر بعǋاƲالنفسية الم ýƛعدم:  م 
,  التوافƾ فترة ýǚƤ الƺير  علǏ واǙعتماد,  الƺير علǏ المسƑولية وƍلǀاƇ بالƦنƔ الƬعور
 ولم.  الơياة قيد  علǏ ماƨاý ألنǊ مƲơوƲاŹ نفسǊ بعǌưم اعتبر وقد,  باإلơباط والƬعور
  .  والơوادƚ الơروƔ نتيجة المƮابيǇ بيǇ فروƊ ƾية تǌƲر

 لـدǌ  النƻسي التواAaron and Daviad   "Ƽƺ, ) 1966( ودǐƻǐد ǐƆرون دراسة .2
   ." المƾعدǐن

 Ƥمسيǌ )50 (Ǉاقوام بلƺت عينة لدǎ النفسǑ التوافƾ وديفيد,  آيروǇ مǇ كý درس    
"  بý"  قاƑمة الباƛơاǇ واستƤدم,  اإلناƚ مǇ مǀعداŹ اربعيǇ) 40( و,  الƦكور مǇ مǀعدا
ƾتبار, للتوافƤية"  برنورويتر" واƮƤƬت للơưوƊو ƝƑالنتا Ǐتبار علƤا "ýب  "ƾللتواف ǇƊ 
Ǉعديǀالم Ǉيميلو Ǐلƍ عدم ƾالتواف Ǒا اإلجتماعƦǋو ýيد Ǐعل ýم العدوانية الميوǌولم.  لدي 
 بالنفس الǀƛة مǀياس فǑ"  برونوريتر  اƤتبار علǏ والعادييǇ المǀعديǇ بيǇ فروƾ تǌƲر

confidence self درةǀجتماعية والمǙا Sociability  
 ǚك Ǐعل ýưفƊ درجات Ǐعام عل ýكƬب Ǉعدوǀالم ýƮơوǇتباريƤǙا  ýƮơ ما ƻǚƤب

 Ǉالعاديو Ǌعلي . Ǉاƛơدم الباǀاويưف افترا ǇǙاوơي ŹرياƲت نƇجا Ǒالت ƝƑالنتا ǉƦǋ تفسير Ǌي
 Ǌتǀسب Ǒالت ƚوơالب ƝƑالفة لنتاƤبة , مƦسترية كاǋ ƯعراƊ ǁناǋ ǇƊ اưفيفتر

Pseudohysteria  ƾار التوافǌƲƍ Ǉاولوơي Ǉعديǀالم ƇǙƌǋ ǎما . لدǌنƍ Ǉيفاưوي
 Spinal Cord مǇ قبǉƦǋ ǇƊ ý األعراǙ Ư تǌƲر لدǎ مرưا النƤاƳ الƬوكǑ  اكتƬفا

Patient طǀمنة  فƨالجسمية الم Ưباألمرا ǇابيƮالم ǎلد ǁلƦر كǌƲت ýب .  
Ɗو علǏ األقǑǋ ý استجابة ,  اكتƬافǌاجديدة تم  ستجابةƍويعتبراǇƊ Ǉ الǌستيرية الكاƦبة 

 ƾاولة للتوافơكم Ǉمƨالم Ưو المرƊ اإلعاقة Ɣǀرة عƬر مباǌƲقتة تƌم .  
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 والشعور األنا وقوƔ لموتا قلƼ بǐن العǘقة"حول,)Kaplan)1976 كابǘن دǐƻǐد دراسة
 ."المƻرطة الحساسǐة,  والكبت وعدمǈ باألمن

ǉƦǋ الدراسة ƍلǏ معرفة العǚقة بيǇ قلƾ الموت وقوة األنا والƬعور باألمǇ وعدمǊ  تǋدف
  . الơساسية المفرطة , والكبت 

 Ǉا  105وتكونت عينة الدراسة مƮوơ62مف  ƚاإلنا Ǉكور  43, مƦال Ǉم ,Ɵوتتراو 
  . سنة  63- 19ا بيƊ Ǉعمارǋم م

 Ǐدوات الدراسة علƊ تملتƬوا:   
1.  Ǉياس األمǀام ماسلو , مǋألبرا Ǉاألم ǇداǀفMaslow . 

 . مǀياس قلƾ الموت  .2

 . ألنا مǀياس قوة ا .3

 . الơساسية المفرطة , مǀياس الكبت  .4

والمتوسط , " ت"واƤتبار , لوƮوƍ ýلǏ النتاƝƑ معامǚت اǙرتباط استƤدم الباƚơ ل
 Ǒسابơو, ال ǐالمعيار ƻراơنǙا , Ǒالعامل ýليơوالت .  

 ǑتǓالدراسة ا ƝƑرت النتاǌƲƊو:   
  . وجود عǚقة بيǇ قلƾ الموت وقوة األنا  -
-  Ǉداǀف Ǉقة بيǚاللو وجود ع ƚاإلنا ǎالموت لد ƾوقل Ǉا  األمùم ǇǋعمارƊ Ɵتتراو Ǒات

 Ǉسنة 21-17بي. 

 . وت وجود عǚقة بيǇ الƮƤاƭƑ الديموجرافية والدينية و قلƾ الم -

يýǀ الƬعور بǀلƾ الموت لدƤ ǎريجǑ الجامعة مǇ الƦكور وǙ سيما المƌمنيǇ بùاليوم   -
  . فǌم ƬƊد Ɗمنا وƊوفر نƮيبا مơ Ǉيƚ قوة األنا , اƤǓر 

 لدǌ النƻسǐة المشكǘت"Joanna  W alicka) 1977( والǐكا جوانا دراسة .3
 ."السƻلي بالشلل المعاقǐن

 طريƾ عǇ,  النفسية واưǙطرابات السفلǑ الƬلý بيǇ العǚقة واليكا جوانا درست    
 ƍلǏ المستƬفǏ دƤولǌم منƦ,  الơوادƚ نتيجة سفلƬ Ǒلơ ýالة) 100( بلƺت عينة متابعة
ƣم تاريǌروجƤ  ,بعد ǇƊ لواƮơ Ǐعل Ɯǚالع ýيǋƋوالت Ǒالطب Ǒم والنفسƨǚوقد.  ال 

,  والǚمباǙة,  العدواǇو,  والسلبية اǙكتƑاƔ مǇ يعانǑ المǀعد ǇƊ الدراسة نتاƊ ƝƑوơưت
 النتاƊ ƝƑوơưت كما.  التوافƾ وعدم,  اǙنفعالǑ اǙستǀرار عدم,  الƺير علǏ واǙعتماد
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ǇƊ ýليǀال Ǉم Ǉالمعاقي Ǉبلوǀاإلعاقة يت ǇوƇويبد ýơم بǌتǚكƬم وتنمية مǌقدرات Ǉم ýجƊ 
  . Ɗنفسǌم علǏ اǙعتماد

 اǕعاقـة  بـǐن  العǘقة" ,Shurka and Florian )1978( وƺلورǐان شاركا دراسة  .4
  .  "واǗجتماعي النƻسي والضƸط الجسمǐة

مýǚƤ Ǉ تǀديرات , اإلعاقة علǏ  تǀدير العادييǇ للمعاقيǇ جسميا  ƊسباƔقام بدراسة 
)206 ( ǐادơال ƻƮال Ʀميǚت Ǉالفرنسية بالمدارسم  : ǁالمعار Ɣبسب Ǉالمعاقي ǇƊ Ơưات

سبơ Ɣوادƚ الطùرƊ ƾو العمýù   عاقيǇ بالơربية قد Ʈơلوا علǏ تǀديرات ƊعلǏ  مǇ الم
دراسة مǀارنة مفùǌوم الƦùات   )  م Ƭ Ǉ1978اركا وفلوريا( دراسة ƛانية لǌماو. وƹيرǋا

 ǎ32(لد ( ǎات لدƦوم الǌبمف Ɣرơال ǑابƮم Ǉم)24 (  ǎرùƤƊ ƚوادơ Ǒف Ǉالمعاقي Ǉم
  .الƦاتاستƤدم الباƛơاǇ مǀياس تنيسǑ لمفǌوم 

Ǚلة فǑ مفǌوم الƦات بيǇ مùƮابǑ الùơرƔ   وƊوơưت النتاǋ ǇƊ ƝƑناǁ فروقا Ʀات د
 Ɣرơال ǑابƮم ƠالƮل ýالعم ƚوادơ ǑابƮوم .  

 والنƻسـǐة  مǐةاالدǐن الƬƢائet al  Weber,,  "ƫ)1987( وƢƆرون وبر دراسة  .5
  " . للمعاقǐن

 Ƈجراƍ تتمǚابǀا  مǌعينة قوام ƴ72(م ( ديةǙير وƹ ةǋبعا ǇابيƮالم Ǉو . م)426( 
ƭƤƬ م Źجسديا Ǉير معوقيƹ  Ǉيùم بǋعمارƊ Ɵتتراو ǇيƦالجدد ال Ǒالفرنس ƫفراد الجيƊ Ǉ

سنة  والتǑ استǌدفت التعرƻ علƛƊ Ǐر نوƳ اإلعاقة ودرجاتǌا علǏ مفǌوم الƦات 20 -17
 ...Ƒت النتاơưوƊبالنواو ƾات المتعلƦوم الǌمف ǇƊ Ɲ لم Źجسميا Ǉالمعاقي ǎالجسدية لد Ǒơ

Ƭم بǌعاقتƎب ǇعروƬي Ǚ مǌاإلعاقة ف Ɣبسب ƯفƤا  ينùǌالمرتبطة ب ƻالمواق Ǒف Ǚƍ دة ..
كما ǇƊ المعاقيǇ جسمياĄ Ź لديǌم تفاýƌ بالمستǀبƊ ýكƛر مǇ األسوياƇ  فǑù مفùǌوم الƦùات    

 ƴالمجتم Ǉع ýاƨنعǙياة اơ Ǉر مƛكƊ المساعدة والتدعيم Ǒة فơưبة واƹم رǌولدي . 
 
 
 

  
 
 



114 
 

 الحـادƬ  Ɣابةلǖ النƻسǐة اǗستجابات" , Michal, et al"  وƢƈرون"  مǐشال دراسة .6
ƱاƢلي الشلل" (  الشوكي بالنƻالس  (. 

 وùƮƤاƭƑ  بالùƬلý  لƮǘابة النفسية اǙستجابات علǏ التعرƻ الدراسة ǉƦǋ استǌدفت
ƾالتواف ƴم ǉƦǋ اإلعاقة  ,ǁلƦو Ǐعينة عل Ƹا بلǌ90( قوام (معاقا ýلƬبال Ǒالسفل )عداǀم (

  .  المستƬفǏ مƺادرتǌم بعد, 
وكانت ǉƦùǋ  , ات الوجدانية بǀيت موجودة لدǉƦǋ ǎ العينة وبينت النتاǇƊ ƝƑ اǙستجاب

استجابات تùǌƲر  : مرتبطة ارتباطا سلبياŹ باستجابات الوجدانية اǙنفعالية ƍلǏ  اǙستجابات
استجابات لǘعاقة علǏ المدǎ الطويý , استجابات ƛانوية كمơاولة للتوافƾ , بعد اإلƮابة 

 . ƝƑكما بينت النتا ,ơ ǇيƦال Ǐưالمر ǇƊ  لواùƮơ اإلنكار Ǒدرجات عالية ف Ǐلوا علƮ
 ƔاƑكتǙا Ǒف ýقƊ درجات Ǐعل , ƔنƦعور بالƬوال Ɣưƺوال ,  ýبǀتùالمس Ǒف ,  ýùƮơو

 ƔاƑكتǙوا ƾلǀال Ǒدرجات مرتفعة ف Ǐعل Ǐưالمر Ưبع ,  ƔنƦùعور بالƬوال Ɣưƺوال ,
 ǇبيƑالمكت ǎقليلة لد Ɯǚالع ýقبو Ǒبة فƹوكانت الر ,Ǚا ǇƊ Ǐكد الدراسة علƌستجابات وت

 ýيǋƋعمليات الت Ǐر علƛƌت ýلƬبال ǇابيƮالم ǎعة لدƑاƬالنفسية ال ,    ǉƦùǋ  ǏùƮا توƦùل
 ýيǋƋالت ƨمراك Ǐلƍ Ǐưالمر ýويơت ýقب Ǒاد النفسƬاإلر ƻيƛرورة تكưالدراسة ب .  

 لدǌ الذات مǊƻوHarvey and Greenway "ǃ) 1984( وجرǐنواǉ ǎارƺي دراسة .7
  ." جسمǐاŷ المعاقǐن األطƻال

  ǎجرƊ  Ǉبالعاديي Ǉالمعوقي ǎات لدƦوم الǌارنة مفǀدراسة لم ǐوجرينوا Ǒارفǋ ,  ǁùلƦو
) 13(, طفŹǚ مǇ المعوقيǇ جسمياŹ الملتǀơيǇ بالمùدارس العاديùة   ) 20(علǏ عينة قوامǌا 

طفŹǚ مǇ األسوياƇ تراوơت Ɗعمùارǋم بùيǇ   ) 18(طفŹǚ مǇ المعوقيǇ بالمدارس الƤاƮة 
 –لمفǌوم الƦùات   ǋpiers‐Harrisاريس  –اس بيرس وبعد استƤدام مǀي. سنة  12 -9

 Ǉوالمعوقي Ƈاألسويا Ǉلة بيǙات دƦ Źفروقا ǁناǋ ǇƊ ƝƑت النتاơưوƊ ) بالمدارس Ǉيǀơالملت
كما ùƬƊارت الدراسùة ƍلǇƊ Ǐù    , فǑ مفǌوم الƦات لƮالƠ األسوياƇ ) العادية والƤاƮة 

وارتفùاƳ مسùتوǎ الǀلƾù    اإلعاقة الجسمية تƌدƍ ǐلǏ اإلơساس المنƤفƯ بتǀدير الƦات 
  . والنƲرة ƹير المتكاملة للƦات 

  ." اǗجتماعǐة وتƻاعǘتǈ المعاƼ شǐƬƢة" , Speck, ) 1985( سبƿ دراسة  .8

  Ǉاقوùا المعǌمن Ǒيعان Ǒت التǚكƬالم Ǐعل ƻركيا للتعرơ Ǉبدراسة المعاقي ǁقام سب
Ǉ مǇ اǙنعƨùاý  لباǇƊ  ƚơ المعاقيǇ يعانواتƠư ل, لطرƾ لعǉƦǋ Ɯǚ المƬكǚت وƊفýư ا
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  ǇƊ Ǐùلƍ ƝƑارت النتاƬƊوية  وưدية  عǙو Ǉالبا ما تكوƹ Ǒم التǌرا إلعاقتƲن ǑجتماعǙا
 Ǒǋ يسيةƑت رǚكƬم ƚǚƛ Ǌيواج ǇƊ Ǌعلي ƾالمعو ƭƤƬال :  Ǌùعلي Ɣوما يترت ƨالعج ,

ومفǌوم الƦات المنƤفƯ الǐƦ نتƝ عǇ اǙ تجاǋات اǙجتماعيùة  , وردود الفعý اǙنفعالية 
المùƬكǚت اǙجتماعيùة التƛ    Ǒùم ردود الفعý الدفاعية التǑ ينميǌا ليتماǏƬ مƴ , السالبة 
Ǌǌتواج .  

 تكـوǐن  علǍ الجسمǐة اǕعاقة ƙƈر" , Lawrence, ‐ B, ) 1991( لورنƧ دراسة  .9
ǃوǊƻالذات م  ,Ǎوعل ǃعال التعلƻال  . "  

د Ɗوơưت وق, قام لورانس بدراسة تƛƋير اإلعاقة الجسيمة علǏ تكويǇ مفǌوم الƦات  
وتǀلýù  , النتاǇƊ ƝƑ اإلعاقة الجسمية تƛƌر علǏ قدرة التعلم الفعاý لǖفراد المعاقيǇ جسديا 

 ƇباǓا ǇƊ Ǐلƍ ƝƑارت النتاƬƊ ات وقدƦوم الǌت مفǙمعد , Ǉالمدرسي ,  ǇƊ Ǉùيمك Ƈǚمƨوال
  . يساعدوا األفراد المعاقيǇ بدرجة كبيرة علǏ تǀơيƾ مفǌوم ƍيجابǑ للƦات 

 التنبـKinney WB and Coyle Cp ,  " Ɗ) 1992( وكوǐـل ,  كǐنـي  دراسـة   .10
  " .جسدǐا المعاقǐن الراشدǐن لدǌ الحǐاƔ عن بالرضي
Ǒا فƦǋ ƚơتم الب ƭơف ǎمد Ǒưالر Ǉع ơياةال ǎلد ǇديƬالرا Ǉجسديا المعاقي ,Ǉع 
ƾابلة طريǀية المƮƤƬال Ǒت التǀطب Ǐةعين عل Ƹا بلǌدا) 790(  قوامƬمعاقا را .  
 ومǀيùاس ,  لروƨنبيرƜ الƦات تǀدير مǀياس:  Ǒǋ مǀاييس ƚǚƛ اƛơاǇالب استƤدم وقد
 Studies Depression Scale (Epidemiological(األوبƑة علم دراسات لمركƨ الكƉبة

  . Life Three) 3( الơياة مǀياسو
 الفùراƷ  بوقùت  اǙسùتمتاƳ  طùرƾ  عǇ والرǑư الراơة ǇƊ النتاƊ ƝƑوơưت وقد

 العوامǉƦùǋ  ýù  اơتلùت  ơيƚ,  الơياة عǇ بالرưا للتنبƌ مƬƌر ǋƊم كانت)  ستجمامإلا(
 والوƴùư ,  الǑơùƮ  الرǑư,  اǙقتƮادية العوامǋƊ ýمية ƍلǏ باإلưافة األولǏ المرتبة

Ǒاإلجتماع  ,ýوالعام Ǒدير,  الدينǀات وتƦكدت وقد,  الƊ تƨبرƊام الدور وǌال ǐƦال Ǌيلعب 
Ǒưالر Ǉع ƳستمتاǙبوقت ا Ʒالفرا Ǒدعم ف Ǒưالر Ǉياةال عơ ǎلد Ǉميا  المعاقيùجس  .      

 يتƛƋر الفراƷ وقت وƍمưاƇ الơياة عǇ الرǑư مستويات ǇƊ الدراسة نتيجة Ɗوơưت كما
ƴưبالو ǑيفƲالو)Ƴنو ýالعم (ƭƤƬلل ƾالمعا, ƨùويترك  ƫاùǀالن  ýوùơ  دورùام  الùǌال 

  .  التǋƋيý مراكƨ فǑ تتم فعالة عƜǚ كطريǀة لǚستجمام الفعالة والمساǋمة
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 الطموحات,  الذات تƾدǐر" , Arnold and Chapman, ) 1992( ولدارن دراسة  .11
  ." جسمǐاŷ المعاقǐن لدǌ والتوقعات

Ƥمسة عƬر مǇ المعùاقيǇ  ) 15( قام الباƛơاǇ بدراسة  مǀارنة علǏ عينة بلƸ قوامǌا 
Ź15( جسميا (  Ǉالعاديي  Ǉم ) مǌجسامƊ Ǒكم فơم قدرة التǌاس    ) لديùيǀدما مƤتùد اسùوق

 Ɯنبيرƨرو )Rosenberg  ( اتƦدير الǀلت , ǁبلǀياس مستǀوم)Your Futuer (  يمùيǀلت
وآمالǌم وكانت  النتيجة ƊنǙ Ǌ توجد فروƾ دالùة  , وطموơاتǌم المستǀبلية , تǀدير الƦات 

 Ǉالمجموعتي Ǉرت  , بيùǌƲƊ Ǒة التǀالساب ƚاơاألب ƝƑنتا ƴم ƾجعة لم تتفƬالنتيجة الم ǉƦǋ
ارتباط داý بùيǇ تùǀدير    ,يوجدقد بينت الدراسة ƊنǊ لم و, المستوǎ المتدنǑ لتǀدير الƦات 

ولكǇ كاǋ Ǉناǁ ارتباط سلبǀǋ , ǑيǇ المعاقيǇ جسميا وبيǇ طموơاتǌم وآمالǌم االƦات للمر
 Ǉبالنسبة للعاديي .  

 بعنـوان  ,)Lynch and Cieechtti)1992 سǐكشǐتي ودانت لǐنƩ مǐشǐل دراسة .12
  . "مدرسǃǊǐ قبل من Ƣشونةو بƾسوǐ Ɣعاملون الذǐن األطƻال عن تƾارǐر"

 يعامý التǑ والƬƤونة الǀسوة ƊسلوƔ بيǇ العǚقة علǏ تعرƻال ƍلǏ الدراسة ǉƦǋ تǋدف
  .  النفسǑ باألمǇ وƬعورǋم مدرسيǌم قبý مǇ األطفاý بǌا

 Ǉ215وتكونت عينة الدراسة م  Ǉم ما بيǋعمارƊ Ɵتتراو Źǚقسموا , سنة  13 -7طف
 Ǉمجموعتي Ǐلƍ : ýم    مجموعة األطفاǌيùمدرس ýùقب Ǉùونة مƬƤسوة وǀب Ǉيعاملو ǇيƦال
ومجموعة األطفاý الƦيǇ يعاملوǇ معاملة ơسنة والبالƸ عددǋم , طفŹǚ  115والبالƸ عددǋم 

100  ýطف .  
     ýùقب Ǉùنة مùسơ ةùمعامل Ǉيعاملو ǇيƦال ýاألطفا ǇƊ الدارسة ǉƦǋ ƝƑنتا Ǉم Ǉوتبي

  . Ǉ بǀسوة وƬƤونة مدرسيǌم Ɗكƛر ƬعوراŹ باألمǇ مǇ األطفاý الƦيǇ يعاملو
 العوامل", Wolman –and Basko DE,)1994(باسكودǎو  ‐وولمن دراسة .13

ƔرƙƊالم Ǎر علǐدƾالذات ت Ǎن الذات ووعǐƾǉن للمراǐالمعاق ŷاǐبالعمود  جسم ǎرƾƻال ".   
,  والùƮƤƬية ,  ƹرافيùة والديم العوامý تƛƋير علǏ لتعرƻا علǏ الدراسة ǋ ǉƦǋدفت
 بالعمود المƮابيǇ للمراǀǋيǇ الƦات تǀدير علǏ اƤǓريǇ  تجاǋاتوا واǙجتماعية,  العاƑلية
ǐرǀدم الفƤاست ƚơياس الباǀدير مǀات تƦال Ɯنبرƨة,   لروǀابلة طريǀالم Ǐعينة عل  Ƹùبل 
:  التاليùة  األبعùاد  الدراسùة  ùƬملت  وقد,   الفǀرǐ بالعمود  المعاقيǇ مǇ) 107(قوماǋا
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,  الƨùمƇǚ  مƴ العǚقة,  األسرية التفاعǚت,  الƮƤƬية السيرة,  اǙجتماعية الديمجرافية
 وطموùơات ,  الجنسية الǀƛافة,  اإلعاقة نơو واǙتجاǋات,  المدرسية والƤبرات األنƬطة
ýبǀت وقد,   المستơưوƊ  ƝƑالنتا ǇƊ قاتǚميمة األسرية العơال ǎومد  Ɵماùس  Ǉديùالوال 
 موجƔ  تǀديرƦات تكويǇ فƍ ǑيجابǑ دور لǊ كاǇ اإلجتماعية بالمƬاركة المعاقيǇ ألبناǌƑم

,  المدرسية المƬاكý:  كانت الدراسة لنتاƝƑ  وفǀاŹ الƦات تǀدير علǏ السلبية العوامƊ ýما, 
 قليلة  المدينة ơ ǇƊيƺƮ ƚيرة مدينة فǑ العيƫ,  للمعاقيǇ ونƲرتǌم,  اƤǓريǇ واتجاǋات

 ƍلǏ يƬير الدراسة ومجمý,  المعاƾ لدǎ الƦات ووعǏ الƦات تǀدير علǏ سلبياŹ تƛƌر لعدد ا
ǇƊ قةǚع Ǉم الوالديǌƑبناƋب Ǉيǀǋا المراǌم لƲعƊ رƛاأل Ǒف Ǉورة  فكرة تكويùƮو  Ǒùووع 

ƔاƬال ǊاتƦب  .  
 العƬب لمرƭ النƻسي التǐƙƉر" ,Hogg ,et al , ) 1994(  وƢƆرون ǉوƚ راسةد .14

   ." الحركي
  Ǒùركơال ƔƮالع Ưمر Ǉع Ɲالنات Ǒر السيكولوجƛبدراسة األ Ɯوǋ دم . قامƤتùاس  

مƮاƔ بمùرƯ األعùƮاƔ الơركǑù    ) 59(مǀاييس قياس الƦات علǏ عينة بلƸ قوامǌا 
, تƛƋير المرƯ العƮبǑ علǏ الơالة النفسية  للمريƯ وعلǏ نمط ơياتǊ اليومية : لمعرفة 

 Ǚ مƊ ديدةƬديد مرتبط باإلعاقة الƬال ǇاƨتǙعدم ا Ǉا كاƦƍ وفيما .  Ưريùقدرة الم ǎومد
 Ǉع Ɲط الناتƺưال ýمơت Ǐعل ǑبƮالع Ưالمر ,  Ǌùدرتǀب Ưالمري Ǉيماƍ ǎومعرفة مد

 Ưالمر Ǒكم فơالت Ǐعل.  ƝƑت النتاơưوƊ ة  : وقدùالơال Ǐر علƛƌي ǑبƮالع Ưالمر ǇƊ
 ƝƑسجلت النتا ƚيơ Ưبة : النفسية للمريƉات , الكƦدير الǀت Ǉم Ǒالمتدن ǎوالمستو , ǇƊو

 Ưالمر ƯعراƊ دةƬ Ǉارتباط بي ǁناǋ ,Ɗ ƚيơ Ưالمر ýبǀديد   وعدم تùƬال Ưرùالم Ǉ
 Ǒالجسم Ɣالجان Ǒف  Ǉاƨعدم اإلت Ǉم ŹراƛƊ ƚدơƊ .  

ǇƊ درةǀال Ǐعل ƫالتعاي ƴم Ưدة ترتبط لم المرƬب Ưاألعرا  ,ǇƊ ƨالعج  Ǒمùالجس 
  .  التơكم علǏ بالǀدرة داƤلƬ Ǒعور المريƊ ƯعطǏ البسيط
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 اǕعاقة شدƔ درجة ƙƈر" ,  Minchom ,et al) 1995(  وƢƆرون مǐنكوǃ دراسة  .15
  " .  جسمǐاŷ المعاقǐن الشباب لدǌ الذات مǊƻوǃ لǍع

قام الباƚơ بǀياس تƛƋير اإلعاقة الƬديدة علǏ تǀدير الƦات ومفǌوم الƦات علǏ عينùة  
وقùد  , معاقاŹ بƮƎابة العمود الفǀرǐ مǇ طƔǚ المدارس ) 79( الدراسة التǑ بلƸ قوامǌا 

ƇǙƌǋ Ǒمعلم ýقب Ǉم  Źمم ميدانياƮ ياسǀم ƚơدم الباƤاست  Ʀميǚاس  ) 12( التùيǀبندا ب :
,  والمعدǙت األكاديميùة  , وقدرة األعưاƇ الجسمية علƊ ǏداƇ وƲيفتǌا , الǀدرة الجسمية 

 ǇƊ ت الدراسةơưوƊو :  
  . اإلعاقة الƬديدة  تǀلý مǇ تǀدير الƦات  -
 . فǑ تǀدير الƦات  اŹانƤفاưاإلعاقة الƤفيفة  ǐسجƦ ýو -

 . Ƥفيفة  تبƎعاقاانت ƊعلǏ عند المعاقيǇ بالنسبة للمعدǙت األكاديمية فǀد ك -

  
 ,)John E.,Robert ,et al ,1996(  وƢƆرون روبرت جون دراسة  .16

 عǇ الناجم النفسǑ باألمǇ الƬعور مستوǎ بيǇ العǚقة عǇ الكƍ ƻƬلǏ الدراسة ǋدفت
 عǇù  والكƻùƬ  البالƺيǇ عند النفسǑ اǙكتƑاƊ ƔعراƯ وǌƲور باألبويǇ اǙرتباط طبيعة
  وانƤفùاƯ  الùوƲيفǑ  اùƤǙتýǚ  نơو اǙتجاǉ بيǇ كوسيط  باألمǇ  الƬعور مستوǎ دور

ǎدير مستوǀات تƦال  .  
 ƹيùر  مǇù  الجùامعيǇ  الطلبùة  مǇ فردا144Ź مǇ  األولǏ الدراسة عينة تكونت وقد

ǇريجيƤال Ǉم مǌانية الدراسة وعينة,  طالبة 88 بينƛتكونت ال Ǉ218 م Ɣطال Ǉجامعة م 
)Ǒمƨتسب  (Ǉم مǌبين  )137  (طالبة Ɵم تتراوǋعمارƊ Ǉبي  )ط   سنة)  17-49ùبمتوس 

ǐ20.3(  عمر (ƻراơوان ǐمعيار  )5.1 (ة الدراسة وعينةƛالƛال Ǉم )طالبة) 119  Ǉùم 
  عمùرǐ  بمتوسùط  عاماŹ) 27-17(  بيƊ ǇعمارǇǋ تراوơت ويسترǇ نورƚ جامعة طلبة

)18.6 (ƻراơوان ǐمعيار  )1.3 . (  
جود عǚقة بيǇ عدم التمتƴ بالعǚقة الơميمùة مƴù   وقد ǌƲƊرت نتاƝƑ الدراسة  عǇ و

 Ǉعور باألمƬال ǎمستو Ǒف ƭǀوالن Ǉالوالدي ,ǉتجاǙبا  ǑيفƲالو ýǚتƤǙو اơود  , نùووج
كما ǇƊ انƤفاƯ مسùتوǎ  , عǚقة بيǇ اƤǙتýǚ الوƲيفǑ وانƤفاƯ مستوǎ تǀدير الƦات 

 ƯعراƊ يادةƨ ƴرة مƬقة مباǚع Ǌات لƦدير الǀتƔاƑكتǙوان,  ا Ǐلƍ ǐدƌقد ي Ǉعدام  األم
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 ƯعراƊ ورǌƲƔاƑكتǙا  ýǚƤ Ǉم Ʒالبلو Ǉس ǑفƯفاƤان    ǎدùات لƦدير الǀت  ǎمستو
 Ǉيƺالبال .  
  

 العناǐـة  مراكـز  بǈ تƾوǃ الذǎ الدور ",)Greenman)1997 جرǐنمان دراسة  .17
Ɣجل من باألسرƈ ƼلƢ Ɣسرƈ الحةƬ."  

كƨ العناية باألسرة مƊ ǇجƤ ýلƾ تǌدǉƦǋ ƻ الدراسة ƍلǏ معرفة الدور الǐƦ تǀوم بǊ مرا
 ƇاơƮƊ ýطفاƊ تربية Ǐة وقادرة علơالƮ سرةƊ . 

 اǙقتùƮادǐ  المسùتوǎ  علǏù  التركيƨ مǇ بد Ɗ Ǚنƍ ǊلǏ الدارسة ǉƦǋ  نتاƝƑ وƊوƮت
 ƍنùƬاƍ  Ƈمكانية دراسة وƊ المعيƬة مستوǎ ورفƴ الơياة بمستوǎ والرقǑ الơƮية والتنمية
ƨباألسرة للعناية مراك Ɣاأل إلكساýعور طفاƬال Ǉباألم Ǒالنفس  .  
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 :تعǐƾب علǍ الدراسات األجنبǐة

انǙ Ǌ توجد فروƾ فǑ التوافƾ النفسǑ بيǇ المƮابيǇ  1946دراسة دوجǚس  ƬƊارت -
 ƚوادơ Ǒف ǇابيƮوالم Ɣروơال ǑفǎرƤƊ, دراسة النجار ƴم Ưا يتعارƦǋ1997و ,

  .س Ʀلǁعك Ɗكداơيƚ , 1981مƴ دراسة ويبر وƊيưا
 ƊفرادالمƮابيǇ جسديا مǇƊ  Ǉللجيƫ الفرنسǑ كانت نتاƑجǌا , 1981وفǑ دراسة ويبر -

 ألسùباƔ مǇù المùƮابيƊ    Ǉكƛرالجيƫ الفرنسǑ لديǌم تفاýƌ بالمستǀبý وتǀدير للƦات 
ǎرƤƊ رƛكƊو  Ǉم ǙƌتفاƇاألسويا. 

عùƮابية   ƊمùراƯ لوجùود   ƬƊارت, 1976ودراسة ديفيد, 1966دراسة ايروƊ Ǉما -
مباƬرة كمơاولùة   اإلعاقةتǌƲر بعد , مýƛ الǌستيريا الكاƦبة ƤƊرǎ وƊمراƯ وǋƦانية
ƾللتواف. 

وجود عǚقة بيǇ الƮƤاƭƑ الديموƹرافية والǀيم الدينية , 1976دراسة كابǇǚ وƊكدت -
ودراسùة  , 2002وƦǋا ما ƊكدتǊ بعƯ الدراسات العربية كدراسة فاطمùة , واإلعاقة
 .1987ودراسة سامǑ , 1997النجار 

- ƬƊ1997جوانا  ارتو , ǏالǇƊ  Ǉم مǌقدرات Ǉم وينموǌواتƦ Ǉبلوǀيت Ǉالمعاقي Ǉم ýليǀال
 Ǐعتماد علǙا ýماجǌنفسƊ. 

تتسùبƔ   اإلعاقةسلبيا واǇ  تƛƋيراتƛƌر علǏ الƦات  اإلعاقة ǇƊاƹلƔ الدراسات  وƊكدت -
مýùƛ  , ومفǌوم الƦùات المùنƤفƯ  , األفعاýوردود , العجƨفǑ مƬكǚت رƑيسية منǌا 

, 1995مينكùوم , ùǋ1994وƜ , 1991لùورانس , 1985سيبǁ, 1984رفǋǑا(دراسة 
 ).1996روبرت

 ǇƊ وآùƤروǇ , 1992اƹلƔ الدراسات ومنǌا دراسة ميùƬيý ودانتƊ   Ǒùيưا وƬƊارت -
ومعاملة المعلميǇ الơسنة للطالƔ المعاƾ تƨيد مǇ تǀدير الƦات ومǇ , المعاملة الوالدية
 .النفسǑ باألمǇارتفاƳ الƬعور 

راسات ǇƊ المعاقيǇ بƮƎابات Ƥفيفة كانت معùدǙتǌم األكاديميùة   وقد بينت بعƯ الد -
 ).1990,مينكوم واƤروƊ)Ǉفýư مǇ معدǙت العادييǇ وƦǋا ما ƊكدتǊ دراسة 
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-      ǎرùǀال ǇƊ اùǌجƑنتا Ǉùم Ǉاùات كƦدير الǀت Ǐرة علƛƌالم ýالعوام Ǐدراسة عل Ǐوف
رǉ لƦاتǊ ومنùǌا  الƺƮيرة وقلة السكاǇ الƦيǇ يتعاملوǇ مƴ المعاƾ تƛƌر سلبا علǏ تǀدي

  ) . 1994,وولمǇ(دراسة 
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  الطرƾǐة واǕجراƅات 
ƮفاŹ مفŹǚƮ لǘجراƇات التǑ اتبعǌا الباƚơ فǑ تنفيƦù الدراسùةÜ   يتناوƦǋ ýا الفýƮ و

 ǁلƦ Ǉالدراسة ووم Ǉبمكا ƻالتعري   Üةùالدراس ƴùمجتم ƻƮوو Üالدراسة Ɲǌمن ƻتعري
Ü والتƋكد مƮ ǇدقǊ وƛباتÜǊ وبيùاǇ  )المǀياس( وتơديد عينة الدراسةÜ وƍعداد Ɗداة الدراسة

تƤدمت فǑ معالجة النتاÜƝƑ وفيما يلƍ  ǑùجراƇات الدراسةÜ واألساليƔ اإلƮơاƑية التǑ اس
   .وƻƮ لǉƦǌ اإلجراƇات

 :مجتمƲ الدراسة

   Ǉيتكو ƴالية الدراسة مجتمơال Ǉم ƴجمي Ɣǚالط Ǉالمعاقي Ǒات جامعات فƲافơة مƨƹ 
Ƹم والبالǋعدد Ǒوالơ )680(وقت معاقا Ƈجراƍ الدراسة .  

  :عǐنة الدراسة  •
  ).فرد224(مǇ مجتمƴ الدراسة تبلƸ تتكوǇ عينة الدراسة  مǇ عينة عƬواƑية بسيطة 

  :حدود الدراسة  •
  : الحد األكادǐمي 

 بتǀدير وعǚقتǊ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ لدǎ النفسǑ األمǇ علǏ الدراسة ǉƦǋ اقتƮرت   
  . المعاقيƮƤƬ Ǉية فƤƊ ǑرƊ ǎبعاد ƍ ǐƊلǏ تتطرƾ ولǇ الƦات

  : الحد ƈلزماني 
  .م2009 تơǏ م2006 العام فǑ الدراسة ǉƦǋ تطبيƾ سيتم   

  : الحد المكاني 
  .  بفلسطيƨƹ Ǉة مơافƲات جامعات علǏ الدراسة ǉƦǋ تطبيƾ سيتم   
  :ƈدوات الدراسة  •

  : سوƻ يستƤدم الباƚơ فǉƦǋ Ǒ الدراسة ƊداتيƊ Ǉساسيتيǋ Ǉما 
1- Ƨاǐƾسي  مƻاألمن الن.  
 .مǐƾاƧ تƾدǐر الذات  -2

, كرونبùاƊ  Ƣلفùا  امýù ومع النƮفية Ƒƨةالتج طريƾ عƛ Ǉباتǌا بơساƔ الباƚơ وسيǀوم   
 عرǌưا وكƦلǁ,  للمǀياس الكلية الدرجة  مƴ فǀرة كý ارتباط معامý طريƾ عǇ وƮدقǌا

Ǐمجموعة عل Ǉم Ǉكميơالم .  
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Ǘوƈ :ƛǊالدراسة من: 

    Ǉم ýجƊ ƾيǀơت ƻداǋƊ قام الدراسة ƚơدام الباƤباست Ɲǌالمن ǑفƮال الوǐƦ يýاوơ Ǉم 
ǊلǚƤ ƻƮرة وǋاƲال Ƴوưسي ناألم( الدراسة موƻالن ǌاضة معاقي لدƻانت ǍƬي األقƺ 

 العǚقùة  وبياǇ بياناتǌا وتơليý) الذات بتƾدǐر ǈوعǘقت غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة الجامعات
Ǉا بيǌمكونات ƇراǓوا Ǒالت Ɵا تطرǌولơ والعمليات Ǒا التǌمنưار تتƛǓوا Ǒا  التǌƛدùơت ,
 مùơددة  مùƬكلة  Ɗو ùƲاǋرة  لوƻùƮ  المنƲم العلمǑ والتفسير التơليƬƊ ýكاơƊ ýد وǋو

 المùƬكلة  Ɗو الùƲاǋرة  عǇù  مǀننة ومعلومات بيانات جمƴ طريƾ عǇ كمياŹ وتƮويرǋا
  .  الدقيǀة للدراسات وưƤƍاعǌا وتơليلǌا وتƮنيفǌا

  
 :مجتمƲ الدراسة: ƙانǐا

 العùام  فƨƹ Ǒة مơافƲات فǑ األقǏƮ انتفاưة معاقǑ جميƴ مǇ الدراسة مجتمƴ تƋلƻي   
Ǒ2009-2008( الدراس(Ü البƸم الǋعدد)680 (Ǒالفلسطينية الجامعات ف.  

  
  عǐنة الدراسة: ƙالƙا

 الفلسùطينية  الجامعùات  فǑ معاƾ وطالبة طالƔ)  270 ( علǏ الدراسة عينة اƬتملت   
 الدراسùة  مجتمƴ مǇ%) 40( تمýƛ وÜ Ǒǋ 2008/2009 الدراسǑ للعام ƨƹة بمơافƲات

) 224(  استرد الباƮÜ Ǚƍ ǇƊ ƚơلǑاأل المجتمƊ ƴفرد مǇ اǙستطǚعية العينة استƛناƇ بعد
  :الدراسة عينة Ɗفراد توƨيƴ وƠưي) 2( والجدوý اإلƮơاǑƑ للتơليƮ ýالơة استبانة

  ) 1(جدول رقǃ ال
Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ الجنس.    

Ƨة النسبة العدد الجنǐالمئو  
 Ʀ 187 83.48كر

ǏƛنƊ 37 16.52 
Ƴ100 224 المجمو 
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  )2( رقǃ جدولال
Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ اإلعاقة سنوات عدد.   

اإلعاقة سنوات عدد المƑوية النسبة العدد   
ýقƊ Ǉ11350.45 سنوات 3 م 
Ǉ4921.88 سنوات 6-4 م 
 6227.68 سنوات 6 مƊ Ǉكƛر

Ƴ100 224  المجمو 
  )3(جدول رقǃ ال

Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ ƴưالو ǐادƮقتǙس اǖرةل.  
 ǐادƮقتǙا ƴưالو

 النسبة المƑوية العدد لǖسرة

ƯفƤ9241.07 من 
ƴ13258.93 مرتف 
Ƴ100 224  المجمو 

  )4(جدول رقǃ ال
Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ ǎالمستو Ǒالدراس.  

Ǒالدراس ǎوية العدد المستوƑالنسبة الم 
ý6227.68 األو 
Ǒانƛ3113.84 ال 
ƚالƛ7031.25 ال 
 6127.23 ابƴالر

Ƴ100 224  المجمو 
  )5(جدول رقǃ ال

Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ ةƑƬاألسرية نمط التن.  
 النسبة المƑوية العدد نمط التنƑƬة

 4017.86 جداŹ امơةمتس
 11350.45 امơةمتس
 4118.30 لطةمتس
 3013.39 جداŹ لطةمتس

Ƴ100 224  المجمو 
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  )6(جدول رقǃ ال
Ơưيو ƴيƨفراد توƊ الدراسة عينة Ɣسơ Ƴابة نوƮاإل.  

 النسبة المƑوية العدد نوƳ اإلƮابة
ƚوادơ ابةƮƍ 83 37.05 

 Ʈƍ 141 62.95ابة انتفاưة

Ƴ100 224  المجمو 
  

 :الدراسة  ƈدوات
  .مǐƾاƧ تƾدǐر الذات-1
  مǐƾاƧ األمن النƻسي -2

ŷǗوƈ :ر الذاتǐدƾت Ƨاǐƾم  
 الدراسùة  بمùƬكلة  المتعلùǀة  السùابǀة  والدراسùات  التربوǐ األدƔ علǏ طƳǚإلا بعد  

Ƴǚواستط ǐƊعينة ر Ǉم ǇيƮƮƤالمت Ǒة النفس علم فơƮية  والùالنفس  Ǉùع  ƾùطري 
 الƤطùوات  وفƾ المǀياس ببناƇ الباƚơ قام الرسمƹ Ǒير الطابƦ ƴات الƮƤƬية المǀابǚت

  :اǓتية
 .Ʈياƹة الفǀرات -

 يوƠùư )  2( رقم والملƾơ فǀرة )Ƭ )50ملت والتǑ األولية ƮورتǊ فǑ المǀياس ƍعداد -
 .األولية ƮورتǊ فǑ المǀياس

- Ưياس عرǀعل المǏ ƻرƬالم Ǉم ýجƊ تيارƤمد اǎ ǊمتƑǚم ƴتالبيانا لجم. 

- ƻرƬالم ǉما يرا Ɣسơ ǑولƊ ýكƬياس بǀالم ýتعدي. 

- Ưياس عرǀالم Ǐر ( علƬمسة عƤ (Ǉم Ǉكميơالم Ǉم  التربوييǌùưبع  ƇاùưعƊ  ةùƑيǋ 
) 1( رقùم  الملƾùơ و األǋƨرÜ وجامعة األقÜǏƮ وجامعة اإلسǚميةÜ الجامعة فǑ تدريس
Ǉيبي ƇاưعƊ كيم لجنةơالت.  

 فùǀرات  مǇ فǀرتيƻƦơ )2  ( Ǉ تم المơكموǇ بǌا ƊوǏƮ التǑ التعديǚت ƍجراƇ وبعد
 بعùد  المǀيùاس  فùǀرات  عدد بلƸ وقد الفǀرات بعƯ وƮياƹة تعديý تم كƦلÜ ǁ المǀياس
 متùدرƜ  سùلم  وفƾù  مدرƜ وǇƨ فǀرة لكƊ ýعطơ ǏيÜ ƚ فǀرة) 48( النǌاƑية Ʈياƹتǌا
ǑماسƤ )ƾمواف ÜدةƬب Üƾمواف Ǐلƍ دơ Üير ماƹ Üƾير موافƹ  ƾùدة  موافùƬت ) بùعطيƊ 
Ǉاƨ5( التالية األو Ü4Ü3Ü2Ü1 (دير درجة لمعرفةǀات تƦال ǎلد Ǒة معاقưانتفا  ǏùƮاألق 
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Ǒالفلسطينية الجامعات ف ǁلƦر بƮơفراد درجات تنƊ ما الدراسة عينة  Ǉيù48( بÜ 240 (
  .النǌاƑية Ʈورتǌا فǑ المǀياس يبيǇ) 7( رقم والملƾơ درجة
Ƈجراƍ تبارية دراسةƤƍ ولية ميدانيةƊ ياسǀللم ýوتعدي Ɣسơ ما Ɣيناس.  
ƴيƨياس توǀالم Ǒفراد علƊ العينة ƴمة البيانات لجمƨǚللدراسة ال.  

1- ƼدƬƧاǐƾالم:  
Ǒدقة كالتالƮ Ǉكد مƋللت ǁلƦياس وǀرات المǀف Ǉنيǀبت ƚơقام البا:  

ŷǗوƈ :نǐالمحكم ƼدƬ:  
 مǇù  جùامعييƊ  ǇسùاتƦة  مǇù  مجموعة علǏ األولية Ʈورتǌا فǑ المǀياس عرƯ تم   

ǇيƮƮƤالمت Ǒالنفس علم ف Ǉمم Ǉيعملو Ǒالفلسطينية الجامعات ف Ǒات فƲافơم  Üةƨùƹ 
ƚيơ قاموا ƇبداƎم بǌƑم آراǌاتƲơǚوم ýوơ رات مناسبةǀياس فǀالمÜ ǎومد Ƈرات انتماǀالف 

 بعƯù  اسùتبعاد  تم اǓراƇ تلư ǁوƇ وفǑ اللƺويةƮ Üياƹاتǌا وưوǁ ƟوكƦل Üللمǀياس
   فǀرة) 48( المǀياس فǀرات عدد ليƮبƠ اƤǓر بعǌưا وتعديý الفǀرات
ŷاǐانƙ : ƼدƬǌالمحتو:  

  ǎجر ƾǀơالت Ǉم ƾدƮ إلاƾتسا ǑلƤل الداǘ تبانةùس  ƾùاس  بتطبيùيǀالم  Ǐùة  علùعين 
 معامơ  ýùساƔ وتم الدراسةÜ عينة ƤƜار مǇ وطالبة طالباŹ) 40( مǇ مكونة استطǚعية

 البرنùامƝ  باستƤدام وƦلǁ للمǀياس الكلية والدرجة فǀرة كý درجات بيǇ بيرسوǇ ارتباط
ǑƑاƮơاإل )SPSS(.  
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 لƾƻراتـǈ  الكلǐة والدرجة الذات تƾدǐر مǐƾاƧ لƾƻرات الداƢلي تساǕƼا معامǘت
 ):7( رقǃ بالجدول مبǐن ǉو كما

  
  )7(الجدول 

  مǀياس تǀدير الƦات والدرجة الكلية لفǀراتǊمý ارتباط كý فǀرة مǇ فǀرات معا

ǃ  Ɣرƾƻال  
معامل 
 اǗرتباط

 مستوǌ الدǗلة

 0.01دالة عند  ƬƊ.     0.616عر ƊنǏ مýƛ الناس لست مƤتلفا عنǌم Ɗو اقý منǌم    1

2    Ǐنفس ýبǀتƊ اǌوسعيد ب Ǒǋ 0.01دالة عند  0.679  .كما 

 0.01دالة عند  0.590  .يةاستمتƴ بơياتǏ اǙجتماع   3

4   ǇريƤǓترام اơا ƴưومو Žبوباơم ǇكوƊ ǇƊ ƾơستƊ.  0.639  0.01دالة عند 

5   Ǒلƍ Ǉتاجوơي Ǉم ǁناǋ ǇƊو قيمة وƦ Ǒعر بانƬƊ.  0.438  0.01دالة عند 

6   ƻك ƭƤƬ ناƊǑعمالƊ ƇداƊ Ǒف Ƈ .  0.742  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.734  .لدǎ قدرة جيدة علƮ Ǐنƴ عǚقات جيدة فǏ وقت قƮير    7

 0.01دالة عند  Ɗ  0.366ستطيƊ ǇƊ ƴتواýƮ مƨ ƴمǏƑǚ بسǌولة    8

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.669ستطيƴ تǀبý النǀد دوǇƊ Ǉ يƛƌر علơ ǑالتǑ المعنوية    9

10   ǑƑطاƤƊو Ǒبعيوب ƻاعتر ǇƊ Ǒعل ýǌالس Ǉ0.01دالة عند  0.666  .م 

 0.01دالة عند  Ɗ Ǚ.  0.451جد Ʈعوبة فƮƊ ǇƊ ǑرƟ بمƬاعرǎ الǀơيǀية    11

 0.01دالة عند  0.723  .مǇ السýǌ علǇƊ Ǒ اعبر عǇ وجǌة نƲرǐ بسǌولة ويسر   12

13   ýưاألف Ǒعر بانƬأل ǇريƤǓة ومباركة اǀمواف ƜتاơƊ Ǚ.  0.589  0.01دالة عند 

14   Ǌو فعلƊ Ǌريد قولƊ ما ýقوƊ وƊ ýفعƊ عندما ƔنƦعر بالƬƊ Ǚ.  0.714  0.01دالة عند 

15    Ǉا عưعر بالرƬƊǑ0.01دالة عند  0.589  نفس 

16   ǑنǋƦ Ǉا مǋطردƊ ǇƊ ƴستطيƊ Ǚو ýمƊ يبةƤعر بƬƊ  0.792  0.01دالة عند 

17   Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ  0.560  0.01دالة عند 

18   ǑƮƤƬال ǐرǌƲم Ǉم ýجƤƊ  0.345  0.05دالة عند 

19   ǇريƤǓا Ǉم Ǒل Ǌد الموجǀالن ýبǀتƊ  0.354  0.05دالة عند 

20   Ǒعمل Ǒف ýƬالف ƴتوقƊ Ǒبلǀ0.01دالة عند  0.723  المست 

21   ǇريƤǓا ǎلد ǑƑراǓ عر بعدم وجود قيمةƬƊ  0.353  0.05دالة عند 

 0.01دالة عند  ƬƊ  0.595عر بالưيƾ عندما يلومنơƊ Ǒد   22

23   ƝƑالنتا Ǉم ŹوفاƤ رارǀال ƦاƤات Ǒف ýƬفƊ  0.452  0.01دالة عند 

24   Ɣالطي ǐرǋجو Ǉة مǀƛ Ǐعل ǇƊ  0.470  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  Ʈ  0.532عوبة فǑ التعامý مƴ الجنس اƤǓر Ɗجد   25
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ǃ  Ɣرƾƻال  
معامل 
 اǗرتباط

 مستوǌ الدǗلة

26   ǐدơو ǑنƮƤي ǑلƬو فƊ Ǒơ0.01دالة عند  0.686  نجا 

 0.01دالة عند  Ǉƍ.  0.454 األعماý الكبيرة لǑǌ تستƾơ التơưية   27

28   ƔنƦساس بالơǘفريسة ل ǑننƊ عرƬƊ  0.527  0.01دالة عند 

29   ǇريƤǓا ýقب Ǉولة مǌبس ǐاعرƬم Ɵ0.01الة عند د 0.492  تجر 

30   ýƬالف ƻمواق ýبǀت Ǒعل ƔعƮ0.01دالة عند  0.660  ي 

31   ýعم Ǉا بدوǌل Ǐمعن Ǚ ياةơال ǇƊ عرƬƊ  0.731  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.440  الơياة فرƮة جيدة لǑ وتستƾơ المƤاطرة   32

33   ŹواباƮ ǉراƊ بما ǇريƤǓا ƴقنƊ ǇƊ ƴستطيƊ.  0.375  0.05دالة عند 

 0.01دالة عند  0.514  .مơاورة الجيدة وƍدارة الơديƚلدǐ قدرة علǏ ال   34

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.574عر بالǀدرة علǏ المنافسة   35

 0.01دالة عند  Ǉƍ  0.537 نفسǙ Ǒ تǀبý الƨǌيمة   36

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.547عتǀد ǇƊ لدǐ مǇ الǀدرات ما يǋƌلنǑ للơياة بƬكý جيد   37

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.555رǇƊ ǎ لǑ وǇƨ اجتماعǑ بيǇ الناس   38

39   Ǒواجƨال Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ.  0.758  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.691  .تجرƟ مƬاعرǐ بسǌولة عند التơدƚ عǇ اإلعاقة   40

41   ǑدافǋƊ ƾيǀơت ýسبي Ǒف ŹاƮيƤر ǑابنƮƊ ما ǇƊ ǎرƊ.  0.569  0.01دالة عند 

42    Ǒعاقتƍ مƹالناس ر ǇƋƬ ǑنƋƬ عر بالسعادة العاديةƬƊ.  0.532  0.01دالة عند 

43   ƭǀا بالنǌعر معƬƊ Ǚو Ǒعاقتƍ ƴم ƫتعايƊ  0.595  0.01دالة عند 

44   Ǒعاقتƍ Ǉع ǇريƤǓا ƴم ƚدơتƊ عندما Ɯرơعر بالƬƊ  0.585  0.01دالة عند 

45   Ǒعاقتƍ Ɣبسب ǑنǋƦ Ǉا مǋطردƊ ǇƊ ƴستطيƊ Ǚو ýمƊ يبةƤعر بƬƊ  0.639  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  0.568  .سǑ ألعماý كبيرةƬƊعر بƋننǑ ورƹم ƍعاقتƊ ǑدƤر نف   46

47   ǑابتƮƎب Źيراƛفريسة للتفكير ك ǑننƋعر بƬƊ.  0.520  0.01دالة عند 

48   Ǒعاقتƍ Ɣبسب Źيراƛك ǇريƤǓا Ǐعتمد علƊ.  0.638  0.01دالة عند 
  0.393) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 38(ر الجدولية عند درجة ơرية 
    0.304 ) =0.05(د مستوǎ دǙلة وعن) 38(ر الجدولية عند درجة ơرية 

  Ǉيبي ýالجدو ƾت  السابǚرتباط معامǙا Ǉبي ýرة كǀف Ǉرات مǀف Ƨاǐƾر مǐدƾالـذات  ت 
 رتبùاط إلا ومعùامǚت  0.05Ü 0.01(Ü( دǙلة مستوǎ عند دالة لفǀراتÜǊ الكلية والدرجة
 "ر" قيمة مǇ اكبر المơسوبة ر قيمة وكƦلÜ ǁ) 0.758 – 3450.( المدǎ بيǇ مƮơورة
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 وبƦùلÜ  ǁ  0.304 تساوǐ والتơ 38  Ǒرية ودرجة 0.05 دǙلة مستوǎ عند الجدولية
  .لǀياسǊ وưعت ما وتǀيس Ʈادقة المǀياس فǀرات تعتبر

  
  : المǐƾاƙ Ƨبات

 Ǐياس علǀبات المƛ ديرǀعية تم تǚستطǙفراد العينة اƊ ةƑƨالتج Ǒتǀدام طريƤباست ǁلƦو
Ƣلفا كرونباƊ ýفية ومعامƮالن.   

  :التجزئة النǐƻƬةطرƾǐة  -1
 النƮفية التجƑƨة بطريǀة المǀياس ƛبات لơساƔ اǙستطǚعية العينة درجات استƤدام تم   
ƚيơ تسبتơدرجة ا ƻƮالن ýاألو ýرة لكǀف Ǉرات مǀياس فǀالم ǁلƦدرجة وك  ƻùƮالن 
Ǒانƛال Ǉالدرجات م ǁلƦو Ɣساơب ýرتباط معامǙا Ǉبي ǇفيƮم النƛ ǎجر ýتعدي  ýوùالط 

 قبýù   النƮفية التجƑƨة بطريǀة الƛبات معامǚت فكانت براوǇ سبيرماǇ دلةمعا باستƤدام
ý0.921( التعدي (Ǉبعد وكا ýالتعدي ƾفو )ا )0.959Ʀǋو ýيد Ǐعل ǇƊ  اسùيǀي الم ƴùتمت 
  .الدراسة عينة علǏ تطبيǌǀا ƍلǏ الباƚơ تطمǇƑ الƛبات مǇ عالية بدرجة

2- Ơا كرونباƻلƈ ةƾǐطر:  
 ƛبùات  معامýù  إليجùاد  وƦلǁ الƛباتơ ÜساƔ طرǇ ƾم ƤƊرǎ طريǀة الباƚơ استƤدم   

 ǇƊ علǏù  يùدý  وƦùǋا ) 0.947( كرونبùاƊ  Ƣلفا معامý قيمة علơ ýƮơ ǏيÜ ƚالمǀياس
  .الدراسة عينة علǏ تطبيǌǀا ƍلǏ الباƚơ تطمǇƑ الƛبات مǇ عالية بدرجة تمتƴي المǀياس
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ŷاǐانƙ :Ƨاǐƾسي األمن مƻالن  
 الدراسùة  بمùƬكلة  المتعلùǀة  السùابǀة  سùات والدرا التربوǐ األدƔ علǏ طƳǚإلا بعد  

Ƴǚواستط ǐƊعينة ر Ǉم ǇيƮƮƤالمت Ǒة النفس علم فơƮية  والùالنفس  Ǉùع  ƾùطري 
 الƤطùوات  وفƾ المǀياس ببناƇ الباƚơ قام الرسمƹ Ǒير الطابƦ ƴات الƮƤƬية المǀابǚت

  :اǓتية
 .Ʈياƹة الفǀرات -

 يوƠư)  3( رقم والملƾơ فǀرة) Ƭ )60ملت والتǑ األولية Ʈورتǌا فǑ المǀياس ƍعداد -
 .األولية Ʈورتǌا فǑ المǀياس

- Ưياس عرǀالم Ǐعل ƻرƬالم Ǉم ýجƊ تيارƤا ǐا مدǌمتƑǚم ƴتالبيانا لجم. 

- ƻرƬالم ǉما يرا Ɣسơ ǑولƊ ýكƬياس بǀالم ýتعدي. 

- Ưياس عرǀالم Ǐ15 ( عل  (Ǉم Ǉكميơالم Ǉم التربوييǌưبع ƇاưعƊ ةƑيǋ  دريسùت 
Ǒالجامعة ف Üميةǚا وجامعة اإلسÜǏƮوجامعة ألق Üرǋƨو األƾơ1( رقم المل  ( Ǉيùيب 

ƇاưعƊ كيم لجنةơالت.  
 فùǀرات  مǇ اتفǀر )  ƻƦơ )5 تم المơكموǇ بǌا ƊوǏƮ التǑ التعديǚت ƍجراƇ وبعد
 بعùد  المǀيùاس  فùǀرات  عدد بلƸ وقد الفǀرات بعƯ وƮياƹة تعديý تم كƦلÜ ǁ المǀياس
 متùدرƜ  سùلم  وفƾù  مدرƜ وǇƨ فǀرة لكƊ ýعطơ ǏيÜ ƚ فǀرة) 55( النǌاƑية Ʈياƹتǌا
ǑماسƤ )ƾمواف ÜدةƬب Üƾمواف Ǐلƍ دơ Üير ماƹ Üƾير موافƹ  ƾùدة  موافùƬت ) بùعطيƊ 
Ǉاƨ5( التالية األوÜ4Ü3Ü2Ü1 (درجة لمعرفة Ǉاألم Ǒالنفس ǎلد Ǒة معاقưانتفا  ǏùƮاألق 

Ǒالفلسطينية الجامعات ف ǁلƦر بƮơفراد درجات تنƊ ما الدراسة عينة  Ǉيù55( بÜ 275 (
  .النǌاƑية ƮورتǊ فǑ المǀياس يبيǇ) 8( رقم لƾơوالم درجة
Ƈجراƍ تبارية دراسةƤƍ ولية ميدانيةƊ ياسǀللم ýوتعدي Ɣسơ ما Ɣيناس.  
ƴيƨياس توǀالم Ǐفراد علƊ العينة ƴمة البيانات لجمƨǚللدراسة ال.  

1- ƼدƬƧاǐƾالم:  
Ǒدقة كالتالƮ Ǉكد مƋللت ǁلƦياس وǀرات المǀف Ǉنيǀبت ƚơقام البا:  

ŷǗوƈ :ƼدƬ نǐالمحكم:  
 مǇù  جùامعييƊ  ǇسùاتƦة  مǇù  مجموعة علǏ األولية Ʈورتǌا فǑ المǀياس عرƯ تم   

ǇيƮƮƤالمت Ǒالنفس علم ف Ǉمم Ǉيعملو Ǒالفلسطينية الجامعات ف Ǒات فƲافơم  Üةƨùƹ 
ƚيơ قاموا ƇبداƎم بǌƑم آراǌاتƲơǚوم ýوơ رات مناسبةǀياس فǀالمÜ ǎومد Ƈرات انتماǀالف 
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 الفùǀرات  بعƯ استبعاد تم اǓراƇ تلư ǁوƇ وفǑ اللƺويةƹ ÜاتǌاƮيا وưوƟ وكƦلÜ ǁللمǀياس
ýا وتعديǌưر بعƤǓا ƠبƮرات عدد ليǀياس فǀرة) 55( المǀف   
ŷاǐانƙ :ƼدƬ اǕƼلي تساƢالدا:  

  ǎجر ƾǀơالت Ǉم ƾدƮ إلاƾتسا ǑلƤياس الداǀللم ƾياس بتطبيǀالم Ǐعية عينة علǚمكونة استط 
Ǉ40( م (Źوطالبة طالبا Ǉم ƜارƤ نةعي Üوتم الدراسة Ɣساơ  ýùاط  معامùارتب  Ǉوùبيرس  Ǉيùب 

  .)SPSS( اإلƮơاǑƑ البرنامƝ باستƤدام وƦلǁ للمǀياس الكلية والدرجة فǀرة كý درجات
 كما لƾƻراتǈ الكلǐة والدرجة النƻسي األمن مǐƾاƧ لƾƻرات الداƢلي تساǕƼا معامǘت

  ):8( رقǃ بالجدول مبǐن ǉو
  )8(الجدول 

  مǀياس األمǇ النفسǑ والدرجة الكلية لفǀراتǊمǇ فǀرات معامý ارتباط كý فǀرة 
ǃ Ɣرƾƻرتباط الǗلة معامل اǗالد ǌمستو 
1.ýبǀالمست Ǉم ƾقل ǐ0.01دالة عند  0.611  .يوجد لد 

2.ǇريƤǓا Ǐعل ƇƔع ǑننƋعور بƬ ǐ0.01دالة عند  0.945  .لد 

3.ŹكاكاƬ ǇكوƊ Ǉأل ýميƊ  0.885  0.01دالة عند 

4.Ǔعادة لسعادة ا ƟفرƊمǌƲơ Ǉسơو ǇريƤ.  0.971  0.01دالة عند 

5.Źيراƛك Ǒنفس Ǒفكر فƊ  0.868  0.01دالة عند 

6.ƭǀعور بالنƬ ǐ0.01دالة عند  0.836  لد 

7.ǇريƤǓا Ǉم ǇكوƊ ǇƋعادة ب ƔƹرƊ.  0.952  0.01دالة عند 

8.Ǒة بنفسǀƛال ǑنƮǀ0.01دالة عند  0.877  .تن 

 0.01ة عند دال ơƊ.  0.907س مراراŹ بƋننǑ مستاƇ مǇ العالم.9

10.ǑنانƊ يرƹ ƭƤƬ العموم Ǌوج Ǐنا علƊ.  0.838  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  Ǚ.  0.898 يمكǇƊ Ǉ تƛبط عƨيمتǑ بسǌولة.11

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.396عر بالود نơو معƲم الناس.12

13.ýƑمتفا Ǉنساƍ ناƊ.  0.857  0.01دالة عند 

14.Ǌقوم بفعلƊ ما Źالباƹ ǁدرƊ.  0.934  0.01دالة عند 

15.Ǒوقدرات Ǒبنفس ƻكا Ǉيماƍ ǐ0.05دالة عند  0.330  .لد 

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.585عر بƋننǑ يمكƾƛƊ ǇƊ Ǉ بمعƲم الناس.16

 0.05دالة عند  ƬƊ.  0.330عر بƋننǑ نافƴ فƦǋ Ǒا العالم.17

18.Ǒالناس يرقبونن ǇƊ Ǉم ƾلǀعور بالƬ Ǒ0.01دالة عند  0.912  .ينتابن 

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.931عر بƋننƭƤƬ Ǒ مơبط.19

 0.05دالة عند  ƬƊ.  0.307عر عامة بƋننǑ بơالة ơسنة.20

21.ǇياơǙا Ǉير مƛك Ǒف ƾلǀعر بالƬƊ.  0.886  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.503نا سعيد فǑ بيƑتǑ األسرية.22

23.Ǉييǀيǀơال ƇدقاƮاأل Ǉعدد م Ǒ0.01دالة عند  0.935  .ل 

 0.01عند دالة  Ɗ.  0.487تعرƯ كƛيراŹ لơǚتǀار.24

25.Ǉيƨơ ƭƤƬ ǑننƊ عرƬƊ.  0.441  0.01دالة عند 
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ǃ Ɣرƾƻرتباط الǗلة معامل اǗالد ǌمستو 
26.Ǌوقوع ýتمơي ǉمكرو Ɣبدرجة كبيرة بسب ƾقلƊ.  0.958  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  ƤƊ.  0.901اƻ مǇ المنافسة عادة.27

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.796عر عادة بالرưا والǀناعة.28

29.ǑدنƮǀمجموعة ي Ǉمس بيǋ ǐƊ ǇƊ عتبرƊ.  0.935  0.01عند دالة 

30.Ǒة عالية بنفسǀƛ ǐ0.01دالة عند  0.871  .لد 

31.ǑƑǚمƨ Ǉدير مǀت ýơم ǑننƋب ǎرƊ.  0.947  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.839جد Ʈعوبة فƍ Ǒقامة Ʈداقة مƨ ǐƊ ƴميý فǑ الجامعة.32

 0.05دالة عند  ƾƛƊ.  0.363 بنفسǑ وقدرتǑ علǏ المواجǌة.33

 0.01دالة عند  0.441  .مǇ والطمƋنينةوجودǐ فǑ جماعة يƬعرنǑ باأل.34

35.ýاكƬالم Ǉم Ǒموننơي ƇدقاƮاأل Ǉقلة م ǇƊ ǎرƊ.  0.913  0.01دالة عند 

36.Ǒياتơ Ǒر كبير فƛƊ ماǌوالمسجد ل Ǉ0.01دالة عند  0.893  .الدي 

37.ǐوالدا ƴطيبة م Ǒقاتǚ0.01دالة عند  0.932  .ع 

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.524عر بالưيƾ لمدة طويلة Ʀƍا وجǌت لǋƍ Ǒانة.38

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.865عانǑ مǇ وجود ǚƤفات Ɗسرية.39

40.ƇياƬكر األƦت Ǒعوبة فƮ جدƊ.  0.928  0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.776عر بƋننǑ بǚ قيمة.41

42.ƭاƤƬاأل Ưبع Ǐعل Ƈعتداǚل Ơمل ƴعور بدافƬ ǐ0.01دالة عند  0.922  .لد 

 0.01دالة عند  Ɗ.  0.894فǀد الǀƛة فǑ معƲم الناس.43

44.ǐاعرƬكم بمơالت Ǐدرة علǀد الǀفƊ.  0.809  0.01دالة عند 

45.ƴا المجتمƦǌل ǑنتمƊ Ǒر ألننƤعر بالفƬƊ.  0.383  0.05دالة عند 

 0.01دالة عند  ƬƊ.  0.502عر بƺرابة الǀيم اǙجتماعية الساƑدة.46

47.Ǒلوننƺيست ǇريƤǓا ǇƋعر بƬƊ.  0.841  0.01دالة عند 

48.ơ عر بالسعادةƬƊǐبلد ƭƤم تƑتاƬ ƴسمƊ 0.01دالة عند  0.832  .ينما 

49.ǐكر بلدƦر عندما تƤعر بالفƬƊ.  0.350  0.05دالة عند 

50.Źيبدو ساطعا ǑمامƊ ýبǀ0.01دالة عند  0.795  .المست 

51.Ɣسب Ǉر دوƬال ƴتوقƊ.  0.568  0.01دالة عند 

52.ǊمتلكƊ Ǚو ǑقرانƊ Ǌيرة مما يمتلكƺعر بالƬƊ.  0.934  0.01دالة عند 

53.ǇريƤǓا Ǉم ýقƊ ǑننƋعر بƬƊ.  0.495  0.01دالة عند 

54.ǑاكلƬم مƲمع Ɣم سبǋ ǇريƤǓا ǇƋعر بƬƊ.  0.309  0.05دالة عند 

55.Ǉياơاأل Ǉير مƛك Ǒف Ɯاƨالم Ɣلǀعر بتƬƊ.  0.937  0.01دالة عند 

  0.393) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 38(ر الجدولية عند درجة ơرية 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوǎ دǙلة ) 38(ر الجدولية عند درجة ơرية 

   Ǉيبي ýالجدو ƾت  السابǚرتباط معامǙا Ǉبي ýرة كǀف Ǉرات مǀف  Ƨـاǐƾسـي  األمـن  مƻالن 
 مƮơورة اǙرتباط ومعامǚت 0.05Ü 0.01(Ü( دǙلة مستوǎ عند دالة لفǀراتÜǊ الكلية والدرجة

Ǉبي ǎ0.309 -0.971( المد (Ü ǁلƦسوبة ر قيمة وكơم اكبر المǇ  ةùة  ر قيمùد  الجدوليùعن 
ǎلة مستوǙرية ودرجة 0.05 دơ 38  Ǒوالت ǐ0.304 تساو  Ü ǁلƦرات تعتبر وبǀياس فǀالم 
  .لǀياسǊ وưعت ما وتǀيس Ʈادقة
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  : المǐƾاƙ Ƨبات
 Ǐياس علǀبات المƛ ديرǀعية تم تǚستطǙفراد العينة اƊ    ةùƑƨالتج Ǒùتǀدام طريƤتùباس ǁلƦو
Ƣلفا كرونباƊ ýفية ومعامƮالن.   

  :ƾǐة التجزئة النǐƻƬةطر -3
 ơيƚù  النƮفية التجƑƨة بطريǀة المǀياس ƛبات لơساƔ اǙستطǚعية العينة درجات استƤدام تم   

 مǇù  الùƛانǑ  النƻƮ درجة وكƦلǁ المǀياس فǀرات مǇ فǀرة لكý األوý النƻƮ درجة اơتسبت
 معادلùة  باستƤدام الطوý تعديý جرƛ ǎم النƮفيǇ بيǇ اǙرتباط معامý بơساƔ وƦلǁ الدرجات
Ǉت فكانت جتماǚبات معامƛة الǀة بطريƑƨفية التجƮالن  ýقب  ýديù0.983( التع ( Ǉاùد  وكùبع 
ýالتعدي ƾا )0.985( فوƦǋو ýيد Ǐعل ǇƊ ياسǀي المƴعالية بدرجة تمت Ǉبات مƛال ǇƑتطم ƚơالبا 
Ǐلƍ اǌǀتطبي Ǐالدراسة عينة عل.  

4- Ơا كرونباƻلƈ ةƾǐطر:  
 Üالمǀيùاس  ƛبات معامý إليجاد وƦلǁ الƛباتơ Üساƾ Ɣطر مƤƊ Ǉرǎ طريǀة الباƚơ استƤدم   

ƚيơ ýƮơ Ǐقيمة عل ýلفا معامƊ Ƣا) 0.983( كرونباƦǋو ýيد Ǐعل ǇƊ ياسǀي المƴة  تمتùبدرج 
  .الدراسة عينة علǏ تطبيǌǀا ƍلǏ الباƚơ تطمǇƑ الƛبات مǇ عالية

  :األسالǐب اǕحƬائǐة المستƢدمة ƺي الدراسة
 ýليơوت Ƹبتفري ƚơد قام الباǀل Ɲبرنام ýǚƤ Ǉياس مǀالم(SPSS) و ǑƑاƮơدام  اإلƤتùتم اس

  :األساليƔ اإلƮơاƑية التالية
1-  Ǉارتباط بيرسو ýمعام"Person." 

إليجاد معامƛ ýبات المǀياس تم استƤدام معامý ارتباط سبيرماǇ برواǇ للتجùƑƨة النùƮفية    -2
 .اط Ɗلفا كرونباƢالمتساويةÜ ومعادلة جتماǇ للتجƑƨة النƮفية ƹير المتساويةÜ ومعامý ارتب

 .المƑوية والنسƔ الơسابǑ والمتوسط التكرارات3‐

 .مستǀلتيǇ عينتيǇ متوسطات بيǇ للفروT.Test ƾ اƤتبار4‐

‐5ýليơت Ǉالتباي ǐادơاألone way anova ƾللفرو Ǉمتوسطات بي ƚǚƛ ر عيناتƛكƋف. 

‐6 ǐالبعد ǊيفيƬ تبارƤاscheffe.  
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 الخامس الفصل

  
  سيرهاوتف الدراسة نتائج
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ƛالدراسة نتائ  
ǀوم الباƚơ فƦǋ Ǒا الفýƮ بعرƯ تفƮيلǑ للنتاƝƑ التǑ تم التوƍ ýƮليǌا مǇ يس

   Ǉùم Ǌùليƍ ýƮة ما تم التوƬتفسير ومناق Ǐلƍ افةưباإل Üدوات الدراسةƊ ƾتطبي ýǚƤ
  :ƊسƑلتǌاوالتƾǀơ مǇ  نتاƝƑ مýǚƤ Ǉ اإلجابة علǏ تساǙƌت الدراسة

  :ئلة الدراسةاǕجابة عن السƊال األول من ƈس
 األقƬـǍ  انتƻاضة معاقي لدǌ ذات تƾدǐر ǐوجد":Ǎ علƈ Ǎنǈاألولتنƫ الƻرضǐة    
  .غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة الجامعات ƺي

 والنسƔù  والمتوسطات التكرارات باستƤدام الباƚơ قام  التساƦǋ ýƌا عǇ ولǘجابة 
ÜويةƑالم ýالتالية والجداو  Ơưتو ǁلƦ:  

  )9 (الجدول 
وكذلƿ ترتǐبǊا المǐƾاƧ وسطات واǗنحراƺات المعǐارǐة والوزن النسبي لكل ƾƺرƔ من ƾƺرات التكرارات والمت

  ) 224  =ن ( ǐƾاƺƧي الم
قǃ ر  

Ɣرƾƻال 
Ɣرƾƻال 

 Ʊمجمو
 اǗستجابات

 المتوسط
اǗنحراف  
ǎارǐالمع 

الوزن         
 النسبي

 الترتǐب 

 ƬƊ.  956 4.268 1.100 85.36 3عر ƊنǏ مýƛ الناس لست مƤتلفا عنǌم Ɗو اقý منǌم   .1

2.    Ǐنفس ýبǀتƊ اǌوسعيد ب Ǒǋ 15 78.13 1.207 3.906 875  .كما 

 21 76.16 1.210 3.808 853  .استمتƴ بơياتǏ اǙجتماعية   .3

4.   ǇريƤǓترام اơا ƴưومو Žبوباơم ǇكوƊ ǇƊ ƾơستƊ.  1057 4.719 0.549 94.38 1 

5.   Ǒلƍ Ǉتاجوơي Ǉم ǁناǋ ǇƊو قيمة وƦ Ǒعر بانƬƊ.  926 4.134 0.815 82.68 7 

 Ƈ .  872 3.893 0.912 77.86 18 فƊ ǑداƊ ƇعمالǑكƊ ƭƤƬ ƻنا   .6

لدǎ قدرة جيدة علƮ Ǐنƴ عǚقات جيدة فǏ وقت    .7
 5 82.68 1.020 4.134 926  .قƮير

 Ɗ  934 4.170 1.001 83.39 4ستطيƊ ǇƊ ƴتواýƮ مƨ ƴمǏƑǚ بسǌولة   .8

 31 70.45 1.284 3.522 789  .ويةƊستطيƴ تǀبý النǀد دوǇƊ Ǉ يƛƌر علơ ǑالتǑ المعن   .9

10.   ǑƑطاƤƊو Ǒبعيوب ƻاعتر ǇƊ Ǒعل ýǌالس Ǉ25 72.14 1.248 3.607 808 .م 

 Ɗ Ǚ.  812 3.625 0.981 72.50 24جد Ʈعوبة فƮƊ ǇƊ ǑرƟ بمƬاعرǎ الǀơيǀية   .11

مǇ السýǌ علǇƊ Ǒ اعبر عǇ وجǌة نƲرǐ بسǌولة    .12
 8 80.71 0.927 4.036 904  .ويسر

ǀة ومباركة اƤǓريǇ ألƬعر بانơƊ Ǚ ǑتاƜ مواف   .13
ýư28 71.70 1.309 3.585 803  .األف 

ƬƊ Ǚعر بالƦنƔ عندما ƊفعƊ ýو Ɗقوý ما Ɗريد قولƊ Ǌو   .14
Ǌ26 71.96 1.194 3.598 806  .فعل 

15.   Ǒنفس Ǉا عưعر بالرƬƊ  882 3.938 0.935 78.75 13 

 ǋƦ  774 3.455 1.280 69.11 34نǑ مƊ Ǉطردǋا Ɗ ǇƊستطيƴ وƊ Ǚمý بƤيبة ƬƊعر   .16

17.   Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ  678 3.027 1.648 60.54 42 

18.   ǑƮƤƬال ǐرǌƲم Ǉم ýجƤƊ  926 4.134 0.758 82.68 6 

19.   ýبǀتƊ دǀالن Ǌالموج Ǒل Ǉم ǇريƤǓ41 62.32 1.247 3.116 698  ا 
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قǃ ر  
Ɣرƾƻال 

Ɣرƾƻال  Ʊمجمو
 اǗستجابات

اǗنحراف   المتوسط
ǎارǐالمع 

الوزن         
 النسبي

 الترتǐب 

20.   ƴتوقƊ ýƬالف Ǒف Ǒعمل Ǒبلǀ29 70.89 1.159 3.545 794  المست 

 12 78.84 0.948 3.942 883  اƤǓريǇ لدǓǑƑ ǎرا قيمة وجود بعدم ƬƊعر   .21

 ơƊ  656 2.929 1.468 58.57 44د يلومنǑ عندما بالưيƬƊ ƾعر   .22

23.   ýƬفƊ Ǒف ƦاƤرار اتǀال ŹوفاƤ Ǉم ƝƑ40 63.75 1.194 3.188 714  النتا 

24.   ǇƊ Ǐة علǀƛ Ǉم ǐرǋجو Ɣ47 42.41 1.322 2.121 475  الطي 

 38 67.23 1.378 3.362 753  اƤǓر الجنس مƴ التعامý فƮ Ǒعوبة Ɗجد   .25

26.   Ǒơو نجاƊ ǑلƬف ǑنƮƤي ǐدơ43 58.84 1.267 2.942 659  و 

27.   Ǉƍ ýالكبيرة األعما Ǒǌل ƾơية تستơư48 38.48 1.223 1.924 431  .الت 

 22 75.63 1.080 3.781 847  بالƦنƔ لơǘساس فريسة ƊننƬƊ Ǒعر   .28

29.   Ɵتجر ǐاعرƬولة مǌبس Ǉم ýقب ǇريƤǓ45 53.30 1.224 2.665 597  ا 

30.   ƔعƮي Ǒعل ýبǀت ƻمواق ýƬ36 68.30 1.076 3.415 765  الف 

 11 78.84 1.232 3.942 883  عمý بدوǇ لǌا معنǙ Ǐ الơياة ƬƊ ǇƊعر   .31

 2 85.98 1.078 4.299 963  المƤاطرة وتستƾơ لǑ جيدة فرƮة الơياة   .32

33.   ƴستطيƊ ǇƊ ƴقنƊ ǇريƤǓبما ا ǉراƊ ŹواباƮ.  882 3.938 1.127 78.75 14 

34.   ǐقدرة لد Ǐاورة علơدارة الجيدة المƍو ƚديơ20 77.05 0.971 3.853 863  .ال 

 ƬƊ.  867 3.871 0.866 77.41 19عر بالǀدرة علǏ المنافسة   .35

36.   Ǉƍ Ǒنفس Ǚ ýبǀيمة تƨǌ10 78.93 0.926 3.946 884  ال 

 9 79.73 0.806 3.987 893  .جيد بƬكý للơياة يǋƌلنǑ ما الǀدرات مǇ لدƊ ǇƊ ǐعتǀد   .37

38.   ǎرƊ ǇƊ Ǒل Ǉƨو Ǒاجتماع Ǉ17 77.86 1.049 3.893 872  .الناس بي 

39.   Ǒواجƨال Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ.  761 3.397 1.385 67.95 37 

 39 64.29 1.245 3.214 720 .تجرƟ مƬاعرǐ بسǌولة عند التơدƚ عǇ اإلعاقة   .40

41.   ǑدافǋƊ ƾيǀơت ýسبي Ǒف ŹاƮيƤر ǑابنƮƊ ما ǇƊ ǎرƊ.  588 2.625 1.149 52.50 46 

42.   Ǒعاقتƍ مƹالناس ر ǇƋƬ ǑنƋƬ عر بالسعادة العاديةƬƊ.  781 3.487 1.302 69.73 32 

43.   ƫتعايƊ ƴم Ǒعاقتƍ Ǚعر وƬƊ اǌمع ƭǀ33 69.73 1.372 3.487 781  بالن 

 ƍ  792 3.536 1.315 70.71 30عاقتǑ عǇ اƤǓريǇ مƊ ƴتơدƚ عندما بالơرƬƊ Ɯعر   .44

  مƊ Ǉطردǋا Ɗƴ ǇƊستطي وƊ Ǚمý بƤيبة ƬƊعر   .45

ǑنǋƦ Ɣبسب Ǒعاقتƍ  873 3.897 1.210 77.95 16 

 27 71.88 1.117 3.594 805  .كبيرة ألعماý نفسƊ ǑدƤر ƍعاقتǑ ورƹم بƋننƬƊ Ǒعر   .46

 35 69.11 1.075 3.455 774  .بƮƎابتǑ كƛيراŹ للتفكير فريسة بƋننƬƊ Ǒعر   .47

 ƍ.  832 3.714 1.190 74.29 23عاقتǑ بسبƔ كƛيراŹ اƤǓريǇ علƊ Ǐعتمد   .48

  71.93 23.138 172.621 38667  الدرجة الكلǐة لتƾدǐر الذات

ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưيت:  
   ǇƊ Ǉƨالو Ǒدير الكلية للدرجة النسبǀات لتƦال Ǉا%) 71.93( كاƦǋو  Ǒùيعن ǇƊ  ديرùǀت 

 انتفاùưة  مùƮابǑ  لدǎ الƦات تǀدير علǏ يدý مما) موافƾ( الǀبوý منطǀة فǑ يƴǀ الƦات
ǏƮاألق.  
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ƞتضǐو ƿن كذلƈ Ǎعلƈ Ƙǘƙ رƾƺي اتƺ ذاǉ Ƨاǐƾكانت الم:  
"  ƊستƊ ǇƊ ƾơكوǇ مơبوباŽ وموƴư اơتùرام اùƤǓريǇ  " والتǑ نƮت علǏ)  4(الفǀرة -

 ǉقدر Ǒنسب Ǉƨبو Ǐتلت المرتبة األولơ94.38(ا.(%  
اơتلùت  "  الơياة فرƮة جيدة لǑ وتستƾơ المùƤاطرة  "والتǑ نƮت علǏ)  32(الفǀرة -

  %).85.98(بوǇƨ نسبǑ قدرǉ  نيةالƛاالمرتبة 
"  ƬƊعر ƊنǏ مýƛ الناس لست مƤتلفا عنǌم Ɗو اقý مùنǌم  "والتǑ نƮت علǏ)  1(الفǀرة -

  %).85.36(بوǇƨ نسبǑ قدرǉ  لƛةالƛااơتلت المرتبة 
  :كانت المǐƾاƺƧي ǉذا ات ƾƺرƈ  ƘǘƙدنƈǍن 
" .ǀيǋƊ ƾدافƊǑرǇƊ ǎ ما ƮƊابنǑ رƤيƮاŹ فǑ سبيý تơ" والتǑ نƮت علǏ)  41(الفǀرة -

  %).52.50(بوǇƨ نسبǑ قدرǉ  السادسة واألربعوǇاơتلت المرتبة 
اơتلùت المرتبùة   " .ǇƊ علǀƛ Ǐة مǇ جوǋرǐ الطيƔù " والتǑ نƮت علǏ)  24(الفǀرة -

Ǉالسابعة واألربعو  ǉقدر Ǒنسب Ǉƨ42.41(بو.(%  
ت اơتلǇƍ. " ù األعماý الكبيرة لǑǌ تستƾơ التơùưية " والتǑ نƮت علǏ)  27(الفǀرة -

  %).38.48(بوǇƨ نسبǑ قدرǉ  الƛامنة واألربعوǇالمرتبة 
  
 قùưية  Ɗجý مǇ يƊ ǑơưنǊ نفسǊ يعتبر الفلسطينǑ المعاƍ ǇƊ ƾلƦ Ǐلǁ الباƚơ ويعƨو  

ơيƦ ,  ƚùاتǊ بتǀدير يƬعر ولƦا,وتǀدير ơƍترام مýơ نفسǊ ويعتبر اƤǓريƊ Ǉجý ومǇ,عادلة
Ǉالنفسيو ǇيوƑاƮƤǙسفة واǚية والفƮƤƬرو الƲة   قام منùات بنوعيƦدير الǀبربط نمو ت

ǇǙ اليơوƚ التطبيǀية اسارت الǏ اǇ التƋييùد والتùƬجيƴ   , العǚقات الƮƤƬية المتبادلة 
 Ǉناơوال ƻوالعط , Ƈبناǚلت لƦدير الǀترتبط ايجابيا بت ƇياƬǙا ǉƦǋ ýر , كƤا Ɣجان Ǉوم

ơالنا Ǒف Ǚا ƇسوياǙا Ǉع ƻتلƤي Ǚ ƾالمعا Ǉا ǇيوƑاƮƤǙا Ưا  افاد البعùǌفي ƴǀي Ǒية الت
 ƻǚتƤǙدرجة ا Ǉر مƛم اكǌبين ǊابƬودرجة الت ƨترام .العجơا Ǉا Ǉمưرم ماسلو تǋ Ǒوف

 Ǌات لديƦدير الǀت Ǉيد مƨالناس للفرد ي .  
  ƾوتتف ǉƦǋ النتيجة ƴدراسة نتيجة م ýك Ǉميد عبد جابر مơيم ودراسة,)1982( الǋبراƍ 

 األجنبيùة  الدراسات ومǇ,الƦات تǀدير فǑ الدينǑ الجانƔ علƊ Ǐكدتا واللتاǇ,)1993(دبيس
 يتƛƋر لم الơرƔ فǑ للمƮابيǇ الƦات تǀدير Ɗ ǇƊكدت والتǑ) 1987( وآƤروǇ وبر دراسة
 الدراسùات  جميƴù  عǇù  اƤتلفùت  والتǑù ) 1992( آرنولد دراسة وكƦلǁ,ينƤفƯ ولم
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 ǇمƊ  ùكبùر  Ɗو يفوƾ الơروƔ مǇ للمعاقيǇ الƦات تǀدير ǇƊ نتاƑجǌا مǇ كاơ Ǉيƚ,السابǀة
  .العادييƊ Ǉو لǖسوياƇ الƦات تǀدير

ودراسùة  ,)1994(ودراسة ǋوƜ وآùƤروǇ  ,)1996(وتƤتلƻ مƴ نتيجة كĆý مǇ دوقǚس
ودراسùùة فيوليùùت ,)1984(ودراسùùة فوقيùùة ƨايùùد,)ƨ)1978ينƊ Ɣùùبùùو ǀùùƬير

ودراسùùة ,)1984(ودراسùùة سùùبǁ  ,)1977(ودراسùùة جوانùùا ,)1986(فƌùùاد
 Ɗكدت جميعǌا ǇƊ اإلعاقة تƛƌùر تƛƋùيراĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄŹ  والتǑ ,)1994(ودراسة وولماǇ,)1991(لورانس

ǎرƤƊ ýعوام ǐƊ Ǉر عƲالن Ưƺات بƦدير الǀت Ǐعل Źسلبيا.  
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  :اǕجابة عن السƊال الƙاني من ƈسئلة الدراسة
 األقǍƬ انتƻاضة معاقي لدǌنƻسي  ƈمنǐوجد " :ƈنǈ علǍ ةالƙانǐ تنƫ الƻرضǐة   
  . غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة الجامعات ƺي
 المƑويùةÜ  والنسƔù  والمتوسطات التكرارات باستƤدام الباƚơ قام  التساƦǋ ýƌا عǇ بةولǘجا  

ýالتالية والجداو  Ơưتو ǁلƦ:  
  )10 (الجدول 

المǐƾاƧ التكرارات والمتوسطات واǗنحراƺات المعǐارǐة والوزن النسبي لكل ƾƺرƔ من ƾƺرات 
  )224=ن ( المǐƾاƧوكذلƿ ترتǐبǊا ƺي 

  ǃرق
Ɣرƾƻال  

Ɣرƾƻال Ʊمجمو      
اǗستجابات   

اǗنحراف   المتوسط
ǎارǐالمع 

 الترتǐب الوزن النسبي  

1.   ýبǀالمست Ǉم ƾقل ǐ46 52.50 1.077 2.625 588  .يوجد لد 

2.   ǇريƤǓا Ǐعل ƇƔع ǑننƋعور بƬ ǐ25 74.20 0.923 3.710 831  .لد 

 17 77.95 0.905 3.897 873  اƊŹميý ألƊ ǇكوƬ Ǉكاك   .3

 Ɗ.  861 3.844 1.339 76.88 18فرƟ عادة لسعادة اƤǓريǇ وơسǌƲơ Ǉم   .4

5.   Źيراƛك Ǒنفس Ǒفكر فƊ  519 2.317 0.929 46.34 50 

6.   ƭǀعور بالنƬ ǐ30 68.39 1.081 3.420 766  لد 

7.   ǇريƤǓا Ǉم ǇكوƊ ǇƋعادة ب ƔƹرƊ.  436 1.946 0.926 38.93 54 

8.   ƛال ǑنƮǀتنǑة بنفسǀ.  447 1.996 0.850 39.91 53 

 ơƊ.  682 3.045 1.062 60.89 41س مراراŹ بƋننǑ مستاƇ مǇ العالم   .9

10.   ǑنانƊ يرƹ ƭƤƬ العموم Ǌوج Ǐنا علƊ.  420 1.875 0.771 37.50 55 

 Ǚ.  905 4.040 0.939 80.80 11 يمكǇƊ Ǉ تƛبط عƨيمتǑ بسǌولة   .11

 ƬƊ.  934 4.170 0.897 83.39 6عر بالود نơو معƲم الناس   .12

13.   ýƑمتفا Ǉنساƍ ناƊ.  903 4.031 1.026 80.63 12 

14.   Ǌقوم بفعلƊ ما Źالباƹ ǁدرƊ.  917 4.094 0.901 81.88 8 

15.   Ǒوقدرات Ǒبنفس ƻكا Ǉيماƍ ǐ1 88.21 0.577 4.411 988  .لد 

 ƬƊ.  670 2.991 1.253 59.82 42عر بƋننǑ يمكƾƛƊ ǇƊ Ǉ بمعƲم الناس   .16

 22 74.46 0.870 3.723 834  .العالم Ʀǋا Ǒف نافƴ بƋننƬƊ Ǒعر   .17

18.   Ǒالناس يرقبونن ǇƊ Ǉم ƾلǀعور بالƬ Ǒ38 62.05 1.347 3.103 695  .ينتابن 

 ƬƊ.  908 4.054 0.707 81.07 10عر بƋننƭƤƬ Ǒ مơبط   .19

 ƬƊ.  833 3.719 0.964 74.38 23عر عامة بƋننǑ بơالة ơسنة   .20

 44 56.61 0.936 2.830 634  .اơǙياǇ مǇ كƛير فǑ بالǀلƬƊ ƾعر   .21

 29 69.73 1.281 3.487 781  .األسرية بيƑتǑ فǑ سعيد Ɗنا   .22

23.   Ǒعدد ل Ǉم ƇدقاƮاأل Ǉييǀيǀơ21 75.18 1.390 3.759 842  .ال 

 Ɗ.  832 3.714 1.395 74.29 24تعرƯ كƛيراŹ لơǚتǀار   .24

25.   Ǉيƨơ ƭƤƬ ǑننƊ عرƬƊ.  711 3.174 1.281 63.48 36 

26.   ƾقلƊ كبيرة بدرجة Ɣم بسبǉكرو ýتمơي Ǌ43 57.23 0.967 2.862 641  .وقوع 

 ƤƊ.  707 3.156 1.182 63.13 37اƻ مǇ المنافسة عادة   .27

 ƬƊ.  875 3.906 0.850 78.13 15عر عادة بالرưا والǀناعة   .28

 28 70.00 0.993 3.500 784  .يƮǀدنǑ مجموعة بيǋ Ǉمس Ɗ ǇƊ ǐƊعتبر   .29

30.   Ǒة عالية بنفسǀƛ ǐ9 81.88 1.237 4.094 917  .لد 
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  ǃرق
Ɣرƾƻال  

Ɣرƾƻال 
Ʊمجمو      

اǗستجابات   
 المتوسط

اǗنحراف  
ǎارǐالمع 

 الترتǐب الوزن النسبي  

31.   ǎرƊ ǑننƋب ýơدير مǀت Ǉم ǑƑǚمƨ.  926 4.134 0.966 82.68 7 

 39 61.88 1.444 3.094 693  .الجامعةƨمǑƑǚ ب مƮ ƴداقة ƍقامة فƮ Ǒعوبة Ɗجد   .32

33.   ƾƛƊ Ǒبنفس Ǒوقدرت Ǐة علǌ5 85.45 0.962 4.272 957  .المواج 

34.   ǐوجود Ǒجماعة ف ǑعرنƬي Ǉنينة باألمƋ2 86.96 0.844 4.348 974  .والطم 

35.   ǎرƊ ǇƊ قلة Ǉم ƇدقاƮاأل Ǒموننơي Ǉم ýاكƬ48 51.70 0.843 2.585 579  .الم 

36.   Ǉما والمسجد الديǌر لƛƊ كبير Ǒف Ǒياتơ.  897 4.004 1.166 80.09 14 

37.   ǐوالدا ƴطيبة م Ǒقاتǚ4 86.16 0.883 4.308 965  .ع 

 ǋƍ.  466 2.080 1.203 41.61 52انة لǑ وجǌت Ʀƍا طويلة لمدة بالưيƬƊ ƾعر   .38

39.   ǑعانƊ Ǉفات وجود مǚƤ سريةƊ.  724 3.232 1.205 64.64 35 

 32 68.21 0.894 3.411 764  .األƬياƇ تƦكر فƮ Ǒعوبة Ɗجد   .40

 ƬƊ.  966 4.313 0.764 86.25 3عر بƋننǑ بǚ قيمة   .41

42.   ǐعور لدƬ ƴبداف  Ơùمل  Ƈداùعتǚل  Ǐùعل  Ưùبع 
ƭاƤƬ20 75.27 1.097 3.763 843  .األ 

 40 61.61 0.900 3.080 690  .الناس معƲم فǑ الǀƛة Ɗفǀد   .43

 27 70.89 0.983 3.545 794  .بمƬاعرǐ التơكم علǏ الǀدرة Ɗفǀد   .44

 19 76.34 1.204 3.817 855  .المجتمƴ لƦǌا ƊنتمǑ ألننǑ بالفƤر ƬƊعر   .45

 45 56.43 1.165 2.821 632  .الساƑدة اǙجتماعية الǀيم بƺرابة ƬƊعر   .46

 34 67.41 0.980 3.371 755  .نƬƊǑعر بǇƋ اƤǓريǇ يستƺلون   .47

 13 80.09 1.123 4.004 897  .بلدǐ تƬ ƭƤتاƑم Ɗسمơ ƴينما بالسعادة ƬƊعر   .48

 16 78.13 1.374 3.906 875  .بلدǐ تƦكر عندما بالفƤر ƬƊعر   .49

50.   Źيبدو ساطعا ǑمامƊ ýبǀ33 67.95 1.308 3.397 761  .المست 

51.   Ɣسب Ǉر دوƬال ƴتوقƊ.  800 3.571 1.162 71.43 26 

 Ɗ.  581 2.594 0.888 51.88 47متلكǊ وƊ ǙقرانǑ يمتلكǊ مما بالƺيرة ƬƊعر   .52

 49 47.32 1.339 2.366 530  .اƤǓريǇ مƊ Ǉقý بƋننƬƊ Ǒعر   .53

 51 44.82 1.090 2.241 502  .مƬاكلǑ معƲم سبǋ Ɣم اƤǓريǇ بƬƊ ǇƋعر   .54

 31 68.30 0.843 3.415 765  .األơياǇ مǇ كƛير فǑ المƨاƜ بتǀلƬƊ Ɣعر   .55

  68.06 21.905 187.165 41925  الدرجة الكلǐة لǔمن النƻسي

ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưيت:  
  ǇƊ Ǉƨالو Ǒالكلية للدرجة النسب Ǉمǖل Ǒالنفس Ǉا%) 68.06( كاƦǋو  Ǒùيعن ǇƊ  Ǉùاألم 

Ǒالنفس ƴǀي Ǒة فǀمنط ýبوǀال )ƾمما) مواف ýيد Ǐعل Ǉاألم Ǒالنفس ǎلد ǑابƮة  مùưانتفا 
ǏƮاألق.  

  :كانت المǐƾاƺƧي ǉذا ات ƾƺرƈ ƘǘƙعلǍ لƈ ƿن وǐتضƞ كذ 
اơتلùت المرتبùة   " .لدƍ ǐيماǇ كاƻ بنفسǑ وقùدراتǑ " والتǑ نƮت علǏ)  15(الفǀرة -

 ǉقدر Ǒنسب Ǉƨبو Ǐ88.21(األول.(%  
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"  وجودǐ فǑ جماعة يùƬعرنǑ بùاألمǇ والطمƋنينùة    "والتǑ نƮت علǏ)  34(الفǀرة -
  %).86.96(بوǇƨ نسبǑ قدرǉ  الƛانيةاơتلت المرتبة 

بùوǇƨ   الƛالùƛة اơتلت المرتبة "  ƬƊعر بƋننǑ بǚ قيمة "والتǑ نƮت علǏ)  41(الفǀرة -
 ǉقدر Ǒ86.25(نسب.(%  

  :كانت المǐƾاƺƧي ǉذا ات ƾƺرƈ  ƘǘƙدنƈǍن و
 الƛالƛة والƤمسùوǇ اơتلت المرتبة " .تنƮǀنǑ الǀƛة بنفسǑ" والتǑ نƮت علǏ) 8(الفǀرة -

 ǉقدر Ǒنسب Ǉƨ39.91(بو.(%  
اơتلùت المرتبùة   " .ƊرƔƹ عادة بƊ ǇƋكوǇ مǇ اƤǓريǇ" والتǑ نƮت علǏ) 7(فǀرة ال-

ǇمسوƤالرابعة وال  ǉقدر Ǒنسب Ǉƨ38.93(بو.(%  
اơتلت المرتبة " .Ɗنا علǏ وجǊ العموم ƹ ƭƤƬير ƊنانǑ" والتǑ نƮت علǏ) 10(الفǀرة -

ǇمسوƤامسة والƤال  ǉقدر Ǒنسب Ǉƨ37.50(بو.(%  
 Ɗسلفنا فكما,طبيعية نتيجة ǋو للمعاقيǇ النفسǑ األمǇ وجود ƍ ƊǇلƦ Ǐلǁ الباƚơ ويعƨو   
ǇƊ يةƮوƮƤال لƴưو Ǒالفلسطين ǁناǋ Ɣالدين الجانǑ ƾالمعم ,Ƈاưǀدر والǀوال ƚيơ ǇƊ 
 عادلùة  قưية Ɗجý ومǇ اإلơتýǚ بسبƔ اإلعاقة ǇƊ جانƍ ƔلƦ,Ǐلǁ فǑ الكبير األƛر لǌما

ƾơية تستơưافة,التưباإل Ǐلƍ السلطة قيام ƻرƮات م بǀơتùات  سùƮƮƤرية  ومǌùƬ 
 التƦ Ǒلǁ فǑ األسرة ودور الفلسطينǑ المجتمعǑ والتكافý للمعاقيǇ مجانية ơƮية ورعاية
وقد اùƬار ماسùلو اǇ وجùود اǙنƲمùة      .كارƛة وليس بƤ Ǌرتفي Ɗمر اإلعاقة ǇƊ تعتبر

  ǁلƦùوك Ǒالنفس ǇمǙا ƾيǀơت Ǒيساعد ف ǑجتماعǙا Ǉماưوال ǑơƮال ǇميƋوالت Ǉوانيǀوال
Ǉ ماسلو فǋ ǑرمǊ اǇ مǇ اعراƯ الطمƋنينة Ƭعور الفرد بƋنǊ مơبوƔ ومǀبوý مǇù  قد بي

اƤǙريǇ ويعامý بدƇƻ ومودة يƨيد Ƭعورǉ باǙنتماƇ للجماعة وƦǋا متوفر للمعاƾ واكùد  
 Ǐعل ýا تعمǌابات كلǀووجود جمعيات ون ǇميƋوالت Ɣالمناس ǐالماد ýƤالد Ǉبورتر ا ǁلƦ

Ɣا الجانƦǋو Ǒالنفس ǇمǙتنمية ا   Ǒطينùالفاس ƾة    . متوفر للمعاùƑالبي Ǉا Ǒافùد كفùواك
 Ǒالنفس ǇمǙعور باƬتولد ال Ǒالت Ǒǋ ة الودودةƑوالبي ƳباƬǚالمساعدة ل Ǒǋ ارجيةƤال.   

ودراسùة الƭƤùƬ   ,)1989(موسǏ وباǑǋمǉƦǋ ƾ  Ǉ النتيجة مƴ نتيجة دراسة كýوتتف  
Ǒريطǀ1992(وال(,بو بكرةƊ ودراسة)1993(,ơميدودراسة جابر عبد ال)ة  ,)1982ùودراس
ǇاƬيǋ)1983(,    ǎرùة كبùميǋƊ Ǒùيمǀوال Ǒللدور الدين ǇƊ مǌدراسات ƝƑنتا Ǉم Ǉكا ƚيơ

Ǒالنفس Ǉاألم ǎمستو ƴساس ورفơǘل ,  Ǉداùǀف Ǉلة عƌالمس Ǒǋ اإلعاقة ليست ǇƊ كدواƊو
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Ǒالنفس Ǉوديفد,األم Ǉدراسة آيرو ǇƊ درجة Ǐلƍ)1996 (   ǇùمƊ مǌديùل Ǉالمعاقي ǇƊ كدتƊ
  .ǌستيريا الكاƦبةلوفسر Ʀلǁ با,لعادييǇ األسوياƇ نفسƊ Ǒكƛر مǇ ا

  ýنتيجة ك ƴم ƻتلƤوت Ǉم   ǐوارùǌر الǋاùد    ,)1971(دراسة مùعب Ǒùơة فتùودراس
ơيƊ ƚùكùدت    ,)1996(ودراسة ǀƬير,)1983(ودراسة دوانǑ وديرانǑ,)1981(الرơيم

   ƻروùƲ ǐƊ Ǉùر عƲالن Ưƺب Ǉالمعاقي ǎلد Ǒنفس ǇمƊ الدراسات عدم وجود ǉƦǋ ƴجمي
ƨوافơفات الديموقرافية وƮال Ǒف ƻǚتƤƍ ǐƊ وƊ .  

Ǒưة  )1987(ودراسة سايس ماùالطلب ƴجمي ǎلد Ǒالنفس Ǉاعر األمƬم Ǉداǀكدت فƊ Ǒالت
Ǌعدم Ǉعاقة مƍ وجود Ǉر عƲالن Ưƺب Ǉالفلسطينيي.   
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  : نتائƛ التحƼƾ من Ƭحة السƊال الƙالƘ من ƈسئلة الدراسة
 درجـات  بǐن إحƬائǐة دǗلة ذات تباطǐةار عǘقة توجد ":ƊنǊ علǏ ةالƛالƛتنƭ الفرưية 

Ƨاǐƾسي األمن مƻر النǐدƾالذات وت ǌاضة معاقي لدƻانت ǍƬي األقƺ اتưƺمحا Ɣغز.  
ƾǀơللت Ǉقة مǚالع Ǉبي Ǉاألم Ǒدير النفسǀات وتƦقام ال ƚơدام الباƤة  باستùمعادل 

ÜǇبيرسو ƻƬللك Ǉرتباط قيمة عǙا Ǉيرات بيƺكما الدراسة مت Ǒف ýالجدو Ǒالتال:  
  )11(جدولال

Ơưيو ýرتباطإلا معام Ǉبي Ǉاألم Ǒا النفسƦديرالǀتوت ǎلد Ǒة معاقưانتفا ǏƮاألق.  
   األمن النƻسي 

الذاتتƾدǐر  **0.812   

يتبيǇ مǇ الجدوý السابƊ ƾنǊ توجد عǚقة ارتباطية دالة ƮơƍاƑياŹ بيǇ األمǇ النفسǑ وتǀدير 
Ǉ النفسƨ Ǒاد تùǀدير الƦùات والعكùس    ǐƊ كلما ƨاد األم.الƦات لدƊ ǎفراد عينة الدراسة

ƠيơƮ.  
ويعƨو الباƦ ƚơلǇƊ ǁ الƬعور باألمǇ وعدم الƤوƻ مǇ الơاưر والمستǀبùǋ ýو ơجùر   
األساس فƨ Ǒيادة مستوǎ األمǇ النفسǑ وƦǋا بالتƋكيد سيرفƴ مǇ مستوǎ تùǀدير الƦùات   

ŹياƑاǀتل.  
     Ǉراùǋƨ دùامơ Ǉم ýدراسة ك ƴالنتيجة م ǉƦǋ ƾ1981(تتف(,  ùة جùد  ودراسùابر عب

وƹƊلƔ الدراسات ,)1991(ودراسة ơافƲ ومơمود,)1987(ودراسة ơسيǇ,)1982(الơميد
السابǀة موƴư البƊ ƚơكدت جميعǌا علƊ ǏنǊ كلما ƨاد األمǇ النفسƨ Ǒاد تùǀدير الƦùات   

   .ǐƊ وجود عǚقة ارتباطية قوية بيǇ المتƺيريǇ,والعكس
ألطƳǚ عليǌا مǇ قبýù الباƚùơ   ولم توجد دراسات علǏ األقý فǑ الدراسات التǑ تم ا  

وƦǋا يدلý علǏù  ,تنفǉƦǋ Ǒ العǚقة اإلرتباطية بيǇ المتƺيريǇ األمǇ النفسǑ وتǀدير الƦات
  . Ʈدƾ النتيجة
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  : نتائƛ التحƼƾ من Ƭحة السƊال الرابƲ من ƈسئلة الدراسة
 مسـتوǌ  عنـد  إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ɗ:"ǗنǊ علǏ ةالرابع تنƭ الفرưية   
 بالجامعـات  األقƬـǍ  انتƻاضـة  معـاقي  درجـة  متوسطات بǐن (α ≤ 0.05)  دǗلة

  .")ذكورÛإناƘ( الجنƧ لمتǐƸر تعزǌ الذات تƾدǐر مǐƾاƧ علǍ غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة
  ýاƌا  السƦǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơدام  وللتƤباست ƚơتبارقام الباƤا "T. test  " ý12(والجدو (

ǁلƦ Ơưيو:  
   )12(جدولال

  )ƦكورƍÜناƚ( الجنس لمتƺير تعǎƨ للمǀياس" ت" وقيمة المعيارية اتواǙنơراف المتوسطات
Ƨنحراف  المتوسط العدد الجنǗا

ǎارǐمة  المعǐلة "ت"قǗمة الدǐلة قǗالد ǌمستو  

 Ʀ 187 168.604 23.026كر
 0.01دالة عند  0.000 6.332

ǏƛنƊ 37  192.919  8.341 

  1096) = 0.05(ستوǎ دǙلة وعند م) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
  2058) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 

   ýالجدو Ǉم Ơưيتƾقيمة  الساب ǇƊ"سوبة " تơالمǇكبر مƊ   ةùت"قيم "  Ǒùة فùالجدولي 
لمتƺيùر  تعÜ  ǎƨù وƦǋا يدý علǏ وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية الدرجة الكلية للمǀياس

ǇƊ ǐƊ تǀدير الƦات لدǎ اإلنùاƚ   اإلناƚولǀد كانت الفروƾ لƮالƍ(  ƠناƦ ƚكورÜ(الجنس 
  .يفوƾ تǀدير الƦات لدǎ الƦكور

  Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨر    ويعùƛكƊ Ǉùǋ Ǒالفلسطين ƴية المجتمƮوƮƤ Ɣوبسب ƚاإلنا ǇƊ
ƴ وƊيưاĄĄĄĄŹ بسبƔ العادات والتǀاليد التǑ تمنýƨ, ù وƊكƛر تعمǀاŹ فǑ الديǇ والǀيمتواجداŹ فǑ المن

كƦ ýلǁ يفسƠ ,وعطƻ العاƑلة الƤاƭ نơو الفتاة,ƤروƜ الفتاة مǇ المنǙƍ ýƨ للưرورات
المجاý لǖسرة ǇƊ تǀوم برعايتǇǌ بƬكƊ ýفýư مǇ الƦكور مما يƨيد مǇ مستوǎ تùǀدير  

ƚاإلنا ǎات لدƦال.  
ơيơ)1988( ƚسǇ عبد المنعم وسامǋ ǑاƬممǉƦǋ ƾ  Ǉ النتيجة مƴ نتيجة دراسة كýوتتف  

ǉƦǋ كدتƊ اتƦدير الǀت Ǐير الجنس علƺير لمتƛƋوجود ت Ǐير ,الدراسة علƛƋالت Ǒف ƾولم تفر
ƚكور واإلناƦال Ǉبي.  

ودراسة جماƊ ýبو مرơ ƾيƚù  ,)2002(مƨ ǇينǀƬ Ɣير تƤتلƻ مƴ نتيجة دراسة كýو   
  .Ɗكدتا ǋاتاǇ الدراستاǇ علǏ عدم وجود تƛƋير لمتƺير الجنس علǏ تǀدير الƦات
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  : ة السƊال الƢامƧ من ƈسئلة الدراسةنتائƛ التحƼƾ من Ƭح

 مسـتوǌ  عنـد  إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ɗ:"ǗنǊ علǏ ةالƤامس الفرưية نƭت  
 بالجامعـات  األقƬـǍ  انتƻاضـة  معـاقي  درجـة  متوسطات بǐن (α ≤ 0.05)  دǗلة

 Û ذكـور ( الجـنƧ  لمتǐƸـر  تعـزǌ  النƻسي األمن مǐƾاƧ علǍ غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة
Ƙإنا(".  

) 13(والجدوT. test  " ý" اƤتبارقام الباƚơ باستƤدام  تƾǀơ مơƮ Ǉة Ʀǋا  السƌاýولل  
ǁلƦ Ơưيو:  

  )13( جدولال
  )ƍناƦ ƚكورÜ( الجنس لمتƺير تعǎƨ للمǀياس" ت" وقيمة المعيارية واǙنơرافات المتوسطات

Ƨنحراف  المتوسط العدد الجنǗا
ǎارǐمة  المعǐلة "ت"قǗمة الدǐلة قǗالد ǌمستو  

 Ʀ 187 184.444 21.967كر
 0.01دالة عند  0.000 4.344

ǏƛنƊ 37  200.919  15.687 

  1096) = 0.05(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
  2058) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
   ýالجدو Ǉم Ơưيتƾقيمة  الساب ǇƊ"سوبة" تơالم Ǉكبر مƊ   ةùت"قيم "  Ǒùة فùالجدولي 

لمتƺيùر  تعÜ  ǎƨù وƦǋا يدý علǏ وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية الدرجة الكلية للمǀياس
ولǀد كانت الفروƾ لƮالƠ اإلناǇƊ ǐƊ ƚ األمǇ النفسǑ لدǎ اإلناƦ(  ƚكورƍ Üناƚ(الجنس 

  .يفوƾ األمǇ النفسǑ لدǎ الƦكور
تǀدير الƦات ƊنǊ وبسبƔ وجود الفتùاة فƊ    ǑùنǊ وكما Ɗسلفنا فǑ الباƦ ƚơلƍ ǁلǏ ويعƨو  

 ýƨاألسرةالمن Ǉدة مƑاƨ مايةơ Ǐǀتتل ƴالمجتم Ǒدود فơا المǋر ,ودورƤآ Ɣجان Ǉوم Ǒǌف
Ɗǀر عمƛكĄĄĄĄĄŹا Ǉالدي Ǒف, Ǒو فǋ ǐƦال Ǒالفلسطين ƴالمجتم Ǒة فƮاƤاليد الǀالعادات والت Ɣوبسب

ùƑدة لǘنùاƚ علơ ǏùسùاƔ     وكƦ ýلǁ يƨيد مǇ الơماية الƨا,اŹمعƲمǊ مجتمƴ قروƹ ǐالب
  .الƦكور

ودراسة مơمùد  ,)1985(الريơانǑسليماǇ يجة مƴ نتيجة دراسة كĆý مǇ وتتفǉƦǋ ƾ النت  
 ơيƚù ,والƤاƮة بدراسة الوƴư الفلسطينǑ) 2002(ودراسة منيƔ البلبيسǑ,)1996(جبر

  .Ɗكدت جميƴ الدراسات سالفة الƦكر ǇƊ اإلناƊ ƚكƛر ƬعوراŹ باألمǇ النفسǑ مǇ الƦكور
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   ýùنتيجة دراسة ك ƴم ƻتلƤوت   Ǉùم   ƾرùو مùبƊ ýاùام   ,)1995(جمùƬǋ ةùودراس
Ÿ1996(عبدا(,سعد Ǒودراسة عل)1999(,ƳقرƊ يادƍ ودراسة)2005(,   ƟǚùƮ ةùودراس
Ǒ1988(الكنان(,يرǀƬ Ɣينƨ ودراسة)2002(, Źكورة سالفاƦالدراسات الم ƴكدت جميƊ ƚيơ

  ).ƍناƦ,ƚكور(لجنسعدم وجود فروƾ فǑ مستويات األمǇ النفسǑ تعǎƨ لمتƺير ا
 Ǉǚما دراسة ديفيد كابƊ)1976(  اإل ǇƊ Ǒùǋا عكس نتيجة دراستنا وǌفكانت نتيجت  ƚاùن

Źداناǀر فƛكƊ     Ǉùم Ǒùالنفس Ǉاألمùب ŹعوراƬ رƛكƊ كورƦال ǇƊاإلعاقة و Ɣبسب Ǒالنفس Ǉمǖل
ƚاإلنا. 
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Ƨال السادƊحة السƬ من Ƽƾالتح:  
  دǗلـة  مستوǌ عند إحƬائǐة لةدǗ ذات ƺروƼ توجد Ǘ": علǏ ةالسادس الفرưية نƭت

(α ≤ 0.05)  نǐاضة معاقي درجة متوسطات بƻانت ǍƬة  بالجامعات األقǐنǐلسـطƻال  Ʊطـاƾب 
Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾسي األمن مƻالن ǌر تعزǐƸعاقة سنوات عدد لمتǕقل(  اƈ سنوات 3 منÛ  مـن 

  .")سنوات 6 من ƈكƙر Ûسنوات 4-6
  Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ƚơقام البا ýاƌالس Ǉم ǐادơاأل Ǉالتباي ýليơت ƔسلوƊ دامƤباست

One Way ANOVA .  
  )14( جدولال

 ومستوƻ "ǎ" وقيمة المربعات ومتوسط الơرية ودرجات المربعات ومجموƳ التبايǇ مƮدر
   اإلعاقة سنوات عدد لمتƺير تعǎƨ الدǙلة

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
 متوسط المربعات  الحرية

مستوى الداللة ةقيمة الدالل "ف"قيمة 

 2862.243 2 5724.486  بيǇ المجموعات

0.01دالة عند  0.004 5.565  
 514.309 221 113662.259  داýƤ المجموعات

Ƴ223 119386.746  المجمو  

ƻ  ريةơ 2(الجدولية عند درجةÜ223 ( لةǙد ǎوعند مستو)4.71 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 2(الجدولية عند درجةÜ223(  ǎلة وعند مستوǙد)3.04) = 0.05   
  Ơưيت Ǉم ýالجدو ƾالساب ƊǇ قيمة "ƻ "سوبةơكبر المƊ Ǉقيمة م "ƻ " ةùد  الجدوليùعن 

ǎلة مستوǙ0.05( د (Ǒياس الكلية الدرجة فǀللم Ü ǐƊ  ǊùنƊ د تùوج  ƾروùات فƦ  ةùلǙد 
 ƬيفيǊ اƤتبار باستƤدام الباƚơ قام الفروƾ اتجاǉ ولمعرفة سنوات لمتƺير تعƮơƍ ǎƨاƑية
ǐالبعد ýوالجدو Ǒالتال Ơưيو ǁلƦ:  

  ) 15( جدول ال 
  يوƠư اƤتبار ƬيفيǊ فǑ الدرجة الكلية للمǀياس تعǎƨ لمتƺير عدد سنوات اإلعاقة

 سنوات ƈ6كƙر من  سنوات6-4من سنواتƈ3قل من 
177.566 168.878 166.565 

 سنوات ƈ3قل من 
177.566 

0   

 سنوات 6-4من 
168.878 

8.689 0  

 واتسن ƈ6كƙر من 
166.565 

*11.002 2.313 0 
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   Ǉم ýعدد سنوات اإلعاقة األق Ǉبي ƾوجود فرو ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưنوات   3يتùس
 Ǉر مƛكƊ6و  Ǉم ýاألق ƠالƮة   3سنوات لùسنوات اإلعاق Ǉبي ƾفرو Ơưولم يت Üسنوات
ǎرƤاأل.  

  Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨويع    ùة والمجتمùام الدولùتمǋƍ ǎمد Ǉوم Ǐالسنوات األول Ǒف ǇƊ ƴ
ĄĄĄŹماديا ƾواألسرة بالمعا  ĄŹاùرة        ومعنويùدمة الكبيùƮعر بالùƬي ǚùف ŹاùيليǋƋوت Źاùجيǚوع

ولكǇ بعد مرور فترة يتوقƻ العƜǚ ويƮبƠ األمر عاديùاŹ بالنسùبة للمجتمƴù    ,)اإلعاقة(
Źواقعا ƠبƮƊ األمر Ǉتمام ألǋاإل ýǀواألسرة وي, ǎمستو Ǐويتدن Źسلبا ƾالمعا Ǐر علƛƌا يƦǌف

  .Ɗكƛر مǐƦ Ǉ قبý) اإلعاقة(ديǊ مما يƨيد Ƭعورǉ بالكارƛةتǀدير الƦات ل
  ĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄŹǚنتيجة دراسة ك ƴالنتيجة م ǉƦǋ ƾوتتف  Ǉمدمơم  ǇاùƬيǋ)1983(,   دùمơة مùودراس

وǇƊ الرعايùة الơùƮية   ,ơيƊ ƚكدا فǑ دراستǌم ǇƊ اإلعاقة تتƛƋر بالسǇù ,)1997(النجار
  .والتǋƋيý لǌم ƛƊرǋم فǑ رفƴ مستوǎ تǀدير الƦات

  .ولم يتوفر لدǎ الباƚơ دراسات تنفƦ Ǒلǁ مما دفعǊ علǏ دراسة Ʀǋا المتƺير
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 Ƽƾحة من التحƬ الƊالس Ʋالساب:  
 α)  دǗلة مستوǌ عند إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ǘ:علǏ ةالسابعتنƭ الفرưية   

 بƾطـاƱ  لƻلسطǐنǐةا بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (0.05 ≥
Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾسي األمن مƻالن ǌر تعزǐƸعاقة سنوات عدد لمتǕا )ýقƊ Ǉنوات  3 مùسÜ 
Ǉسنوات 6-4 مÛ رƛكƊ Ǉسنوات 6 م(.  
  Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ǐادơاأل Ǉالتباي ýليơت ƔسلوƊ دامƤباست ƚơقام البا ýاƌالس Ǉم

One Way ANOVA .  
  ) 16 (جدول ال

ومستوǌ الدǗلة تعزǌ " ف"عات ودرجات الحرǐة ومتوسط المربعات وقǐمة مƬدر التباǐن ومجموƱ المرب
  عدد سنوات اǗعاقةلمتǐƸر 

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
مستوى قيمة الداللة "ف"قيمة متوسط المربعات الحرية

 الداللة
  Ǉبي

 1234.680 2 2469.361  المجموعات

2.610 
 

0.076 
 

غير دالة 
 إحصائيًا

 ýƤدا
 472.984 221 104529.528  لمجموعاتا

Ƴ223 106998.888  المجمو  

ƻ رية درجة عند الجدوليةơ )2Ü223 (وعند ǎلة مستوǙد )4.71 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 2(الجدولية عند درجةÜ223(  لةǙد ǎوعند مستو)3.04) = 0.05   
   Ɗ ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưقيمة يت Ǉ"ƻ " سوبةơالمýقƊ  قيمة Ǉم"ƻ "د   اùة عنùلجدولي

وجد فùروƦ ƾات دǙلùة   Ǚ تƊ ǐƊ ÜنǊ الدرجة الكلية للمǀياس فǑ ) 0.05(مستوǎ دǙلة 
  .سنوات اإلعاقةƮơƍاƑية تعǎƨ لمتƺير 

  Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨنسانية ويعƍ ةƛاية كارǌالن Ǒف Ǒǋ اإلعاقة ǇƊ,  Ǉùوم Ǒالنفس Ǉواألم
ǀومست ĄŹراưاơ Ǉواألما Ǉعور باألمƬو الǌف Ǌتعريفات ýǚƤ Ǒف ƾفرو ǁناǋ Ǉا لم يكوƦل ĄĄŹǚب
ولم يتوفر للباƚùơ دراسùات   ,مستويات األمǇ النفسǑ تعǎƨ لمتƺير عدد سنوات اإلعاقة

ǁلƦ ƴم Ưو تتعارƊ ƴاطǀتت.  
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  : الدراسة ƈسئلة من الƙامن السƊال Ƭحة من التحƼƾ تائƛن

 α)  دǗلة مستوǌ عند إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ɗ  :"ǗنǊ علǏ ةالƛامنتنƭ الفرưية   

 غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (0.05 ≥
Ǎعل Ƨاǐƾر مǐدƾالذات ت ǌر تعزǐƸلمت Ʋالوض ǎادƬقتǗا Ɣسرǔل )ƲƻمرتÛ ƭƻƢمن(".  

  ýاƌا  السƦǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơدام   وللتƤتùباس ƚơار قام الباùتبƤا "T. test  "  ýدوù17(والج  (
ưيوǁلƦ Ơ:  

  ) 17 ( جدولال
 اǗقتƬادǎ الوضƲ لمتǐƸر تعزǌ للمǐƾاƧ" ت" وقǐمة المعǐارǐة نحراƺاتǕوا المتوسطات

Ɣسرǔل)ƭƻƢمنÛƲƻمرت(  
    ǎادƬقتǗا Ʋالوض  

            Ɣسرǔل 
اǗنحراف  المتوسط العدد

ǎارǐمة  المعǐلة "ت"قǗمة الدǐق ǌمستو
  الدǗلة

  ƭƻƢ24.676 166.467    92 من 
دالة عند  0.001 3.401

0.01   Ʋƻ21.053  176.909  132 مرت 

  1.96) = 0.05(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 

  Ơưيت Ǉم ýالجدو ƾالساب ǇƊ سوبة" ت" قيمةơكبر المƊ Ǉة  مùة " ت" قيمùالجدولي  Ǒùف 
 لمتƺيùر  تعƮơƍ  ǎƨùاƑية دǙلة Ʀات فروƾ وجود علǏ يدý وƦǋا Üللمǀياس الكلية الدرجة
ƴưالو ǐادƮقتǙسرة اǖل )ƴمرتفÜ ƯفƤد. )منǀكانت ول ƾالفرو ƠالƮطلبة ل  ƴùưالو 

ǐادƮقتǙا ƴالمرتف ǐƊ ǇƊ ديرǀات تƦال ǎطلبة لد ƴưالو ǐادƮقتǙا ƴالمرتف ƾدير يفوǀت 
  .المنƤفƯ اǙقتƮادǐ لوƴưا لبةط لدǎ الƦات

  Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨويع  Źاراùǋدƨƍ ǐادƮاإلقت ƴưاد الوƨ كلما ǊنƊ   اتùادت اإلمكانيƨ
والعكùس  ,الطبية والعǚجية وƨادت فرƭ الترفيǊ والتسلية مما يƨيد مǇ تùǀدير الƦùات  

ƠيơƮ,عوبةƮ ƴưداد الوƨكر يƦعدم وجود اإلمكانيات آنفة ال Ǒفف, ùعل Źر سلباƛƌمما ي Ǐ
ǊلتƑوعا ƾات,المعاƦدير الǀت Ǉم ýلǀي ƴا بالطبƦǋو .   

ودراسùة مơمùد   ,)ơ)1981امد ùǋƨراǇ مǉƦǋ ƾ  Ǉ النتيجة مƴ نتيجة دراسة كýوتتف  
ǇاƬيǋ)1983(,مد النجارơودراسة م)1997(,   ƳاùرتفƎب ǊùنƊ كدتƊ الدراسات Ǉير مƛوك

جنبية التƊ Ǒكدت ومǇ الدراسات األ,مستوǎ الدýƤ اإلقتƮادǐ يƨداد مستوǎ تǀدير الƦات
ýوكوي Ǒدراسة كين ǁلƦ)1992(,روبرت Ǉودراسة جو)1992.( 
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 Ǚدراسة توجد و ǎلد ƚơما البا Ǒتنف ǇƊ ƴưالو ƇǑيد السƨي Ǉدير مǀات  تƦùال, Ǉùولك 
 .سلبƊ Ǒو ƍيجابǑ تƛƋير اإلقتƮادǐ للوƴư ليس ǇƊ نتاƑجǌا مǇ كاǇ دراسات توجد
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  : ئلة الدراسةنتائƛ التحƼƾ من Ƭحة السƊال التاسƲ من ƈس

  دǗلـة  مسـتوǌ  عند إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ɗ  :"ǗنǊ علǏ ةالتاسعتنƭ الفرưية   
(α ≤ 0.05)  نǐاضة معاقي درجة متوسطات بƻانت ǍƬة بالجامعات األقǐنǐلسطƻال 

Ʊطاƾب Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾسي األمن مƻالن ǌر تعزǐƸلمت Ʋالوض ǎادƬقتǗا  Ɣسـرǔل 
)ƲƻمرتÛ ƭƻƢمن(".ǀơوللتƾ Ǉة مơƮ اƦǋ  ýاƌقام الس ƚơدام الباƤار  باستùتبƤا "T. test  "

ý18( والجدو (Ơưيو ǁلƦ:  
  ) 18 (جدول ال

Û مرتƲƻ( الوضƲ اǗقتƬادǎ لǔسرƔتعزǌ لمتǐƸر  للمǐƾاƧ" ت"المتوسطات واǗنحراƺات المعǐارǐة وقǐمة 
ƭƻƢمن(  

Ƨنحراف  المتوسط العدد الجنǗا
ǎارǐمة   المعǐلة "ت"قǗمة الدǐق 

 ǌمستو
  الدǗلة

 22.908 182.457 92 منخفض
دالة عند  0.007 2.724

0.01 ƴ20.635  190.447  132 مرتف 

  1.96) = 0.05(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 

   Ơưيت Ǉم ýالساب الجدوƾ ǇƊ سوبة" ت" قيمةơكبر المƊ Ǉة  مùة " ت" قيمùالجدولي  Ǒùف 
 لمتƺيùر  تعƮơƍ  ǎƨùاƑية دǙلة Ʀات فروƾ وجود علǏ يدý وƦǋا Üللمǀياس الكلية الدرجة
ƴưالو ǐادƮقتǙسرة اǖل )ƴمرتفÜ ƯفƤد. )منǀت  ولùكان  ƾروùالف  ƠالùƮل  ƴùưالو 

ǐادƮقتǙالم اƴرتف ǐƊ ǇƊ Ǉاألم Ǒالنفس ǎطلبة لد ƴưاد الوƮقتǙاǐ الم ƴùرتف  ƾوùيف 
Ǉاألم Ǒالنفس ǎطلبة لد ƴưالو ǐادƮقتǙمال اƯفƤن.  

   Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨد     ويعùعن ýùب Ǉاقيùط عند المعǀالنتيجة كانت طبيعية ليس ف ǇƊ
ŹاưيƊ Ƈاألسويا, ýيǋƋوالت Ǒجǚتمام العǋاد اإلƨ ادية المناسبةƮاإلقت ƻروƲفكلما توفرت ال

Ǒاإلجتماع Ǌداد الترفيƨوي Ǒالمجتمع.  
    Ǉم Ćýنتيجة دراسة ك ƴالنتيجة م ǉƦǋ ƾاتيت وتتفơùƬ ƨام   ,)1985(فايùƬǋ ةùودراس

Ÿ1996(عبدا(,Ǒالبلبيس Ɣودراسة مني)2002(,  ǇاùƬيǋ دùمơودراسة م)1988(,  Ǉùوم
Ǉ1997(الدراسات األجنبية دراسة جيم جرينما(, ǇƊ اǋكرƦ تم Ǒكدت الدراسات التƊ ƚيơ
 Źيجاباƍ رƛƌالجيد ي ǐادƮاإلقت ǎالمستوǑالنفس Ǉاألم Ǐعل,     ǉƦùǋ Ưùت بعùƮوƊو ýùب
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ورفƴù مسùتوǎ   ,الدراسات بالتركيƨ علǏ المستوǎ اإلقتƮادǐ والرقǑ بمستوǎ الơيùاة 
Ǒالنفس Ǉعور باألمƬال Ǉالمعاقي Ɣة إلكساƬالمعي.  

 Ǒالنفس Ǉاألم Ǐعل ǐادƮاإلقت ƴưير الوƛƋت Ǒولم نجد دراسات تنف,  Ưبع ǁناǋ Ǉولك
الديموƹرافية ومنǌا الوƴư اإلقتƮادǐ علǏ اإلơساس  الدراسات لم تƌكد تƛƋير الƮفات

Ǉباألم Ǉللمعاقي Ǒا,النفسǌومن Ǒưياد ,)1987(دراسة سايس ماƍودراسة
ƳقرƊ)1995(, Ɣǚط ƴلجمي Ǒالنفس  Ǉاألم Ǉداǀر وفǌǀال Ǉالة مơ كدتا وجودƊ Ǒوالت

Ǉالوط Ǒالجامعات الفلسطينية ف,ǌưيفر Ǒرية التǌǀاألمور ال Ǉير مƛك Ɣبسب ǁلƦا و
ýǚتơǙا.
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  : نتائƛ التحƼƾ من Ƭحة السƊال العاشر من ƈسئلة الدراسة
 مسـتوǌ  عنـد  إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ɗ  :"ǗنǊ علǏ ةالعاƬرتنƭ الفرưية 

 الƻلسـطǐنǐة  بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (α ≤ 0.05)  دǗلة
Ʊطاƾب Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾر مǐدƾالذات ت ǌتعز Ƹرلمتǐ Ʊابة نوƬǕـابة ( اƬإ  ƘحـوادÛ  ـابةƬإ 

 .")انتƻاضة
ƾǀơوللت Ǉة مơƮ اƦǋ  ýاƌقام الس ƚơدام الباƤتبار باستƤا "T. test  "ý19( والجدو(  

Ơưيو ǁلƦ:  
  )19(جدول ال

إƬابة حوادÛƘ إƬابة ( نوƱ اƬǕابةتعزǌ لمتǐƸر  للمǐƾاƧ" ت"المتوسطات واǗنحراƺات المعǐارǐة وقǐمة 
  .)انتƻاضة

 اǗنحراف     المتوسط العدد ƬǕابةنوƱ ا
     ǎارǐمة  المعǐت"ق" 

          قǐمة 
 الدǗلة

مستوǌ الدǗلة

            Ʈƍابة
ƚوادơ 

40     176.133 20.915 
1.751   0.081 

     ƹير دالة  
     ŹياƑاƮơƍ ابةƮƍ            

 انتفاưة
184  170.553  24.185 

  1.96) = 0.05( دǙلة مستوǎ وعند) ơ )222رية درجة عند يةالجدول" ت" قيمة
  2.58) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 

 ýالجدو Ǉم Ơưيتƾقيمة  الساب ǇƊ"سوبة " تơالمǇة   مùت"قيم "  Ǒùة فùالجدولي 
لمتƺيùر  ǎƨ تعÜ ù وƦǋا يدý علǏ وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية الدرجة الكلية للمǀياس

ولǀد كانùت الفùروƾ لùƮالùƮƍ Ơابة     .)إƬابة حوادÛƘ إƬابة انتƻاضة( نوƱ اƬǕابة
ǇƊ ǐƊ تǀدير الƦات للمƮابيǇ مǇ انتفاưة األقǏƮ يفوƾ تǀدير الƦات للمƮابيǇ ,اإلنتفاưة

 ǎرƤƊ ƚوادơب.   
  ýùجƊ Ǉية عادلة ومưق ýجƊ Ǉم ƔيƮƊ ة قدưاإلنتفا ƔاƮم ǇƊ Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨويع

ومǇ جانƔ آƤر فǇƎ مƮاƔ ,اƤǓريǇ وǇƊ ما ƮƊابǋ Ǌو وسام Ƭرƻ لǊ ولعاƑلتǊالوطǇ و
ơيƚ يƮرƻ لǊ راتǌƬ Ɣرǐ وعƜǚ وتǋƋيýù  ,اإلنتفاưة يتلǏǀ الدعم المادǐ مǇ السلطة

Ǒودعم نفس Ǒالمناسبات الوطنية,مجان Ǉير مƛك Ǒيكرم ف Ʀƍ,  ǐوùالدعم المعن ŹاưيƊ Ǐǀويتل
Ʀلǁ تعتبرǉ األسرة Ɗداة فƣù واعتƨùاƨ ولùيس    ك,مǇ المجتمƴ ألنǊ يعتبر وطنǑ بنƲرǋم

Ɗما مƮابǑ الơوادƚ األƤرǙ ǎ يتلùǀوǇ الùدعم   ,مما يƨيد مǇ تǀدير الƦات لديǌم,انتكاسة
ƴالسلطة والمجتم Ǉم Ǒوالنفس ǐالماد, Ǉم ýلǀم مما يǋم وألسرǌم انتكاسة لǌابتƮƍ Ǉوتكو
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تدنǑ مستوơ ǎوادƚ الالƤاƮة لمعاقơ Ǒيƚ سجلت كƛير مǇ الدراسات ,تǀدير الƦات لديǌم
    Ưويùوس والتعùالنك ýùƛالدفاعية م Ɣدام األساليƤنسبة است Ƴم وارتفاǌات لديƦدير الǀت

.....ƣال .  
   ƾوتتف    ǇاùƬيǋ دùمơم ýùنتيجة دراسة ك ƴالنتيجة م ǉƦǋ)1983(,   دùمơة مùودراس

Ǉ التƊ Ǒكدت ǇƊ المعاقيǇ بسبƔ اإلنتفاưة Ɗكƛر تǀديراŹ لƦواتǌم مǇ المƮابي) 1997(النجار
ǎرƤƊ ƚوادơب,Ǉاركا وفلورياƬجنبية لƊ دراسة Ǒ1978(وف ( Ǒف Źفروقا ǁناǋ ǇƊ كدتƊ قد

ǎرƤƊ ƚوادơب ǇابيƮوالم Ɣرơال ǑابƮم Ǉات بيƦدير الǀوبر  ,تùة لùدراس Ǒ1987(وف( 
     Ǉùم مǌواتƦùل Źديراùǀر تùƛكƊ Ɣرơال ǇابيƮم ǇƊ اǌجƑنتا Ǉم Ǉكا Ǒالفرنس ƫالجي Ǐعل

Ƈاألسويا .   
ơيƚ لم تǌƲر ǐƊ فروƾ ) 1996(مǇ دوجǚس وآƤروǇ سة كýتƤتلƻ مƴ نتيجة دراو  

ǎرƤƊ ƚوادơب ǇابيƮوالم Ɣروơال ǑابƮم Ǉات بيƦدير الǀت Ǒف.  
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  : نتائƛ التحƼƾ من Ƭحة السƊال الحادǎ عشر من ƈسئلة الدراسة

 عنـد  إحƬـائǐة  دǗلـة  ذات ƺروƼ توجد Ɗ  :"ǗنǊ علǏ عƬر ةالơاديتنƭ الفرưية 
ǌلة مستوǗد  (α ≤ 0.05)  نǐاضـة  معاقي درجة متوسطات بƻانت  ǍـƬبالجامعـات  األق 

 ÛحوادƘ إƬابة( اƬǕابة نوƱ لمتǐƸر تعزǌ النƻسي األمن مǐƾاƧ علǍ غزƔ بƾطاƱ الƻلسطǐنǐة
 .")انتƻاضة إƬابة

ýاƌا  السƦǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơدام  وللتƤباست ƚơار قام الباùتبƤا "T. test  "  ýدوù20(والج  (
ǁلƦ Ơưيو:  

  ) 20 (جدول ال
  .)إƬابة انتƻاضةÛ إƬابة حوادƘ( نوƱ اƬǕابةتعزǌ لمتǐƸر  للمǐƾاƧ" ت"متوسطات واǗنحراƺات المعǐارǐة وقǐمة ال

اǗنحراف  المتوسط العدد نوƱ اƬǕابة
ǎارǐمة  المعǐلة "ت"قǗمة الدǐق ǌمستو

  الدǗلة
ƚوادơ ابةƮƍ 40 182.702  22.766 

دالة عند  0.000 4.114
 Ʈƍ 184  194.747 18.098ابة انتفاưة 0.01

  1.96) = 0.05(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوǎ دǙلة ) 222(الجدولية عند درجة ơرية " ت"قيمة 

 ýالجدو Ǉم Ơưيتƾقيمة  الساب ǇƊ"سوبة " تơالمǇكبر مƊ  ت"قيمة "Ǒالجدولية ف 
لمتƺيùر  تعƦ  ǎƨùا يدý علǏ وجود فروƦ ƾات دǙلة ƮơƍاƑية Ü وǋالدرجة الكلية للمǀياس

 ùƮƍابة ولǀد كانùت الفùروƾ لùƮالƮƍ( .    Ơابة انتفاưةƮƍ Üابة ơوادƚ( نوƳ اإلƮابة
يفوƾ األمǇ النفسǑ لدǎ اǙنتفاưة  ǇƊ ǐƊ األمǇ النفسǑ لدǎ الƦيƮƊ Ǉيبوا فǑاǙنتفاưة 

  .ơوادƮƍƚابة الƦيƮƊ Ǉيبوا 
ما Ɗسلفنا ǇƊ مƮابǑ اإلنتفاưة يƬعروǇ بروƟ التơùưية  ويعƨو الباƦ ƚơلƍ ǁلƊ ǏنǊ وك

فŹǚư عƊ Ǉùنùǌم يتلùǀوǇ    ,وǇƊ منǌم مǇ يعتبر نفسǊ مƲơوƲاŹ ألنǊ بǑǀ علǏ قيد الơياة
  ƴùة والمجتمùالسلطة الوطني Ǉالدعم م ýوك Ǒالمجان ýيǋƋية والتơƮالرعاية ال,  ǁلƦùوك

المستǀبý وƦلǁ بƻǚùƤ   مما يدعم نفسيتǊ ويƨيý الƤوƻ مǇ,األسرة التǑ تفتƤر بمعاقǌم
مما يƛƌر علƊ Ǐمنǌم النفسǑù  ,المƮابيǇ بơوادƤƊ ƚرǎ فǌم Ǚ يتلǀوǐƊ Ǉ دعم Ɗو رعاية

Źسلبا,ŹمناƊ ýقƊ ǇوơبƮم ويǌلدي Ǒالنفس Ǉبعاد األمƊ Ǐر علƛƌمما ي.  
ơيƊ ƚùكùدت ơ)1997 (   ǇƊمد النجùار م ǉƦǋ ƾ النتيجة مƴ نتيجة دراسة كý مǇوتتف  

  .النفسǑ مǇ المƮابيǇ بơوادƤƊ ƚرǎ وراŹ باألمǇمƮابيǇ اإلنتفاưة Ɗكƛر Ƭع
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ǇروƤس وآǚنتيجة دراسة دوج ƴم ƻتلƤدير ) 1996(وتǀت Ǒف ƾفرو ǐƊ رǌƲلم ت ƚيơ
ǎرƤƊ ƚوادơب ǇابيƮوالم Ɣروơال ǑابƮم Ǉات بيƦال.  
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  :التحƼƾ من Ƭحة السƊال الƙاني عشر
 مسـتوǌ  عنـد  إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ǘ": علǏ عƬر ةالƛاني تنƭ الفرưية

 الƻلسـطǐنǐة  بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (α ≤ 0.05)  دǗلة
Ʊطاƾب Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾر مǐدƾالذات ت ǌر تعزǐƸلمت ǌالدراسي المستو )Ûاألول Ûانيƙال ÛƘالƙال 
Ʋالراب(". 

Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ýاƌالس Ǉقامم    Ǉايùالتب ýùليơت ƔسلوƊ دامƤباست ƚơالبا
ơاأل ǐادOne Way ANOVA .  

  ) 21 (جدول ال
ومستوǌ الدǗلة تعزǌ " ف"مƬدر التباǐن ومجموƱ المربعات ودرجات الحرǐة ومتوسط المربعات وقǐمة 

  المستوǌ الدراسيلمتǐƸر 
درجات مجموع المربعات  مصدر التباين

  الحرية
متوسط 
قيمة  "ف"قيمة  المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 7287.389 3 21862.166 بيǇ المجموعات

16.439 
 

0.00 
 

دالة عند 
0.01 

 ýƤدا
 443.294 220 97524.580  المجموعات

 Ƴ223 119386.74  المجمو  

ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223 ( لةǙد ǎوعند مستو)3.88 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223(  لةǙد ǎوعند مستو)2.65) = 0.05   

الجدوليùة عنùد   " ƻ"مǇ قيمة Ɗكبر المơسوبة " Ǉ"ƻ قيمة جدوý السابƊ ƾيتƠư مǇ ال
وجد فروƦ ƾات دǙلùة ùƮơƍاƑية   تƊ ǐƊ ÜنǊ الدرجة الكلية للمǀياس فǑ ) 0.05(مستوǎ دǙلة 
المستوǎ الدراسÜǑ ولمعرفة اتجاǉ الفروƾ قام الباƚơ باستƤدام اƤتبùار ùƬيفيǊ   تعǎƨ لمتƺير 

  :ǁالبعدǐ والجدوý التالǑ يوƦ Ơưل
  ) 22( جدول ال 

  ǐوضƞ اƢتبار شƺ ǈǐƻǐي الدرجة الكلǐة للمǐƾاƧ تعزǌ لمتǐƸر المستوǌ الدراسي
 الرابƲ الƙالƘ الƙاني اǗول 

171.806158.968186.000 165.033 
 اǗول

171.806 
0    

 الƙاني
158.968 

12.839 0   

Ƙالƙال 
186.000 

*14.194 *27.032 0  

Ʋالراب 
165.033 

6.774 6.065 *20.967 0 
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  ƠالùƮل ƚالƛال ǎوالمستو ýاألو ǎالمستو Ǉبي ƾوجود فرو ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưيت
المستوǎ الƛالÜƚ وبيǇ الƛانǑ والƛالƚ لƮالƠ الƛالÜƚ وبيǇ الƛالƚ والرابƴ لƮالƠ الƛالÜƚù ولùم   

ǎرƤالمستويات األ Ǒف ƾفرو Ơưيت. 

   Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨالتع ويع ǎاد المستوƨ كلما ǊنƊ مǌف Ǐعل Ǌداد قدرتƨت Ǉنساǘل Ǒليم
لƦا نجد فǑ المستوǎ الƛالƚ فǑ الجامعة Ɗكƛر ƬعوراĄŹ فǑù تùǀدير   ,األمور والتكيƻ معǌا

ويتراجƦǋ ƴا التǀدير للƦات فǑ السنة الرابعة ألنǊ ,الƦات مǇ السنتيǇ السابǀتيǇ فǑ الجامعة
التƤرƜ سيطلƔ منơ  ǊùيƊ ƚنǊ بعد ,يفترǇƊ Ư يدýƤ فǑ مرơلة جديدة فơ ǑياتǊ العملية

Ǌات لديƦال ǎمستو Ǒمما يدن Ǌعاقتƍ Ǒيفكر ف Ǌتجعل ǎرƤƊ مورƊو ǇريƤǓمساعدة ا.  
ơيƚ ,علǏ معاقǑ قطاƨƹ Ƴة) 1997(وتتفǉƦǋ ƾ النتيجة مƴ نتيجة دراسة مơمد النجار  

  .كاơƊ Ǉد نتاƝƑ دراستǇƊ Ǌ للسǇ تƛƋير علǏ مستوǎ تǀدير الƦات
ولكǋ Ǉناǁ دراسات تƌكد ǇƊ اإلعاقùة  ,فǉƦǋ Ǒ النتيجةلم تتوفر لدǎ الباƚơ دراسات تن  

تƛƌر علǏ تǀدير الƦات سلباŹ وتơت Ʋ ǐƊروƻ وبƯƺ النƲر عǇù مسùتواǉ العلمƊ Ǒùو    
ǉعمر .  
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Ƽƾحة من التحƬ الƊالس Ƙالƙعشر ال:  
 ǌمسـتو  عنـد  إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ǘ": علǏ عƬر ةالƛالƛتنƭ الفرưية 

 الƻلسـطǐنǐة  بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (α ≤ 0.05)  دǗلة
Ʊطاƾب Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾسي األمن مƻالن ǌر تعزǐƸلمت ǌالدراسي المستو )Ûولƈ Ûانيƙال ÛƘالƙال 
Ʋالراب(". 

Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ýاƌالس Ǉقامم    Ǉايùالتب ýùليơت ƔسلوƊ دامƤباست ƚơالبا
 ǐادơاألOne Way ANOVA .  

  )  23(جدول ال
ومستوǌ الدǗلة تعزǌ " ف"مƬدر التباǐن ومجموƱ المربعات ودرجات الحرǐة ومتوسط المربعات وقǐمة 

  المستوǌ الدراسيلمتǐƸر 
درجات مجموع المربعات  مصدر التباين

مستوى الداللةقيمة الداللة"ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية
 3727.791 3 11183.373  بيǇ المجموعات

8.55 
 

0.00 
 

دالة عند 
 435.525 220 95815.515  داýƤ المجموعات 0.01

   Ƴ223 106998.888  المجمو  
ƻ رية درجة عند الجدوليةơ )3Ü223 (وعند ǎلة مستوǙد )3.88 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223(  لةǙد ǎوعند مستو)2.65) = 0.05   

الجدوليùة عنùد   " ƻ"مǇ قيمة Ɗكبر المơسوبة " Ǉ"ƻ قيمة Ɗ ƾيتƠư مǇ الجدوý الساب
وجد فروƦ ƾات دǙلùة ùƮơƍاƑية   تƊ ǐƊ ÜنǊ الدرجة الكلية للمǀياس فǑ ) 0.05(مستوǎ دǙلة 
المستوǎ الدراسÜǑ ولمعرفة اتجاǉ الفروƾ قام الباƚơ باستƤدام اƤتبùار ùƬيفيǊ   تعǎƨ لمتƺير 

ǁلƦ Ơưيو Ǒالتال ýوالجدو ǐالبعد:  
  ) 24(  جدولال 

  ǐوضƞ اƢتبار شƺ ǈǐƻǐي الدرجة الكلǐة للمǐƾاƧ تعزǌ لمتǐƸر المستوǌ الدراسي

 الرابƲ الƙالƘ الƙاني اǗول 
186.452173.258195.571 185.311 

 اǗول
186.452 

0    

 الƙاني
173.258 

*13.194 0   

Ƙالƙال 
195.571 

-9.120 *22.313 0  

Ʋالراب 
185.311 

1.140 12.053 10.260 0 

   ƠالùƮل Ǒانùƛال ǎوالمستو ýاألو ǎالمستو Ǉبي ƾوجود فرو ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưيت
ǎرƤالمستويات األ Ǒف ƾفرو Ơưولم يت Üƚالƛال ƠالƮل ƚالƛوال Ǒانƛال Ǉوبي Üýاألو ǎالمستو.  
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ويعƨو الباƦ ƚơلƍ ǁلǇƊ Ǐ المعاƾ فǑ السنة الƛالƛة يكوǇ قد تكيƻ مƴù اإلعاقùة وƨداد   
لكǇ فǑ السنة الرابعة فǌو يدýƤ مرơلة جديدة فơ ǑياتǊ فيƤرƜ مơ Ǉياة و,ƍدراكاŹ لǖمور

   Ǉùع ŹǙوƌùا مسǌفي Ǉلة يكوơمر ýƤفيد ǇريƤǓا Ǉم Ǌتاجơما ي ýك ƦƤƋي Ǒوالت Ɣالطال
ǇريƤǓا,Ǒالفلسطين ƴية المجتمƮوƮƤ Ǉا مƦǋو .  

 Ǉم Ćýنتيجة دراسة ك ƴالنتيجة م ǉƦǋ ƾر ,)1996(جبر جبروتتفùيƺللمت ǇƊ كدƌي ƚيơ ات
  .ولم يتطرƾ لسنوات اإلعاقة ,تƛƋير مباƬر علǏ األمǇ النفسǑ) السǇ(الديموƹرافية

والتƊ Ǒكد فيǌا عدم وجود فروƾ  ,)1996(مƬǋ Ǉام عبداŸ تƤتلƻ مƴ نتيجة دراسة كýو
Ǒالنفس Ǉبعاد مستويات األمƊ Ǒدالة ف, Ǉيرالعامليƹو Ǉو العامليƊ لمستويات الدراسة ǎƨتع

  .باŹ علǏ اإلنساǇوǇƊ اإلعاقة تƛƌر سل
 



163 
 

  :التحƼƾ من Ƭحة السƊال الرابƲ عشر
 مسـتوǌ  عند إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ǘ": علǏ عƬر ةالرابع تنƭ الفرưية

 الƻلسـطǐنǐة  بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (α ≤ 0.05)  دǗلة
Ʊطاƾب Ɣغز Ǎعل Ƨاǐƾر مǐدƾالذات ت ǌر تعزǐƸة التنشئة نمط لمتǐمتسـامحة  ( األسر  Ûŷجـدا 

Ûمتسامحة Ûمتسلطة متسلطة ŷجدا(".  
Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ýاƌالس Ǉقامم    Ǉايùالتب ýùليơت ƔسلوƊ دامƤباست ƚơالبا

 ǐادơاألOne Way ANOVA .  
  )  25(جدول ال

ومستوǌ الدǗلة تعزǌ " ف"مƬدر التباǐن ومجموƱ المربعات ودرجات الحرǐة ومتوسط المربعات وقǐمة 
  التنشئة األسرǐةǐƸر لمت

درجات  مجموع المربعات   مصدر التباين  
 الحرية

متوسط
قيمة "ف"قيمة  المربعات

مستوى الداللة الداللة

 3678.59 3 11035.794 بيǇ المجموعات 

7.469 
 

0.00 
0.01دالة عند    

  ýƤدا
 492.504 220 108350.952  المجموعات

   Ƴ223 119386.746  المجمو  

ƻ رية اơ 3(لجدولية عند درجةÜ223 ( لةǙد ǎوعند مستو)3.88 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223(  لةǙد ǎوعند مستو)2.65) = 0.05   

Ɗ ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưقيمة يت Ǉ"ƻ " سوبةơكبر المƊ قيمة Ǉم"ƻ "   دùة عنùالجدولي
فروƦ ƾات دǙلùة ùƮơƍاƑية    وجدتƊ ǐƊ ÜنǊ الدرجة الكلية للمǀياس فǑ ) 0.05(مستوǎ دǙلة 
Ü ولمعرفة اتجاǉ الفروƾ قام الباƚơ باستƤدام اƤتبار ƬيفيǊ البعدǐ التنƑƬة األسريةتعǎƨ لمتƺير 

ǁلƦ Ơưيو Ǒالتال ýوالجدو: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

 

  
  ) 26( جدول ال 

  التنشئة األسرǐةǐوضƞ اƢتبار شƺ ǈǐƻǐي الدرجة الكلǐة للمǐƾاƧ تعزǌ لمتǐƸر 
 جداŷ امحةمتس امحةمتس لطةتسم   جداŷلطةمتس   

175.333 160.927 172.115 184.000 
  اŷ متسلطة جد
175.333 

0    

 متسلطة
160.927 

 
14.407 0   

 امحةمتس
  172.115 

3.218 *11.188 0  

   جداŷ متسامحة
184.000 

-8.667 *23.073 11.885 0 

 Ǉبي ƾوجود فرو ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưة األسريةيتƑƬةمال التنơمتسلطةوال تسام  ƠالƮل
Ü ولم تتƠư فùروƾ  جداŹ امơةمتسلƮالƠ ال جداŹ امơةمتسوال متسامơةÜ وبيǇ الامơةمتسال

 Ǒة األسريةفƑƬالتن ǎرƤاأل.  
 ويعƨو الباƦ ƚơلƍ ǁلǇƊ Ǐ األسر المتسامǊơ تعطǑ جواŹ مǇ السعادة والمرƟ فǑ البيùت 

Ǉم المعاقيǌƑألبنا Źومساعدتا Źماǌوف Źر عوناƛكƊ Ǉوتكو.  
ودراسùة مơمùد   ,)1981(ة مƴ نتيجة دراسة كĆý مơ Ǉامùد ùǋƨراǇ  وتتفǉƦǋ ƾ النتيج

ǇاƬيǋ)1983(,ودراسة لورانس)1991(,Ǉودراسة وولما)ات  ,)1994ùالدراس Ǉير مƛوك
Ɗكدت ǇƊ لǖسرة والجو المơيط بالمعاƾ لǌا دورņ جد مǌم فǑ رفƴ مستوǎ تǀدير الƦùات  

Ǉم المعاقيǌƑبناƊ ǎلد. 

 ơاتولم يتوفر للباƦدير الǀيادة تƨ Ǒدور األسرة ف Ǒدراسات تنف ƚ. 
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Ƽƾحة من التحƬ الƊالس ƧامƢعشر ال:  

 مسـتوǌ  عند إحƬائǐة دǗلة ذات ƺروƼ توجد Ǘ": علǏ عƬر ةالƤامستنƭ الفرưية 
 الƻلسـطǐنǐة  بالجامعات األقǍƬ انتƻاضة معاقي درجة متوسطات بǐن  (α ≤ 0.05)  دǗلة
Ʊطاƾب Ɣعل غزǍ Ƨاǐƾسي األمن مƻالن ǌر تعزǐƸة  التنشـئة  لمتǐمتسـامحة ( األسـر  ŷجـداÛ 

 .")جداŷ متسلطة Ûمتسلطة Ûمتسامحة
Ʀǋ ةơƮ Ǉم ƾǀơا وللت ýاƌالس Ǉقامم    Ǉايùالتب ýùليơت ƔسلوƊ دامƤباست ƚơالبا

 ǐادơاألOne Way ANOVA .  
  ) 27(جدول ال

ومستوǌ الدǗلة تعزǌ " ف"بعات وقǐمة مƬدر التباǐن ومجموƱ المربعات ودرجات الحرǐة ومتوسط المر
  التنشئة األسرǐةلمتǐƸر 

درجات  مجموع المربعات   مصدر التباين
قيمة متوسط المربعات الحرية

 "ف"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 3508.239 3 10524.718  بيǇ المجموعات 
8.00 

 
0.00 

 
دالة عند 

0.01 
 438.519 220 96474.171  داýƤ المجموعات 

  Ƴ223 106998.888  المجمو  

ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223 ( لةǙد ǎوعند مستو)3.88 ) =0.01  
ƻ  ريةơ 3(الجدولية عند درجةÜ223(  لةǙد ǎوعند مستو)2.65) = 0.05   

Ɗ ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưقيمة يت Ǉ"ƻ " سوبةơكبر المƊ قيمة Ǉم"ƻ "   دùة عنùالجدولي
وجد فروƦ ƾات دǙلùة ùƮơƍاƑية   تƊ ǐƊ ÜنǊ لدرجة الكلية للمǀياس افǑ ) 0.05(مستوǎ دǙلة 
Ü ولمعرفة اتجاǉ الفروƾ قام الباƚơ باستƤدام اƤتبار ƬيفيǊ البعدǐ التنƑƬة األسريةتعǎƨ لمتƺير 

ǁلƦ Ơưيو Ǒالتال ýوالجدو:  
  )28(جدول ال 

  التنشئة األسرǐةǐوضƞ اƢتبار شƺ ǈǐƻǐي الدرجة الكلǐة للمǐƾاƧ تعزǌ لمتǐƸر 

 جداŷ امحةمتس  امحةمتس  لطةمتس جداŷلطةمتس  
197.667175.390186.496 193.250 

    197.6670 جداŷ لطةمتس
   0 22.276* 175.390 لطةمتس
  0 11.105* 11.171 186.496امحةمتس
 امحةمتس
ŷ193.250جدا 

4.417 *17.860 6.754 0 

 Ǉبي ƾوجود فرو ƾالساب ýالجدو Ǉم Ơưة ايتƑƬال ألسريةالتنŹة جداơة وال متسامơامùمتس 
 متسùامơة Ü وبيǇ الامơةمتسلƮالƠ ال متسلطةوال متسامơةÜ وبيǇ المتسامơة جداŹلƮالƠ ال

 .األƤرǎ التنƑƬة األسريةÜ ولم يتƠư فروƾ فǑ جداŹ امơةمتسلƮالƠ ال متسلطة جداŹوال
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  Ǐلƍ ǁلƦ ƚơو الباƨوت  ويع Źاùمǌوف Źاùر عونƛكƊ Ǉة تكوơاألسر المتسام ǇƊ   Ǉùم Źاùاربǀ
وتơاوý داƑماŹ توفير ما يلƨم لǌم مǇ الراơة النفسية وƨƍالة ƊسباƔ الƤوƻ ومƤاوƊ, ƻبناǌƑا

  .الوجود مما يدعم مستوǎ األمǇ النفسǑ لديǌم
        Ǉليماùة سùا دراسùǌكر منƦùة نǀابùات السùالدراس Ǉير مƛك ƴالنتيجة م ǉƦǋ ƾوتتف

Ǒانơ1985(الري(,اتيتơƬ ƨودراسة فاي)ة  ,)2002(مة عودةودراسة فاط,)1985ùودراس
Ǒ1989(كفاف(,يمơعبد الر Ǒơودراسة فت)1981(,Ǉراǋƨ امدơ ودراسة)ا )1989ǌوجميع

ƊŹة األسرية دوراƑƬلنمط التن ǇƊ كبير كدتŹا  Ǒùالنفس Ǉعور باألمƬات   ,بالùالدراس Ǉùوم
األجنبية التǑ تƌكد علǏ دور األسرة فǑ رفƴ مستوǎ األمǇ النفسǑ نƦكر منùǌا دراسùة   

  .)1997(ودراسة جرينماǇ,)1996(جوǇ روبرت
    Ǉùاألم Ǐùير علƛƋùالت Ǒا فǌمية دور األسرة ونوعيتǋƊ ƴم Ưولم توجد دراسات تتعار
  Ǉùم ýưفƊ األسرة المتسلطة ǇƊ دراسات تفيد ƚơالبا ǎلم يتوفر لد ýاألق Ǐو علƊ Ǒالنفس

Ǒالنفس Ǉاألم Ǐير علƛƋة بالتơالمتسام.   
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  الƮǚƤة
وƦلǁ لكبر ,الدراسة الơالية الطلبة المعاقيǇ فǑ الجامعات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴةتناولت  -   

ƔباƬال Ǉس Ǒالطلبة ف Ǉوكو Ǉفلسطي Ǒف Ǉة المعاقيƑف,ŹاطاƬر نƛيوية واألكơ رƛم األكǌف, Ǒوبالتال
ƴات المجتمǀطب Ǉم ŹراƛƋر تƛم األكǋ,ةƨƹ Ƴطاǀامية بƲربعة جامعات نƊ يوجد ƚيơ,Ǒǋجامعة  و

ǏƮرجا,األقǋƨمية,معة األǚة,والجامعة اإلسơدس المفتوǀوجامعة ال, Ǐلƍ دفت الدراسةǋو
  .التعرƻ علǏ مستوǎ األمǇ النفسǑ لدǎ معاقƍ Ǒنتفاưة األقǏƮ وعǚقتǊ بتǀدير الƦات

  -  Ǐتملت عينة الدراسة علƬ224ا Ǉالمعاقي Ǉم Źو 187,فردا ŹكوراƦ37 ƚاإلنا Ǉافة ,مưباإل
 Ǐلƍ40  Ǉالمعاقي Ǉم ŹفرداǎرƤƊ ƚوادơب.  

- Ǒو التالơالن Ǐت علƇجا ýوƮمسة فƤ Ǉتكونت الدراسة م:  
  ýاألو ýƮيات :الفưلة الدراسة والفرƑسƊدمة وǀيد والمǌالتم Ǉمưمية الدراسة ,تǋƊو

  .ومƮطلơات الدراسة وơدودǋا,وǋƊدافǌا
  Ǒانƛال ýƮللدراسة:الف ǐرƲاإلطار الن Ǉمưت,ƇاƨجƊ ةƛǚƛ Ǉم Ǉا,وتكو Ǉع ƚدơيت ýاألو Ǉألم

Ǌتناولت Ǒريات التƲبعادة والنƊو Ǒريات ,النفسƲم النǋƊات وƦدير الǀت Ǉع ƚدơت Ǒانƛال Ƈƨوالج
Ɣعدة جوان Ǉم ǉتناولو ǇيƦال Ƈا وريادة ,والعلماǌنواعƊا وǌاإلعاقة تعريف ýتناو ƚالƛال Ƈƨوالج

Ǒالمجتمع Ɲوالدم ýيǋƋا والتǌمع ýالتعام Ǒم فǚاإلس.  
 ƚالƛال ýƮالدراسات:الف Ǉمưت Ǌمن Ƈƨو جƊ Ƴوưتناولت المو Ǒة التǀالساب, Ǐلƍ وقسمت

الدراسات العربية قسمت ƍلǏ دراسات تتعلƾ باألمǇ النفسǑ ,دراسات عربية ودراسات Ɗجنبية
ودراسات تناولت األمǇ النفسǑ ,ودراسات تناولت األمǇ النفسǑ وعǚقتǊ بتǀدير الƦات, فǀط

  .اإلعاقة علǏ تǀدير الƦات وƤƊيراŹ دراسات تناولت تƛƋير,وتƛƋرة باإلعاقة
 ƴالراب ýƮالدراسة:الف Ǒف Ǒالميدان Ɣو الجانǋ,الدراسة Ƈجراƍ Ǉمكا ýتناو ƚيơ, ƴومجتم Ɲǌمن

ơيƚ تم استƤدام مǀياس لǖمǇ النفسǑ ومǀياس تǀدير الƦات مǇ ,عينة الدراسة وƊدتǌا,الدراسة
ƚơميم الباƮوا,ت ǏƮجامعة األق Ǒف ǇييƑاƮƤاأل Ǉر مƬمسة عƤ كيمơر والجامعة وتǋƨأل

  .فǑ الجمǌورية الجƨاƑرية وجامعة الجƨاƑر,اإلسǚمية فǑ قطاƨƹ Ƴة
   Ǒǋدمة وƤية المستƑاƮơاإل Ɣاألسالي Ǐعل ýتمƬوا:  

A. ويةƑالم Ɣوالتكرارات والنس Ǒسابơالمتوسط  ال. 

B. Ǉارتباط بيرسو ýمعام. 

C.  Ǉفية المتساوية ومعادلة جتماƮة النƑƨللتج Ǉبراو Ǉارتباط سبيرما ýفية معامƮة النƑƨللتج
 .ومعامý ارتباط الفا كرونباƢ إليجاد معامƛ ýبات المǀياس,الƺير متساوية
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D. تبارƤت"ا "T. Test Ǉلتيǀمست Ǉمتوسطات عينتي Ǉبي ƾللفرو. 

E. ǐادơاأل Ǉالتباي ýليơت. 

F. ǐالبعد ǊيفيƬ تبارƤا. 

دراسة وكانت نتاƝƑ ال,تناوý مناقƬة ƊسƑلة الدراسة والتƾǀơ مǇ فرưياتǌا:الفýƮ الƤامس
Ǒكالتال:  

G.  قة ارتباطيةǚووجود ع ǏƮة األقưانتفا Ǒمعاق ǎات لدƦ ديرǀوت Ǒنفس ǇمƊ وجود
 .فكلما ƨاد مستوǎ األمǇ النفسǑ اƨداد تǀدير الƦات والعكس,بينǌما

H. ير الجنسƺلمت ǎƨية تعƑاƮơلة اǙات دƦ ƾكور(وجود فروƦ,ƚانا(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
ƚاإلنا ƠالƮل Ǒالنفس. 

I.  اتƦ ƾابةوجود فروƮاإل Ƴلنو ǎƨلة تعǙة(دưانتفا ƔاƮم,ǎرƤƊ ƚوادơ(, ياسǀم Ǐعل
Ǒالنفس Ǉة,األمưاإلنتفا ǑابƮم ƠالƮات لƦدير الǀياس تǀوم. 

J. Ǒالدراس ǎللمستو ǎƨتع Ǒالنفس Ǉاألم Ǒف ƾوجود فرو)ýوƊ ǎمستو,Ǒانƛ,ƚالƛ,ƴراب(, Ǐعل
ƚالƛال ǎالمستو ƠالƮات لƦدير الǀوت Ǒالنفس Ǉياس األمǀم. 

K. Ʀ ƾة األسريةوجود فروƑƬلنمط التن ǎƨلة تعǙة(ات دơمتسلطة,متسام(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
 .النفسǑ وتǀدير الƦات لƮالƠ األسر المتسامơة

L. ǐادƮاإلقت ǎللمستو ǎƨلة تعǙات دƦ ƾوجود فرو)ƴمرتف,ƯفƤمن(, Ǉياس األمǀم Ǐعل
   .لƮالƠ المستوǎ اإلقتƮادǐ المرتفƴ,النفسǑ وتǀدير الƦات

  
 النفسǑ األمǇ وجود يƭƤ ما فǑ وƤاƮة,الơالية الدراسة نتاǀ ƝƑارƇǎال يستƺرƔ قد وǋنا  

وƦلǁ ألǇ المعاƾ يفǀد جƇƨاŹ مǇ جسدƨƹ, ǉة بǀطاƳ األقƍ ǏƮنتفاưة معاقǑ لدǎ الƦات وتǀدير
ǊاتƦ ديرǀوت Ǒالنفس ǊمنƊ Ǐر علƛƌت ǇƊ Ưالمفرو Ǉفم, Ǉولك ǉƦǋ ƝƑادقة كانت النتاƮ Ǉة مǌوج 

_  والǀدر بالưǀاƇ مطلƾ اƍùùùǇيم فǌناǁ, الفلسطينǑ جتمƴالم ƮƤوƮية بسبƔ الباƚơ نƲر
Ɣالجان Ǒالدين  _,ýويدل Ǐعل ǁلƦ  Ưبع ýاƛدرية األمǀال ǎلد Ǉا الفلسطينييǌمن Ǐعل ýسبي ýƛالم 

Ǚ رƮơال الýƛم "Ɣالمكتو Ǐعل Ǉالجبي Ɣيج ǇƊ ǉترا Ǉالعي", ýƛوالم"Ÿا Ɣالƹ "
 Ʀǋا كý,والتǑƤƉ والتعاưد التكافý مýƛ لƤاƮةا والتǀاليد العادات وǋناǁ,الƣ...."النƮيƔ"و

Ɣبجان Ǉاإليما ƾية العميưǀبال Ɵورو Ƈية الفداơưوالت Ǉا مǌجلƊ Ǒالƺوالنفيس بال,  ƴفالمجتم
Ƈدراƨير واǀơرة تƲدير ومساندة وليس نǀترام وتơرة اƲن ƾر للمعاƲقد قام ,ين Ǌم يعتبرونǌنǙ

 مǇ جيدة ơالة يعيƫ الفلسطينǑ الƬعƦ ǇƊ Ɣلǁ معنǏ وليس, بتǀديم جƇƨاŹ مǇ جسدǉ مƊ Ǉجلǌم
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Ǉاألم ǉوالرفا Ǒا وربما,اإلجتماعƦǋ ساسơاإل Ǉباألم Ǒلơمر Ǉو للمعاقيƊوǋ Ƴنو Ǉستيريا مǌال 
 Ǒǋ واإلعاقة,الǌǀر مơ Ǉالة يعيƫ الفلسطينǑ المجتمƴ ألǇ,كما فسرǉ بعƯ الباƛơيǇ الكاƦبة
  .بكý المǀاييس ومجتمعية ونفسية ƍنسانية كارƛة

 ,المجتمعية الدولية المƌسسات بعƯ مǇ للمعاقيǇ وơƮياŹ ومعنوياŹ مادياŹ اŹدعم ǋناǁ ومالي  
 ƨدادي فلسطيǇ فǑ فالمعاقوǇ ينتƲرǋم ماƦا مستǀبŹǚ ولكǇ,واألسرة والمجتمƴ الفلسطينية والسلطة
 Ʀƍا,المتǀدمة الدوý بعƯ عنǌا تعجƨ ربما كبيرة لمواƨنة يơتاجوǇ فǌم,جداŹ كبير بƬكý عددǋم

 ƍنتفاưة لمعاقǑ الƦات وتǀدير النفسǑ األمǇ عǇ الدراسة ǉƦǋ وبعد, الكريم العيƫ لǌم ردناƊ ام
ǏƮاألق .   

  :المƾترحات 
‐1 ǇƊ ومǀاألسرة ت ýơت بǚكƬا قدر المǌستطاعتƍ اǌƑألبنا Ǉالمعاقي,ǇƊو Ǉة تكوơمتسام.  
  .لمجتمƴمơاولة تǋƋيý المعاقيǇ مǇ السلطة ơتǏ يكونوا يد مƬاركة وبناƇ فǑ ا 2‐
 ‐3Ǉالجنسي Ǉعدم التفرقة بي )ǏƛنƊو ŹكراƦ (ة المعاملةǀطري Ǒف.  
  .ƨيادة ومساعدة الموجǌيǇ والموجǌيǇ والمرƬديǇ النفسييǇ فǑ المدارس والجامعات4‐ 
  .مǇ قبý السلطة مادياŹ العمý علǏ تơسيƲ Ǉروƻ األسرة5‐
 ‐6 ýعم ƭيادة فرƨنسبة بطالل Ǉم ýليǀوالت Ǉملمعاقيǌالمجت ت Ǒفƴم . 

 
 :بơوƚ مǀترơة -

وبعد اإلطƳǚ علǏ الدراسات والبơوƚ ,الباƚơ التǑ قام بǌا الدراسية بعد ǉƦǋ الرơلة
  :يǀترƟ الباƚơ اجراƇ البơوƚ التالية,السابǀة ومǇ منطلƾ البƚơ الơالǑ واستكماŹǙ للمسيرة

.1  Ǉالطلبة المعاقي ǎوط النفسية لدƺưبال Ǌقتǚوع Ǒالنفس Ǉاألم. 

 .لنفسǑ لمعاقǑ انتفاưة األقǏƮ وعǚقتǊ بسمات الƮƤƬيةاألمǇ ا  2. 

 .العǚقة بيǇ األمǇ النفسǑ للمعاقيǇ والǀيم الدينية 3.   

 .األمǇ النفسǑ وعǚقتǊ بالمتƺيرات الƮƤƬية والمتƺيرات الديموƹرافية لمعاقǑ قطاƨƹ Ƴة  4. 

 .للơاجات ولمعاقǑ انتفاưة األقǏƮ فư ǑوƇ نƲرية ماسلاألمǇ النفسǑ دراسة   5. 
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 )1(ملحق رقم 
قائمة بأمساء احملكمني الذين قاموا 

 بتحكيم أدوات الدراسة
ǃ ǃالمحك ǃة اسǐالعمل الدرجة العلم 

 .جامعة األقǏƮ دكتوراة فǑ علم النفس آماý جودة.د 1

 .عة األقǏƮجام دكتوراة فǑ علم النفس درداơ ƟسǇ الƬاعر 2

3 Ǉيǋ بوƊ ýưعلم النفس ف Ǒدكتوراة ف ǏƮجامعة األق. 

4 ǁبو كويƊ Ǒعلم النفس باسم عل Ǒر دكتوراة فǋƨجامعة األ. 

 .جامعة األقǏƮ دكتوراة فǑ علم النفس Ɗنور ơمودة البنا 5

6 Ǉوǋعلم النفس عبد الكريم المد Ǒدكتوراة ف Ǉجامعة فلسطي. 

7 ƔطيƤمد جواد الơعلم النفس دكتوراة م Ǒر فǋƨجامعة األ. 

 .جامعة األǋƨر دكتوراة فǑ علم النفس عبد العƲيم المƮدر 8

 الجامعة اإلسǚمية دكتوراǉ فǑ علم النفس مơمد الơلو 9

10 ƠالƮ علم النفس عايدة Ǒف ǉدكتورا ǏƮجامعة األق 

 Ƥبير فǑ الƮدمة النفسية ماجستير علم نفس فرƜ النفار 11

 جامعة األقǏƮ دكتوراة فǑ علم النفس يơيǏ النجار 12

 جامعة األقǏƮ دكتوراة فǑ علم النفس مơمد عسلية 13

 جامعة األقǏƮ ماجستير فǑ علم النفس عفيفة Ɗبو سƤيلة 14

15 Ǉيسơم Ǉعلم النفس عو Ǒدكتوراة ف ǏƮجامعة األق 
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 ǃرق Ƽ02"ملح" 

  2جامعة الجزائر
     Ɣالطال ǑƤƊ . . .الطالبة ǑتƤƊ  

  
  وبعد. . . سǚم عليكم ورơمة اŸ و بركاتǊ ال  

 ǇيƦال Ǉالطلبة المعاقي ǎلد Ǒالنفس Ǉمعرفة األم Ǐلƍ ƻدǌدراسة ت ƇجراƎب ƚơوم الباǀي
فǑ الجامعات الفلسطينية بǀطاƨƹ Ƴة " الơرƔ " نتجت ƍعاقتǌم عƮƍ Ǉابة فǑ اǙنتفاưة  

 Ǉبي ƚơالبا ƴưاية يƺال ǉƦǋ ýجƊ Ǉم Ü اتƦدير الǀبت Ǌقتǚياس و يرجو وعǀا المƦǋ يديكمƊ
Ɗمام العبارة فǑ العمود "  X" منكم اإلجابة عǇ جميƴ فǀراتÜ Ǌ وƦلǁ بوƬƍ ƴưارة 

 ǇƋب Źعلما Ü وعيةưو المو ƾدƮال ŹياƤمتو ǁاإلجابات بالنسبة ل Ɣانس Źدداơم Ɣالمناس
  .ƍجابتǁ ستستƤدم ألƹراƯ البƚơ العلمǑ فǀط 

  Ƭاكريơ ǇسǇ تعاونكم
 ŹǙوƊ :تع Ƈمة الرجاǚع ƴưة البيانات التالية ووƑب"X " Ɣالمناس Ǉالمكا Ǒف  

  الجنس     
 انƦ  Ǐƛكر 

  العمر 
 

  مدة اإلعاقة 
  Ǉم ýقƊ3  سنوات  Ǉ6 -4 م            

 سنوات   

  ǇرمƛكƊ6   سنوات 

 ǐادƮقتǙا ƴưالو  
 ƴمرتف  ƯفƤمن 

Ǒالدراس ǎالمستو  
 ýوƊ  Ǒانƛ  ƚالƛ  ƴراب 

   نمط التنƑƬة األسرية
 متسلطة جداŹ  متسلطة  متسامơة جداŹ  متسامơة 

  نوƳ اإلƮابة 
 ơوادƤƊ ƚرƮƍ  ǎابة انتفاưة 
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 مقياس تقدير الذات  

ǃ Ɣرƾƻال 
Ƽƺموا 

 Ɣبشد 
 Ƽƺموا 

 ňحد Ǎإل
 ما   

 غǐر

 Ƽƺموا 

 Ƽƺر مواǐغ 

    Ɣبشد 

         .ƬƊعر ƊنǏ مýƛ الناس لست مƤتلفا عنǌم Ɗو اقý منǌم  1

2  Ǐنفس ýبǀتƊ اكǌوسعيد ب Ǒǋ ما.      

      .استمتƴ بơياتǏ اǙجتماعية 3

4 ǇريƤǓترام اơا ƴưومو Žبوباơم ǇكوƊ ǇƊ ƾơستƊ.      

5 Ǒلƍ Ǉتاجوơي Ǉم ǁناǋ ǇƊو قيمة وƦ Ǒعر بانƬƊ.      

      . Ƈ فƊ ǑداƊ ƇعمالǑكƊ ƭƤƬ ƻنا 6

      .لدǎ قدرة جيدة علƮ Ǐنƴ عǚقات جيدة فǏ وقت قƮير  7

8  ƴستطيƊ ولةǌبس ǏƑǚمƨ ƴم ýƮتواƊ ǇƊ      

      .Ɗستطيƴ تǀبý النǀد دوǇƊ Ǉ يƛƌر علơ ǑالتǑ المعنوية  9

10 ǑƑطاƤƊو Ǒبعيوب ƻاعتر ǇƊ Ǒعل ýǌالس Ǉم.      

      .Ɗ Ǚجد Ʈعوبة فƮƊ ǇƊ ǑرƟ بمƬاعرǎ الǀơيǀية  11

      .مǇ السýǌ علǇƊ Ǒ اعبر عǇ وجǌة نƲرǐ بسǌولة ويسر 12

13 ǀمواف ƜتاơƊ Ǚýưاألف Ǒعر بانƬأل ǇريƤǓة ومباركة ا.      

14 Ǌو فعلƊ Ǌريد قولƊ ما ýقوƊ وƊ ýفعƊ عندما ƔنƦعر بالƬƊ Ǚ.      

15 Ǒنفس Ǉا عưعر بالرƬƊ      

      ǋƦنǑ مƊ Ǉطردǋا Ɗ ǇƊستطيƴ وƊ Ǚمý بƤيبة ƬƊعر 16

17 Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ      

18 ǑƮƤƬال ǐرǌƲم Ǉم ýجƤƊ      

19 ýبǀتƊ دǀالن Ǌالموج Ǒل Ǉم ǇريƤǓا      

20 ƴتوقƊ ýƬالف Ǒف Ǒعمل Ǒبلǀالمست      

      اƤǓريǇ لدǓ ǎراǑƑ قيمة وجود بعدم ƬƊعر 21

      ơƊد يلومنǑ عندما بالưيƬƊ ƾعر 22

23 ýƬفƊ Ǒف ƦاƤرار اتǀال ŹوفاƤ Ǉم ƝƑالنتا      

24 ǇƊ Ǐة علǀƛ Ǉم ǐرǋجو Ɣالطي      

      ƤǓرا الجنس مƴ التعامý فƮ Ǒعوبة Ɗجد 25

26 Ǒơو نجاƊ ǑلƬف ǑنƮƤي ǐدơو      

27 Ǉƍ ýالكبيرة األعما Ǒǌل ƾơية تستơưالت.      

      بالƦنƔ لơǘساس فريسة ƊننƬƊ Ǒعر 28

29 Ɵتجر ǐاعرƬولة مǌبس Ǉم ýقب ǇريƤǓا      

30 ƔعƮي Ǒعل ýبǀت ƻمواق ýƬالف  -     

      عمý بدوǇ لǌا معنǙ Ǐ الơياة ƬƊ ǇƊعر 31

      المƤاطرة وتستƾơ لǑ جيدة فرƮة الơياة 32

33 ƴستطيƊ ǇƊ ƴقنƊ ǇريƤǓبما ا ǉراƊ ŹواباƮ.      

34 ǐقدرة لد Ǐاورة علơدارة الجيدة المƍو ƚديơال.      

      .ƬƊعر بالǀدرة علǏ المنافسة 35
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ǃ Ɣرƾƻال 
Ƽƺموا 

 Ɣبشد 
 Ƽƺموا 

 ňحد Ǎإل
 ما   

 غǐر

 Ƽƺموا 

 Ƽƺر مواǐغ 

    Ɣبشد 

36 Ǉƍ Ǒنفس Ǚ ýبǀيمة تƨǌال      

      .جيد بƬكý للơياة يǋƌلنǑ ما الǀدرات مǇ لدƊ ǇƊ ǐعتǀد 37

38 ǎرƊ ǇƊ Ǒل Ǉƨو Ǒاجتماع Ǉالناس بي.      

39 Ǒواجƨال Ǒبلǀمست Ǐعل ƾلǀعر بالƬƊ.      

      .تجرƟ مƬاعرǐ بسǌولة عند التơدƚ عǇ اإلعاقة 40

41 ǑدافǋƊ ƾيǀơت ýسبي Ǒف ŹاƮيƤر ǑابنƮƊ ما ǇƊ ǎرƊ.      

42  Ǒعاقتƍ مƹالناس ر ǇƋƬ ǑنƋƬ عر بالسعادة العاديةƬƊ.      

43 ƫتعايƊ ƴم Ǒعاقتƍ Ǚعر وƬƊ اǌمع ƭǀبالن      

      ƍعاقتǑ عǇ اƤǓريǇ مƊ ƴتơدƚ عندما بالơرƬƊ Ɯعر 44

      ƍعاقتǑ بسبǋƦ ƔنǑ مƊ Ǉطردǋا Ɗ ǇƊستطيƴ وƊ Ǚمý بƤيبة ƬƊعر 45

      .كبيرة ألعماý نفسƊ ǑدƤر ƍعاقتǑ ورƹم بƋننƬƊ Ǒعر 46

      .بƮƎابتǑ كƛيراŹ للتفكير فريسة بƋننƬƊ Ǒعر 47

      .ƍعاقتǑ بسبƔ كƛيراŹ ريǇاƤǓ علƊ Ǐعتمد 48
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 )3(ملحق 
 األمن النفسيمقياس 

   ǃ Ɣرƾƻال 
Ƽƺموا 

Ɣبشد 
Ƽƺموا 

ňحد Ǎإل 

 ما 

 غǐر   

 Ƽƺموا 

 Ƽƺر مواǐغ   

     Ɣبشد 

1ýبǀالمست Ǉم ƾقل ǐيوجد لد.         
2ǇريƤǓا Ǐعل ƇƔع ǑننƋعور بƬ ǐلد.      
3ŹكاكاƬ ǇكوƊ Ǉأل ýميƊ      
      .عادة اƤǓريǇ وơسǌƲơ ǇمƊفرƟ عادة لس4
5Źيراƛك Ǒنفس Ǒفكر فƊ      
6ƭǀعور بالنƬ ǐلد      
7ǇريƤǓا Ǉم ǇكوƊ ǇƋعادة ب ƔƹرƊ.      
8Ǒة بنفسǀƛال ǑنƮǀتن.      
      .ơƊس مراراŹ بƋننǑ مستاƇ مǇ العالم9

10ǑنانƊ يرƹ ƭƤƬ العموم Ǌوج Ǐنا علƊ.      
      .ةǙ يمكǇƊ Ǉ تƛبط عƨيمتǑ بسǌول11
      .ƬƊعر بالود نơو معƲم الناس12
13ýƑمتفا Ǉنساƍ ناƊ.      
14Ǌقوم بفعلƊ ما Źالباƹ ǁدرƊ.      
15Ǒوقدرات Ǒبنفس ƻكا Ǉيماƍ ǐلد.      
      .ƬƊعر بƋننǑ يمكƾƛƊ ǇƊ Ǉ بمعƲم الناس16
      .ƬƊعر بƋننǑ نافƴ فƦǋ Ǒا العالم17
      .وننǑينتابنƬ Ǒعور بالǀلƾ مǇƊ Ǉ الناس يرقب18
      .ƬƊعر بƋننƭƤƬ Ǒ مơبط19
      .ƬƊعر عامة بƋننǑ بơالة ơسنة20
21ǇياơǙا Ǉير مƛك Ǒف ƾلǀعر بالƬƊ.      
      .Ɗنا سعيد فǑ بيƑتǑ األسرية22
23Ǉييǀيǀơال ƇدقاƮاأل Ǉعدد م Ǒل.      
      .ƊتعرƯ كƛيراŹ لơǚتǀار24
25Ǉيƨơ ƭƤƬ ǑننƊ عرƬƊ.      
      .يرة بسبƔ مكروǉ يơتمý وقوعƊǊقلƾ بدرجة كب26
      .ƤƊاƻ مǇ المنافسة عادة27
      .ƬƊعر عادة بالرưا والǀناعة28
29ǑدنƮǀمجموعة ي Ǉمس بيǋ ǐƊ ǇƊ عتبرƊ.      
30Ǒة عالية بنفسǀƛ ǐلد.      
31ǑƑǚمƨ Ǉدير مǀت ýơم ǑننƋب ǎرƊ.      
32   Ǒùف ýùميƨ ǐƊ ƴداقة مƮ قامةƍ Ǒعوبة فƮ جدƊ     
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   ǃ Ɣرƾƻال 
Ƽƺموا 

Ɣبشد 
Ƽƺموا 

ňحد Ǎإل 

 ما 

 غǐر   

 Ƽƺموا 

 Ƽƺر مواǐغ   

     Ɣبشد 

 .الجامعة
      .ƾƛƊ بنفسǑ وقدرتǑ علǏ المواجǌة33
      .وجودǐ فǑ جماعة يƬعرنǑ باألمǇ والطمƋنينة34
35ýاكƬالم Ǉم Ǒموننơي ƇدقاƮاأل Ǉقلة م ǇƊ ǎرƊ.      
36Ǒياتơ Ǒر كبير فƛƊ ماǌوالمسجد ل Ǉالدي.      
37ǐوالدا ƴطيبة م Ǒقاتǚع.      
      .نةƬƊعر بالưيƾ لمدة طويلة Ʀƍا وجǌت لǋƍ Ǒا38
      .ƊعانǑ مǇ وجود ǚƤفات Ɗسرية39
40ƇياƬكر األƦت Ǒعوبة فƮ جدƊ.      
      .ƬƊعر بƋننǑ بǚ قيمة 41
42     Ưùبع Ǐùعل Ƈداùعتǚل Ơùمل ƴعور بدافƬ ǐلد

ƭاƤƬاأل. 
     

      .Ɗفǀد الǀƛة فǑ معƲم الناس43
44ǐاعرƬكم بمơالت Ǐدرة علǀد الǀفƊ.      
45ǑنتمƊ Ǒر ألننƤعر بالفƬƊ ƴا المجتمƦǌل.      
      .ƬƊعر بƺرابة الǀيم اǙجتماعية الساƑدة46
47Ǒلوننƺيست ǇريƤǓا ǇƋعر بƬƊ.      
48ǐبلد ƭƤم تƑتاƬ ƴسمƊ ينماơ عر بالسعادةƬƊ.      
49ǐكر بلدƦر عندما تƤعر بالفƬƊ.      
50Źيبدو ساطعا ǑمامƊ ýبǀالمست.      
51Ɣسب Ǉر دوƬال ƴتوقƊ.      
      .ƺيرة مما يمتلكƊ ǊقرانǑ وƊ ǙمتلكƬƊǊعر بال52
53ǇريƤǓا Ǉم ýقƊ ǑننƋعر بƬƊ.      
54ǑاكلƬم مƲمع Ɣم سبǋ ǇريƤǓا ǇƋعر بƬƊ.      
55Ǉياơاأل Ǉير مƛك Ǒف Ɯاƨالم Ɣلǀعر بتƬƊ.      
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The study summary 
 
The main aim of this study is to identify  the psychological security level 

for disabled persons of Al‐Aqsa Uprising and its relation with the self‐

esteem . The sample of the study contained 224 disabled persons of Al‐

Aqsa Uprising 

     ( 187 males & 37 females )  .  

 
The study tools :  
1‐ The researcher designed a  questionnaire to identify  the  psychological 
security and to measure the self‐esteem .  
2‐ The arbitration of some specialists at Al‐Aqsa University , The Islamic 
University and Al‐Azhar University in Gaza Strip . 
 
The used statistical methods :  
  

1‐ Arithmetic mean , frequencies and percentages .  
2‐  Pearson correlation coefficient .  
3‐ Spearman correlation coefficient , Cronbach's Alpha and split‐half 

using Guttmann formula .  
4‐ T test to study the differences between the means of two 

separated samples .  
5‐ One Way ANOVA  .  
6‐ Scheffe's Test .  

 
The results of the study :  
 
1‐ The disabled persons of Al‐Aqsa Uprising have   psychological security 

and  self‐esteem .  

2‐ Both of the  psychological security and  self‐esteem are closely related 

as when  the psychological security increases the self‐esteem increases 

and vice versa .  
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3‐ There are statistically significant differences because of the gender ( 

male and females ) as females have self‐esteem more than males .  

4‐ There are statistically significant differences because of the type of 

injury . ( uprising injury and accidental injury )  as the first one have self‐

esteem more than the ones who injured during accidents .  

5‐ There are statistically significant differences because of demographic 

variables such as " gender , economic level and the pattern  of family 

upbringing ) . The result was that the ones who have a good economic 

level or tolerant families have more psychological security and self‐

esteem .   

  
 




