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َھاتُِكْم "      ُ أْخَرَجُكْم ِمْن بُطوِن أمَّ َوهللاَّ
ْمَع  ُم السَّ َل لَُك ْيئاً َوَجَع وَن َش ال تَْعلَُم

  "َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
  صدق هللا العظيم        

 
 

          
   )٧٨(اآليةسورة النحل  



أ  

رشكر وتقدي  
أحمد هللا تبارك وتعالى وأشكره،وأتوب إليه وأستغفره،وأبرأ من حولى وقوتى إلى 
 نحوله سبحانه وتعالى وقوته،وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب،وم

الى ،وأسجد له سبحانه وتعاأللباب ،ومايذكر إال أولواكثيرً  ايؤت الحكمة فقد أوتى خيرً 
وشملنى برعايته وكرمه وأسبغ علّى من فيض علمه،فأعاننى نَّ علّى بفضله،شاكرة أن مَ 
الطريق بنفس راضية  ،وعلى اجتياز صعوباتاز ھذه الرسالة واستكمال حلقاتھاعلى إنج

والسالم على خير معلم وخير رسول،سيدنا محمد صلى هللا عليه  والصالةوقلب مطمئن،
 ثم أما بعد ،،،،وسلم،

رسول  صدق ˝من اليشكر الناس اليشكر هللا˝ى هللا عليه وسلم يقول المصطفى صل  
ومن منطلق ھذا الھدى النبوى،فإننى أتقدم بأسمى آيات الشكر هللا صلى هللا عليه وسلم،

ر أو شارك فيه بجھده والتقدير والعرفان لكل من أسھم فى إخراج ھذا العمل إلى النو
فى  اى األفاضل الذين لم يدخروا جھدً بالشكر والعرفان ألساتذتفأتقدم  .وعلمه ووقته

  .مساعدتى فى إتمام ھذه الرسالة
العلم و والعرفان منى بالجميل لصاحبة الفكر المستنيروأخص بالشكر والتقدير،

أستاذ الصحة النفسية ومدير مركز  رضوان فوقية حسنالغزيراألستاذة الدكتورة 
شرافھا وتوجيھھا لزقازيق،حيث كان الالمعلومات النفسية والتربوية بكلية التربية جامعة ا

 امضيئً  اعظيم األثر فى إنجاز ھذه الدراسة،فكانت نعم الموجھة المرشدة،جعلھا هللا نبراسً 
  .للباحثين وجزاھا هللا خير الجزاء 

محمد عبدالمؤمن كما أخص بالشكر أستاذى ومعلمى القدير دمث الخلق الدكتور 
لية التربية جامعة الزقازيق،فقد تتلمذت على يديه أستاذ الصحة النفسية المساعد بك حسين

عوبات التى اعترضتنى لى فى تذليل الص اوعھدت فيه أخالق الفرسان والنبالء وكان عونً 
  .لطالب العلم وطالبيه ا،حفظه هللا ذخرً أثناء البحث

 صبحى الكافورى/األستاذ الدكتورويطيب لي أن أتقدم بالشكر والحب واإلعزاز إلى 
 منى خليفة/والدكتورةجامعة كفر الشيخ، -رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربيةأستاذ و

جامعة الزقازيق،لقبولھما مناقشة الدراسة –النفسية المساعد بكلية التربيةأستاذ الصحة 
 ديدةج ىمعان وإضافةوآرائھما البناءة  أفكارھمااثراء الرسالة بوالحكم عليھا و

 .جزاء وبارك لھما فى صحتھما وأوالدھمافجزاھما هللا عنى خير اللھا،
والسادة أعضاء ھيئة التدريس بقسم الصحة النفسية وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع 

ماقدموه لى من عون ل ،والسادة المحكمينالزمالء المعيدين والمدرسين المساعدين
فإليھم أقدم كل شكرى ،فة،حتى خرجت الرسالة إلى النورصادق ومساندة وتوجيھات ھاد

 .وتقديرى
عماد مخيمر أستاذ ورئيس االستاذ الدكتور  والتقدير إلى بعظيم االمتنانكما أتقدم 

على حسن مساعدتھما المستمرة والجادة للباحثة وتقديمھما قسم علم النفس بكلية اآلداب 
 .ير الجزاءفجزاھما هللا عني خالكثير من النصائح والتوجيھات لھا من أجل إتمام البحث؛



ب  

كما اليفوتنى أن اتقدم بأسمى معانى الحب والتقدير والوفاء ألفراد أسرتى الحبيبة 
 وأخص بالذكر،مرو خالد وزوج أختى االستاذ خالدمريم وأم عمرو خالد وابن أختى ع

فكم منحتنى حبھا وحنانھا ومؤازرتھا لى وقت شدتى وكربى،متعھا هللا  أمى الحبيبة
  .ظھا هللا ورعاھابالصحة والعافية وحف

وخالص الشكر والتقدير لصديقى وسندى بعد المولى عز وجل فى ھذه الحياة،ومھما 
ألخى قلت من كلمات فال أستطيع ان اوفيه قدره،فأتقدم بأسمى معانى الحب والتقدير 

خوتى خير االذى غمرنى بحبه وحنانه جزاه هللا عنى وعن  عمرو الھادى/ھندسالحبيب م
  .فى صحته ومتعه بالعافية وبارك له فى زوجته الجزاء وبارك له

والعون،إلى صاحب القلب  ثم إلى األخ والصديق ، إلى رفيق الطريق،إلى السند
تمام ھذه الرسالة إالذى شجعنى على  محمود عبدالغنى/مھندسى زوج ،إلىالكبير

التى  اقةوالخروج من دائرة أحزانى،وتحمل مصاعب الحياة بنفس راضية،فكان بمثابة الط
،أبعث إليه باقة زھر عطرية من رياحين الجنة،جزاه هللا عنى تدفعنى للصبر والمثابرة

  .خير الجزاء
 الذى،رحمه هللا"السيد الھادى/المھندس"ألبى وتحية رقيقة ودعاء من القلب أبعثھا 

إليك ف.،وعلمنى كيف أخطو خطواتى فى ھذه الحياةمنحنى حبه وحنانه وخالصة تجاربه
ا من فراقك عنا ولكن مالذى لمً آإشتاقت النفس إلى رؤياك وانفطر القلب  يامن ياأبى

أھدى  ياأبىالوحيد أن ينعم المولى عز وجل علَىِ◌  بلقائك فى الفردوس األعلى،فإليك 
ثواب ھذا العمل وأدعو من المولى عز وجل أن يسكنك فسيح جناته ويجعل مرضك فى 

الرحمن يامن كنت والتزال أعز عليِّ من  يانعمة من ياأبىميزان حسناتك،فرحمك هللا 
 .نفسى

  -: اوختامً 
،وال أدعى افإلى هللا تعالى أتوجه بقلب عامر باإليمان أن يھيئ لى من أمرى رشدً 

اننى بلغت الكمال فالكمال  وحده،ولكن حسبى أننى حاولت فإن أخطأت فلى أجر،وإن 
  .... ا،وزدنا علمً بما علمتنا اللھمنفعنا اأصبت فلى أجران،اللھم علمنا ماينفعنا،و
وأن ليس لالنسان إال ماسعى،وأن سعيه سوف ˝وصدق المولى عز وجل إذ يقول 

  صدق هللا العظيم   ˝يرى،ثم يجزاه الجزاء األوفى
  الباحثة                                                                        

  



  
  
  
  

    
  
  
  
  

  الفھارس
  

  فھرس المحتويات: أوالً   
  كال ــــفھرس األش: ثانًيا  
  داولــــفھرس الج: ثالًثا  
  قــفھرس المالح: رابًعا              



 

  
  

د 

  فھرس المحتويات: أوالً 
  

الصفحةرقم  الموضــــــــــــــــوع م
  ١٠-١  الدراسةإلى مدخل : الفصل األول   

  ٣- ٢  مقدمة  ١
  ٤- ٣  راسةمشكلة الد  ٢
  ٦- ٤  أھمية الدراسة  ٣
  ٧- ٦  أھداف الدراسة  ٤
  ٨- ٧  االجرائية مصطلحات الدراسة  ٥
  ٩- ٨  أدوات الدراسة   ٦
  ١٠- ٩  حدود الدراسة  ٧

  ٩٥-١١  نظرىإطار : الفصل الثانى   

  ١٢  تقديم  
  ١٢  األمن النفسى  أوالً 

  ١٣  .مفھوم األمن النفسي  ١
  ٢٦-١٩ .األسس النظرية لألمن النفسي  ٢
  ٢٦  .األمن النفسي والنفس البشرية  ٣
  ٢٧-٢٦  .المشكالت التي تعوق الشعور باألمن النفسي  ٤
األمن النفسي كأحد مطالب النمو للمراھق ذوى االعاقة   ٥

  .السمعية 
٢٩-٢٨  

  ٣٠-٢٩  .األمن النفس وعالقته بالحياة النفسية واالجتماعية للفرد  ٦
  ٤٧-٣٠  .العوامل المرتبطة باألمن النفسي  ٧
  ٤٧  الصالبة النفسية  اثانيً 
  ٥١-٤٨  نشأة الصالبة النفسية  ١
  ٥٣-٥١  مفھوم الصالبة النفسية  ٢
  ٥٨-٥٣  أبعاد الصالبة النفسية  ٣
  ٦٢-٥٩  النظريات المفسرة للصالبة النفسية   ٤
  ٦٥-٦٣ الصالبة النفسية ومفاھيم أخرى   ٥
  ٦٧-٦٥  . المضامين التطبيقية للصالبة النفسية  ٦
  ٦٨-٦٧  .الصالبة النفسية  ذوات الشخصية سم  ٧
  ٦٩  االعاقة السمعية  اثالثً 

  ٧١-٧٠  مفھوم اإلعاقة السمعية  ١



 

  
  

 

  ٧٥-٧١ تصنيفات اإلعاقة السمعية  ٢
  ٨٦-٧٥  خصائص ذوي اإلعاقة السمعية  ٣
  ٩١-٨٦ طرق التواصل بذوي اإلعاقة السمعية  ٤
  ٩٢-٩١ الوقاية من اإلعاقة السمعية  ٥
لدى الصالبة النفسية النفسى واألمن ة بين العالق  ارابعً 

  لمراھقين ذوى االعاقة السمعيةا
٩٥-٩٢  

  ١٢٨-٩٦  دراسات سابقة: الفصل الثالث   

  ٩٧  تقديم  
  ١٠٦-٩٧  األمن النفسى وعالقته ببعض المتغيراتدراسات تناولت   أوالً 
الصالبة النفسية وعالقتھا ببعض دراسات تناولت   اثانيً 

  المتغيرات
١٢٣-١٠٧  

  ١٣٠-١٢٦  تعقيب عام على الدراسات السابقة  اثالثً 
  ١٣١-١٣٠  فروض الدراسة  ارابعً 

  ١٧٦-١٣٢  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع   

  ١٣٣  تقديم  
  ١٣٤-١٣٣  عينة الدراسة  أوالً 
  ١٧٤-١٣٤  أدوات الدراسة  اثانيً 
  ١٧٦-١٧٤  التطبيقإجراءات   اثالثً 
  ١٧٦  أساليب المعالجة االحصائية  ارابعً 

  ٢٣٤-١٧٧  نتائج الدراسة وتفسيرھا: الفصل الخامس   

  ١٧٨  تقديم  
  ٢٠٤-١٧٨  دراسة السيكومتريةنتائج ال  أوالً 
  ١٨٣-١٧٨  نتائج صحة الفرض األول وتفسيرھا .١  
  ١٩٢-١٨٣  وتفسيرھا لثانىنتائج صحة الفرض ا .٢  
  ٢٠٠-١٩٢  وتفسيرھا لثالثنتائج صحة الفرض ا .٣  
  ٢٠٤-٢٠١  فسيرھاوت رابعنتائج صحة الفرض ال .٤  
  ٢٣٤-٢٠٥  )اختبار صحة الفرض الخامس( نتائج الدراسة الكلينيكية  اثانيً 
  ٢٦٤-٢٣٥  مراجع الدراسة  

  ٢٥٤-٢٣٦  المراجع العربية  أوالً 
  ٢٦٤-٢٥٤  المراجع األجنبية  اثانيً 
  ٢٧٦-٢٦٥  المالحق  

  ٧-١  خاتمة الدراسة  

  ٣- ٢   توصيات الدراسة  أوالً 



 

  
  

و 

  ٣   بحوث المقترحة  ثانًيا
  ٧- ٣  ملخص الدراسة باللغة العربية  ثالًثا
  3-1  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية  رابًعا

 



 

  
  

ز 

  شكالفھرس األ:اثانيً 
 

 الصفحة  شكلموضوع ال شكلرقم ال
  ٢١  نسق الحاجات اإلنسانية عند ماسلو  )١(
  ٢٥  ترتيب الحاجات النفسية لدى المراھق األصم  )٢(

  ٥٧  ئجھاالعالقة بين الضغوط ونتا  )٣(

  ٦١  التأثير المباشر للصالبة النفسية على األحداث الحياتية الضاغطة  )٤(

  ٦٢  نموذج فنك المطور لنظرية كوبازا  )٥(

   اطرق التواصل مع المعوقين سمعيً   )٦(
  

٨٧  

  ٩٤  نموذج مقترح للعالقة بين الشعور باألمن النفسى والصالبة النفسية  )٧(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لجداولفھرس ا:اثالثً 



 

  
  

 

رقم 
  الصفحة  موضوع الجدول  الجدول

ة  )١( / التأثيرات المحتملة لدرجات فقدان السمع على العوامل االجتماعي
  والحاجات التربوية المحتملة العاطفية

  

٨١-٧٩  

د   )٢( التغيرات التي حدثت في الصورة األولية لمقياس األمن النفسى بع
  التحكيم

  

١٤٤  

  السالبة لمقياس األمن النفسيتوزيع العبارات الموجبة و  )٣(
  للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية على أبعاده

  

١٤٥  

د  معامالت ارتباط مفردات مقياس األمن النفسى  )٤( ة للبع بالدرجة الكلي
  الذى تنتمى إليه بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد

١٤٨-١٤٧  

العبارات التي تم حذفھا من مقياس األمن النفسى لعدم ارتباطھا   )٥(
  الكلية للبعد الذي تنتمي إليه بداللة إحصائية بالدرجة

  

١٤٨  

اس األمن النفسى  )٦( ردات مقي ات مف ة حذف (معامالت ألفا لثب فى حال
  )درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه

١٥٠-١٤٩  

امالت الثب  )٧( اخمع ا كرونب ل ألف ى معام ة النصفية  ات بطريقت والتجزئ
  لمقياس األمن النفسى وبعديه

  

١٥٠  

اس األمن النفسى  )٨( اد مقي د من أبع للصورة  اوفًق أرقام البنود لكل بع
  النھائية

  

١٥١  

  ١٥٣ امفتاح تصحيح مقياس األمن النفسى لدى المراھقين المعوقين سمعيً   )٩(

اس الصالبة النفسية التغيرات التي حدثت ف  )١٠( ة لمقي ي الصورة األولي
  بعد التحكيم

١٦٠  

ية  )١١( البة النفس اس الص البة لمقي ة والس ارات الموجب ع العب  توزي
  للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية على أبعاده

  

١٦١  

ية  )١٢( اس الصالبة النفس ردات مقي اط مف امالت ارتب ة  مع ة الكلي بالدرج
ذ د ح ه بع ة للبعد الذى تنتمى إلي ردة من الدرجة الكلي ف درجة المف

  للبعد

١٦٤-١٦٣  

العبارات التي تم حذفھا من مقياس الصالبة النفسية لعدم   )١٣(
  ارتباطھا بداللة إحصائية بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

١٦٥-١٦٤  

ية  )١٤( البة النفس اس الص ردات مقي ات مف ا لثب امالت ألف ة ( مع ى حال ف
  )الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه حذف درجة المفردة من

١٦٦-١٦٥  

اخ  )١٥( ا كرونب ل ألف ى معام ات بطريقت امالت الثب ة النصفية  مع والتجزئ
  ألبعاد مقياس الصالبة النفسية

١٦٦  



 

  
  

ط 

  

اس األمن النفسى  )١٦( اد مقي د من أبع اً للصورة  أرقام البنود لكل بع وفق
  النھائية

  

١٦٧  

اس الصال  )١٧( اح تصحيح مقي وقين  بةمفت راھقين المع دى الم ية ل النفس
 ً   سمعيا

١٦٩  

اد الصالبة النفسية  )١٨( اد األمن النفسي وأبع  معامالت االرتباط بين أبع
  والدرجة الكلية لكليھما

  

١٧٩  

ين   )١٩( روق ب ة الف طدالل ة  ىمتوس راھقين ذوى اإلعاق ات الم درج
ً  السمعية فى األمن   .)إناث -ذكور( للجنس النفسي طبقا

  

١٨٤  

ين   )٢٠( روق ب ة الف طدالل ات  ىمتوس ة ادرج راھقين ذوى اإلعاق لم
ً  السمعية فى األمن   .)جزئية _كلية (اإلعاقة  لدرجة النفسي طبقا

١٨٥  

ين   )٢١( روق ب ة الف طدالل ات  ىمتوس ة ادرج راھقين ذوى اإلعاق لم
ً  السمعية فى األمن   . )خارجية–داخلية  ( اإلقامة نوعل النفسي طبقا

  

١٨٦  

ين دال  )٢٢( روق ب ة الف طل ة  ىمتوس راھقين ذوى اإلعاق ات الم درج
ً  الصالبة النفسية ومكوناتھاالسمعية فى   .)إناث -ذكور( للجنس طبقا

  

١٩٣  

ين   )٢٣( روق ب ة الف طدالل ات  ىمتوس ة ادرج راھقين ذوى اإلعاق لم
ً  الصالبة النفسية ومكوناتھاالسمعية فى    اإلعاقة لدرجة طبقا

  .)جزئية _كلية (
  

١٩٤  

ين   )٢٤( روق ب ة الف طدالل ات  ىمتوس ة ادرج راھقين ذوى اإلعاق لم
ً  الصالبة النفسية ومكوناتھاالسمعية فى    نوع اإلقامةل طبقا

  . )خارجية–داخلية  (
  

١٩٥  

لدى  بالصالبة النفسية نموذج االنحدار الخطى لدراسة إمكانية التنبؤ  )٢٥(
  .األمن النفسى من بعدى ةالسمعي المراھقين ذوى اإلعاقة

٢٠٢  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً   فھرس المالحق:رابعا
 

  الصفحة  اسم الملحق رقم الملحق
  ٢٦٨-٢٦٦  قائمة بأسماء السادة المحكمين  أ
راھقين ذوى اإل  ب ى للم ن النفس اس األم ة لمقي ة الصورة النھائي عاق

  السمعية
٢٧٢-٢٦٩  

راھقين ذوى اإل  ج ة الصورة النھائية لمقياس الصالبة النفسية للم عاق
  السمعية

٢٧٦-٢٧٣  
 



 

 

  

  الفصل األول
  الدراسـةإلى مدخـل 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم  -

 .ةــــــــة الدراســــــــمشكل -

 .ةــــــــة الدراســـــــــأھمي -

  .ةـــــــــالدراس أھـــــــداف -

  .ةــــــــمصطلحات الدراس -

 .أدوات الدراســــــــــــــة -
  .ـةحـــــــــدود الدراســــــ -

 .ةـــــــاألساليب االحصائي -              



  

  

  الفصل األول  مـدخــل إلى الدراســة

  مقدمة
يدرك اإلنسان عالمه من خالل المعلومات التي يحصل عليھا عن طريق حواسه 
المختلفة،فالحواس ھي البوابات التي تدخل من خاللھا المعلومات والمعارف التي يكتسبھا 

ن حاسة السمع تعتبر من أھم ھذه وبالرغم من أھمية جميع الحواس للنمو والتعلم،إال أ.الفرد
الحواس التي منحھا المولى عز وجل لإلنسان،فبھا يتعرف على من حوله وبھا يدرك الخطر 

 من أشد الصدمات التي تصيب اإلنسان،وتقول  الذي يحيط به في أي وقت وفقدانھا يعتبر
ي أن يفقد إن أعظم كارثة في حياة اإلنسان ھ": في ذلك  –الصماء الكفيفة–ھيلين كيلر 

  ".سمعه،إذ ھو بذلك يفقد سماع أحلى ما وھب هللا لإلنسان وھو صوت اإلنسان نفسه
ره  والمعوق سمعًيا يختلف عمن سواه من أفراد ذوي الفئات الخاصة،حيث يعكس مظھ
وت  ود اللسان مقطوع الصالت ومكب ًدا معق ه الصامت أب ه شخص عادي،ولكن الخارجي أن

ْؤثر االنفعاالت ومحبوس المشاعر،إ ون ُم نه يعيش بين الناس وال يعيش معھم،متواٍر عن العي
ه في ).٢١: ١٩٩٥شاكر عطية، (العزلة،بعيًدا عن قلب الحياة لذلك فھو يحتاج إلى من يعاون

األمن النفسي في  ى الشعور ب عالمه الصامت الخالي من اإلحساس،بل إنه في أشد الحاجة إل
  .ي تفرضھا عليه إعاقتهظل ھذه الظروف من حوله،وفى ظل الظروف الت

ه،وتغير  اوإشباع حاجة المعوق سمعيً  ديره لذات اع تق ى ارتف ؤدي إل إلى األمن النفسي ي
ه  ام ب دير واالھتم ل والتق عور بالتقب دة والخوف،والش عوره بالوح دم ش اة وع ه للحي نظرت

ى الجو انب وبمشكالته،مما يجعله يسعى إلى المشاركة اإليجابية مع أفراد جماعته والنظر إل
ية  ة بصالبة نفس اة اليومي ة مشكالت الحي تمكن من مواجھ اإليجابية فى شخصيته،وبالتالى ي
ه فيتحدي الظروف والضغوط  افًزا ل ة ح ه وجعل اإلعاق ق أھداف وعدم تجنبھا والسعي لتحقي

ة في التي تواجھه، ه شعور بالثق تقر،ويتكون لدي ان آمن ومس ومن ثم يرى العالم على أنه مك
درة ير  الذات،والق ات والضغوط،وتفس ل اإلحباط دي وتحم تحكم والتح زام وال ى االلت عل

داخلي بط ال از والض مود واإلنج اغطة والص داث الض وات  األح ه بخط ي عالم و ف ويخط
ة ان السوي ذي الشخصية المتزن ة .اإلنس ية مواجھ ن خالل صالبته النفس تطيع م الفرد يس ف

ن التواف غوط،ويتمكن م رة للض داث المثي ف واألح ي المواق ديات الت رات والتح ع التغي ق م
ذي يساعده  ا لصالحه،األمر ال ا وتوظيفھ رات فيھ ذه الضغوط،وإحداث التغي تفرضھا عليه ھ
على التوافق مع الحياة بوجه عام والمضي إلى المستقبل بتفاؤل ورسم طريقه في الحياة دون 

  .تردد أو خوف

الي بھدف اإلجا رة البحث الح ة عوعلى ضوء ما سبق فقد جاءت فك  نب
 :التساؤل التالي

 الصالبة النفسيةوباألمن النفسي  ق سمعًياولمراھق المعاشعور توجد عالقة بين ھل 
  ؟لديه 

  مشكلة الدراسة) ١(
يسعى اإلنسان إلى إشباعھا بل جة إلى األمن من أھم وأقوى الحاجات التى تعتبر الحا

يقية،فالفرد يحتاج إلى الرعاية ديدات حقھحينما يتعرض الفرد إلى ت اًحاوإنھا تصبح أكثر إلح
يحتاج إلى االنتماء إلى جماعته في يه بالحماية من أية عوامل مھددة،وفي جو آمن يشعر ف

  .المجتمع،وأن يشعر باألمان في ذاته وفي حاضره ومستقبلهواألسرة والمدرسة والرفاق 
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ن وشعور الفرد باألمن النفسي يتحقق من خالل شعوره باألمن من خالل اآلخري
من أھم المصادر الخارجية  وتعتبر الرعاية الوالديهمن من خالل ذاته،وشعوره باأل

،فالفرد اليشعر باألمن النفسى إال من خالل شعوره بأنه مقبول واألساسية إلشباع ھذه الحاجة
األمر الذى يمكنه من ،وشعوره بقيمته وثقته فى نفسه واآلخرينومحبوب داخل أسرته 

بشخصية متزنة بسلوكيات سليمة وخصائص نفسية تمثل جھاز مناعة  ق إلى العالمنطالاال
ضد أية تھديدات تواجھه فيتعرض للضغوط دون أن يمرض وھذا ما يسمى بالصالبة 

االضطرابات االنفعالية للكثير من األمن النفسي الشعور بانعدام  يؤدىبينما .النفسية
كن إليه من يرالفرد ال يجد فم في العمر،السلبية إال بالتقد اوالسلوكية والتي ال تظھر أثارھ

ان ھذا ھو حال الفرد فإذا ك.القوة لالنطالق للحياة مرة أخرىمنه ليكتسب وقت ضيقه وشدته 
  ق سمعياً؟والنا بالفرد المعبالعادي فما 
كغيره من العاديين يحس ويشعر مثلھم ال ينقصه إال جھازي السمع  ق سمعًياوالمع

عالمه الصامت،عالم يعامل فيه على  الشعور باألمن النفسى فى ظلوالكالم،لذلك يحتاج إلى 
ينظر لنفسه فيجد أنه مثل غيره الينقصه إال الكالم ،أنه شخص غريب يتم عزله عن اآلخرين

يصرخ في أعماقه ويتساءل  ن ذلك باإلشارات واإليماءات فنجدهوالسمع ولكنه يستعيض ع
ي ترمقه وتحثه على أن ه إال النظرات التعن سبب عزله بعد كل ذلك، فال يجد من يجيب

إال العزلة في عالم من صنعه،ولكن عالم ال يشعر فيه  يبقى بعيًدا عن اآلخرين،فال يجد مالًذا
األمر الذي يجعله يترجم ھذا ،من قبل العالم اآلخر دائًما مھدد بل يشعر فيه بأنهباألمن النفسي 

  .آلخرينالشعور إلى سلوكيات عدوانية ومضطربة تجاه ا
من  لنفسي لينطلقفي أمس الحاجة إلى الشعور باألمن ا فالمراھق المعوق سمعًيالذلك 

الشخصية المتزنة،ھذه القاعدة  فيه بخطوات اإلنسان السوي ذى خالله إلى العالم ويتحرك
اآلمنة التي تساعده في تكوين جھاز مناعة يتمثل في الصالبة النفسية ضد أية ضغوط 

  .لضغوط دون أن يمرضتواجھه،فيتعرض ل
  :لتساؤالت اآلتيةل اباتالبحث عن إجالباحثة إلى  وھذا ما دعا

ھل توجد عالقة ارتباطية بين الشعور باألمن النفسي والصالبة النفسية لدى -أ
  المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية؟

 قة السمعية في األمن النفسي طبًقاھل توجد فروق بين المراھقين ذوي اإلعا-ب
 –داخلية (،ونوع اإلقامة)جزئية–كلية(،ودرجة اإلعاقة)إناث–ذكور(للجنس
 ؟)خارجية

السمعية في الصالبة النفسية ھل توجد فروق بين المراھقين ذوي اإلعاقة -ج
 –داخلية(اإلقامة  ،ونوع)جزئية–كلية(اإلعاقة ،ودرجة)إناث-ذكور(للجنس طبًقا

 ؟)خارجية
لدى  بالصالبة النفسيةھا دون غير األمن النفسىبعض أبعاد ھل تنبئ -د

 المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية؟
النفسي بديناميات  األمن رتفعى ومنخفضى الشعورتتصف شخصية مھل - ھ

 ؟شخصية مميزة لكل منھما

  :أھمية الدراسة) ٢(
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األمن من أھم مقومات الحياة يتطلع إليه اإلنسان في كل زمان ومكان من مھده إلى 
لى مكان آمن ينشد فيه دده في نفسه وماله وعرضه ودينه ھرع إلحده، فإذا ما وجد ما يھ

ور بالقيمة واإلنجاز،ويكون من واالطمئنان،وھذا الشعور يساعد الفرد على الشعاألمان واأل
ويظھر ذلك من خالل  –بما يسمى الصالبة النفسية–جھاز مناعة ضد الضغوط  لديه

  .والمثابرة والمواجھة الفعالة للضغوطحدي،اللتزام والتحكم والتلثقة واالمتسمة با سلوكياته
إال أنه لم ينل االھتمام بصفة خاصة، بالنسبة للمعوقين سمعًياورغم أھمية ھذا الشعور

  .الكافي في البحوث،وھذا ما تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عليه

  :بع منھا أھمية الدراسة الحالية وھينتوجد عدة اعتبارات تو
  :ظريةمن الناحية الن* 
المتغيرين،فاألمن  التي تناولت كال –ى حدود علم الباحثةف–ندرة الدراسات العربية   - أ

لعربية االنفسي لم يحظ بجانب كبير من البحث والدراسة في الدراسات 
ت آواألجنبية،وركزت غالبية الدراسات األجنبية على األمن المادي وتأمين المنش

،ودراسات ركزت على األمن واألنفس من حوادث السير أو إطالق النار
وبالمثل لم يحظ متغير الصالبة النفسية باالھتمام الكافي في الدراسات .القومي
ً بالدراسة،بالرغم من وجود بعض .العربية فضالً عن ندرة تناول المتغيرين معا

  .الكتابات تؤكد العالقة غير المباشرة بين المتغيرين 
متغيرات التي تتناولھا والتي تعتبر ضمن ما تستمد ھذه الدراسة أھميتھا من أھمية ال  - ب

كحاجة من الحاجات النفسية األساسية  فاألمن النفسييسمى علم النفس اإليجابي،
 دراسته نظًراھتمام بصحة المرء النفسية،يحتاج إلى اإل تأثير كبير علىالتي لھا 

 للتغيرات السريعة لھذا العصر،وظھور بعض القيم غير المرغوب فيھا والحروب
والتھديدات والزعر الذي يعيشه اإلنسان،باإلضافة إلى تناول الدراسة الحالية متغير 

والذي يعتبر االھتمام وھو مصدر من مصادر مقاومة الضغوط، الصالبة النفسية
فالمجتمع العربي .بھا بمثابة تكوين نظام مناعة للفرد ضد دوامة الضغوط الحياتية

تشعر باألمن النفسي وتنطلق من خالله  الًياة ماسة إلى شخصية متزنة انفعفي حاج
بجھاز مناعة يتمثل في صالبته النفسية يتمكن من خالله من مواجھة تحديات 

وبالتالي فإن ھذه الدراسة تتناول الجانب اإليجابي من اإلعاقة وليست مثل .العصر
 .المرضى من اإلعاقة/ أغلب الدراسات التي تتناول الجانب السلبي

مرحلة أھمية الشريحة العمرية التي تتناولھا،أال وھي  فىھذه الدراسة  تتمثل أھمية -ج
فھى مرحلة فاصلة من الناحية االجتماعية،إذ يتعلم فيھا الناشئون تحمل ،المراھقة

المسئوليات االجتماعية وواجباتھم كمواطنين فى المجتمع،كما أنھا من أھم الفترات 
النسان،إذ يتحدد فيھا الطريق الذى يختاره الشباب فيما بعد النمائية والتطورية فى حياة ا

 .وبالتالى تتبلور شخصيتھم وتأخذ مالمحھا الثابتة
معية، ساإلعاقة ال وھذه الدراسة من أھمية الفئة التي تتناولھا، أال وھي ذو نبع أھميةت  - د

من  ولكنھا تمثل مشكلة ، فقط ھذه الفئة التي ال تمثل مشكلة من الناحية العددية
، فھم أناس كسائر البشر في المجتمع، يتحتم أن تتاح أيًضا )اإلنسانية(الناحية الكيفية 

 .غيرھم لھم الحياة بين اآلخرين ومع اآلخرين ويتم معاملتھم كفئة في المجتمع مثل
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  من الناحية التطبيقية  *
  :ترجع أھمية ھذه الدراسة إلى

مقياس األمن (وذلك فى مجال الصحة النفسيةعدادھا إاالستفادة من المقاييس التى تم  –أ 
  ) .عاقة السمعيةالنفسى ومقياس الصالبة النفسية لذوى اإل

تتضح أھمية ھذه الدراسة في االستفادة من نتائجھا في عملية التوجيه واإلرشاد  -ب
األمن النفسي والصالبة الشعور بالنفسي لألفراد من ذوي المستويات المنخفضة من 

للقواعد التي يجب مراعاتھا  قين سمعًياوه الوالدين والمحيطين بالمعالنفسية،وتوجي
 حتى يخرجوا للمجتمع أصحاء نفسًيا في عملية التنشئة االجتماعية لھذه الفئة

  .يستطيعون مقاومة الضغوط وتجنب آثارھاو

  :أھداف الدراسة) ٣(
  :تھدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

صالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة بالاألمن النفسى  الكشف عن عالقة .١
 . السمعية

أبعاد األمن النفسى التى تنبئ بالصالبة النفسية لدى بعض الكشف عن  .٢
 .عاقة السمعية المراھقين ذوى اإل

معرفة ديناميات الشخصية المتميزة باألمن النفسى من المراھقين المعوقين  .٣
 .سمعًيا

 
  :جرائيةاإل مصطلحات الدراسة) ٤( 
 psychological Security  األمن النفسي   -أ

كينة والطمأنينة شعور الفرد بالھدوء والس ˝ نهبأاجرائًيا ألمن النفسى االباحثة  عرفت
ستمد من خالل شعوره بالطمأنينة واالستقرار من حوله،وعدم شعوره ي من داخله،والذى

وله بيئة صديقة ودودة بالخوف والتھديد الذى يعضده الشعور بالرضا،حيث يرى البيئة من ح
،ويرى ون له السند والدعم داخل الجماعةوأن اآلخرين يحترمونه ويقبلونه ويقدرونه ويقدم

فصاح عن وية ولإللحاجات المادية والمعنل شباًعاإللحياة و اآمنً  العالم من حوله مكاًنا
وذلك كما الحياة ومعالجتھا بطريقة فعالة،،األمر الذى يساعده على مواجھة صعوبات الذات

على أبعاد مقياس  ايقاس من خالل الدرجة الكلية لمجموع استجابات المراھق المعوق سمعيً 
  . ˝ األمن النفسى المستخدم فى الدراسة الحالية

  Psychological Hardinessالصالبة النفسية   -ب
نظام مناعة جيد،يعمل كمتغير ˝بأنھا اجرائًيا لصالبة النفسية تعرف الباحثة ا

وجي يخفف من وقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد،ويساھم سيكول
لألحداث  في رفع مستوى قدرة الفرد على اإلدراك والتقويم والمواجھة المباشرة

 إلى الحل الناجح لخفض التوتر والصراع الذي تخلفه الظروف،مما يقود للوصول الضاغطة
لخبرات المعززة التي تصقل الفرد لخالل معايشة الصالبة النفسية من وتتأصل .الضاغطة

الشخصية وتقوي دعائمھا،وھذا يتضح من خالل مشاعر وسلوكيات الفرد التي تتصف 



  

  

  الفصل األول  مـدخــل إلى الدراســة

والتحدي والثقة واستخدام أسلوب المواجھة التحويلي في توجيه ) الضبط(بااللتزام والتحكم 
نمو،مما يساعد الفرد وتحويل األحداث التي يمكن أن تحوي الضغوط إلى فرص إيجابية لل

ع الدرجة الكلية لمجمو(وذلك كما يقاس من خالل،على االستمرار في إعادة التوافق
على أبعاد مقياس الصالبة النفسية المستخدم في الدراسة  استجابات المراھق المعوق سمعًيا

  ).الحالية
  

 Adolescenceالمراھقــة  -ج
لفترة التي يجتاز الفرد فيھا عملية تلك ا بأنھاالمراھقة ) ٢٠٠٣(يعرف مجدي محمد 

االنتقال من الطفولة بما تتميز به من اعتماد وتساھل من قبل المحيطين إلى الرشد بما يتميز 
الحادية تمتد ما بين الثانية عشرة إلى و.به من اعتماد على النفس وقدرة تحمل المسئولية

الكفاءة والتفرد والھوية : ھي ،وتشتمل على أربع نواحي نمائيةاوالعشرين من العمر تقريبً 
  .واحترام الذات 

  اق سمعيً والمع  -د
بأنھا الحالة التي يعاني منھا الفرد  Hearing Impairmentتعرف اإلعاقة السمعية 

أو بيئية مكتسبة من قصور سمعي،يترتب عليه آثار اجتماعية ة عوامل وراثية،أو خلقية،نتيج
وبين تعلم وأداء بعض األعمال واألنشطة االجتماعية ،وتحول بينه اأو نفسية أو االثنان معً 

،وتتراوح )٤١: ٢٠٠١،فتحىمحمد (العادي بدرجة كافية من المھارات التي يؤديھا الفرد
حدة ھذا القصور السمعى بين الفقد الكلى لحاسة السمع وھو مايعرف بالصمم وبين الفقد 

  ).٣٤: ٢٠٠٤عادل عبدهللا،(الجزئى لھا وھو مايعرف بضعف السمع
،مما ديسبل٩٠أكثر من  االذى يعانى من ضعف سمعى شديد جدً ھو   Deafألصم فا -

يؤثر على قدرته على اكتساب اللغة بشكل طبيعى ومن ثم القدرة على الكالم وفھم 
  .)٤٠٧: ١٩٩٦،منى الحديدى،محمدجمال (اللغة

من قدرته على السمع  افقد جزءً  ىالذو ھ Hard of Hearingضعيف السمع  -
مھارة الكالم والقدرة على فھم  لديهبعد أن تكونت ديسبل،وذلك  ٨٩-٢٦التى تتراوح مابين و

عصام (لھذه الفئة اضروريً  ا،مما يجعل من استخدام المعينات السمعية أمرً اللغة
  .)١٥: ٢٠٠٣حمدي،

  :أدوات الدراسة) ٥(

غيرات استخدمت الباحثة مجموعة من األدوات السيكومترية والكلينيكية لقياس مت
  :الدراسة،وتنقسم إلى قسمين أساسين ھما

  :أدوات الدراسة السيكومترية -
 .استمارة بيانات عامة  - ١
 .)الباحثة: عدادإ( عاقة السمعية  راھقين ذوى اإلمقياس األمن النفسي للم - ٢
 ).الباحثة:  عدادإ(عاقةالسمعيةلمراھقين ذوى اإلمقياس الصالبة النفسية ل - ٣

 :يةأدوات الدراسة الكلينيك -
 ).١٩٩٥يھاب الببالوى، إ: عدادإ(           اسة الحالة     استمارة در- ١
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 ) .١٩٩٨حسن مصطفى، : عدادإ(    ة المقابلة الشخصية       استمار- ٢
 ) .محمد نجاتى، أنور حمدى: ترجمة(  فھم الموضوع للكبار     اختبار ت- ٣

  حدود الدراسة) ٦(
  :يتحدد مجال الدراسة بالحدود التالية

  تم تطبيق الدراسة الحالية على المراھقين ذوى اإلعاقة : الحدود المكانية
السمعية بالمرحلة اإلعدادية والثانوية بمحافظة الشرقية بمعھد األمل للصم 
وضعاف السمع بمدينة الزقازيق ومدرسة الشھيد عاطف السادات للصم 

 .وضعاف السمع بمدينة بلبيس 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨سة خالل الفترة الزمنية من أجريت الدرا: الحدود الزمنية. 
 والمنھج الكلينيكى الوصفىاستخدمت الباحثة المنھج : الحدود المنھجية. 
 استخدمت الباحثة ثالث مجموعات من المراھقين المعوقين : الحدود البشرية

 - :سمعًيا
وطالبة  اطالبً )٩٣(تمثل العينة االستطالعية وقوامھاو: المجموعة األولى -

من طالب المرحلتين  )ذكور٤٣إناث،٥٠(اين المعوقين سمعيً من المراھق
 معھد األمل للصم وضعاف السمع بمدينة الزقازيقباإلعدادية والثانوية 

سنة )١٨(بمتوسط عمر زمنى  سنة)٢١-١٥(أعمارھم مابين تراوحت 
،وذلك لحساب صدق وثبات مقياسى األمن )٢.١٢(وانحراف معيارى 

  .النفسى والصالبة النفسية 
وطالبة من  اطالبً )١٨٠(ساسية وقوامھا تمثل العينة األ: لمجموعة الثانيةا -

أعمارھم مابين ،تراوحت )إناث٩٣ذكور،٨٧(ًياالمراھقين المعوقين سمع
سنة وانحراف معيارى )١٨(بمتوسط عمر زمنى  سنة)٢١-١٥(
 )٧٩(ما بين إعاقة كلية وعددھمدرجة إعاقتھم  تراوحتو،)٢.١٢(
، خارجيةإقامة ممن يقيمون إقامة داخلية و)١٠١( إعاقة جزئية وعددھمو

لصم وضعاف األمل لبمعھد عدادية والثانوية من طالب المرحلتين اإل
،ومدرسة الشھيد عاطف السادات للصم وضعاف السمع بمدينة الزقازيق

 .السمع بمدينة بلبيس،وذلك للتأكد من صحة فروض الدراسة 
كية وتم اختيارھا من عينة الدراسة تمثل العينة الكليني :المجموعة الثالثة -

ساسية وتشمل على حالتين طرفيتين على مقياس األمن النفسى،وذلك األ
 .الختبار صحة الفرض الكلينيكى 

  :األساليب اإلحصائية)٧(
في ضوء أھداف وفروض الدراسة الحالية استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية 

  :لتي تمثلت في اآلتيلمعالجة البيانات واختبار صحة الفروض وا
 .حصاء الوصفى للتحقق من اعتدالية التوزيع مقاييس اإل .١
 .معامل االرتباط البسيط لبيرسون .٢
 .لداللة الفروق بين المتوسطات) ت(اختبار .٣
 .نحدار متعدد الخطواتتحليل اإل .٤

 



  

  الفصل الثالث

  دراسات سابقة

ت   :أوالً  ه دراسات تناول ن النفسي وعالقت األم

 .راتـــــــــــــــــــــــــــــــــالمتغي بعضب

ية : اثانًي البة النفس ت الص ات تناول دراس

 .راتـــــــــــــــــالمتغيببعض ا وعالقتھ

 .ةـــــــتعقيب عام على الدراسات السابق: اثالثً 

  .ة ـــــــــــــــــــــــــــــض الدراسفرو: ارابعً 
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  الفصل الثالث

  سابقـــةدراســـات 

  :تقديم   

يشتمل هذا الفصل على الدراسات السابقة ونتائجها،ثم تعقيب عام علـى الدراسـات   
  .السابقة في مجملها،من حيث الهدف والعينة واألدوات المستخدمة والنتائج

ين متغيري األمن النفسي والصالبة النفسية لدى دراسة تربط بوقد لوحظ أنه التوجد 
إال دراسات ،بشكل مباشر –وذلك في حدود علم الباحثة  –المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية 

وذلك عن طريق تناول العالقة بين أبعاد اشرة تناولت المتغيرين بطريقة غير مب اقليلة جًد
السـتفادة بنتائجهـا فـى الدراسـة     ل كل متغير لدى العاديين والتى لجات الباحثة إليهـا 

  :محورين هما إلى  تم تقسيم هذه الدراساتلذلك و،الحالية
  .دراسات تناولت األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات: المحور األول
  .راتـــدراسات تناولت الصالبة النفسية وعالقتها ببعض المتغي: المحور الثاني

ي من القديم إلـى الحـديث عنـد عـرض     وستتبع الدراسة الحالية الترتيب الزمن
  .دراسات كل محور

  

  .دراسات تناولت األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات: أوالً 
  )١٩٩٠(مجدى حسن  و دراسة أحمد خيرى ) ١( 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آثر عملية العالج الجمـاعى النفسـى ومـدى    
وزيادة تأكيـد الـذات لـديهم    لعصابيين ماتحرزه من تحسن نحو الشفاء لدى جماعة من ا

من طالب  افرًد)١٥(،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهاوشعورهم بالطمأنينة االنفعالية
ـ )٢٤-٨(عمارهم مـابين أجامعة عين شمس تراوحت  ) ٢٠.٥٣(بمتوسـط عمـرى   اعاًم

لهذا الهدف تم اسـتخدام اسـتفتاء ماسـلو للطمأنينـة      ا،وتحقيقً)١.٥٥(نحراف معيارىوا
،ومقياس إيزنك وولسون لتقدير الذات والشعور )مةاحمد سال: أعده للبيئة العربية(نفعاليةاال

كيد الذات لوولبى ،وإختبار تأ)١٩٧٦ء الدين كفافى عال،جابر عبد الحميد : ترجمة(بالذنب
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تفع وكـذلك  أن تقدير الذات المر نتائج إلىالوأشارت ).١٩٨٠عبدالستار إبراهيم : ترجمة(
  .نعدام الطمانينة لدى جماعة العصابيين ت يؤدى إلى انخفاض فى الشعور بإتأكيد الذا

  )٢١٩٩( إبراھيمدراسة محمد ) ٢(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين فقدان األمن لدى المراهقين وقـوة  

وتلميـذة مـن المـدارس     تلميـذٍ )٣٠٠(األنا لديهم،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
ستخدام الهذا الهدف تم  اسنة،وتحقيقً)١٨-١٢(ية والثانوية تراوحت اعمارهم مابيناإلعداد

  ) .عالءالدين كفافى: ترجمة(ومقياس قوة األنا لبارون ) الباحث: إعداد(مقياس فقدان األمن
  -:كان من أهم النتائجو
  .بين الذكور واإلناث فى فقدان األمن  ادالة احصائًي عدم وجود فروق  - أ
بين فقدان األمن وقوة األنا بمتغيراتـه   ادالة احصائًي قة إرتباطية سالبةتوجد عال -ب

  .عدا متغير اإلجهاد النفسى  ٠.٠١عند مستوى 
إمكانية التنبؤ بفقدان األمن عند الذكور من خالل اإلتـزان اإلنفعـالى واإلجهـاد     -ج

ـ النفسى والتطرف فى العقيدة وفى المواقف وعدم اإلحساس بـالواقع والعـيش نه    اًب
للمخاوف المرضية،بينما يمكن التنبؤ بفقدان األمن عند اإلناث من خالل ضعف األنـا  
باإلضافة إلى عدم اإلتزان اإلنفعالى والتطرف فى العقيدة والمواقف وعدم اإلحسـاس  

  .للمخاوف المرضية  ابالواقع وعدم الكفاية الشخصية والعيش نهًب

  )١٩٩٣( حسيندراسة محمود  ) ٣(
دراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين الشعور باألمن النفسـي  تهدف هذه ال

من طالب  اطالًب)١٧٦(ومستوى التحصيل الدراسي وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
المرحلة الثانوية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحقيقاً لهذا الهدف استخدم 

  .لومقياس األمان وعدم األمان لماس
  -:النتائج من أهم كان و 
  .النفسى في الشعور باألمن بين الذكور واالناث احصائًيإ عدم وجود فروق دالة - ١
 .ال يتأثر الشعور باألمن النفسي بالتحصيل الدراسي - ٢

  )١٩٩٦(جبر محمد ) ٤( 
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السـن،النوع،الحالة  (ف على مدى إرتبـاط متغيـرات  تهدف هذه الدراسة إلى التعر
 ،وقد أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا   ن النفسىباألم)التعليمى االجتماعية،المستوى

ـ اعاًم)٣٨.١٤(بمتوسط عمرى اعاًم)٥٩-١٧(تراوحت أعمارهم بين افرًد)٣٤٢(  ا،وتحقيقً
  ).عبدالرحمن العيسوى: تعريب(عدم األمان لماسلو-لهذا الهدف تم إستخدام إختبار األمان

  -:عن وأسفرت نتائج الدراسة 
  .األمن النفسى بزيادة السن يزداد مستوى  -أ
  .يرتفع مستوى األمن النفسى لدى المتزوجين عن غير المتزوجين  -ب
  .يزداد مستوى األمن النفسى بزيادة المستوى التعليمى أو األكاديمى  -ج
بين المتعلمين وغير المتعلمين فى األمن النفسـى لصـالح    ادالة احصائًيوجود فروق  -د

  .المتعلمين 
  .بين الجنسين فى االمن النفسى  ادالة احصائًي فروق عدم وجود -ه
  )١٩٩٦( إبراھيمھشام ) ٥( 

الحاجـة لألمـن   إشباع تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة اإلرتباطية بين 
) ١٥٩(و اطالًب)١٥٨(النفسى واإلتجاه نحو التطرف،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

تراوحـت أعمـارهم    وعاملةً عامالً)٥٥(ق باإلضافة إلىمن طالب جامعة الزقازي طالبةً
لهذا الهدف تم استخدام مقياسى األمن النفسى واالتجاه نحـو   ا،وتحقيقًاعاًم)٥٠-١٩(مابين

  .) الباحث: عدادإ(التطرف
  -:عن وأسفرت نتائج الدراسة 

وجود عالقة إرتباطية سالبة بين اإلتجاه السوى نحو التطرف وإشباع الحاجة لألمـن    - أ
  .النفسى 

  .يتأثر إشباع الحاجة لألمن النفسى بالمستوى الدراسى -ب
  .بين الجنسين فى الحاجة لألمن النفسى  ادالة احصائًيعدم وجود فروق  -ج
  (Fall,1997)دراسة فال ) ٦(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على خصائص األمن النفسى وشروطه،وقد أجريت 
قيادات لمجموعات عمليـة فـى   )٤(و افرًد)٤٤(بواقع افرًد)٤٨(الدراسة على عينة قوامها
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: إعـداد (لهذا الهـدف تـم إسـتخدام إسـتبيان األمـن النفسـى       االمجال التربوى،وتحقيقً
أن األمن النفسى منبعه الذات والعالقات بين أفـراد   وأشارت نتائج الدراسة إلى).ليكرت

تى يمارسـها الفـرد مـع    الجماعة والدفء اإلجتماعى والمساندة اإلجتماعية واألنشطة ال
  .الجماعة وقدرة القائد على توثيق العالقات مع جماعته 

   ) (Black;Carthey,1997يىثركا & بالكدراسة ) ٧(
دة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين األمن النفسى مع الوالـدين وجـو  

 فتـاةً )٣٦(،وقد أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا   تفاعالت المراهقات مع أصدقائهن
 إلـى أن نتـائج الدراسـة    أشارتو.اعاًم)١٨-١٥(وأصدقائهن تراوحت أعمارهم مابين

درجـات أعلـى فـى التفاعـل      نحقق نمن النفسى مع أسرهالفتيات مرتفعة الشعور باأل
  .جتماعى،ولديهن تقدير مرتفع للذات وقدرة على التفاعل اإليجابى مع أصدقائهناال
  )١٩٩٨(دراسة إيمان محمد ) ٨(

دف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الزوجية وشـعور  ته
مـن تالميـذ    اتلميـذً )٢٢٠(من النفسى،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهااألبناء باأل

لهذا الهدف تـم إسـتخدام مقيـاس     ،وتحقيقاًاعاًم)١١(المدارس اإلعدادية بمتوسط عمرى
: إعـداد (من النفسىومقياس األ)الباحثة: إعداد(بناءركها األأساليب المعاملة الزوجية كما يد

كمـال  : إعـداد (اإلقتصـادى لألسـرة المصـرية   /وإستمارة المستوى اإلجتماعى)الباحثة
  ).١٩٨٤محمد بيومى خليل دسوقى،
  -:نتائج كان من أهم الو

مـنهم  لة الزوجية كما يدركها األبناء وأبين أساليب المعامموجبة وجود عالقة إرتباطية -أ
  .النفسى

مـن النفسـى   جتماعى اإلقتصادى والجنس علـى األ يوجد تأثير لعاملى المستوى اإل-ب
  .واليوجد تأثير للتفاعل بينهما 

دون غيرها بمستوى –المدركة من قبل األبناء  –تنبئ بعض أساليب المعاملة الزواجية -ج
  .األمن النفسى لديهم 

  )١٩٩٩(دراسة أمانى عبدالمقصود )٩( 
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بين شعور األطفـال بـاألمن النفسـى    عالقة الذه الدراسة إلى التعرف على تهدف ه
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال،وقد أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا    و
لهذا الهـدف تـم    ،وتحقيقاًاعاًم)١٢-٩(طفل وطفلة تراوحت أعمارهم الزمنية بين)٣٠٠(

ومقياس أساليب المعاملـة الوالديـة   )الباحثة: عدادإ(إستخدام مقياس األمن النفسى لألطفال
وجود عالقة إرتباطية موجبة بـين إرتفـاع   وأشارت نتائج الدراسة إلى ).الباحثة: إعداد(

  .مستوى الشعور باألمن النفسى وبعض أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال 
  )١٩٩٩(دراسة على سعد ) ١٠(

على مفهوم األمن النفسى ومكانته بغرض تحديـد   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف
 بمـن طـال  )٤٢٦(مستوياته لدى الشباب الجامعى،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

 ا،وتحقيقً)أدنبرة،جامعة الكويت،جامعة دمشقجامعة (بثالث جامعاتالسنة الثانية واألخيرة 
عدم وجود الدراسة إلى تائج نوأشارت .لهذا الهدف تم إستخدام إختبار ماسلو لألمن النفسي

  .تأثير لعامل الجنس على مستوى األمن النفسى 
  )٢٠٠١( مختار دراسة جمال) ١١(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سلوك الوالدين وأثره على األمـن النفسـى   
بالحلقة الثانية من مرحلة التعليم  تلميٍذ)١٠٠(ألبنائهم،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

لهذا الهدف تم إستخدام إختبـار   ا،وتحقيقًاعاًم)١٣-١١(ساسى تراوحت أعمارهم مابيناأل
: إعـداد (،ومقيـاس التنشـئة الوالديـة   )ماسـلو وآخـرون  : إعـداد (عدم األمان-األمان
ـ  وأشارت نتائج الدراسة إلى.)الباحث نتج عنـه  مـاي  اأن األسلوب اإليذائى للوالدين غالًب

  .مما يؤدى إلى عدم شعورهم باألمن النفسى  اءسلوكيات غير سوية من قبل األبن
  ).2001Kerns,et al,(ن ودراسة كيرنز وآخر) ١٢(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة األمن النفسى لألطفال فى مرحلة ماقبل 
المراهقة وشعورهم بالوحدة النفسية فى مرحلة المراهقة،وقد أجريت الدراسة على عينـة  

لهذا الهدف تم استخدام مقياس الشـعور   اطفلة بالصف الخامس،وتحقيقًطفالً و)٧٦(قوامها
أن األطفال الذين يشعرون  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى.والوحدة النفسيةباألمن النفسى 

فى الضغوط ولديهم نظرة إيجابية نحو ذواتهم واآلخـرين   اباألمن النفسى كانوا أكثر تحكًم
 .والعالم
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  )2002manHei,(دراسة ھيمان ) ٣١(
علـى  ذوى صعوبات التعلم  والدّى األطفال تعرفتهدف هذه الدراسة إلى دراسة 

بـاء  اآل من)٣٢(أسس الطمأنينة النفسية فى األسرة،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
بنات تراوحت أعمـارهم مـابين   )٩(و اولًد)٢٣(و،اعاًم)٥٧-٣١(تراوحت اعمارهم مابين

  . اعاًم)١٦-٧(
  -:عن تائج نسفرت الوأ

،وحاجتـه إلـى   أهمية المصادر اإلجتماعية والمساندة فى التعامل مع الطفـل المعوق  -أ
  . الشعور بالطمأنينة النفسية

الحاجة إلى إيمان قوى بالطفل المعوق ومستقبله،ونظرة تفاؤليـة أو واقعيـة لتقبـل     -ب
  .اإلعاقة 

  )٢٠٠٢( عبدالحميددراسة مشيرة ) ٤١(
التعرف على العالقة اإلرتباطية بين المعيدين والباحثين من  تهدف هذه الدراسة إلى

الجنسين فى أبعاد تحقيق الذات واألمن النفسى،وقد أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا    
لهذا الهدف تم إسـتخدام   اوباحث وباحثة يعملون بجامعة المنيا،وتحقيقً ومعيدٍة معيٍد)٢٠٠(

عبـدالرحيم  : تعريـب (اس األمن النفسى لماسلوومقي) الباحثة: إعداد(مقياس تحقيق الذات
  ) .١٩٨٤بخيت

  -: وأسفرت النتائج عن
  .بين تحقيق الذات واألمن النفسى موجبة وجود عالقة إرتباطية  -أ
وجود فروق بين المعيدين والباحثين من كال الجنسين فى األمـن النفسـى لصـالح     -ب

  .الباحثين والباحثات 
  .معيدين فى األمن النفسى لصالح المعيدين وجود فروق بين المعيدات وال-ج
  وجود فروق بين الباحثين والباحثات فى األمن النفسى لصالح الباحثات-د
وجود فروق بين المجموعتين األعلى فى تحقيق الذات واألدنى فى تحقيق الـذات فـى   -ه

  .األمن النفسى لصالح المجموعة األدنى فى تحقيق الذات 
  ),.Allen,et al 2003( آلين وآخروندراسة ) ٥١(



  الفصل الثالث  دراســــات ســــابقة
 

 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طرق التعلق اآلمنـة لـدى المراهقين،وقـد    
من طالب الصف التاسع والعاشر بمتوسط  امراهقً)١٢٦(أجريت الدراسة على عينة قوامها

لهذا الهدف تم إستخدام البيانـات المشـفرة مـن تفـاعالت األم      ا،وتحقيقً)١٥.٩(عمرى
  .والتقارير الذاتية للمراهقين اتبارنات المتمركزة على اإلختوالمراهق،والبيا
  -:عن نتائج الوأسفرت 

وجود إرتباط بين األمن النفسى ومحددات التعلق اآلمن لدى المراهقين فـى عالقـتهم    -أ
  .باألم 
األم بينه وبـين  عالقة الاألمن النفسى وقوة شعور المراهق ببين  موجب وجود إرتباط -ب

  .والمراهق 
  )Davies;Forman, 2003( فورمان وديفيسدراسة ) ١٦(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين عدم اإلستقرار األسـرى واألداء  
) ٢٢٠(النفسى للمراهق وشعوره باألمن النفسى،وقد أجريت الدراسة على عينـة قوامهـا  

لهذا الهدف تم  احقيقًومقدمى الرعاية لهم،وت اعاًم)١٥-١٠(تراوحت أعمارهم مابين امراهقً
  .إستخدام تقارير مقدمى الرعاية ونماذج أسرية لألمن اإلنفعالى 

  -:عننتائج الوأسفرت 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين عدم االسـتقرار األسـرى وتعـرض المـراهقين      -أ

  .للمشكالت النفسية من خالل إحساسهم بعدم األمن النفسى من األسرة
من خالل إرتباطها بالمستويات ،سرى منبئ للصعوبات الوالديهار األيعد عدم اإلستقر -ب

  .المنخفضة من عدم األمن النفسى المدرك فى األسرة 
  )٢٠٠٣(دراسة عماد محمد ) ١٧(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة إدراك األطفال لألمـن النفسـى مـن    
طفـل  ) ٢٠٦(ينة قوامهـا الوالدين وبين كل من القلق واليأس،وقد أجريت الدراسة على ع

لهذا الهـدف تـم    ا،وتحقيقً)٠.٧٢(وإنحراف معيارى) ١٠.٢(وطفلة بمتوسط عمر زمنى
ومقيـاس القلـق الصـريح    ) ١٩٩٦كيرنز وآخرون: إعداد(ستخدام مقياس األمن النفسىا

  ) .١٩٨٦لكازدين: إعداد(لألطفال
  -:وأسفرت النتائج عن 
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  .راك األمن النفسى من األم ومن األب عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث فى إد -أ
وجود إرتباط سالب بين الذكور واإلناث فى إدراك األمن النفسى من األب واألم وبين  -ب

  .كل من القلق واليأس 
  
  ).Lijuan et al, 2004(ليجوان وآخرون آن دراسة ) ١٨(

لطالب تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التى يتأثر بها األمن النفسى 
نوى بالصف الثانى الثا اطالًب)٥٤٥(المدراس الثانوية،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

سـتخدام مقيـاس األمـن    لهذا الهدف تم ا ،وتحقيقاًعاماً)١٧-١٣(تراوحت أعمارهم مابين
  ) .الباحثة: إعداد(النفسى 

  -:عن نتائج الوأسفرت 
ها طفل واحد واألسر التى يوجد بهـا  وجود فروق بين الطالب الذين نشأوا فى أسر ب -أ

  .أكثر من طفل فى األمن النفسى 
  .وجود فروق بين الطالب من نفس البلد والطالب المغتربين فى األمن النفسى  -ب
  .وجود فروق بين الجنسين فى األمن النفسى  -ج
  
  )٢٠٠٤( عبدالمجيددراسة السيد ) ١٩(

ن إساءة المعاملة واألمن النفسى لدى تالميذ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بي
من التعلـيم   وتلميذةً اتلميذً)٣٣١(المدرسة اإلبتدائية،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

لهذا الهدف تـم إسـتخدام    ااإلبتدائى الحكومى والخاص بمحافظتى دمياط والدقهلية،وتحقيقً
الشعور باألمن النفسى لدى األطفال  ومقياس)الباحث: إعداد(مقياس سوء المعاملة المدرسية

  ) .الباحث: إعداد(
  -:وأسفرت النتائج عن

  .وجود عالقة سالبة بين سوء المعاملة المدرسية واألمن النفسى  -أ
وجود فروق بين المدارس اإلبتدائية الحكومية واإلبتدائية الخاصة فى األمن النفسـى   -ب

  .لصالح المدارس اإلبتدائية الحكومية 
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  .د تفاعل بين الجنسين ونوعية الدراسة فى األمن النفسى يوج -ج
  )٢٠٠٥( مختاردراسة جمال ) ٢٠(

الصحيحة وعالقتهـا   أساليب المعاملة الوالديهتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 
مـن   اتلميـذً )١٥٠(بشعور األبناء باألمن النفسى،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا 

لحلقة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـى بمحـافظتى الجيـزة       الذكور الملتحقين بمدارس ا
من وجهة نظـر   لة الوالديهالمعام بستخدام مقياس أسالبيلهذا الهدف تم ا االقاهرة،وتحقيقًو

  ) .نوماسلو وآخر: إعداد(عدم األمان-ختبار األمانوا) الباحث:إعداد(األبناء
  -:عن نتائج الوأسفرت 

األبناء الذكور بالمعاملة اإليجابية من جانب الوالـدين   إرتفاع مستوى األمن النفسى عند-أ
  .من وجهة نظر األبناء 

ينخفض مستوى األمن النفسى عند األبناء الذكور بالمعاملة السلبية من جانب الوالدين  -ب
 .من وجهة نظر األبناء 

  ) ٢٠٠٧(دراسة جميل الطھراوى )  ٢١(
نسحاب االسرائيلى على شـعور  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثيرات اال
، قة ذلك باتجاهاتهم نحو االنسحابطلبة الجامعات فى محافظات غزة باألمن النفسى وعال

لهـذا   اوطالبة من جامعات غزة،وتحقيقً اطالًب)٣٥٩(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
ــدف  ــحاب    اله ــو االنس ــاه نح ــى واالتج ــن النفس ــى األم ــتخدام مقياس ــم اس ت
عدم وجود فـروق دالـة احصـائياً بـين     إلى النتائج  شارتوأ،)الباحث:عدادإ(االسرائيلى

  .الجنسين فى الشعور باألمن النفسى 
  )٢٠٠٧(مسعد الرفاعى ودراسة خالد الفخرانى ) ٢٢(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مكونات إضطراب الهوية ومدى تباينه بتباين 
،وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة      كل من األمن النفسـى والمسـئولية اإلجتماعية  

لهذا  امن طالب الفرقة الرابعة بكلية األداب جامعة طنطا،وتحقيقً وطالبةً اطالًب)٣٥٠(قوامها
زينب : إعداد(ومقياس األمن النفسى)الباحثان: إعداد(ستخدام مقياس رتب الهويةالهدف تم ا

  ) .سيد عثمان: إعداد(ومقياس المسئولية اإلجتماعية)شقير
  -:ن أهم النتائج وكان م
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وجود عالقة إرتباطية موجبة بين تحقيق الهوية وكل من األمن النفسـى والمسـئولية    -أ
  .اإلجتماعية 

وجود عالقة إرتباطية سالبة بين كل من إنغالق الهوية وتشتت الهوية وبين كل مـن   -ب
  .األمن النفسى والمسئولية اإلجتماعية 

يق الهوية فى كـل مـن األمـن النفسـى     وجود فروق بين منخفضى ومرتفعى تحق -ج
  .والمسئولية اإلجتماعية لصالح مرتفعى الهوية 

وجود فروق بين منخفضى ومرتفعى تشتت الهوية فـى كـل مـن األمـن النفسـى       -د
  .والمسئولية اإلجتماعية لصالح منخفضى الهوية 

  
  ) أ ٢٠٠٧( محموددراسة زينب ) ٣٢(

األمـن النفسـى لـدى الشـباب      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علـى مالمـح  
وطالبـة بالصـف الثـانى     طالبٍ)٤٠٠(المصرى،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

لهذا الهـدف تـم إسـتخدام مقيـاس األمـن       االثانوى وبكلية التربية بمدينة طنطا،وتحقيقً
  ).الباحثة: إعداد(النفسى

  -:وأسفرت النتائج عن 
  .ور مقارنة باإلناث إرتفاع مستوى األمن النفسى لدى الذك -أ
  .إرتفاع مستوى األمن النفسى لدى طالب الجامعة مقارنة بطالب المرحلة الثانوية  -ب
  
  ) ب ٢٠٠٧(دراسة زينب محمود ) ٤٢(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفرق بين متوسطات درجـات عينـة مـن    
،وقد من النفسـى من المراهقين فى األالمكفوفين ومتوسطات درجات عينة من المبصرين 

تراوحـت أعمـارهم الزمنيـة     امكفوفً ٦٠و امبصًر ٦٠أجريت الدراسة على عينة قوامها
الباحثـة  :عـداد إ(لهذا الهدف تم استخدام مقياس األمن النفسى اسنة،وتحقيقً)١٨-١٢(مابين
،وقد أسفرت النتائج عن انخفاض الشعور باألمن النفسى لـدى عينـة المكفـوفين    )٢٠٠٥

  .لمبصرين مقارنة بعينة ا
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  دراسات تناولت الصالبة النفسية وعالقتھا ببعض المتغيرات: اثانيً 
  )1990Dillard,(دراسة ديالرد ) ٢٥(

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف العالقة بين الصالبة النفسية واإلنجاز الدراسى،وقد 
هـذا  ل امن طالب المرحلة الثانويـة،وتحقيقً  اطالًب)٤٢٢(أجريت الدراسة على عينة قوامها

وأشارت .ختبارات الممثلة ألبعاد الصالبةالهدف تم استخدام اختبار اإلنجاز األكاديمى واال
  .وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الصالبة النفسية واإلنجاز الدراسى نتائج الدراسة إلى

  )1990Stephenson,(دراسة ستيفنسون ) ٦٢(
ة النفسـية وإسـتراتيجيات   تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الصالب

وأنثى من العاملين بالمحامـاة   ذكر)١٤٧(دراسة على عينة قوامهاالمواجهة،وقد أجريت ال
 .لهذا الهدف تم استخدام قائمة طرق المواجهة ومقياس الصالبة النفسـية  اوالبنوك،وتحقيقً

  .ناث أكثر صالبة نفسية من الذكوراإل وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
  )1991Cozzi,(ة كوزى دراس) ٢٧(

تهدف هذه الدراسة إلى التعـرف علـى أثـر البيئـة علـى بعـض المتغيـرات        
النفسية،ومعرفة تأثير الصالبة والضغوط والتحمل اإلجتماعى على اإلنجاز الدراسـى،وقد  

من المرحلـة الجامعيـة تراوحـت     وطالبةً اطالًب)٢٢٧(أجريت الدراسة على عينة قوامها
ستخدام مقيـاس اإلنجـاز الكتـابى    لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًاعاًم)٣٠-١٨(أعمارهم مابين

أن  إلـى النتائج وأشارت .القرائى ومقياس تقدير الذات ومقياس للصالبة فى ضوء أبعادها
  .جتماعى للضبط والتحمل اال) مكمل(الصالبة النفسية تعمل كمدعم 

  )1991Kashani ; Shepperd,(كاشانى  &دراسة شيبرد ) ٢٨(
ية بالصحة النفسية لـدى  ذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفستهدف ه

اسـة علـى عينـة    ،وقد أجريت الدر،وتأثير عامل الجنس على الصالبة النفسيةالمراهقين
ـ )١٦-١٤(تراوحت أعمـارهم مـابين  ) أنثى ٧٥ -اذكًر ٧٥( امراهقً)١٥٠(قوامها ، اعاًم
ختصرة لمقياس الصـالبة النفسـية والمقابلـة    ستخدام النسخة الملهذا الهدف تم ا اوتحقيقً

  .التشخيصية لألطفال والمراهقين 
  -:وأسفرت النتائج عن 

  .وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية لصالح الذكور  -أ
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  .وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الصالبة النفسية والصحة لدى المراهقين  -ب
  )1991Wiebe,( فيبادراسة ) ٢٩(

هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الصالبة النفسية والتقيـيم المعرفـى فـى    تهدف 
ا طالًب)٨٢٠(التقليل من أثر الضغوط واإلستجابة لها،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

ستخدام مقياس الصالبة النفسـية  لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًاعاًم)٢١.٤(بمتوسط عمرى قدره
إدراك إمكانية التحكم فى المهمة المقدمة وبعض المقاييس  ومقياس تحمل اإلحباط ومقياس

  ).كمقاومة الجلد ومعدل نبض القلب(السيكوفسيولوجية
  -:وأسفرت النتائج عن 

إيجابية فى التعبير عن الذات حتى فى ظـل   األشخاص األكثر صالبة يستخدمون جمالً -أ
  .،ويرجع ذلك لنمط تفكيرهم المعرفى اأكثر الظروف تهديًد

لإلحباط وقيموا المهمة المعملية على أنها أقـل   األشخاص األكثر صالبة أكثر تحمالً -ب
  .انخفض لديهم معدل اإلثارة الفسيولوجية كما ،اتهديًد

  )1992Christensen ; Kashubeck,(كرستنسين  &ك يبدراسة كاش) ٣٠(
من أثر  تهدف هذه الدراسة إلى بحث أثر الصالبة والمساندة اإلجتماعية فى التخفيف

بمتوسط عمـرى قـدره    افرًد)١٤٦(الكرب النفسى،وقد اجريت الدراسة على عينة قوامها
ستخبار المسـاندة اإلجتماعيـة وصـحيفة    لهذا الهدف تم استخدام ا ا،وتحقيقًاعاًم)٣٠.١٩(

البيانات الديموجرافية وقائمة األعراض المرضية المختصرة وإختبار تعـاطى األطفـال   
أنه كلما زادت درجة الصالبة النفسية كلما قـل إحسـاس    نتائج إلىالوأشارت .للكحوليات

  .الفرد بالضغوط 
  )1992Sandra,(دراسة ساندرا ) ٣١(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بـين الصـالبة النفسـية ومسـتويات     
إلكمال النجاح واإلستمرار فى النجاح واإلنجاز،وقد أجريـت الدراسـة    البات الدراسىالط
ستخدام مقيـاس الصـالبة النفسـية    لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًطالبةً)٢٩٥(لى عينة قوامهاع

إمكانية التنبؤ بالنجاح المدرسى  نتائج إلىالوأشارت .لكوبازا،ومقياس الصحة النفسية لبلوك
  .وارتفاع مستوى اإلنجاز لدى الطالبات من خالل ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لديهن
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  ).1992Williams et al,(ن وخرآيليامز ودراسة و) ٣٢(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور عمليات المواجهة كوسائط فى العالقة بين 

ـ )١٣٩(راسة على عينـة قوامهـا  الصالبة النفسية والصحة الجسمية،وقد أجريت الد  اطالًب
بـين  وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة    نتائج إلىالوأشارت ).أنثى ٨١-اذكًر ٥٨(جامعي

الصالبة النفسية وأساليب المواجهة الفعالة كالتركيز على المشكلة والبحـث عـن الـدعم    
البناء،بينما توجد عالقة ارتباطية سالبة بين الصالبة النفسية وأساليب المواجهة غير الفعالة 

  . كالتجنب
  )1995Clarke,( كالركىدراسة ) ٣٣(

مصـدر  -السـن -الجنس(عواملتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة بعض ال
بقابلية التعرض للضغوط،وقد أجريت الدراسة )) أ(نمط الشخصية-الصالبة النفسية-الضبط

وإنحـراف  )١٩.٩٠(فى جامعة نيوزيلندا بمتوسـط عمـرى   اطالًب)٢٨٣(على عينة قوامها
لهذا الهدف تم استخدام مقاييس وجهة الضبط الصحية المتعـددة   ا،وتحقيقً)٤.٨٩(معيارى
  .للشخصية) أ(وبازا،ومقياس النمط د،ومقياس الصالبة النفسية لكاألبعا

  -:وأسفرت النتائج عن 
  .عاملى الصالبة النفسية والسن هما األكثر مساهمة فى تحديد مدى التعرض للضغوط -أ
ذوى عادات صحية جيدة مقارنة باألفراد األقـل   ااألفراد األكثر صالبة واألصغر سنً -ب

  . اصالبة واألكبر سنً
  )1995Dages,(دراسة داجيس ) ٣٤( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصالبة النفسية لدى أطفال متعاطى الكحوليات 
من خالل دراسة حاجتهم للتحكم فى أحداث الحياة،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا  

يـاس  سـتخدام مق لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًاعاًم)٤٥-١٧(تراوحت أعمارهم مابين)٥٠٦(
 نتائج إلـى الوأشارت .النفسية ومقاييس التقرير الذاتى الرغبة فى التحكم ومقياس الصالبة

  .لمستويات الصالبة النفسية اأن الرغبة فى التحكم تعد منبًئ
  ).1995Florian, et al,(ن وفلوريان وآخردراسة ) ٣٥(

فى صـراعه  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التنبؤ بالصحة العقلية للفرد 
وقـد أجريـت   ،مع مواقف الحياة الضاغطة من خالل الدرجة الكلية للصالبة النفسية لديه
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الدراسة على مجموعة من الجنود تم وضعهم تحت فترة تدريب قاسـية ومجموعـة مـن    
  .المواقف الضاغطة 

  -:وأسفرت النتائج عن 
تى يتم مـن خاللهـا   ال،الصالبة النفسية مصدر مقاوم للضغوط والميكانيزمات النفسية -أ

  .تخفيف التأثيرات الضارة لفترات الحياة الضاغطة 
تؤدى بصورة إيجابية علـى األقـل إلـى    ) الضبط-اإللتزام(بعض مكونات الصالبة -ب

  .الصحة العقلية بواسطة ميكانيزمات المسايرة والتقييم 
  
  )1995Louise,(لويس  دراسة) ٣٦(

ة بين المساندة اإلجتماعيـة والصـالبة   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالق
 طالـبٍ )١٠٠(النفسية وأثرها على صداقة الشباب،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا 

ـ عاًم)٢٣-٢٠(من جامعة هوارد وماري مونت تراوحت أعمارهم مابين وطالبٍة  اا،وتحقيقً
  .لهذا الهدف تم استخدام مقياس الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية 

  -:سفرت النتائج عن وأ
بين كل من الصالبة النفسـية والمسـاندة االجتماعيـة     ارتباطية موجبة وجود عالقة -أ
  .وبين صداقة الشباب ) المتمثلة فى العالقات الخاصة لألخوات واألقارب(
  .المساندة اإلجتماعية تؤثر على مدى تحمل الشباب للضغوط وقوة صالبتهم النفسية -ب
 

  ).1995Rush et al,(ن وخرآودراسة روش ) ٣٧( 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفسية بالضغوط وتأثيرها على 

مـن مـوظفى   )٣٢٥(الرضا عن العمل،وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا      
  .ستخدام مقياس الصالبة النفسية والرضا عن العمل لهذا الهدف تم ا االحكومة،وتحقيقً

  -:عن  وأسفرت النتائج
  .بالرضا عن العمل ابالضغوط وإيجابًي اإرتباط الصالبة النفسية سلبًي -أ
  . فى التكيف مع الضغوط اهًمم اتلعب دوًرالصالبة النفسية  -ب
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  )1995covalos-lva,(سولكوفا لفادراسة ) ٣٨(
سـتجابة النفسـية   صـالبة واال تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين ال

لهذا الهدف تـم   امن الراشدين،وتحقيقً)٥٠(أجريت الدراسة على عينة قوامها للضغوط،وقد
  .ستجابة النفسية للضغوط مقياس الصالبة النفسية ومقياس االستخدام ا

  -:وأسفرت النتائج عن 
ستجابة النفسية عنـد  االى خفضمناألشخاص ذوى القلق المنخفض ذات صالبة عالية و -أ

  .تلقى الضغوط والصدمات 
ألشخاص ذوى القلق المنخفض أكثر صالبة نفسية ومقاومة للجهد مقارنة باألشخاص ا -ب

  .ذوى القلق المرتفع 
  
  ).1996Bernard, et al,(ن ودراسة بيرنارد وآخر) ٣٩( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين كل من قوة األنا والصالبة النفسية 
ؤل وبين سوء التوافق والحالة الصـحية،وقد أجريـت   وتقدير الذات والكفاءة الذاتية والتفا

ستخدام مقياس الهذا الهدف تم  امن طالب الجامعة،وتحقيقً)٥٨٩(الدراسة على عينة قوامها
وجـود عالقـة إرتباطيـة     نتائج إلىالوأشارت .الذات وبطارية مسح خبرات الحياة تقدير

فاءة الذاتية والتفاؤل وبين القـدرة  موجبة بين الصالبة النفسية وقوة األنا وتقدير الذات والك
  .على التوافق والحالة الصحية الجيدة للفرد 

  
  )1996Hartman & Clark,(ھارتمان  & دراسة كالرك) ٤٠( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الصالبة النفسية والتقييم المعرفى علـى  
مـن  )٥٣(على عينة قوامها الحالة الصحية والشعور بالكرب النفسى،وقد أجريت الدراسة

ـ )٨٤-٣٣(الراشدين القائمين على رعاية أقاربهم المسنين،تراوحت أعمارهم مـابين   اعاًم
لهذا الهـدف تـم إسـتخدام     ا،وتحقيقً)١٤.٩(وإنحراف معيارى اعاًم)٥٩(بمتوسط عمرى

 مقياس المشاركة فى المهمة وقائمة بيك لإلكتئاب،وقائمة المشكالت السلوكية وقائمة النظرة
أثر الضغوط وزيادة من تقليل الأهمية الصالبة النفسية فى  نتائج إلىالوأشارت .الشخصية

  .الصحة النفسية 
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  )1996Kristopher,(دراسة كريستوفر ) ٤١(
ووجهة الذاتية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفسية والفعالية 

أجريـت الدراسـة علـى عينـة      الطالب،وقـد /الضبط على دافعية العمـل للمعلمـين  
ة النفسية لمارى ستخدام إستبيان الصالبا الهدف تم الهذ ،وتحقيقاًا ومعلمةًمعلًم)١٤٩(قوامها

،ومقيـاس الضـبط الـداخلى    ١٩٧٣ستبيان دافعية العمل لهل وويلـيم  ،وا١٩٨٤وكوبازا 
  .لليفيسون 
  -:النتائج كان من أهم و

  .ة النفسية ودافعية العمل وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصالب -أ
األشخاص األقل صالبة نفسية أكثر ميالً لتبنى وجهة الضبط الخارجيـة،بينما يميـل    -ب

ـ األشخاص األكثر صالبة نفسية لتبنى وجهة الضبط الداخلية مما يجعلهم يعتقـدون   أن ب
  . ضبطهم الشخصى يزيد من فعالية سلوكياتهم

  )1996Ruttin,(دراسة روتن ) ٤٢( 
الدور والصالبة النفسية  إضطرابإلى التعرف على العالقة بين  الدراسةذه تهدف ه

ودورها فى التنبؤ باإلنجاز الدراسى لدى الطالب،وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة      
 ضـطراب استخدام قائمـة  لهذا الهدف تم ا امن المرحلة الجامعية،وتحقيقً اطالًب)٦١(قوامها

لتقدير اإلنجـاز  (ية،وإعطاء دورة تدريبية للطالبالدور المطولة،ومقياس الصالبة المعرف
  ) .الدراسى

  -: وكان من أهم النتائج      
  .التنبئ الصالبة بقيمة اإلنجاز االكاديمى -أ
  .٠.٠٥الصالبة المعرفية عند مستوى بين توتر الدور و وجود عالقة ارتباطية سالبة -ب
  )1996Banks & rSorte,(بانكز  &دراسة سورتيت ) ٤٣(

دف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الصالبة النفسية على الحالة الصحية للفرد ته
من الممرضـين  )١٢٦(أثناء تعرضه لضغوط العمل،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

لهذا الهدف تـم إسـتخدام    ا،وتحقيقًاعاًم)٣٨.٥(ومديرى المستشفيات بمتوسط عمرى قدره
،وأدوات لتقـدير  لقياس الصالبة مة النظرات الشخصية،وقائ)لماسلش(مقياس النهك النفسى
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أن الصـالبة النفسـية    إلى النتائج وأشارت .الحالة الصحية وقائمة البيانات الديموجرافية
  .كمتغير وسيط بين التعرض لضغوط العمل والحالة الصحية  اإيجابًي اتلعب دوًر

  ) ١٩٩٦( محمددراسة عماد ) ٤٤(
الرفض الوالدى بالصالبة النفسية /ف على عالقة القبولتهدف هذه الدراسة إلى التعر

تراوحت أعمـارهم   وطالبةً اطالًب)١٦٣(قوامها لدى األبناء،وقد أجريت الدراسة على عينة
 ا،وتحقيقً)١.٠٢(وإنحراف معيارى قدره اعاًم)٢٠(بمتوسط عمرى قدره اعاًم)٢٣-١٩(بين

الـرفض  /،وإستبيان القبول)الباحث: ادإعد(لهذا الهدف تم إستخدام إستبيان الصالبة النفسية
  ) .١٩٨٦ممدوحة سالمة : تعريب(الوالدى لرونالد 

  -:نتائج عن الوأسفرت 
  .والصالبة النفسية لدى الجنسين  وجود إرتباط موجب بين إدراك الدفء الوالدى -أ
وجود إرتباط سالب بين إدراك الرفض الوالدى والصالبة النفسية وأبعادها فيما عـدا   -ب
  .التحكم د بع
  .وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية لصالح الذكور  -ج
  )1997Mcsteen,(دراسة مكستين ) ٤٥(

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت الصالبة النفسـية ووجهـة الضـبط    
راسة على عينـة  جريت الدأوالوعى بالبيئة األسرية تنبئ بالتباين فى النزعة التفاؤلية،وقد 

  . اعاًم)٣٤-١٨(،تراوحت أعمارهم الزمنية مابيناطالًب)٢٥٠(وامهاق
  -: وكان من أهم النتائج 

  .ا للتباين فى النزعة التفاؤلية جيًد اتعتبر الصالبة النفسية منبًئ -أ
  .تسهم وجهة الضبط فى إرتفاع كل من التفاؤلية والصالبة النفسية  -ب
  )١٩٩٧( حمددراسة عماد م) ٤٦(

راسة إلى التعرف على دور كل مـن الصـالبة النفسـية والمسـاندة     تهدف هذه الد
راسـة  اإلجتماعية فى عالقة ضغوط الحياة بأعراض اإلكتئاب لدى الشباب،وقد أجريت الد

من الجنسين بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات اآلداب والعلوم  اطالًب)١٧١(على عينة قوامها
بمتوســـط  اعاًمـــ)٢٤-١٩(نوالتربيـــة بالزقازيق،تراوحـــت أعمـــارهم بـــي

ستخدام مقياس الصالبة لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقً)١.١٢(وإنحراف معيارى)٢٠.٧٥(عمرى
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ـ : إعداد(النفسية ومقياس أحداث الحياة الضاغطة مـداد بالعالقـات   ،ومقيـاس اال )ثالباح
غريـب  : بيك وتعريب: إعداد(،ومقياس اإلكتئاب)١٩٨٣ن وترنر وآخر: إعداد(جتماعيةاال

  ) .١٩٨٥عبدالفتاح 
  -:وكان من أهم النتائج 

جتماعيـة وإدراك  بة والمسـاندة اال وجود فروق بين الجنسين فى كل من الصـال   - أ
 .أحداث الحياة الضاغطة 

 ا فى العالقة بين الضـغوط هًمم جتماعية والصالبة النفسية دوراتلعب المساندة اال -ب
  .كتئاب واال

  
  ).1998Maddi,et al,(ن ودراسة مادى وآخر) ٧٤(

كمصـدر مـن   –تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية التدريب على الصالبة 
عن غيرها من المصادر األخرى،وقد أجريت الدراسة علـى   -المصادر الوقائية للضغوط

مج الصـالبة  مديرين بإحدى الشـركات الطبيـة تـم إخضـاعهم لبرنـا     )٦(عينة قوامها
  .سترخاء والتأمل مديرين تم إخضاعهم للتدريب على اال)٦(النفسية،وكذلك

  -:وقد أسفرت النتائج عن
أهمية التدريب على الصالبة النفسية،لما لها من دور فعال فى التصـدى ألحـداث    -أ

  .الحياة الضاغطة فى بيئة العمل وخصوصا ضغوط اإلدارة 
سترخاء فى زيادة التقدير ن المساندة االجتماعية واالفسية أكثر فعالية مالصالبة الن-ب

  .الذاتى 
  

  )1998Morris,(دراسة موريس ) ٨٤( 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية واإللتزام والعناية 

أن نتـائج إلـى   الوأشارت .بالذات،وقد أجريت الدراسة على مجموعة من مرضى السكر
كن أن يتعلموا ويتدربوا على الصـالبة النفسـية كخاصـية شخصـية     مرضى السكر يم

  .لمساعدتهم على الشفاء من مرض السكر عن طريق اإللتزام بالعالج والتدريبات 
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  )1998Navuluri,(دراسة نافولورى ) ٩٤(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصـالبة النفسـية واإلتجاهـات    

من البالغين )١٥٥(ة بالذات،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهاوسلوك العنايالشخصية 
  .المصابين بمرض السكر 

  -:نتائج عن الوأسفرت 
وجود عالقة موجبة بين الصالبة النفسية وسلوك العناية بالذات وممارسة األنشطة  -أ

  .البدنية 
سـلوك  والتمسـك ب )من أبعاد الصالبة(وجود إرتباط بين بعدى اإللتزام والتحدى -ب

  .العناية بالذات،وعدم وجود إرتباط بين بعد التحكم والتمسك بسلوك العناية بالذات
  )1998Porter,(دراسة بورتير ) ٥٠( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفسـية الكليـة ومكوناتهـا    
لى عينة من بمقاومة الضغوط، وقد اجريت الدراسة ع)التحدى-التحكم-اإللتزام(المتمثلة فى

أن الصالبة النفسية ساعدت على التخفيف مـن   نتائج إلىالوأشارت .الطالبات الممرضات
تأثير الضغوط المدركة لدى الطالبات الممرضات،حيث دعمت النتائج العالقة القوية بـين  

  .التحكم واإللتزام والتحدى ومقاومة الضغوط 
  )1998Rowe,(دراسة رووي ) ٥١(

ى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والنهـك النفسـى   تهدف هذه الدراسة إل
مـن العـاملين فـى    )٢٦٤(د أجريت الدراسة على عينة قوامهاأثناء التعرض للضغوط،وق

األخصـائين النفسـيين   -مديرى المستشفيات-األطباء-الممرضين(مجال الرعاية الصحية
ستخدام لهذا الهدف تم ا اقيقً،وتحاعاًم)٤٩-٢٠(تراوحت اعمارهم الزمنية بين)واإلجتماعيين

نتائج الوأشارت .مقياس النهك النفسىمقياس الصالبة المعرفية وقائمة القلق كحالة وسمة،و
  .ن الصالبة النفسية ليس لها دور يذكر بين التعرض للضغوط والنهك النفسى أ إلى

  )1998Thomas,(دراسة توماس ) ٢٥(
البة النفسية بتحمل المصاعب فـى  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الص

مـن عمـال الكـوارث الـذين      عامالً)١٨٠(العمل،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
  .يتعرضون لمستوى عال من اإلجهاد والمصاعب 
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  -: وكان من أهم النتائج
ا وتحمال فى مواجهة المصـاعب مقارنـة   العمال ذوى الصالبة النفسية أكثر نشاطً -أ

يمتلكون الصالبة النفسية،حيث كانوا أميل إلى سلوك التجنـب وقـت   بالعمال الذين ال
  .وقوع الكوارث 

  .الذكور أكثر صالبة نفسية من اإلناث  -ب
  )1998Victoria,(دراسة فيكتوريا ) ٥٣(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بـين الصـالبة النفسـية والضـغوط     
جامعية مـن   طالبةً)٢٥٠(على عينة قوامها وسلوكيات الرقى الصحى،وقد أجريت الدراسة

ستخدام مقيـاس الصـالبة النفسـية    لهذا الهدف تم ا االتمريض،وتحقيقًالمتخصصات فى 
،ونمـوذج التكيـف مـع    )بيندر: إعداد(،ونموذج ترقية الصحة )كوبازا وآخرون: إعداد(

  ) .الزروس: إعداد(الضغوط 
  -:وأسفرت النتائج عن 

  .الصالبة النفسية والضغوط  وجود إرتباط سلبى بين  -أ
وجود إرتباط إيجابى بين الصالبة النفسية وسـلوكيات الرقـى الصـحى لـدى      -ب

  .الممرضات 
  )١٩٩٨( أحمدحسن و  أحمددراسة خيرى ) ٥٤(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة معنى الحياة بالصالبة النفسية والتحصيل 
) ٦٢٠(دراسة على عينة قوامهابعة،وقد أجريت الالدراسى لدى طالب الفرقة األولى والرا

 وطالبة بالفرقة األولى والرابعة بالتعليم العام واإلبتدائى بكلية التربية بأسوان،وتحقيقاً اطالًب
ومقيـاس الصـالبة   ) الباحثـان :إعـداد (دف تم إستخدام مقيـاس معنـى الحيـاة   لهذا اله
  . )الباحثان:إعداد(النفسية

  -: وكان من أهم النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين معنى الحياة وكل من الصالبة النفسية والتحصيل  -أ

  .الدراسى 
  .الجنسين فى الصالبة النفسية لصالح الذكور وجود فروق بين  -ب 
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  )1999eBarton,(دراسة بارتون ) ٥٥(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الصالبة النفسية فى التصـدى للضـغوط   

 ابحـارً ) ٧٧٧(يتعرض لها البحارة العسكريين،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهاالتى 
لهـذا الهـدف تـم     ا،وتحقيقً)٥٠.٤(وإنحراف معيارى اعاًم)٣٤(بمتوسط عمرى اعسكرًي

: إعـداد (،ومقياس ضغوط الحرب)كوبازا وآخرون: إعداد(ستخدام مقياس الصالبة النفسيةا
 دوراًتلعـب  لصالبة النفسية أن ا إلى نتائجالارت وأش.وقائمة األعراض المختصرة) زون
  .والجسميةالنفسية  وتعتبر منبئاً للصحةفى التصدى للضغوط العسكرية، فعاالً

  
  ).1999Hegg,et al,(ن ووآخر ھيجدراسة ) ٥٦(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والسلوك الصحى 
من طالب بكالوريوس )٢٢٢(د أجريت الدراسة على عينة قوامهاوالمساندة اإلجتماعية،وق

جتماعيـة ومسـح الـرؤى    لهذا الهدف تم استخدام اختبار المساندة اال االتمريض،وتحقيقً
  .الشخصية 

  -: وكان من أهم النتائج
  .بالنجاح األكاديمى  اإيجابًيإرتباط الصالبة النفسية  -أ
فى الصالبة النفسية لصالح  اواألصغر سنً اوجود فروق بين الممرضين األكبر سنً -ب

  . ااألكبر سنً
  

  ) 1999Maddi ;Khoshaba,(مادى  &دراسة خوشابا ) ٥٧(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخبرات التى تساعد فى تنمية الصالبة النفسية 

 ايقًيمثلون عينة طوليـة،وتحق  امديًر) ٢٧(لدى الفرد،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
أن  نتـائج إلـى  الوأشـارت  .)مادى: إعداد(لهذا الهدف تم تطبيق مقياس الصالبة النفسية

الظروف الضاغطة ليست وحدها التى تنمى الصالبة النفسية،حيث إن األسرة واسـتجابة  
فالمسـاندة والتـدعيم   لى تنمية الصالبة النفسـية للفرد، عالفرد للظروف الضاغطة تساعد 

ة لألبناء فى مواجهة الضغوط وحثهم على النجاح وتحقيق أهدافهم وتوضيح الوسائل البديل
  .فى الحياة يساعد على تنمية صالبتهم النفسية
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  ).1999Martin,et al,(ن ودراسة مارتين وآخر) ٥٨(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة والصـحة البدنيـة لـدى    

 فـردٍ )١٠٠(جريت الدراسة على عينة قوامهاوكبار السن،وقد أ مرضى األمراض المزمنة
ختبـار إرتبـاط الصـحة    لهذا الهدف تـم اسـتخدام ا   ا،وتحقيقًاعاًم)٦٠(بمتوسط عمرى

وجود إرتباط طردى بين السن والصـالبة   إلى نتائجالأشارت و.)الباحث:إعداد(بالصالبة
أكثر صالبة نفسية  االنفسية،وإرتباطهما عكسيا مع التدهور فى الناحية الوظيفية فاألكبر سنً

  .من الناحية الوظيفية  اوأقل تدهوًر
  )1999Michelle,(دراسة ميشيل ) ٥٩( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والتوافق النفسـى  
  . اطالًب)٦٣(دراسة على عينة قوامهاوالصحى لدى الطالب،وقد أجريت ال

  -:نتائج عن الأسفرت و
  .رتباط إيجابى بين الصالبة النفسية والتوافق النفسى والصحى وجود إ -أ
  .الصالبة النفسية تعتبر منبئ قوى فى عالج األمراض العقلية والنفسية والجسمية -ب
الصالبة النفسية تستخدم فى تمييز الطالب الذين يعـانون مـن صـعوبات فـى      -ج

  .الجوانب العاطفية واإلجتماعية واألكاديمية 
  )1999Newton,(نيوتون  دراسة) ٦٠(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الصالبة النفسية على اإلحساس بالتماسـك  
من مرضـى زراعـة    امريًض)٢٣٠(لمرضى الكبد،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها

ـ )٥٠.٤(بمتوسط عمـرى  اعاًم)٧٣-٢٢(الكبد تراوحت أعمارهم مابين وإنحـراف   اعاًم
  ) .١١.١٤(معيارى 
  -:فرت النتائج عن وأس

وجود فروق بين مرتفعى ومنخفضى الصالبة النفسية فى العودة إلى عملهـم بعـد    -أ
  .لصالح مرتفعى الصالبة النفسية  عملية زراعة الكبدإجراء 

وجود عالقة إرتباطية موجبة بين مرتفعى الصالبة النفسية واإلحساس بالتماسـك   -ب
  . عملية زراعة الكبدبعد إجراء 
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  )2000Callahan,(راسة كالھان د) ٦١(
ـ       ية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علـى أثـر الضـغوط علـى الصـالبة النفس

مـن المرضـى الـذين     امريًض)١٦٣(،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهاوالشخصية
وإنحـراف   اعاًم)٣٩.٦(يعانون آالم فى الرقبة والرأس والوجه واللثة،بمتوسط عمر زمنى

ة النفسية ومقيـاس طـرق   ستخدام مقياس الصالبلهذا الهدف تم ا ايقً،وتحق)١٢.٥(معيارى
عدم وجود فروق بين الجنسـين   نتائج إلىالوأشارت ختبار التوجه نحو الحياة،المواجهة وا

  .فى الصالبة النفسية 
  )2000Chan,( شاندراسة ) ٦٢(

الصـالبة النفسـية والمحـن     تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين  
من طالب المرحلة الثانويـة   مراهق)٢٤٥(،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهالنفسيةا

وإنحـراف   اعاًم)١٥.٧٤(بمتوسط عمرى اعاًم)١٨-١٣(تراوحت أعمارهم الزمنية مابين
بة النفسـية وقائمـة أحـداث    ستخدام مقياس الصاللهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقً)٧.٦(معيارى
  .،وإختبار المحن النفسية الحياة
  -:أسفرت النتائج عن و
  . فى التخفيف من الهموم والمحن النفسية اهًمم اتلعب الصالبة النفسية دوًر  -أ
فعى الصالبة النفسية فى استخدام اسـتراتيجيات  وجود فروق بين منخفضى ومرت -ب

  .حجامية لصالح منخفضى الصالبة النفسية المسايرة اال
  .النفسية لدى المراهقين  عدم وجود إرتباط بين العمر والصالبة -ج

  ).2000Soderstrom,et al,(دراسة سودرستروم وآخرون ) ٦٣(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الصالبة النفسية وإستراتيجيات المواءمـة  

) ٣٩٠(اسة على عينـة قوامهـا  على الصحة عند تعرض الفرد للضغوط،وقد أجريت الدر
ـ عا٤٢.٤بمتوسط عمـرى   موظف ١١٠(مشارك بمتوسـط عمـرى    طالـب ٢٧٠ – اًم
بـارتون  : إعـداد (ستخدام مقياس الصـالبة النفسـية  الهذا الهدف تم  ،وتحقيقاً)اعاًم١٩.٢
  .ومقياس التعرض للضغوط ) ١٩٨٩

  -: وكان من أهم النتائج
  .لكل من المجموعتين) اإلحجامية(بالمواءمة التجنبية  اإرتباط الصالبة النفسية سلبًي -أ
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  .بين الجنسين فى الصالبة النفسية عدم وجود فروق  -ب
  )٢٠٠٢( أحمددراسة جيھان ) ٦٤(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تفاعل متغيرات النوع والصالبة النفسية وتقدير 
راسة وقد أجريت الد،الذات والمساندة اإلجتماعية فى تأثيرها على إدراك المشقة والتعايش

 ا،وتحقيقًعاماً)٣٤-٢٣(اوحت أعمارهم مابينرضة ترومم اممرًض)٣٢١(على عينة قوامها
ر اإلمداد بالعالقـات  ختبا،وا)الباحثة: إعداد(البة النفسيةختبار الصلهذا الهدف تم استخدام ا

لشـناوى ومحمـد عبـدالرحمن    محـروس ا :ترنر وآخرون،تعريـب : إعداد(جتماعيةاال
: ،ترجمـة د روتررونال: إعداد(ختبار الشخصية،واختبار تقدير الذات الفرعى من ا)١٩٩٤

هنـة  ختبار إدراك المشقة والمواجهة والنعايش مـع مشـقة م  ،وا)١٩٨٨ممدوحة سالمة 
  ) .الباحثة: إعداد(جتماعيةختبار المساندة اال،وا)الباحثة: إعداد(التمريض

  -: وكان من أهم النتائج
ة وجود فروق دالة بين الجنسين فى إدراك المشقة النفسية الناتجة عن ممارسة المهن -أ

  .وفى القدرة على مواجهتها 
  .فى إدراك المشقة والتعايش معها  اهًمم اتلعب الصالبة النفسية دوًر -ب

  )٢٠٠٢(دراسة فضل إبراھيم ) ٦٥(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والـوعى الـدينى   

األكثـر  لحاالت الطرفيـة  ات الشخصية والبناء النفسى لومعنى الحياة،والكشف عن دينامي
من طالب الدبلوم  اطالًب)٢٤٨(راسة على عينة قوامهاواألقل صالبة نفسية،وقد أجريت الد

لهذا الهـدف تـم    ا،وتحقيقًاعاًم)٢٨-٢٤(العام نظام العام الواحد تراوحت أعمارهم مابين
دالرقيب عب: إعداد(،ومقياس الوعى الدينى)الباحث: إعداد(ستخدام مقياس الصالبة النفسيةا

،ولوحـات  )صالح مخيمر: إعداد(،ومقياس معنى الحياة)١٩٨٨البحيرى وعادل دمرداش 
  . T.A.Tمختارة من إختبار 

  -:وأسفرت النتائج عن 
وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الصالبة النفسية والوعى الدينى الجوهرى ومعنى  -أ

  .الحياة 
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ية فى الوعى الـدينى ومعنـى   وجود فروق بين مرتفعى ومنخفضى الصالبة النفس-ب
  .الحياة لصالح مرتفعى الصالبة النفسية 

  .وجود فروق بين الجنسين فى اإللتزام والتحكم والصالبة النفسية لصالح الذكور -ج
يمكن التنبؤ بالصالبة النفسية لدى األفراد من خالل درجاتهم فـى معنـى الحيـاة    -د

 .والوعى الدينى الجوهرى 

  )٢٠٠٢(حسن عبداللطيف  وادة دراسة لولوة حم) ٦٦(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسـية والرغبـة فـى    

وطالبـة تراوحـت أعمـارهم     اطالًب)٢٨٢(راسة على عينة قوامهاالتحكم،وقد أجريت الد
ستخدام مقيـاس الصـالبة النفسـية    دف تم الهذا اله ا،وتحقيقًاعاًم)٢٦-١٨(الزمنية مابين

  .)١٩٧٩بيرجر وكوبر : إعداد(لتحكمومقياس الرغبة فى ا،)١٩٩٦يونكن وبتز : دإعدا(
  -:وأسفرت النتائج عن  

  .وجود إرتباط إيجابى بين الصالبة النفسية والرغبة فى التحكم  -أ
  .وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية والرغبة فى التحكم لصالح الذكور -ب
جتماعية ومعدل الدرجات ا لمتغيرات الحالة االين تبًععدم وجود فروق بين الجنس -ج

  .والعمر 
  )٢٠٠٢( محمددراسة يسرى ) ٦٧(

السواء والمستوى -تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور نوعية اإلعاقة الحسية
اإلقتصادى اإلجتماعى فى تشكيل كل من وجهة الضـبط والصـالبة النفسـية ودافعيـة     

عينـة  ة الطفولة المتأخرة،وقـد أجريـت الدراسـة علـى     اإلنجازلدى الذكور فى مرحل
من  ٥٠(اعاًم)١٤-١١(من المرحلة اإلعدادية تراوحت أعمارهم مابين اطالًب) ١٥٠(قوامها

ستخدام مقيـاس  ا لهذا الهدف تم ا،وتحقيقً)اسمعًي امعوقً ٥٠ – ابصرًي امعوقً ٥٠-األسوياء
ختبـار الصـالبة   ،وا)١٩٨٨علـى موسـى   : نيـر ، ترجمـة  ف: إعداد(الدافعية لإلنجاز

مليكـه  : إعـداد (طفـال بلفيـو لـذكاء األ  -،ومقيـاس وكسـلر  )الباحـث : إعداد(النفسية
  .)١٩٨٨عفاف عبدالمنعم : إعداد(عىجتماستمارة المستوى االقتصادى اال،وا)إسماعيل

  -:وأسفرت النتائج عن 
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وجهة  فى متغيرات اوالمعوقين سمعًي اوجود فروق بين األسوياء والمعوقين بصرًي -أ
  . الضبط ودافعية اإلنجاز والصالبة النفسية بأبعادها 

جتماعى وبين منخفضيه فى كل بين مرتفعى المستوى االقتصادى االوجود فروق  -ب
الح مرتفعى المستوى من وجهة الضبط ودافعية اإلنجاز والصالبة النفسية وأبعادها لص

  .جتماعى االقتصادى اال
السواء والمسـتوى االقتصـادى   -وعية اإلعاقةبين نوجود تأثيرات دالة للتفاعل  -ج
إلنجاز والصالبة النفسية وبعد جتماعى على أبعاد متغيرات وجهة الضبط ودافعية ااال
السـواء  -وعية اإلعاقةلتزام لمكون الصالبة النفسية،ولم توجد تأثيرات دالة لتفاعل ناال

  .كون الصالبة النفسيةجتماعى على بعدى الضبط والتحدى لموالمستوى االقتصادى اال
  
  )et al.Crowley,2003,(ن ووآخر كرولىدراسة ) ٦٨(

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير مستوى الصالبة النفسية على التوافق مع 
ا ذكـرً ٣١٥(امشاركً)٧٣٠(اسة على عينة قوامهاأحداث الحياة الضاغطة،وقد أجريت الدر

ردهم بعد أن تـرك  لمن يعيشون بمف ٢٢٧و هملمن فقدوا وظائف ٨٨ متمثلة فى)أنثى٣١٥و
توى الصـالبة  بين مسموجبة وجود عالقة إرتباطية  نتائج إلىالوأشارت .أبناؤهم المنزل

  .ستراتيجيات مواجهة الضغوط ومدى القدرة على التوافق معها النفسية بصفة عامة وا
  
  )٢٠٠٣( محمددراسة عزة ) ٦٩(

الصالبة النفسية فى إدراك الفرد لألحداث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور 
الضــاغطة واألســاليب المســتخدمة لمواجهتها،وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة 

-١٩(وطالبة من المرحلة الجامعية تراوحت أعمارهم الزمنيـة مـابين   اطالًب)٣٢١(قوامها
  ) .١.٢٥(وإنحراف معيارى اعاًم)٢٠.٧٩(بمتوسط عمرى اعاًم)٢٦

  -: وأسفرت النتائج عن 
بين الصالبة النفسية وإدراك الفرد ألحـداث الحيـاة   موجبة وجود عالقة إرتباطية  -أ

  . مناسبة لمواجهة هذه األحداث الضاغطةألساليب اللالضاغطة وإستخدامه 
  .عدم وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية  -ب
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  )٢٠٠٥(دراسة جبر محمد ) ٧٠(
ر أساليب التوجيه واإلرشاد النفسـى علـى   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أث

مفهوم الذات والصالبة النفسية لـدى المكفوفين،وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة       
 )٣٠-١٨(من المقيمين بمدينة الزقازيق تراوحت أعمارهم الزمنية مـابين  فرًدا)٥٤(قوامها
ـ )٣.١(وإنحراف معيارى اعاًم) ٢٥.٦(بمتوسط عمرى اعاًم تـم   لهـذا الهـدف   ا،وتحقيقً
: إعـداد (،ومقيـاس الصـالبة النفسـية   )الباحـث : إعـداد (ستخدام مقياس مفهوم الذاتا

: إعـداد (،وبرنامج التوجيه واإلرشاد النفسى لتنمية مفهوم الذات والصالبة النفسية)الباحث
  ).الباحث

  -: وكان من أهم النتائج
  .بين مفهوم الذات والصالبة النفسية موجبة وجود عالقة إرتباطية  -أ
عدم وجود فروق جوهرية بين المجموعات التجريبية والضابطة فـى الصـالبة    -ب

  .النفسية 
يؤدى برنامج التوجيه واإلرشاد النفسى المستخدم إلى تنمية مفهوم الذات والصالبة  -ج

  .النفسية 
  )٢٠٠٥(ھدى عبدالحميد و دراسة نھال صالح الدين )٧١(

العبى األنشطة الرياضية المعوقين  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين
جتماعية وإدراكات النجاح،والكشـف عـن   لنفسية والمساندة االفى كل من الصالبة ا ابدنًي

جتماعية وإدراكات النجاح لديهم فى هذه األنشطة ين الصالبة النفسية والمساندة االالعالقة ب
ل نشاط مستهدف مـن  من ك االعًب)١٨٥(راسة على عينة قوامهاالرياضية،وقد أجريت الد

لهذا  االالعبين المعوقين المشتركين فى البارا أوليمبياد المصرى الخامس بالزقازيق،وتحقيقً
محـروس  : ترنر وآخرون،تعريـب : إعداد(جتماعيةدف تم إستخدام مقياس المساندة االاله

: هوبرت مارش ، تعريـب : إعداد(،ومقياس إدراكات النجاح)الشناوى ومحمد عبدالرحمن
  ) .الباحثتان: إعداد(،ومقياس الصالبة النفسية )عالوى محمد

  -:وأسفرت النتائج عن 
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بين كل من متغيرات الصالبة النفسـية والمسـاندة   موجبة وجود عالقة إرتباطية  -أ
 -كرة سـلة  -كرة طائرة(اإلجتماعية وإدراكات النجاح لدى العبى األنشطة الرياضية 

  . االمعوقين بدنًي) تنس طاولة وسياحة
مـن  فـى كـل    اعدم وجود فروق بين العبى األنشطة الرياضية المعوقين بدنًي -ب

  .جتماعية وإدراكات النجاح الصالبة النفسية والمساندة اال
  ).2006Maddi,et al,(ن وخرآدراسة مادى و) ٧٢( 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الصالبة النفسـية والتـدين باإلكتئـاب    
من العاملين بالكلية الحربية،تراوحت )٦٠(ت الدراسة على عينة قوامهاوالغضب،وقد أجري

سـتخدام  لهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًاعاًم)٤٣(بمتوسط عمرى اعاًم)٥٢-٣٨(أعمارهم مابين
ية،ومؤشـر جامعـة دوك   مقياس الصـالبة النفسـية،ومقياس مسـح النظـرات الشخص    

  .التعبير عن الغضب كحالة وسمة ختبار الدراسات الوبائية لإلكتئاب،وقائمة للتدين،وا
  -:أسفرت النتائج عن و
  .بين التدين والصالبة النفسية  موجبةوجود عالقة  -أ
  .بين الصالبة النفسية واإلكتئاب والغضب  سالبةوجود عالقة  -ب
 .جتماعية النفسية والمساندة والمسايرة اال بين الصالبة موجبةوجود عالقة  -ج

  ) 2006Solomon ;Raz,( سولمون & دراسة راز) ٧٣(
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إسهامات الصالبة النفسية والتقييم المعرفى فى 
التوافق النفسى لدى مرضى السرطان الخبيث،وقد أجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا    

من الناجين فى بيالنوما الذين يعالجون فى أحد المراكز الطبية،تراوحت أعمـارهم  )٣٠٠(
لهذا الهدف تم استخدام مقياس التقييم المعرفى للصحة  ا،وتحقيقًعاًما)٦٠-٢٥(ة مابينالزمني

  ) .كوبازا وآخرون: إعداد(ومقياس الصالبة النفسية
  -:وأسفرت النتائج عن

المصادر الشخصية تساعد األشخاص على مسايرة األحداث المصدمة أواألحـداث   -أ
  .المثيرة للضغط والمشقة النفسية 

الضـغوط  ب عدم الشعورالتعلق اآلمن يؤدى إلى السعادة والتوافق النفسى وأسلوب -ب
  .النفسية 
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الشعور بجودة الحياة والتغلب على المحـن  الصالبة النفسية تسهم بقدر كبير فى  -ج
  النفسية

 .وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية لصالح الذكور -د

  )٢٠٠٧( سنيندراسة تغريد ح) ٧٤(
الدراسة إلى التعرف على تأثير العمليات األسرية الالسوية التى تشـكل  تهدف هذه 

المناخ األسرى المضطرب فى الصالبة النفسية لدى المـراهقين مـن الجنسـين،ومعرفة    
الفروق بين الجنسين فى مستوى الصالبة النفسية،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا  

 ا،وتحقيقًاعاًم)٢١-١٩(اوحت أعمارهم مابينوطالبة من المرحلة الثانوية،تر طالبٍ)٢٠٠(
،ومقياس العمليات )عالءالدين كفافى: إعداد(ستخدام مقياس المناخ األسرىلهذا الهدف تم ا

  ) .الباحثة : إعداد(،ومقياس الصالبة النفسية )عالءالدين كفافى: إعداد(األسرية
  -:وأسفرت النتائج عن 

لذكور واإلناث فى مستوى الصالبة النفسية بين درجات ا ااحصائًيوجود فروق دالة  -أ
  .وأبعادها لصالح الذكور 

بين درجات أفراد العينة الذين تربوا فى ظـل منـاخ    ااحصائًيوجود فروق دالة  -ب
ونظائرهم الذين تربوا فـى ظـل منـاخ أسـرى     وعمليات أسرية سوية أسرى سوى 

لح األفراد الذين فى مستوى الصالبة النفسية لصاوعمليات أسرية مضطربة مضطرب 
 .وعمليات أسرية سويةتربوا فى ظل مناخ أسرى سوى 

  )٢٠٠٨( محمددراسة فائقة ) ٧٥( 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الخبـرات اإلنفعاليـة المرتبطـة    
بمواقف الغضب والصالبة النفسية لدى المعلمات،وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا  

علمـات المرحلـة المتوسـطة بالمملكـة العربيـة السعودية،بمتوسـط       معلمة من م)٧٠(
عمـاد  : إعـداد (ستخدام مقياس الصالبة النفسيةلهذا الهدف تم ا ا،وتحقيقًاعاًم)٣٧(عمرى

حسن : إعداد(،ومقياس الخبرات الشخصية المرتبطة بوصف إنفعال الغضب)١٩٩٦مخيمر 
  ) .٢٠٠١مصطفى وعلى عبدالسالم 
  : وكان من أهم النتائج
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بين الخبرات اإلنفعالية المرتبطة بمواقف الغضـب والصـالبة    لبىوجود إرتباط س -أ
  .النفسية لدى معلمات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية 

بين مرتفعى ومنخفضى الصالبة النفسية على مقيـاس   ادالة احصائًيوجود فروق  -ب
  .الح مرتفعى الصالبة النفسية الخبرات اإلنفعالية المرتبطة بمواقف الغضب لص

 .علمات على مقياس الصالبة النفسيةوجود إرتباط إيجابى بين السن ودرجات الم -د

  السابقة تعقيب عام على الدراسات   :اثالثً 
،قامت الباحثة ين السابقينورات والبحوث السابقة الخاصة بالمحالدراس عرضبعد 

  :وذلك كما يلي –دوات المستخدمة،والنتائج ا من حيث الهدف،والعينة،واألمبالتعليق عليه
  : من حيث الھدف) ١(

  :في النقاط التالية ينورال أهم ما هدفت إليه دراسات المحيمكن إجم
ـ   أهميـة  التعرف علىهدفت بعض دراسات المحور األول إلى  - األمن الشـعور ب
الديـة،وقلق  تحقيق الذات،وأسـاليب المعاملـة الو   :مثلوعالقته ببعض المتغيرات  النفسى
جتماعية،واإلتجاه نحو التطرف،كما هـدفت بعـض   ت،وتحقيق الهوية والمسئولية االالمو

والعوامل التى تساعد على الشعور بـاألمن   الدراسات إلى معرفة خصائص األمن النفسى
،كما ركزت أغلب الدراسات علـى  وكيفية تحقيقه لدى األفراد فى مرحلة المراهقة،النفسى

حيـث  )٢٠٠٤(ى الشعور باألمن النفسى ماعدا دراسة السيد عبدالمجيددور األسرة فقط ف
  .ركزت على دور المدرسة فى تحقيق هذا الشعور باألمن النفسى 

كما هدفت البعض اآلخر من دراسات المحور األول إلى التعرف على العالقة بين  -
ط والتى تعتبـر  األمن النفسى وبعض المتغيرات كقوة األنا والقدرة على التحكم فى الضغو

  .بعاد الصالبة النفسية أمن ضمن 
التعرف على الصالبة النفسية وعالقتها هدفت بعض دراسات المحور الثانى إلى  -

لتزام الاوالوعى الـدينى، والرغبة فى التحكم،وستراتيجيات المواجهة،اكببعض المتغيرات 
فق النفسـى  لتواوا،اس بالتماسـك للمرضـى بـأمراض مزمنـة    اإلحسووالعناية بالذات،
ــحى، ــب،ووالص ــذات،والكفاءةخبرات الغض ــدير ال ــة وقوة األنا،وتق واالنجاز ،الذاتي

بعض الدراسات إلـى  كما هدفت الدراسى،والتقييم المعرفى،والفعالية الذاتية،ومعنى الحياة،
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،وأهمية أسـاليب التوجيـه واالرشـاد    لية التدريب عليهاتحديد أبعاد الصالبة النفسية وفعا
  .يتهاالنفسى فى تنم

كما هدفت البعض اآلخر من دراسات المحور الثانى إلى التعرف علـى عالقـة    -
والقبول والرفض الوالدى والصحة النفسية والتوافق والمساندة االجتماعية ،الصالبة النفسية

  .النفسى والتى تعتبر من أهم عوامل األمن النفسى 
النفسى بالصالبة النفسية الكشف عن عالقة األمن  أما الدراسة الحالية فتهدف إلى

 لـم تتناولـه الدراسـات    اجديًد الدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية،والذى يعتبر هدفً
  .بطريقة مباشرة  -فى حدود علم الباحثة– السابقة

  :من حيث العينة) ٢(
،من حيـث  ينورالسابقة الخاصـة بـالمح   لقد اختلفت العينات الواردة في الدراسات

  .وعالحجم والعمر والن
  . فرد) ١٣٦٢(أفراد إلى ) ٦(نة من امتد حجم العي: فمن حيث الحجم -
تنوعـت  و،اعاًم) ٨٤-٧(عمر الزمني ألفراد العينة من امتد ال: ومن حيث العمر -

المراحل العمرية التى تناولتها هذه الدراسات مـن طفولـة ومراهقـة ورشـد     
 .وشيخوخة 

الـذكور   نجـد بعـض الدراسـات تناولـت عينـة مـن       :ومن حيث النـوع  -
واإلناث،والبعض اآلخر من هذه الدراسات تناولت عينة من الذكور فقط أو مـن  

 .اإلناث فقط

أغلب الدراسات فى المحورين فئة العاديين،ولم تتناول إال القليل منها فئة تناولت  -
غير العاديين كالمكفوفين وذوى صعوبات التعلم،وكذلك لم تتناول أى من هـذه  

ولكن ضمن ) ٢٠٠٢(اقة السمعية إال دراسة يسرى محمدالدراسات فئة ذوى اإلع
 .افئات أخرى من العاديين والمعوقين بصرًي

وطالبة من المـراهقين   اطالًب) ١٨٠(قوامهاعلى عينة أجريت الدراسة الحالية و 
ـ )٢١_١٥(ذوى اإلعاقة السمعية،تراوحت أعمارهم الزمنية مابين بمتوسـط   اعاًم

درجـة إعـاقتهم    تراوحت،بحيث )٢.١٢(ارىوانحراف معي اعاًم)١٨(عمر زمنى
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،والتى داخلية وخارجيةمابين  تهمإقام تختلف نوعيةو) جزئية و كلية(مابين إعاقة
  .بالدراسة -فى حدود علم الباحثة-تعتبر عينة جديدة لم تتناولها الدراسات السابقة

  
  :من حيث األدوات) ٣(

ستخدم الباحثون مقـاييس  د اراسة من الدراسات السابقة،فقنتيجة لتعدد أهداف كل د
ستخالص النتائج المرجوة،ويمكن توضيح ذلـك  تى تخدم أهداف كل بحث وتساعد فى اش

  -:من خالل اآلتى 
اسـتخدمت لقيـاس األمـن     األمن النفسىبقة التي تناولت معظم الدراسات السا -

ن قام بتعريبه الكثير من الباحثيعدم األمان لماسلو والذى  -ختبار األمانالنفسى ا
جمـال   ودراسة،)١٩٩٩(على سعد  ودراسة،)١٩٩٦(جبر محمد دراسةكما فى 
الدراسات بإعداد مقياس لقيـاس  اآلخر من هذه بعض ال بينما قام.)٢٠٠١(مختار

كما والهدف الذى تسعى إليـه، للتوافق مع طبيعة كل دراسة ألمن النفسى وذلك ا
إيمـان   راسةود،)٢٠٠٣(حمدعماد م ودراسة،)١٩٩٢(إبراهيممحمد  دراسةفى 
  ) .٢٠٠٧(زينب شقير ودراسة،)١٩٩٨(محمد

نجد أن معظمهـا اسـتخدم لقيـاس     الصالبة النفسيةالدراسات التي تناولت  أما -
كما تم قيـاس  ،)١٩٨٢سوزان كوبازا : إعداد(مقياس الصالبة النفسيةالصالبة 

  :الصالبة النفسية بمقاييس أخرى مثل 
  ) .مز وراهىهول: إعداد(مقياس أحداث الحياة الضاغطة  .١
 ) .ماسلش: إعداد(مقياس النهك النفسى  .٢

 ) .هارتمان& كالرك : إعداد(مقياس المشاركة فى المهمة  .٣

ياس الصـالبة النفسـية   الدراسات بإعداد مقياس لقاآلخر من هذه بعض ال قام بينما
فضـل  دراسـة  الهـدف الـذى تسـعى إليـه كمـا فـى       و ليتالئم مع طبيعة كل دراسة

  ) . ٢٠٠٥(جبر محمد ودراسة،)٢٠٠٢(محمديسرى  سةودرا،)٢٠٠٢(إبراهيم
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مقيـاس األمـن النفسـى    ( لقياس األمن النفسى الدراسة الحاليةاستخدمت  بينما
مقيـاس  (،ولقياس الصالبة النفسـية )إعداد الباحثة : للمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية 

  ) .إعداد الباحثة: الصالبة النفسية للمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية 
  :من حيث النتائج)٤( 

يمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات والبحوث السـابقة الخاصـة   
  :فيما يلي السابقةبالمحاور 

إلى وجود فروق بين الجنسين فى األمن النفسـى  بعض الدراسات نتائج أشارت  -
،بينمـا أشـار الـبعض    )٢٠٠٤(Lijuan ودراسة) ١٩٩٨(محمدإيمان  كدراسة

محمـد   كدراسـة  من النفسـى عدم وجود فروق بين الجنسين فى األاآلخر إلى 
  ) .٢٠٠٣(حمدعماد م ودراسة)١٩٩٢(إبراهيم

بعض الدراسات إلى وجود عالقة موجبة بين أسـاليب المعاملـة    نتائج أشارت -
،وعالقـة  )١٩٩٧(Fallكدراسـة  من النفسى الوالدية السوية وشعور األبناء باأل

 .) ١٩٩٦(إبراهيمهشام  اسةكدرباإلتجاه نحو التطرف  البةس

ن األمن النفسى منبعـه الـذات والعالقـات    أأشارت نتائج بعض الدراسات إلى  -
جتماعية ن والدفء االجتماعى والمساندة االاألسرية اآلمنة والعالقات مع األقرا

ستقرار والديه واالبواألنشطة التى يمارسها الفرد مع الجماعة وقوة عالقة الفرد 
 ) .٢٠٠٣( Allen,et al كدراسةاألسرى 

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود عالقة موجبة بين األمن النفسى وقـوة   -
والقدرة على التحكم فى الضغوط كدراسـة  ) ١٩٩٢(إبراهيماألنا كدراسة محمد 

 ) .٢٠٠١(كيرنز وآخرون

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة النفسية  -
أشـارت   ،بينما)١٩٩٠(Stephensonودراسة ) ١٩٩٦،١٩٩٧(حمدممادع كدراستى

نتائج البعض اآلخر من الدراسات السابقة إلى عدم وجود فروق بين الجنسـين فـى   
 ) .٢٠٠٣(عزة رفاعى ودراسة) ٢٠٠٠(Callahanكدراسة الصالبة النفسية 

ـ  عظم نتائج الدراسات السابقة على أتفقت موا -  ئـاً ر منبن الصالبة النفسـية تعتب
ن أ،و)١٩٩٦(Ruttin ودراسـة ) ١٩٩٠(Diallard كدراسـة  األكاديمىلإلنجاز 
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 ودراسـة ) ١٩٩٥(Louise كدراسةجتماعية تقوى الصالبة النفسية المساندة اال
 ) .١٩٩٧(حمدعماد م

كما تؤكد نتائج بعض الدراسات على أن الذكور أكثر صالبة نفسية من االنـاث   -
بينما أشارت ،)٢٠٠٧(سنينغريد حودراسة ت) ٢٠٠٦(Raz&Solomonكدراسة 

 Stephensonبعض الدراسات إلى أن االناث أكثر صالبة من الذكور كدراسة 
عدم وجود فروق بين الجنسين فى الصالبة اآلخر إلى أشار البعض و،)١٩٩٠(

 ) .٢٠٠٣(محمدودراسة عزة ) ٢٠٠٠(,.Soderstrom,et alالنفسية كدراسة 

الصالبة النفسية فى نمو الـوعى الـدينى    تؤكد نتائج بعض الدراسات على دور -
دورها وزيادة قدرة الفرد على التحكم وتغيير نظرته للحياة وتحمل اإلحباطات،و

 مثل دراسـة جتماعى ومسايرة األحداث المثيرة للضغوط التوافق النفسى واالفى 
Wiebe)٢٠٠٢(فضل إبراهيم  ودراسة )١٩٩١. ( 

ئة التى تتسم بالحب والدفء واألمـن  ن البيأأشارت نتائج بعض الدراسات إلى و -
 هـم تجعلوالمساندة والتدعيم لألبناء وحثهم على الكفاح واالنجاز وتحقيق أهدافهم 

 Khoshaba مثل دراسةكتئابا اأكثر صالبة وفاعلية وقدرة على المواجهة وأقل 

& Maddi)١٩٩٦(ودراسة عماد محمد) ٢٠٠٧(سنينودراسة تغريد ح)١٩٩٩.( 

ات إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية أشارت بعض الدراس -
ودراســة كــالرك ) ١٩٩١(والصــحة النفســية كدراســة شــيبرد وكاشــانى

 ) .١٩٩٩(،والتوافق النفسى كدراسة ميشيل)١٩٩٦(وهارتمان

كل من إلى أن  لقد توصلت الباحثة من خالل مراجعة الدراسات والبحوث السابقةو
علـى   أجريـت الصالبة النفسية لدراسة من النفسى وسة األالدراسات التي أجريت لدرا

هـذه  ،ولم تجد الباحثـة أي مـن   وفئات أخرى من غير العاديينالمراهقين من العاديين 
وعالقته بالصالبة النفسـية   –وذلك في حدود علم الباحثة–الدراسات تناول األمن النفسى

مية هذين المتغيرين في تحقيق بالرغم من أهبطريقة مباشرة  اللمراهقين المعوقين سمعًي
التوافق النفسي واالجتماعي للفرد؛مما دفع الباحثة إلجراء الدراسة الحالية التي اختصت 

األمن النفسى وعالقته بالصـالبة النفسـية لـدى المـراهقين ذوى اإلعاقـة      " بدراسة 
  ."السمعية
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 لدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسةلوفي ضوء العرض السابق 
  -:لحالية كاآلتى ا

 ً   :فروض الدراسة  :رابعا
الشعور باألمن النفسـى   درجات بين ادالة إحصائًي توجد عالقة ارتباطيةال - ١

  .ى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعيةالصالبة النفسية لددرجات و
درجات المراهقين ذوى اإلعاقة  بين متوسطى اد فروق دالة إحصائًيتوجال - ٢

اإلعاقـة   درجـة و،)إناث -ذكور(للجنس اقًالسمعية فى األمن النفسى طب
 ) .خارجية -داخلية(اإلقامة ،ونوع)جزئية-كلية(

درجات المراهقين ذوى اإلعاقة  بين متوسطى اد فروق دالة إحصائًيتوجال - ٣
اإلعاقـة   درجةو،)إناث -ذكور(للجنس االسمعية فى الصالبة النفسية طبقً

 ) .خارجية -داخلية(اإلقامة ،ونوع)جزئية-كلية(

لـدى   بالصـالبة النفسـية   -دون غيرها-األمن النفسىأبعاد بعض  بئتن - ٤
 .المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية 

األمن النفسـي بـديناميات   رتفعى ومنخفضى الشعور بتتصف شخصية م - ٥
  . شخصية مميزه
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  يــــاألمن النفس: أوالً 

َ ثانيً    الصالبة النفسية:ا

  اإلعاقة السمعية: اثالثً 

دى : ارابعً  العالقة بين األمن النفسي والصالبة النفسية ل
  .المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية
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  الفصل الثاني
  اإلطـــار النظــــري

  :تقديم
ا تتناول الباحثة في ھ  ذا الفصل متغيرات الدراسة الحالية والتي تتضمن م
  :يلي

  .األمن النفسي - ١
 .الصالبة النفسية - ٢
 .اإلعاقة السمعية - ٣
 .األمن النفسي وعالقته بالصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية  - ٤

   Psychological Securityاألمن النفسي: أوالً 
ل في ال اھمً م اتلعب حاجات الفرد النفسية دورً  ى سلوكه وتصرفاته،فھي ال تق أثير عل ت

نه يمثل قاعدة إأھمية عن حاجاته األخرى،ويعتبر األمن النفسي من أھم الحاجات النفسية بل 
ده اللحاجات النفسية جميعً  ،ويسعى الفرد إلى إشباعه في كافة مراحل حياته،ويبذل قصار جھ

  .شباعوطاقته لتحقيق ھذا اإلشباع وتجنب كل ما يحول دون ھذا اإل

ة األعراض المرضية  ه دوام ى دخول ؤدي إل األمن النفسي ي بينما فقدان شعور الفرد ب
كالجبن والتردد وتوقع الشر،واالستغراق في أحالم اليقظة والتسلط في الفكر والسلوك،األمر 

رد فى نف ة الف دام ثق ى انع ؤدي إل ذي ي ه،ال ة لمن حول والعزوف عن سه واآلخرين والكراھي
وم من خالل العناصر للضغوطالم الحياة واالستس ذا المفھ ،وسوف تتناول الدراسة الحالية ھ
  -:األساسية التالية

 :مفھوم األمن النفسي - ١
 في اللغة. 
 االصطالح. 

 .األسس النظرية لألمن النفسي  - ٢
 .األمن النفسي والنفس البشرية  - ٣

 .المشكالت التي تعوق الشعور باألمن النفسي  -٤    
 .طالب النمو للمراھق ذى اإلعاقة السمعيةحد ماألمن النفسي كأ -٥
 .األمن النفسي وعالقته بالحياة النفسية واالجتماعية للفرد -٦
 :العوامل المرتبطة باألمن النفسي -٧

 األسرة: 
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 أساليب المعاملة الوالدية. 
 العالقات داخل األسرة. 

 المدرسة. 
 الرفاق. 
 التربية األخالقية والدينية. 
 المساندة االجتماعية. 
 جو البيئة الفيزيقية(لعالقات المھنية اآلمنةا.( 
 الدمج. 
 قوة األنا. 

 :األمن النفسي  مفھوم) ١( 
ويتداخل في مؤشراته مع المفاھيم المركبة في علم النفس، يعد مفھوم األمن النفسي من

ن  ا ع ي والرض ف النفس ذاتي والتكي ن ال ة واألم ة االنفعالي ل الطمأنين رى مث اھيم آخ مف
ذات،مثلما ي ع ال ية م ات النفس ي الدراس تواه ف ن مس ديث ع ون الح دما يك ع عن ادل المواق تب

اھيم ق (مف راع  –القل ة  –الص دم الثق عور بع ر  –الش ع الخط غط  –توق اس بالض  –اإلحس
ة اس  بالعزل وح،)اإلحس دوده بوض يح ح ا توض عب معھ ة يص عد، (لدرج ى س : ١٩٩٩عل

اه في  ى ھذا المفھوم منسوف تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عللذلك و).١٥ خالل معن
  :حتى تتضح مالمح ھذا المفھوم وذلك من خالل العرض التالياللغة واالصطالح،

  :األمن النفسي في اللغة -أ 
ال ه  اا وأماًنمًنأأمن : يشير المعنى اللغوي لألمن إلى االطمئنان وعدم الخوف فيق وآمن

د يوسف، د(إذا اطمأن ولم يخف فھو آمّن وأمين  في سكون  ا،وتستعمل أيًض)١٧: ت .أحم
،ويقال أمن فالن على كذا إذا وثق به واطمأن إليه،والبلد )٢٤: ١٩٩٧أحمد بن محمد، (القلب

  ).٢٥: ١٩٨٠المعجم الوجيز، (اآلمن أي الذي اطمأن فيه أھله

،سواء كانت افي أكثر من اثنين وثالثين موضعً " القرآن الكريم"وردت كلمة األمن في 
ينايأمن، أمنً "شتقاتھا الكلمة أو م ون، آمن نھم، آمن تھم، أم كامل دسوقي، " (، أمنه، أمنتم، آمن

الى لوجاء مدلوله في القرآن الكريم على أنه نقيض ). ٤: ١٩٩٩ ه تع ك قول د ذل لخوف،ويؤك
 ٍْوف ْن َخ َنُھْم ِم وٍع َوآَم ْن ُج ْم ِم ِذي أَْطَعَمُھ ريش، آي( الَّ ال الراغب،)٤: ةق ذا ق أصل : ول

ور، (س وزوال الخوف واألمان واألمانة،كما جاء على أنه وعد من هللاطمأنينة النفاألمن  الن
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ة،  ان )٥٥آي د أو المك ف البل تخدم لوص ا اس ة(،كم ف، آي ص، ٩٩: يوس ة؛ القص : آي
  ).١١٢: النحل، آية(للجانب االنفعالي  ،واستخدامه على أنه وصف)٥٧

ن ب األم ولى عز وجل طل دم الم ذا المفھوم،ق ة ھ الى  وألھمي ه تع ي قول ا ف ى الرزق،كم   عل
 َِّ ا ْنُھْم ِب َن ِم ْن آَم َراِت َم َم َن الثَّ ُه ِم اً َواْرُزْق أَْھَل داً آِمن َذا َبَل لْ َھ َراِھيُم َربِّ اْجَع الَ إِْب  َوإِْذ َق

هُ إَِلى َعَذاِب ال ُعُه َقلِيالً ُثمَّ أَْضَطرُّ اِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ َواْلَيْوِم اآلِخِر َقالَ َوَمْن َكَفَر َفأَُمتِّ سورة ( نَّ
نة .)١٢٦:، آيةالبقرة ى ُس ريم إل رآن الك ه  –لرسول اويمتد ھذا المدلول من الق صلى هللا علي
افمن أصبح منكم آمًن" المصطفى حيث يقول -وسلم ده قوت  ىا في سربه مع في جسده، عن

  ).رواه الترمذي" (بحذافيرھا يومه فكأنما حيزت له الدنيا
ة ي اللغ ة وف ة  :اإلنجليزي ة الالتيني ن الكلم ن م ة األم اءت كلم ى  Securusج بمعن

ة  ى كلم ة ،Securitaالتحرر من الخطر،ثم تطورت إل ى كلم م إل د اتسعت  Securityث وق
ر ردائ دام الخط ي انع ن لتعن ة األم ن،ة كلم ة م ق والحماي ر أو القل ن الخط رر م أي  أو التح

داء وقي، (اعت ل دس ي). ٥: ١٩٩٩كام األمن يعن ق  ف ر والقل ن الخط رر م ان والتح األم
يئً  ة،وأن ش ا األمن  اواإلحساس بالثق ا يحرصنا ويضمن لن ا (Fowler, 1984: 951)م ،كم

ة  ن  Securityوردت كلم ة م ذ للوقاي دابير تتخ الم،حماية،أو ت ى طمأنينة،ضمان،س بمعن
 .(Baalbaki, 1998: 827)التجسس والتخريب 

  األمن النفسي في االصطالح -ب
ى تعددت  ا أدى إل احثين والمفكرين،مم ل الب ات األمن النفسي من قب ذا إتعريف تساع ھ

هاإلالمفھوم وبات من الصعب  ى تعريف واحد ل اق عل رز ،تف ات التي  تب رز التعريف ومن أب
  :ھذا المفھوم بصورة متكاملة مايلى 

ازي يعرف  د ني دم   محم ة اإلحساس بع نفس نتيج دوء ال ة وھ ه الثق ن النفسي بأن األم
ر أو ضررال ن أي خط وف م ازي، (خ د ني ى )٣: ١٩٦٧محم رد إل ة الف ذه الحاج دفع ھ ،وت

ه  يح ل ا يت اطفي مم تقرار الع ةاالس ه بصفة عام ه وفى حيات ق اإلنجاز فى عمل اروق (تحقي ف
راھيم ويؤكد ذلك ).١٦٧: ٢٠٠١، السيد دين إب اء ال رى أن األمن النفسي )١٩٦٨(بھ حيث ي

  ).٤٢: ١٩٩٩كامل دسوقي، فى (مأنينة ھو إحساس نفسي أو شعور داخلي بالط
ه أن األمن النفسي ھو شعور الف) ١٩٧٦(فاروق عبدالسالمويشير  ل اآلخرين ل رد بتقب
بھم إياه، ه فوح ى دفء ومودة،بيعاملون افة إل اء باإلض عوره باالنتم يھم ش عوره إل درة ش ون

ا ي). ٨٧: ١٩٩٠أحمد خيري، مجدي حسن، فى (بالخطر أو التھديد أو القلق   اشير أيًضكم
شعور إلى أن الشعور باألمن النفسي من وجھة نظر سوليفان ھو ) ١٩٩٠(فاروق عبدالسالم

ى خفض  ك إل ؤدى ذل ا ي عوره باالطمئنان،مم ه وش ه لذات ق احترام ى تحقي رد عل اعد الف يس
  ).٢٨٩: أ  ٢٠٠٧،محمودزينب فى (التوترات والتھديدات التى تخلفھا الظروف الضاغطة

رى الم وي ن  أن عبدالس و األم ة وھ ية أو االنفعالي ة النفس و الطمأنين ي ھ ن النفس األم
ا إشباع الحاجات مضمونً  ر معرض للخطر، االشخصي،وُيَعبر عن حالة يكون فيھ و وغي فھ

مركب من اطمئنان والثقة في الذات والتأكيد على االنتماء إلى جماعة آمنه،لذلك فھو محرك 
دد ذي يھ يً ،أمنه الفرد لتحقيق أمنه ولدرء الخطر ال ذي يشعر أن  افالشخص اآلمن نفس ھو ال

وازن ويألساسية لحياته غير معرضة للخطر،حاجاته مشبعة،وأن المقومات ا ة ت كون في حال
ي ق أمن د (أو تواف المحام ذلك).٢٩٧-٢٩٦: ١٩٨٩، عبدالس رى  وك ن    Minnerي أن األم
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ة  أن البيئ عور ب ي الش ي يعن ةالنفس ة  االجتماعي الفردالمحيط ة صد ب الل يقة،بيئ ن خ عر م يش
  .(Minner, 1990: 220) أفرادھا باالحترام والتقبل

اب  ن االرتي رر م ة والتح المة والثق اعر الس من مش ي يتض ن النفس ا أن األم كم
خالل ھو شعور يتولد من ف،)١١٢٠: ١٩٩٠جابر عبدالحميد، عالء الدين كفافي، (والتوجس
ة  الدفء وتقبل اآلباء واألصدقاء ونمو القدراتكعوامل  والمھارات المناسبة للمرحلة العمري

ذلك ن خالل للفرد،وك ا م يس األن ي تق رات الت ان (الخب دحن ذى ،)٥٣: ٢٠٠١، محم ر ال األم
رديؤدى معه  ى تحقيق  التكامل النفسي للف تقرار إل األمن واالس ذا الشعور ب جابر (تحقيق ھ
  ).١٣٧: ١٩٩٠عبدالحميد، 

بيً فضالً عن أن األمن النفسي ھو حالة من التو ة نس اعي ثابت ة اافق االجتم ،وتتأثر بحال
ه ة ب ادية المحيط ة واالقتص ل االجتماعي وية والعوام رد العض د، (الف ر محم : ١٩٩٣جب

اني )١٨٧ لوك اإلنس رك الس ي تح ة الت ية االجتماعي دوافع النفس ى ال ر أول ا تعتب ذلك فإنھ ،ول
  ).٨٥: ١٩٩٦جبر محمد، (وتوجھه نحو غايته 
ا السعي المستمر عبدالمنعم الح بينما يرى فني أن األمن ھو حاجة سيكولوجية جوھرھ

ة والسيكولوجيةل اللمحافظة على الظروف التي تتضمن إشباعً  دالمنعم (لحاجات البيولوجي عب
ي،  ذلك ،)٧٧: ١٩٩٤الحفن اء ل ى اإلبق ه عل رد بقدرت ى األمن في شعور الف ل الحاجة إل تتمث

ة اس ذوي األھمي ع الن ة م بعة ومتزن ات مش ى عالق ه  عل ي حيات ة ف ان (االنفعالي دحن ، محم
٥٢: ٢٠٠١.(  

إن األمن  ي النفسى ومن جھة أخرى ف رد من خالل ھو إحساس داخل دى الف يتكون ل
راد ه ترجمة السلوك الظاھري لألف ل ا،وغالبً المحيطين ب ذا الس ا يظھر ھ ة م وك في الطمأنين

ة، ة والعام هالخاص ة ب ب ورغب ل بح ى العم رد عل ز الف د كا(والتي تحف دي أحم ل، وج م
ع  محمد عمارة وكذلك يرى ).١٨٧: ١٩٩٤االنصاري،  دم توق روه أى  أنه االطمئنان بع مك

ق تقبل،وال يتحق زمن الحاضر والمس ك في ال ارة، (إال مع زوال أسباب الخوف ذل د عم محم
١٥: ١٩٩٨.(  

ان  رى إيم ا ت دبينم عرھا  محم ي يستش تقرار الت ة االس و درج ي ھ ن النفس أن األم
األمن الخارجي)من خالل ذاته(شعور الطفل باألمن الداخلي األبناء،ويتضمن من (وشعوره ب
ة واالقتصادية،)خالل اآلخرين ة واالجتماعي دد من العوامل البيولوجي ان (ويقترن ذلك بع إيم

د ة ).٩٠: ١٩٩٨، محم ع قل رين م ل اآلخ ن قب ب م ل والح التواد والتقب عور ب و ش ذلك فھ ل
  ).٧٠٠: ١٩٩٩ني عبدالمقصود، أما(الشعور بالخطر والقلق واالضطراب 

د  ير أحم دالفتاحويش مان  عب ة والض د والحماي ان والعھ ي األم ي يعن ن النفس أن األم
ر  وسكون القلق،واالطمئنان والبعد عن الخوف والقدرة على مواجھة المفاجآت المتوقعة وغي

ائدة،ختالإالمتوقعة دون أن يترتب على ذلك  هل أو اضطراب في األوضاع الس ك ذل بما يعني
دالفتاحأحمد (من شعور بالخطر وعدم االستقرار د ). ٨٧: ٢٠٠٣، عب يد عبدالمجي د الس ويؤك

ان والحب والقبول،ذلك في أن األمن النفسي ھو عدم الخوف وا تقرلشعور باالطمئن ار واالس
اس بالحماية، اء واإلحس ة واالنتم ة المواقف،واوالرعاي د مواجھ ند عن دعم والس ىل درة عل ع الق  م

باع ال كحاجات،إش ى ذل وي  ويضيف إل ن المعن ادي واألم ن الم ا األم قين ھم ن ش ون م ه يتك أن
  ).٢٤٩-٢٤١: ٢٠٠٤السيد عبدالمجيد، (

د ى  وأكد عبدالحميد بن عبدالمجي ابقينعل ريفين الس ه  امعرفً لألمن النفسي، التع اه بأن إي
ه رد واحتياجات اة الف حه ومصال الشعور باالطمئنان واألمان وعدم الخوف،واإلحساس بأن حي
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وطن مصونة، اومومصالح المجتمع وال داء عليھ ة من أي اعت ن (حفوظة ومحمي د ب عبدالحمي
  ).٩٠: ٢٠٠٨عبدالمجيد، 

عد ى س ية معرف ويضيف عل ة نفس ة تراكمي اھرة تكاملي ن النفسي ظ فية أن األم ة فلس ي
انية ة إنس ة كمي عد، (اجتماعي ى س ان )٢٠-١٩: ١٩٩٩عل د حن ا تؤك د،بينم    محم

ن ال  ة شأن األم ة وجداني و حال كينة،نفسي ھ ة والس ن الطمأنين ة م أن به دائم ق بش وعدم القل
ه، ين بالنسبة ل ة مع األشخاص المھم ية،والعالقات الدافئ والتقبل إشباع الفرد لحاجاته األساس

ين به، ن المحيط دام م لوك وانع ر والس ي التفكي ة ف عور بالحري ر والش ي غي الخطر ف عور ب الش
عه، تقرار واألموض اعي وأن االس ق االجتم ري والتواف ن األس ة م عور بالثق مي والش ن الجس واألم

  ).٥٣-٤: ٢٠٠١، محمدحنان (لألمن النفسي  احتمً  ونيؤد
ة  واعي بالطمأنين ذاتي ال و اإلدراك ال ي ھ ن النفس إن األم رى ف ة أخ ن جھ وم
ات  ن المكون ة م وافر مجموع اس بت ن اإلحس اتج ع وف الن ن الخ تقرار،والتحرر م واالس

ة  هالمرتبط وقي، (ب ل دس د ).١٠: ١٩٩٩كام يرة عبدالحمي د مش   وتؤك
ان والطمأنينة، أن األمن النفسي ھو فترىما يراه كامل دسوقي  رد باألم وشعوره شعور الف

وترات وعدم االساآلخرين وقلة شعوره بعدم األمان،بالتقبل من  تقرار وما قد يصاحبه من ت
اركة االجتماعية، ة المش ذا اوقل ك أن ھ ى ذل ة صعوبات مضيفة إل لشعور ضروري لمواجھ

ة  ة مالئم ا بطريق اة ومعالجتھ ذاتالحي ق ال ى تحقي ة إل ي النھاي ؤدي ف د، (ت يرة عبدالحمي مش
ه،)٣٦٤: ٢٠٠٢ ي حيات ية ف ة النفس رين ذوي األھمي ه أن اآلخ دين-وإدراك ة الوال  -خاص

تجيب ديالمس ه والمتواج دنيً ين لحاجات ه ب يً  ان مع اندته اونفس ه ومس د ،لرعايته وحمايت عن
  .(Kerns, et al., 2001: 69-81)األزمات

ه شعور  محمودوتشير زينب  إلى أن األمن النفسي ھو شعور مركب يحمل في طيات
وب  ه محب ه الشعور بالسالمة واالطمئنان،وأن ا يحقق ل ه بم الفرد بالسعادة والرضا عن حيات

ه إل،أكبر من االنتماء لآلخرينومتقبل من اآلخرين بما يمكنه من تحقيق قدر  ام مع إدراك ھتم
ه، درً اآلخرين به وثقتھم في رً  احتى يستشعر ق دفء والمودة، اكبي ة من من ال ه في حال ويجعل

رام  االھدوء واالستقرار ويضمن له قدرً  ذاتي واحت ذات،من الثبات االنفعالي والتقبل ال ومن ال
ع حدوث األ ى توق اة مع إمكان فضلثم إل تقبل في الحي ه في المس ة تحقيق رغبات دً ي عن  ابعي

اة  خطر اإلصابة باضطرابات نفسية أو صراعات أو أي خطر يھدد أمنه واستقراره في الحي
  ).٧-٦: ٢٠٠٥، محمودزينب (

وجود  الباحثةترى عرضه من تعريفات عن مفھوم األمن النفسي  على ما سبق وبناءً 
  :ويمكن توضيحھا كالتالى المشتركة لھذا المفھوم، خصائصال بعض
  .عبارة عن مشاعر وجدانية تتسم باالطمئنان والطمأنينة والسكينة األمن النفسي - ١
ي ي - ٢ األمن النفس اس ب دم اإلحس وف المرضى وع القلق والخ عور ب دم الش من ع تض

 .الشعور بالتھديد،واالحساس باالستقرار من الداخل والخارج
رد والم - ٣ ور الف ور بتط اميكي يتط وم دين ه مفھ ي بأن ن النفس وم األم م مفھ ع يتس جتم

ا ھي بط بالظروف المحيطة به،ويرت در م فالعبرة ليست في تحقيق األمن النفسي بق
 .ضمان استمراره

 .ھم في تحقيق األمن النفسيموإنجازه للمھام المناسبة له دور إن نمو قدرات الفرد، - ٤
 .الشعور باألمن النفسى يؤدى إلى الشعور بالكفاية والثقة والھوية - ٥
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نھم في تحقيق آلخرين،ع الحاجات والعالقات مع اأھمية إشبا - ٦ ند م وتلقي  الدعم والس
 .األمن النفسي

اة يتكون من شقين  االطمئنانمن  ركبماألمن النفسي ھو شعور  - ٧ والرضا عن الحي
 .داخلي وخارجي

ا  ةكم رى الباحث ا  ت عور أيًض نفس والش دوء ال ن ھ ر ع ى يعب ن النفس وم األم أن مفھ
اء بل اآلخرين وحبھم له،ر الفرد بتق،وذلك من خالل شعوراحةبالطمأنينة وال وشعوره باالنتم

ف الضاغطة ى المواق ه ف اندته ودعم م ومس ى تواجھه، لھ ه الت باع حاجات ة دون واش المختلف
ك من خالل تعريف  ةخوف أوتھديد،ويتضح ذل رى االجرائى لألمن النفسى الباحث ،حيث ت

  : أن األمن النفسى ھو الباحثة
دوء والس ˝ رد بالھ عور الف ذىكينة والطمأنينش ن داخله،وال عوره ي ة م الل ش ن خ تمد م س

عور  ده الش ذى يعض د ال الخوف والتھدي عوره ب دم ش ن حوله،وع تقرار م ة واالس بالطمأنين
ه  ه ويقبلون رين يحترمون ديقة ودودة وأن اآلخ ة ص ه بيئ ن حول ة م رى البيئ ا،حيث ي بالرض

ه م الم من حول اة آمًن اكاًنويقدرونه ويقدمون له السند والدعم داخل الجماعة،ويرى الع ا للحي
ة الفصاح عن لحاجات المادية والمعنوية ولإلل اواشباعً  ى مواجھ ذى يساعده عل ذات،األمر ال
ة لمجموع ت الحياة ومعالجتھا بطريقة فعالةصعوبا ،وذلك كما يقاس من خالل الدرجة الكلي

اس األمن النفسى المستخدم فى الد ااستجابات المراھق المعوق سمعيً  اد مقي ى أبع راسة عل
  . ˝الحالية 

  
  :األسس النظرية لألمن النفسي) ٢( 

ادين السلوك اإلنس ة ومي نفس عام م ال اھتمام اني خاصة،يالحظ المتأمل في مجال عل
دً  ة خاصة تأكي ى  انظريات علم النفس بتناول ظاھرة األمن النفسي بالدراسة،وأولتھا عناي عل

ات،أھمية الشعور باألمن النفسي ذه النظري ين  بل إن بعض ھ وم ساوت ب األمن النفسي مفھ
ية، ك من خالل عرضوالصحة النفس راز ذل ة إب آلراء  ھالذلك سوف تحاول الدراسة الحالي

ه،وذلك بعض الباحثين والنظريات، ة تحقيق ديھم وكيفي محاولة تقصي مصادر األمن النفسي ل
 ):٥٧-٥٣: ٢٠٠١، محمد؛ حنان ٢٨-٢٥: ١٩٩٩على سعد، (من خالل اآلتي

  : لتحليل النفسينظرية ا -أ 
ا –أكدت نظرية التحليل النفسي في تفسيرھا للظواھر النفسية   -األمن النفسيومن بينھ

ة ومأن تلك الظواھر ما ة دينامية،ھي إال نتيجة تأثيرات متبادل وى بطريق ين الق ذلك تضادة ب ل
وم الصحة النفسية واألمن النفسي،وأن األمن النفسي يتحقق من خالل  ين مفھ فقد ساوت ب
الم الخارجي،من خالل  ة ومطالب الع المعالجة السليمة للصراع الناشئ بين الحفزات الداخلي

  .جھاز ضبط داخلي سليم وسوى قادر على حل ھذه الصراعات
أ  ق واالضطراب النفسي ينش ورني،أن القل ارين ھ نھم ك دد وم ديون الج رى الفروي وي

ان ب والحن ى الح ه عل ي طفولت ل ف دما ال يحص ان عن دى اإلنس ن  ل ة واألم والرعاي
تباع أساليب سلوكية مضطربة للحصول على االكافيين،ويلجأ في مراحل تالية من عمره إلى 
  .ھذا األمن منھا العدوان أو الجنوح أو االنعزال
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ي أيًض ل النفس ة التحلي د مدرس ل  اوتؤك ة داخ ية البيني ات الشخص ة العالق ى أھمي عل
حة النف األمن والص رد ب اس الف ي إحس رة ف وليفان األس رى س ية،حيث ي ا  Sulefanس أنھ

ا  رسم مالمحالمسئولة إلى حد كبير عن  ه ومنھ شخصية الفرد،وعن أسلوبه في إشباع حاجات
  .األمن النفسي

  
  :النظرية السلوكية  -ب

رة  الخبرات المباش لوكيين ب دى الس الي ل ن االنفع رتبط األم ف ي ى مواق رد ف للف
تم بفالمدرسة السلوكية  ،لذلكمحددة م تھ ة ل زات الغريزي ة والحف دوافع الداخلي دور كل من ال

ق األمن النفسي  ي تحقي ل النفسي  –ف ة التحلي رى مدرس ا ت الظروف  –كم ا اھتمت ب ولكنھ
  .الخارجية والسلوك المالحظ للفرد في عالقته بالمثيرات والعوامل البيئية

ر المباشر في د عم األمن وقد ركزت المدرسة السلوكية على أھمية الدور الوالدي غي
ذا  دم ھ ان أو ھ ي لإلنس عور بالنفس ث الش ة تإاألمن،حي ة أولي كالن بيئ دين يش عرن الوال  ش

عادة أوباإلنسان  ة والس ق  يشكالن األمن وتشعره بالطمأنين ه مشاعر القل ر في ة تثي ة أولي بيئ
  .واإلحباط
  

  :النظرية اإلنسانية  -ج 
ز ةال ال ترك انية نظري رً  االنس دوافع البي اكثي ى ال لوك عل ي الس ة ف ةك –ولوجي  نظري
ي ل النفس تم  -التحلي رد وال تھ ھا الف ي يعيش ة الت روف الحالي داف والظ ى األھ ز عل ل ترك ب

ة  دوافع الداخلي ة  للشخصية وال ى الجوانب اإليجابي ز عل الخبرات الماضية،لذلك فھي ترك ب
  ).١٠٨: ١٩٩٣سيد محمود، (لإلنسان وأھدافه في الحياة

ات التي ككل الفرد م بنظرية اإلنسانية تھتفال ه،وعلى العالق وإنسانيتة في تحقيق حاجات
لوك  وع الس ا ن ى أثرھ دد عل ي يتح ه والت يط ب وي -تح ر س وى أو غي ع  -س اعالت م والتف

  .المحيطين،وھذا على عكس ما أظھرته مدرسة التحليل النفسي
ر آراء  لو  وتعتب ام ماس ة آلراء   Masslowإبراھ انية،ممثل ة اإلنس ه إحيث المدرس ن

وم األمن النفسي بالدراسة المستفيضة،وذلك من  اولوا مفھ ذين تن احثين ال يعتبر من أبرز الب
رم ماسلو  خالل نظريته الكاملة عن الحاجات اإلنسانية ممثلة في ھرمه الشھير المعروف بھ

 ).١(للحاجات اإلنسانية والذي يوضحه شكل 
  
  
 )١(شكل 

  نسق الحاجات اإلنسانية عند ماسلو
  
  

  
 ق الذاتتحقي
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دير ة التق  حاج
 

اء  حاجات الحب واالنتم
 

ن ات األم  حاج
 

يولوجية ات الفس  الحاج
 

  
م التقسيمات  ويعتبر ترتيب ماسلو للحاجات األساسية لإلنسان على شكل ھرمى من أھ
ى  م إل ان ث ى األم درج إل دأ بالحاجات الفسيولوجية ويت ذى يب الشائعة فى تصنيف الحاجات،ال

اء والحب،ثم ق  االنتم ى تحقي ة إل رم الحاج ة الھ ى قم ذات،وتليھا ف دير ال ى تق ة إل ى الحاج إل
ومن ثم فإن ھذا الترتيب المنطقى للحاجات يقضى بضرورة ،Self actualizationالذات 

ان أوالً  باع االنس يولو إش رورية الفس ات الض ات جيةللحاج باع الحاج ى إش ر ف ،قبل أن يفك
رى ال ن ناحاآلخ ذا م ة ھ ية واالجتماعي ة،نفس ن ي ى األم ة إل بق الحاج رى تس ة أخ ومن ناحي

  ).٤٧-٤٦: ١٩٩٠محمد عبد المؤمن، (الحاجات فى األھمية ىالحاجة إلى الحب وباق
ة ترتيًب ة مرتب دد من الحاجات الفطري ه ع ان لدي لو أن اإلنس رى ماس ى  اھرمًي اوي عل

ا بيئية أفضل لتؤدي  اأساس قوتھا،وأن الحاجات العليا تتطلب إلشباعھا ظروفً  ان (وظيفتھ إيم
د لو ).٧٦-٧٥: ١٩٩٨، محم ع رأى ماس احثين م د اختلف بعض الب ى ترتيب الحاجات وق ف

روا أ وا ي ات حيث ا الحاج ا فيھ رى بم ات األخ ل الحاج اس ك ى أس ن ھ ة لألم ن الحاج
أمين البيولوجية،واستدلوا على ذلك  ى ت أ إل ه يلج من أن الفرد الذى يكون أمام خطر محدق ب

  ) .٧٨: ١٩٨٣سعد عبدالرحمن ،(يشبع دوافعه البيولوجية  نفسه أوالً قبل أن
  

  :ماسلو واألمن النفسي
وم األمن النفس ايعتبر إبراھام ماسلو من أكثر علماء النفس اھتمامً و دم ىبمفھ ، حيث ق

ه  ن خالل نظريت ال م ذا المج ي ھ ھام ف ةأفضل إس انية  نع المتكامل ات اإلنس ا  –الحاج كم
وم وأنه من ال – اأوضحنا سابقً  ى مفھ و بحث عن األمن النفسي من اإلشارة إل ادر أن يخل ن

د شامل  اولقد بذل ماسلو جھودً ،ماسلو ودراساته في ھذا الميدان ى تحدي من أجل الوصول إل
توى  تويين مس ي مس ي ف ن  النفس رات األم راز مؤش الل إب ن خ ي م ن النفس وم األم لمفھ

ى  ا،وأشار أيًض)١٧: ١٩٩٩ على سعد،(اإلحساس باألمن ومستوى عدم اإلحساس باألمن إل
ان  أن ھذا المفھوم يمثل الجانب االنفعالي في الشخصية في سوائھا أو مرضھا،وأن االطمئن

ولھذا فإن إشباع ھذه .تقابلھا حاجات أساسية عند الفردھمة مالنفسي واالنتماء والحب عوامل 
ة الحاجات في السنوات المبكرة من حياة الفرد يؤدي إلى مشاعر األمن ا ة مرحل لنفسي في أي

  .عمرية تالية،أما عدم اإلشباع لھذه الحاجات أو إحباطھا يؤدي إلى أعراض مرضية
ة  األمن النفسي شعور مركب يتضمن ثالث ى أن الشعور ب د انتھى ماسلو إل ذلك فق ول

  :أبعاد أولية وأساسية ھي
  .شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من اآلخرين -
 .ن اآلخرينشعور الفرد بأنه له مكانه بي -



 

  
  

  الفصل الثاني  اإلطـــار النظــــري

ق  - الخطر والقل ا ب عر فيھ ة، وال يش ر محبط ديقة ودودة غي ه ص رد أن بيئت إدراك الف
  ).٣: ٢٠٠٥، محمود؛ زينب ٢٣: ١٩٩٩على سعد، (والتھديد 

ي  ويرى ماسلو أن األمن النفسي مرادف للصحة النفسية،والصحة النفسية كحالة ال تعن
ر درة الم ل ھي أيضاً ق اب األعراض المرضية فقط،ب ى مغي ي ء عل ة اإلحباطات الت واجھ

أي قدرته على التوافق الذاتي والتكيف االجتماعي،لذلك  فقد وضع ماسلو أربعة يتعرض لھا،
ر مكوًن ية أو  اإيجابًي اعش حة النفس اھر الص دد مظ ل تح يتمث ن النفس ات األم  وھى،مكون

الي راھيم، (موضحة كالت د إب ى سعد، ١٦٥: ١٩٩٢محم ر محمد١٨-١٧: ١٩٩٩؛ عل ، ؛ جب
٩٠-١٩٩٦،٨٨:(  
  .بدفء تعاملهأن يشعر المرء بأنه محبوب ومقبول وأن الناس  - ١
 .أن يشعر المرء باالنتماء واأللفة مع محيطه االجتماعي وأنه ذو مكانه فيه - ٢
 .أن يشعر المرء بالطمأنينة وانخفاض مستوى القلق والخطر والتھديد - ٣
 .أن يشعر المرء بأن الحياة سعيدة مليئة بالود وحب الخير - ٤
 .على أنھم طيبون ودودون يحبون الخير اآلخرينأن يدرك المرء  - ٥
 .أن يثق المرء في اآلخرين ويتعاطف معھم ويسامحھم وال يعاديھم - ٦
 .أن يتفاءل المرء ويتوقع الخير أكثر من التشاؤم وتوقع الشر - ٧
 .أن يميل المرء نحو السعادة والقبول والرضا أو القناعة - ٨
 .واالسترخاء أن يشعر المرء بالھدوء والسكينة - ٩
 .، قليل الصراع والتردداانفعاليً  اأن يكون المرء ثابتً  -١٠
و  -١١ زوع نح ذات، والن ول ال ز ح ن التمرك دالً م الم ب ول الع رء ح ز الم أن يتمرك

 .االجتماعية
ر  -١٢ أن يتقبل المرء ذاته ويحترمھا من خالل شعوره بالقوة في مواجھة مشكالته أكث

 .من مجرد الرغبة في السيطرة
ل النز -١٣ بيً أن تق رء نس د الم ة عن ابية والذھاني ات العص ادرً اع ون ق ى  ا، وأن يك عل

 .التكيف مع الواقع
ام  -١٤ اطف واالھتم فقة والتع اون والش انية كالتع ات إنس رء اھتمام دى الم د ل أن توج

  .باآلخرين
ي الحاجات  اوانطالقً  ة تل ي وضعھا في مرتب ى األمن،والت ة ماسلو للحاجة إل من رؤي

ه  انيةالفسيولوجية في تنظيم وى من ،)١شكل(الھرمي للحاجات اإلنس ا أق ى أنھ د أشار إل فق
ب ى الح ة إل ة لھا، الحاج ات التالي ن الحاج ا م ر إلحاًحوغيرھ بح أكث ا تص ل وأنھ ا  اب حينم

من الحاجات العليا إلى الحاجات الدنيا من  اوتسبب ارتدادً يتعرض الفرد إلى تھديدات حقيقية،
باع ل اإلش لو. أج م ماس د قس ذلك فق ة )١٩٧٠(ل ة الحاج ات فرعي دة حاج ى ع ن إل ى األم إل

  ):٨٥-٧٩: ١٩٩٨، محمدإيمان (، وھي تتمثل في اآلتي "حاجات األمن النفسي"سماھا و
  .الحاجة إلى الطمأنينة - ١
 .الحاجة إلى النظام والترتيب - ٢
 .الحاجة إلى االستقرار والشعور بالسالم - ٣
 .الحاجة إلى االستقالل - ٤
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 .ةالحاجة إلى تجنب األلم واالستثار - ٥
 .الحاجة إلى الحماية - ٦
  .الحاجة إلى القوة - ٧

لو  د ماس د اعتق اعر  Maslowوق ول مش ذكر،تتمركز ح الفة ال ن الس ات األم أن حاج
 فشعور الفرد باألمن النفسي. ستقرار والثقة،وأنھا نفسية في طبيعتھا إلى حد كبيرالاألمان وا

ةا من ه لجماع ذا م المحيطة ب اء إليھا،وھ ل شعوره باالنتم أتي قب ة ي ى أھمي د عل ه يؤك ا جعل
ى  دورھا عل ؤثر ب ي ت باعھا للفرد،والت ى التي يجب إش اره الحاجة األول األمن النفسي واعتب

  .(Fall, 1997: 2-3)التطور العمري في حياة الفرد 
ك  وال تقف مجھودات ماسلو عند حدود التعريف باألمن النفسي ومظاھره،بل تتعدى ذل

ة لتبين مجموعة من المظاھر التي تسھ اخ النفسي اآلمن،فاإلحساس بالمحب وين المن م في تك
هوالقبول والثقة بالنفس وباآل ة آمن ا من انطالق ا يتبعھ قوتحنحو اإلنجاز  خرين وم التكيف  قي

ا عوامل  وتوفير  الطاقات التي يستنفذھا كاالجتماعي،والتحرر من مشاعر الش الضغط والتوتر،كلھ
  ).١٨: ١٩٩٩على سعد، (لألمن النفسي وھي بالضرورة تنتج عنه 

  :احاجات المعوقين سمعيً 
التى وضحھا ماسلو من خالل  حاجات العاديينعن  االمعوقين سمعيً حاجات ختلف الت
م،ولكن توجد بعض الھرمه وتتفق مع خصائصھم،وتكون ذات  حاجات ذات طابع خاص بھ

باع احتأ ى اش اعدتھم عل ة ومس ده االعاق ف ح ى تخفي ن دور ف ا م ا لھ ة لھم،لم اتھم ھمي ياج
  .وأساليب خاصةالمختلفة بطرق 

المحمد السيد و  وقد وضع كل من  وقين  امقترًح اتصنيفً   بدر الدين كم لحاجات المع
  -:وتم تلخيصھا فى ثالثة أنواع تتمثل فى اآلتى ،اسمعيً 

 .الحاجات األولية  .١
 الجتماعية وتتمثل فى الحاجات النفسية وا .٢

  . Love&Safety Needالحاجة لألمن والحب  -   
  . Self Actualization Needالحاجة إلى تحقيق الذات  -
  . Play Needالحاجة إلى اللعب  -

  . Self Esteem Needالحاجة إلى تقدير الذات  -      
  . Independence Needالحاجة إلى االستقاللية  -   

  :الحاجات ذات الطابع الخاص . ٣         
  . Education Needsمية الحاجات التعلي -            
  . Orientation Needsالحاجات التأھيلية  -            
  ).١٤٤-١٣٥: ١٩٩٩بدر الدين كمال ، محمد السيد ، (الحاجات التدريبية  -            

ب ى الجان ر وعل ل  اآلخ د توص ن  فق وزىأيم ية  ف ات النفس ن الحاج ته ع ى دراس ف
لى وضع ترتيب للحاجات النفسية للمراھق األصم وعالقتھا بالضغوط لدى المراھق األصم،إ

ات  اطبًق أتى الحاج لوك،بحيث ت ى الس أثير ف باع والت ب االش ى طل ا ف ا وأولويتھ لقوتھ
ة ذات(االنفعالي دير ال ة لتق ب، الحاج ة للح ن، الحاج ة لألم ة .......)، الحاج ى المرتب ف
ى التواصل،أتى فى المرتبة الثانية الحاجاألولى،وت ىة إل ة  ويليھا ف ة الثالث االحتياجات المرتب
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ترتيب ھذا ال) ٢(لحاجات االجتماعية فى قمة الھرم،ويوضح شكلثم تأتى االتعليمية التأھيلية،
  ).١٤٦: ٢٠٠٦، فوزىأيمن ( لحاجات النفسية للمراھق األصمل

  )٢(شكل      
  ترتيب الحاجات النفسية لدى المراھق األصم

  
  
  الحاجات االجتماعية                                                    

  الحاجات التعليمية التأھيلية                                              

  الحاجة إلى التواصل                                                   

  الحاجات االنفعالية                                                    

  :فى اآلتى  المعوقين سمعيً ترتيب حاجات ا اأيضً    lussier  ا أستطاعكم

 .الحاجة إلى الشعور بالطمأنينة واألمان فى البيئة التى ينتمون إليھا  .١

 .الحاجة إلى الثناء وتقدير انجازاتھم  .٢

 .الحاجة للحب واالحترام  .٣

 .يجابى عن الذات إالحاجة لتحقيق مفھوم  .٤

رين  .٥ ن اآلخ ل م ة للتقب راف الحاج لوكيات واألع ار الس ى إط اء ف عور باالنتم والش
 .السائدة فى المجتمع 

 .الحاجة إلى المأكل والمشرب الصحى والرعاية الصحية الجيدة  .٦

 .(Lussier,2000:43-60)الحاجة للمسكن اآلمن المالئم  .٧

اءً  معيً  وبن وقين س ات المع ح أن حاج ك يتض ى ذل ى مجمل اعل ف ف ات التختل ن حاج ا ع ھ
اجة إلى األمن النفسى من أھم ھذه الحاجات ويسعى االنسان سواء كان الح تعتبر بلالعاديين،

  .إلى إشباعھا عبر مراحل حياته المختلفة  اأو غير معوقً  امعوقً 

  :نظرية العالج  بالواقع -د
رتبط  Glasserيرى جالسر  صاحب نظرية العالج بالواقع أن تحقيق األمن النفسي م

سلوب واقعي مقبول وفق أسس الضبط اسية في البيئة الواقعية،وبإاألسبتحقيق الفرد لحاجاته 
 اواقعًي احقيقيً  ايشكل سندً  اوجداني مع شخص أو أكثر اندماجً االجتماعية،وبتحقيق االندماج ال

  .في البيئة الوجدانية الشخصية للفرد

رية ) ٣( نفس البش ي وال ن النفس ع (األم ي م ن النفس راع األم ص
  ):النفس
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رداألمن النفسي يؤدى الشعور ب بالرضا أو  فيشعرمأنينة،السكينة والطب إلى شعور الف
عادة، القلق والس عوره ب ى ش ؤدى إل نفس ي ن ال رد لألم دان الف الخوف المرضي،لذلك بينما فق

ة  ة جليل ولى عز وجل نعم ه الم ذي جعل ى الحد ال ة إل ي األھمي ة ف ذا األمن غاي فالشعور بھ
ه من الطائعين ى بعض خلق ا عل ه من يتفضل بھ ا من بعض خلق تقم بھ ة ين ده نقم ،وجعل فق

  .العاصيين
التحرر من يتمثل في  والذىو الحاجة إلى األمن النفسي،فإن ما يربطنا مع اآلخرين ھ

لكثير من المتاعب النفسية والعلل  اذلك الخوف الذي يكون مصدرً الخوف مھما كان مصدره،
ق وتر والقل ة لألمن . واالضطرابات والت رد ن النفسيفالحاج ع من داخل الف ة تنب ه وھي حاج فس

ة، ية ال ترفيھي دأساس يي ھافإن فق بب ف ن االضطرابات  تس ن حصرھا م ور أعراض ال يمك ظھ
 ).٢٩١-٢٨٩: ٢٠٠٥، محمودزينب ( لدى الفرد النفسية

  :المشكالت التي تعوق الشعور باألمن النفسي) ٤(
ا ان موجودت األمن ظاھرت دم اإلحساس ب انالخوف وع دى اإلنس وده  ن ل ذ وج ى من عل

ن السطح األرض، زع م ان يخاف ويف ه،فاإلنس ة ل ر المفھوم ة غي وكلما زاد ظواھر الطبيعي
د . تھدد أمن اإلنسان النفسي بدرجة معينة آخرىكلما ظھرت مشكالت  االمجتمع تعقيدً  م تع فل

ا  الظواھر الطبيعية وحدھا ھي التي تھدد أمن األفراد ولكن ظھرت الجرائم بمختلف أنواعھ
ل ( ان، ).…-سرقة -خطف -اغتصاب –قت ى اإلنس اثرت الضغوط عل ا  مماوتك ى م أدى إل

ة ل والتعاس دان األم رد بفق دھا الف عر عن ذي يش االحتراق النفسي وال مى ب ذلك ف. يس رر ل تح
ة على اإلسھام في  اقادرً  ايجعل الفرد حرً ن الخوف وإشباع حاجته إلى األمن،اإلنسان م تنمي

الم أجمع نهذاته ومجتمعه المحلي ووط ون،رسمية ح(،بل والع ال ٣٤٦:  ٢٠٠٣ن ة جم ؛ نادي
  ).٢٨: ١٩٩٨الدين، 

سالم للفرد إشباع حاجة اإلنسان إلى األمن النفسي من الحقوق األساسية التي كفلھا اإلو
لم، ر المس لم وغي ه،أو المس أنه أو تعذيب ن ش ر م رد أو التحقي ى الف داء عل رم االعت حيث ح

ل أو من قبل األفراد، ةاضطھاده سواء من قبل الدول ه من شدة حرصه علإب دأ األمن  ىن مب
  ).٥٦: ١٩٩٤، أحمدعاطف (فقد حرم اإلرھاب والتخويف 

  :الشعور باألمن ما يليومن أھم المشكالت التي تؤدى إلى انخفاض 

لوك - ١ م س ي تحك ية الت يم األساس ض الق ي بع ول ف ل  التح تھم داخ راد وعالق األف
رة ،ةوالمشكالت االقتصاديالمجتمع، ا مشكالت كثي ي يترتب عليھ وارد والت وقلة الم

  .منھا التفكك األسري

في العنف واإلرھاب ضد  اوالتي تظھر جليً ك حقوق اإلنسان وحريته األساسية،انتھا - ٢
 .المواطنين سواء داخل المجتمع أو على المستوى العالمي
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 .التفكك االجتماعي وتدھور الظروف  المعيشية لألسرة - ٣

  .وما يترتب عليه من غزو قيمي وأخالقيالثقافية والتربوية،ية التبعية الغرب - ٤

و أس ا ھ ان ب ى أن اإليم ريم إل رآن الك ير الق ا يش ي كم ة ف ن والطمأنين اس األم
تلزم لذلك فبناء مجتمع آمن يس،وأن الكفر بنعم هللا ھو مفتاح الخوف والجوع والفزعالمجتمع،

اون ترتب عليه تضامن جميع أفراد المجتمع ھذا اإليمان الذي يأوالً اإليمان با تعالى، والتع
ى فردٍ  كلُ فيما بينھم، ه في المجتمع في القضاء عل ه ومن خالل موقع العوامل  حسب قدرات

  ).١٠١-٩١: ٢٠٠٦فيصل الراوي، حامد حمادة، (ي تھدد ھذا الشعور باألمن النفسيالت

ة ) ٥(  ق ذى اإلعاق و للمراھ ب النم د مطال ي كأح ن النفس األم
  :عيةالسم

ر ا ه،فط ل خلق ز وج ولى ع ةلم ات الفطري ن الحاج دد م ھم ع ات أنفس ا  وفي طي ومنھ
ه اإلنسان  والتي تنشأ مع اإلنسان منذ لحظة وجوده حتى وإنالحاجة إلى األمن النفسي، لم يع

ك الحاجة ،لذلك عند إحساسه بالخوف ايشعر به الفرد تلقائيً لكن وأو يلم بمعانيه، يعد إشباع تل
تقرار اسليمً  اوأن ينمو نموً كي يخطو اإلنسان في طريق النجاح،ل اأساسيً  اشرطً  ،ويشعر باالس

  .والطمأنينة والصحة النفسية

وتعتبر فترة المراھقة من أھم الفترات النمائية والتطورية في حياة اإلنسان،ويتحدد من 
ا تي يسلكه الشاب فيما بعد في حياتهخاللھا الطريق الذ طور ،وھي مرحلة حرجة يحدث فيھ

ة،نظرً  ات االنفعالي الي والتقلب لسرعة  اجسمي وعقلي وانفعالي للفرد،كما تتميز بالتوتر االنفع
الكثير ماھق للعوامل المحيطة وتأثره بھا،استجابة المر أرجح الحاالت كما تتميز ب ن الشد وت
ادة يدفعه  ممابعدم األمن النفسي، اوالشعور أحيانً المزاجية، في  تعويضهھذا الشعور إلى  زي

دواني د ، (سلوكه الع د؛ مجدي ٢:  ٢٠٠٤صالح محم راھيم ٢٥٦: ١٩٩٦، أحم د؛ إب ، أحم
ل والحلى االنتماء واالستقالل والحرية،تعتبر الحاجة إ،لذلك )١: ١٩٩٢ اجة إلى الحب والتقب

ذه المرحلة، والحاجة إلىاالجتماعي، ز ھ ي تمي م الحاجات الت ذي اإلحساس باألمن من أھ وال
: ١٩٩٩كامل دسوقي، (االنفعالي واالجتماعي ى تحقيق المزيد من االتزان عھا إليؤدي إشبا

٦٤-٦٣.(  

ي ال تختلف  اوالمعوق سمعيً  ه والت ه الخاصة ب ه احتياجات اديين ل ه الع كغيره من أقران
اره  -اكما أوضحنا سابقً -عنھم ك الفتق ولكن نظراً لشعوره بالوحدة النفسية أكثر من غيره،وذل

م اآلخرين والتفاعل االجتماعي،ائل االتصال ألھم وس ومن ثم صعوبة  التعبير عن نفسه وفھ



 

  
  

  الفصل الثاني  اإلطـــار النظــــري

ه )٨٧: ٢٠٠٥، شريفرجاء (أكان في نطاق األسرة أو المجتمع امن العاديين له سواءً  ،فإن
ديشعر بعدم األمن واألمان،ويشعر بالخوف والقلق على مستقبله  ه يفق النفس  مما يجعل ة ب الثق

د،(تالط باآلخرينعلى االخاالنطواء يؤثر العزلة وو ؛  ٤٠٦: ١٩٩٦جمال محمد، منى الحدي
راج، دالرحيم الش ليمان، ٦٦: ٢٠٠١عب دالرحمن س ى ) ١٨: أ ٢٠٠١؛ عب ه إل ذلك فحاجت ،ل

ه مع  اھاًم ااألمن النفسى تعتبر من أھم االحتياجات النفسية والتى تلعب دورً  وه وتكيف فى نم
  .ظروفه الحياتية

  :ة النفسية واالجتماعية للفرداألمن النفسي وعالقته بالحيا) ٦( 
ة (يعكس األمن النفسي  ةالطمأنين رد بالسع) االنفعالي دورھا ادة،شعور الف ل ب والتي تمث

االت السارة  اأو انعكاسً لدرجة رضا الفرد عن الحياة، اانعكاسً  رار حدوث االنفع لمعدالت تك
ودزينب (وشدة ھذه االنفعاالت األمن  .)٥: ٢٠٠٥، محم رد ب نفسى يتحقق من الفشعور  الف

ب المتب ا والح ين أفرادھ اون ب م بالتع دة تتس ة جي ة اجتماعي ى بيئ وده ف الل وج ادل خ
  ).٣٦١: ٢٠٠٢، عبدالحميدمشيرة ( والسعى فى سبيل تحقيق ذواتھمبينھم،

رد تشعره ب الشعور انعداميتضمن بينما  دى الف األمن النفسي مجموعة من المشاعر ل
رين د وإدراك اآلخ الخطر والتھدي ع  ب ى توق رار،والميل إل أنھم أش دم ب عور بع وأ، والش األس

ان، الاالطمئن ة ب الي والخوف الدائم،نفس،والنقص وضعف الثق اة وبالت وعدم الرضا عن الحي
  ).٩٢: ١٩٩٠، حسن، مجدي خيرىأحمد (ق ذاته يحقيستطيع تال

 مماخاوف،فريسة للم إلى أن يصبحاألمن النفسي الشعور بحرمان الفرد من كما يؤدى 
األمن النفسي على شتى جوانب حياته النفسية واالجتماعية،فالذي يفقد الشعور  اينعكس سلبً  ب

امرة ومن  اھيابً  ايكون متوجسً  دام ومن المغ من كل شيء،من الناس ومن المنافسة ومن اإلق
ردد ومن الجھر بالرأي وتحمل التبعات،االبتكار  ا الخجل والت ويبدو ذلك في صور شتى منھ

اك واال ديد،رتب واء والحرص الش رأي واالنط داء ال ن إب ل،والعجز ع بح الفش ن ش والذعر م
دفوعً ع عن النفس،والدفا ه يستجيب للمواقف م ه من مخاوف  اوبذلك فإن ا يشعر ب د (بم أحم

  ).٨١: ١٩٩٦؛ جبر محمد، ٩٠: ٢٠٠٣عبدالفتاح،

ي أيًض األمن النفس اس ب دم اإلحس ى ع ب عل ية  اويترت كالت النفس ن المش د م العدي
د والشك في اآلخو وتر والحرص الزائ ة االضطرابات السلوكية والقلق والت اء التبعي ر، وإلق

ى  اآلخرين، ومعل ة واألنانية،ول زواء والعزل القھرھم واالن ة واإلحساس ب م  واالنتھازي والظل
راب والكبت والكذب والتبرير، د أو العھود،واالغت رام المواعي دم احت أس واإلحساس باليوع
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ة واإلحساس باألسى والحزن  ذلك وقد يقودة ومن فيھا،وكراھية الحيا ار االنتحاري إلى األفك
  ).٣٢٥ :١٩٩٥السيد عبدالمجيد، (واالستسالم والنفاق 

ة عشر عرًض) ١٩٧٠(وقد أبرز ماسلو ا سبق في أربع دان األمن  امرضيً  اكل م لفق
  ):٩٠-٨٩: ١٩٩٨، محمدإيمان (النفسي متمثلة في اآلتي 

  .نبوذ غير محبوب أو مكروه أو محتقرشعور الفرد بأنه م - ١

 .الشعور بالعزلة أو الوحدة أو االنفراد - ٢

 .القلقوالشعور الواھم بالخطر أو التھديد  - ٣

 .إدراك الحياة بوصفھا خطرة عدوانية تنطوي على التھديد - ٤

 .إدراك الفرد غيره من الناس بوصفھم أشرار، أنانيين  - ٥

 .غيرة أو التحيز أو الكراھية نحوھمالشعور بقلة الثقة باآلخرين، وبالحسد أو ال  - ٦

 .الميل إلى توقع األسوأ والتشاؤم العام - ٧

 .أن يكون الفرد أقرب إلى الشعور بالشقاء والتعاسة - ٨

داع،ا - ٩ اد والص التوتر واإلجھ عور ب ب لش يس بالتع ن أحاس ه م ذا كل احب ھ وما يص
 .والحيرة واالضطراب

 .ص ذاتهإلى كثرة االستبطان أو تفح اأن يجد الفرد نفسه مضطرً  -١٠

 .الشعور باإلثم والخزى وتجريم الذات والميل إلى االنتحار -١١

ال أو مركز أو سلطة  -١٢ ى م ه أو يتلھف عل أن يضطرب لدى الفرد شعوره بقيمة ذات
 .أو تبدو على الفرد اإلتكالية المتطرفة أو الجنوح أو الشعور بالنقص

 .اعية لديهيتبدى من الحيل الدف االسعي الدائم إلى األمن والطمأنينة سعيً  -١٣

  .الميول األنانية الفردية المتمركزة حول الذات -١٤

  :العوامل المرتبطة باألمن النفسي) ٧( 
ه، ااجتماعًي ايعد اإلنسان كائنً  ة تتكون شخصيته نتيجة لتفاعل العوامل ابطبع لبيولوجي
در والنفسية واالجتماعية، فكل ما يمتلكه الفرد من صفات ليست ممتلكات ذاتية أو شخصية بق

ي م ا إال ا ھ ر بھ ي يم ف الت ة والمواق ة والثقافي ة واالجتماعي ة المادي اس للبيئ انعك
ا يجعل االنسان يضع )١٥: ٢٠٠٣؛ سھير كامل، ٤٣٥: ١٩٩٧أمين،عبدالمطلب (الفرد ،مم
ا، ويفشل في وافح للوصول إليھا بالجھد والعمل،يسعى ويك اأھدافً  لنفسه قد يحقق بعض منھ

  .)٧: ٢٠٠١جزار، محمد ال(تحقيق البعض اآلخر 
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د   ا يول ية كم ة والنفس ات البيولوجي ن الحاج ة م ى مجموع تمل عل و مش ان وھ اإلنس
ى أ ة إل ية الحاج ه النفس م حاجات ة،ومن أھ م واالجتماعي إذا ل ى أن ُيَحْب،ف ة إل ْب والحاج ن ُيِح

ان الحاجتان، بع ھات ذ معرًضتش ون عندئ ه يك رابلال افإن د ض ل، (انيالوج ف ميخائي يوس
ة ،)١٤٧: ١٩٩٣ ي عالق ب ھ ة الح ة وعالق ة الكراھي ذاتذ"فعالق ر، ("ات ب الح مخيم ص
ى أن لذلك  .)١٣: ١٩٩٦ فالكثير من األمراض النفسية ومن االضطرابات السلوكية ترجع إل

ن  ت م د عان ية ق باعالشخص دم االش خاص  ع إن األش ذا ف ن ھ س م اطفي،وعلى العك الع
ة ة طيب ات اجتماعي دة وعالق ية جي حة نفس ين بص ات  المتمتع ن البيئ وا م د تلق ون ق يكون

دءً  ا ب ا  ااالجتماعية التي انخرطوا فيھ ة م ات اجتماعي ا من بيئ م المدرسة وبغيرھ باألسرة ث
ى اتين الحاجتين  يؤدى إل رد، وإشباع ھ دى الف ة واألمن ل ذى يساعد فى تحقيق الطمأنين وال

  ).٥: ٢٠٠٥، محمود زينب( نسانىحساس الفرد بذاته ووجوده اإلإ
اءً  ل ع وبن ن العوام دد م د ع ك توج ى ذل ةل ن ب المرتبط رد وم دى الف ي ل األمن النفس

  -:أھمھا

  : األســـرة -أ 
رة  د األس ة،تع ئة االجتماعي ع إبل إحدى مؤسسات التنش االت التطبي ة وك ي مقدم ا ف نھ

اعي كو ي المجتمع،االجتم ية ف ة األساس ا الخلي ذور نھ ه ب و في ذي تنم اعي ال والحضن االجتم
رد الشخصية اإلنسان ه الف رد ويشتق من تعلم للف و وال ه النم تم في ية،فھي مسرح التفاعل الذي ي

يش  ذي يع ع ال ايير المجتم ع مع ق م ورة تتف رين بص ع اآلخ ل م ى للتعام رات األول الخب
ه  ه وثقافت ع قيم جم م اف (فيه،وتنس دالفادىعف ان ١٨-١٧:  ١٩٩٧، عب ؤاد؛ إيم ام ف ، ھش

  ).٥١: ٢٠٠٦، إبراھيم
دور ال  منمحمد عبدالمؤ ويشير  ى ال ل فى مإل ة المحيطة بالطف ه البيئ وم ب ذى تق م ال ھ

ه  تعلم فى سنين حيات ه،فالطفل ي اره ومعتقدات ه وأفك ه وميول تشكيل شخصيته وتكوين اتجاھات
الى  و الجسمى والنفسي واالنفع ى النم ى تساعده عل ة الت رات الالزم ر من الخب ى الكثي األول

ذى يشبع حاجات والعقلى والمعرفى واالجتماعى،ومن ثم ف م ال إن توافر الجو األسرى المالئ
ى  ه الشخص ليم وتوافق وه الس ق نم ى تحقي ؤدى إل ية ي ة والنفس ل البيولوجي الطف

ن بذور االضطرابات الشخصية توضع فى إوالعكس صحيح،حيث يمكن القول ،واالجتماعى
ا بع ليمة للراشد فيم ا أسس الشخصية الس ا توضع فيھ رة كم ة المبك ة الطفول د (د مرحل محم

  ) . ٤:   ب ١٩٨٦عبدالمؤمن ،
ة  وافر األمان ث  ت رية،من حي اة األس ام للحي ابع الع ك الط و ذل ري ھ اخ األس فالمن
والتضحية والتعاون ووضوح األدوار وتحديد المسئوليات،وأشكال الضبط ونظام الحياة،لذلك 

ه وتنميتھا تثارة طاقات رد واس د المصدر األساسي إلشباع حاجات الف ا ي،كفھو يع ذا لعب م ھ
اخ يً  ادورً  المن ف  اأساس د موق ي تحدي اءف لوكيات اإل األبن ن الس ه م ة،وفي توجي يجابي

حتھم  دى ص د م اعي،وفي تأكي تقاللي واالجتم لوك االس ابھم الس لوكھم،وفي إكس س
ىالنفسية،ف رة ھ ا األس اديين ك اء ع ه األبن دي ب ذي يقت وذج ال ذي النم وقين،األمر ال نوا أو مع
ن ي تشكيل نظرتھم األسرة ال يجعل م اء ف ه األبن تند إلي ذي يس اطفي ال ي والع مرجع المعرف

ى الع ھم وإل ى أنفس ولھمالخاصة إل ن ح ومي،(الم م د بي د ١٦: ٢٠٠٠محم الم؛ حام ، عبدالس
ال ٢٤٣: ١٩٩٧وآخرون،  عبدالفتاح؛ نبيل ١٩٩٨:٤٥ ار؛ جم عواطف ؛١٣٨: ١٩٩٦،مخت

  ).٢٩٢: ١٩٩٤حسين،
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ال االج ي المج رة ھ ت األس ا كان إن ولم ه الفرد،ف أ في ذي ينش اعي األول ال   تم
عور  اء الش نح األبن ا أن تم رة،حيث يمكنھ ن األس دأ م ه يب األمن أو عدم اس ب   اإلحس

ةباالنتماء،وھذا الشعور ينمي عند  األمن والطمأنين رد الشعور ب يد (الف دالس ؛ ٢:  ١٩٩٦،أحم
را والذى يمكن تحقيقه،)٤٥: ١٩٩٦على عبدالنبي،  ل إب ة نظر نبي من  )٢٠٠٢(ھيممن وجھ

الل  اء،خ و األبن ة نح ات الوالدي ة االتجاھ ة أو التربي ئة الوالدي دف التنش اين بھ والتي تتب
ة، ةاالجتماعي اة المختلف ف الحي ة لمواق اعالت اليومي ي التف ور ف دة ص ذ ع د تتخ ى (وق ادل ف ع
ميع ة )١٨: ٢٠٠٥، عبدالس عر بالغرب رد يش ل الف ه يجع ين أن فقدان ي ح ،ف

  .(Ross,1997:596)والضياع
ى  اخوسوف تلقي الدراسة الحالية الضوء عل ذا المن اليب  ھ من خالل الحديث عن أس

اء  ى شعور األبن أثير عل ة في الت المعاملة الوالدية والعالقات داخل األسرة،لما لھما من أھمي
  .باألمن النفسي

  :أساليب المعاملة الوالدية -
ة تو  ة تربوي ي جماع و إال ف رد الحر ال تنم ذرة الف ه توجيًھإن ب نً  اجھ تعلم احس ،فيھا ي

ار، ف يخت غوكي ه ض تقل أو وكيف يواج اوم أو يس اير أو يق ى يس تعلم مت ة،كما ي ط الجماع
تعلم درًس ه ي ذا كل الل ھ زل،ومن خ تقلة  اأخالقًي اينع ة مس ه نامي ه بذات و احتفاظ مى وھ أس

 اووسطً  امعيًن ااجتماعيً  ان كل أسرة تمثل نظامً إوحيث ). ٣٥: ٢٠٠٢سيد عثمان، (متماسكة
مي  اثقافًي ي والجس ي والعقل و النفس ي النم ؤثر ف ه وي رد خالل د،يتفاعل الف ط فري ذا نم

ئة  اليب التنش ق أس ك عن طري وين شخصيته وذل ي  تك ؤثر ف ا ي اعي واألخالقي،كم واالجتم
ا ثالً يلعب دورً األسرة األسرية التي تتبعھ اء م ديمقراطي لآلب ة  اھًمم ا،فاألسلوب ال في تنمي

د يكون القدرات  اللغوية والنمو العقلي وفي تحسين التحصيل الدراسي،واألسلوب التسلطي ق
ة  أةمسئوالً عن نش ى تنمي ؤثر عل ة ي دفء في المعامل االنحراف لديھم،وأسلوب التسامح وال

ا أن أسلوب التعاطف (Adamis, 1987: 78)مفھوم إيجابي للذات،والرضا عن الحياة  ،كم
مو السلوك االجتماعي واألخالقي اإليجابي لدى ھؤالء األبناء والحوار والتشجيع يؤثر على ن

  ).٤٦٩: ١٩٩٤، فاروق السيد، عيسىجيھان (
ر،  اة للصغير والكبي فالرحمة باألبناء غريزة فُِطر عليھا اإلنسان، وھي من أسس الحي
ذاء  ى الغ اء إل اج األبن ا يحت ف عليھم،فكم بھم والعط اء ح اه األبن رة تج ات األس ن واجب وم

وة أو والر نة دون قس ة الحس املتھم المعامل ان والعطف والحب ومع ى الحن اجون إل ة يحت اح
وھم .إسراف في التدليل ع مراحل نم ل تشتمل جمي ين، ب د سن مع وال تقف ھذه الحاجات عن

  ).١١٩: ٢٠٠٨عبدالحميد بن عبدالمجيد، (
رية م المشكالت األس ن خالل البحث عن أھ ا وم ي نمطين،أھمھم ل ف ا تتمث د أنھ  وج

ة التي  دين في الحري دخل الوال ه ت نجم عن ذي ي ردي وال اإلحساس بعدم االستقالل والكيان الف
رً ،ينزع إليھا الشاب اء في كل  افنجد كثي ى األبن ى فرض سيطرتھم عل اء يلجأون إل من اآلب

م،ودون  و المطرد أو النضوج الفكري  لھ صغيرة وكبيرة دون مراعاة لتطور السن أو النم
عور ا اس بش ه اإلحس ا يخص ل م بة لك ذاتي بالنس تقالل ال ي االس ه ف ق ورغبت لمراھ

ه ذاتھم .ويعين عرون ب م يش ا وتجعلھ اعد أبناءھ ي تس ي الت الحة ھ رة الص فاألس
لوكيات  ة الس أس وغالبي يق،والحيرة والي اة الض ن حي د ع ن البع انيتھم،وتمكنھم م وإنس

لبية،بحيث يتمتعون  ان  –الس در اإلمك ك من –بق اة وذل اھج  الحي ئة  بمب اليب التنش خالل أس
م الوالدية الصحيحة والدعم األسري،والتي تؤدي بدورھا إلى شعورھم باألمن النفسي و من ث
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ى  ة االقدرة عل واجھھم الضاغطة ألحداثمواجھ ال (التى ت ارجم ؛ سامي ١٧: ٢٠٠٥، مخت
دم ى سعد، ١٣٥: ٢٠٠١،حم دين العباسي، ٢٤: ١٩٩٩؛ عل ؛ سعد ٦٧: ١٩٩٩؛ صالح ال

  ).١٨٥ :١٩٩٢جالل، 
اه السوى فى التنشئة  اع األسرة لالتج ة اتب ى أھمي دالمؤمن إل ومن ھنا يشير محمد عب

ذى واالجتماعية، ر السوية،األمر ال ة أو غي ة الخاطئ اليب التربوي الذى يقتضى البعد عن األس
ى ذات وينم رام ال ان واحت ل باألم عر الطف ه ُيش درال لدي نفس  ةق ى ال ة ف تقالل والثق ى االس عل

  ) .١٨:  ب ١٩٨٦محمد عبدالمؤمن ، (له وفيمن حو
ن  داقة م ة والص ب واأللف عور بالح ى الش ة إل د الحاج ي أش وق ف ن المع ر االب ويعتب

دة،حيث  ة الزائ ه أو العطف والحماي فقة علي إن الوالدين،دون الخلط بينھما وبين الشعور بالش
ه لقدرا اھذا يكون عونً  راد أسرته،وعلى تقييم ين أف ه بشكل واقعي مع  له على أخذ مكانه ب ت

ن)٥٤ :١٩٩٤، محمدرمضان (الشعور باالستقالل وعدم التبعية في  ،فضالً على أن ھذا االب
ل  جيع، ب اعدة والتش د المس ه ي دمان ل ه يق ه، وأن والدي وب في ه مرغ عور بأن ى الش ة إل حاج

ة  وية وناجح ات س ة عالق و إقام ه نح عيوجھان ه  م د مع ان التواج ا يحب اآلخرين،وأنھم
رانواصطحابه ق ويفخ ه دون قل ان علي ا يخاف ه، وأنھم ه وأحزان اركته أفراح ه  ،ومش بأعمال

  ).٥٠: ١٩٩٥، عبدالعزيزإيھاب (بالحنان والدفء األسري  معه الحسنة،األمر الذي يشعر
ة  ي الحماي ل ف ة تتمث ئة اجتماعي اليب تنش دين ألس تخدام الوال فاس

ما يؤدي ذلك إلى تكوين شخصيات غير  اغالبً … الزائدة،واإلھمال،والتدليل الزائد،والقسوة، 
اعي  ة نضجه االجتم ة إعاق وية نتيج ىس ل ف ى تتمث ة  الت ارات االجتماعي ابه المھ دم اكتس ع
ا،)٢٢٦: ٢٠٠١محمد فتحي، (والحركية الالزمة لالعتماد على النفس ذكر  كم  Elizabethت

ا ذووأن م) ١٩٨٩( اني منھ ي يع كالت الت م المش ت نتا عظ معية ليس ة الس فة  اًجاإلعاق بص
ه رة من ف األس ى موق ع إل مع،بل ترج دان الس ن فق رة ع اء التواصلوبخاصة  مباش ع  أثن م

دين تقالل  الوال ى االس عيه ف اد  اعنھموس ن االعتم دالً م ذلك و،عليھماب تجابة ك ة اس ي كيفي ف
هوالمحيط بلھم ل ة تق ه وكيفي ه إلعاقت د  أح(ن ب ر القرشحسينم ل ؛ عاد١١٢: ١٩٩٩ي،، أمي

  ).١٩: ٢٠٠٥عبدالسميع،
ع إصابته،بتشجيعه  ل واق نھم األصم،ھو تقب اء مع اب وإن من أفضل صور تعامل اآلب
ه  ه مشاعره وحاجات وه كشخص ل ه،وأن يتقبل ه وقدرات ومساعدته على استغالل أقصى طاقات

نفس  مع السماحوخصائصه،وكشخص أقوى من اآلخرين، ى ال اد عل له بقدر وافر من االعتم
ل للمعوق .حياةوفي ال فى نفسهوتدعيم ثقته  اھم والتقب ى أسس  التف ة عل دفالمعاملة المبني  تزي
د حسين، (يفه االجتماعيمن مستوى تك راھيم ؛  ٥٩: ٢٠٠٧محم ينإب : ٢٠٠٣، وآخرون أم

  ). ٣٢٠: ١٩٩٤، سعيد؛ سامي  ٥١٣: ٢٠٠٠، عطية؛ شاكر  ٥١
د رمضان  ذلك يؤك دوك ور  محم ام أم ى أن الحب واالھتم وق معل بة للمع ة بالنس ھم

دة امعيً س ة الزائ ي الحماي ة،فاإلفراط ف ايير واقعي لوكه مع ع لس ى أن توض اج إل ،ولكنه يحت
وين شخصيته فىبأي حال من األحوال  هوالتدليل اليخدمان كتك تج عن ذل ضعف في  ،بل ين

ي للمشكالتة تمواجھ الي الت اعي واالنفع ى درجة النضج االجتم ،وحرمانه من الوصول إل
لكثير ا تقديموالبد من . )١١٥: ١٩٩٤رمضان محمد،( جتماعيتؤھله للتوافق الشخصي واال

ة في  إلى جانب توضيحفي المنزل، له من نماذج السلوك االجتماعي السوي ائج االيجابي النت
ر السوي،وأن نشرح لبية للسلوك غي ائج الس اعي اإليجابي والنت ه السلوك االجتم مايحدث  ل

،وتعويده كيفية اإلفصاح )١١: ١٩٩٩إمام،  رندا(أمامه حتى يدرك السلوك االجتماعي السليم
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ذي  –من خالل أسلوب االتصال المناسب –عن ذاته ام اآلخرين،األمر ال ا أم ر عنھ والتعبي
األمن  ى شعوره ب دوره إل صفية (يساعد في خفض مشاعر القلق والتوتر لديه،والذي يؤدي ب

  ).١٨٦: ٢٠٠٤فتح الباب، 
  :العالقات داخل األسرة -

ات ز العالق بقية  تتمي م أس ة بحك ة،وھي أولي رة وعميق ة ومباش ا وثيق رة بأنھ ي األس ف
دً  رد معتم ا الف ادً  االتأثير،فينشأ فيھ ا اعتم ر  اعليھ اكرة،والتي تعتب ه الب امالً في سنوات حيات ك

ة  ع المراحل العمري ذات أھمية بالغة في تشكيل شخصيته،ويظل ھذا التأثير لألسرة في جمي
هلإلنسان حتى بدخول وكاالت ا ة لتطبيع افي، (لتنشئة االجتماعية األخرى في محاول عالء كف

ا ).٩٩-٩٧: ١٩٩٩ ى أخرى،وكلم ويختلف ھذا النمط من العالقات داخل األسرة من أسرة إل
اء بشخصية  ز األبن تميزت ھذه العالقات بالود والتعاطف والدفء والمشاركة واالحترام،تمي

ى سوية تشعر باألمن والطمأنينة واالستقرار،بينم ك عل نعكس ذل ات ي ذه العالق ا حين تتوتر ھ
وء  ياتھم وس طراب شخص ى اض ؤدي إل د ي دى األبناء،وق وف ل ق والخ اعر القل مش

وافقھم د ح(ت نينتغري ك فاأل،)٣١: ٢٠٠٧، س رد ولتل نفس الف دينامي ل يم ال ى التنظ رة ھ س
بعة فى البيئة ستراتيجيته المتالجتماعية التى تحدد استعدادات الجسمية والنفسية والعقلية وااال

  ).٢:١٩٩٨فوقية حسن،(التى يعيش فيھا
اد مخيمر ة وعربية،كدراسة عم ذه  )١٩٩٩(وأكدت عدة دراسات أجنبي ة ھ ى أھمي عل

ة التي  ى نمط الشخصية وسماتھا،فاتجاھات األمن والطمأنين ا عل العالقات األسرية وتأثيرھ
أنھا  ااثً تكتسب في الطفولة تميل إلى االستمرار،حتى إذا واجه الشخص أحد د تكون من ش ق

فالطفل الذي ينشأ ،)٢٦٠: ٢٠٠٢آمال عبدالسميع ،فى (أن تؤدي إلى إحباطات شديدة وقاسية
دانيً  امحروًم و وج تطيع أن ينم ان األم اليس ف وحن ن عط ة،ويظل ي ام ي المراھق عرف  ش

ا ء وأمھات مسئولين بالحرمان والحاجة إلى العطف والعطش الوجداني حتى إذا صاروا آب
ة )٨٧: ١٩٩٦جبر محمد، (رعاية غيرھمعن  ،وعلى العكس من ذلك،فإن إتجاھات عدم الثق

ن  اح واألم ى االرتي ث عل ف تبع رد مواق ه الف تمرار،حتى إذا واج ى االس ل إل ق تمي والقل
  ).٢٩: ١٩٩٢يوسف عبدالفتاح، (والطمأنينة 

و اھمً م ااألم دورً وتلعب  ه،حيث تق م بإشباع فى رعاية الطفل وتحقيق الصحة النفسية ل
ذى يحتاجه خاصة  ان ال ل واألم ى الحب والتقب ه إل ية وخاصة حاجت حاجاته الجسمية والنفس

ى والجسمى الى والعقل وه االنفع ق نم ه وتحقي ظ توازن ذا فضالً عن أن الجو األسرى .لحف ھ
ه إالسوى يساعد على النمو النفسي السوي،حيث  ن العالقات األسرية بين الطفل ووالديه وبين

ل ابالًغ اؤثر تأثيرً تته وبين الوالدين بعضھما البعض وبين إخو و النفسي للطف د (فى النم محم
  ) .٢١-٢٠:   ب ١٩٨٦عبدالمؤمن ، 
ات وبناءً  ذه العالق ات األسرية،يتضح أن ھ  األسرية على ما سبق عرضه عن العالق

  :تتمثل في اآلتي

  :العالقة بين الوالدين - ١
دين دورً  ين الوال ة ب ى  اًمھم اتلعب العالق اءف وافقھم ونضجھم  بن اء وت شخصية األبن

االجتماعي،فاتجاھات ومشاعر وأفكار وسلوك كل فرد ماھي إال انعكاس للجو العاطفي الذي 
يؤدي إلشباع حاجة الفرد لألمن النفسي،بينما  لتوافق بين الوالدينيسود أسرته،فجو الدفء وا

رد للمشكالت النفسية عدم االستقرار في العالقة بين الوالدين يزيد من تعر من خالل ض الف
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ائج (Forman; Davies, 2003: 94-105)ىإحساسه بعدم األمن النفس ده نت ا تؤك ،وھذا م
ىالكثير من الدراسات اطٍ  ،حيث تشير إل ي موجبٍ  وجود ارتب ذي يشيع في جو ب وتر ال ن الت

ة لخالف األسرة دين و اتنتيج ين الوال ين اب ر السوي ب لوك غي ن الس اط م الغيرة ألبنأنم اء ك
وعدم االتزان االنفعالي وجميع األنواع السلوكية التي تدل على عدم توافر واألنانية والخوف،

األمن  اب نتيجة عدم اإلحساس ب األمن النفسي لديھم،باإلضافة إلى إصابتھم بحالة من االكتئ
  .)١٢٤: ١٩٩٦سميحة كرم، مريم ماجد، (والراحة النفسية

ن وقد تصل العالقة بين الوالد ة وجود اب وتر المزمن خاصة في حال ى درجة الت ين إل
اة معوق،األمر الذي يؤثر على قدرتھما على التكيف ة التحديات، مع الحي تقرومواجھ  مما يس

أثير من الكثير من مواقف الحياة، اإلحباط واالنسحابب الشعور األمر بھما إلى ويزداد ھذا الت
ن درةفي العمر وعدم  المعوق مع تقدم االب ى األسرة  مق ه عل م احتياجات ه وفھ ة متطلبات تلبي

وترمعه إلى شعور االبن المعوق بوالتواصل معه،مما يؤدي  وعدم  االغتراب والضيق والت
  ).٤٦-٤٥: ٢٠٠٣وآخرون،  أمينإبراھيم ( األمن النفسى

  عالقة الوالدين باألبناء -٢
ابكة  بطةمتراتشير  نظرية األنساق األسرية،إلى أن األسرة تتكون من عوامل  ومتش

اعالً دينامًي بعض تف ذا ااتتفاعل مع بعضھا ال دا،ويتم ھ ن في لتفاعل في اتجاھين،فيؤثر الوال
دين ي الوال اء ف ؤثر األبن ذلك ي د ح(األبناء،وك نينتغري دين ).٣٣: ٢٠٠٧، س ة الوال دأ عالق فتب

ذه المرح ه في ھ ل بوالدي ة الطف ل عالق ى لميالده،حيث تتمث ذ اللحظة األول ل من ي بالطف ة ف ل
اؤل ي التض اط ف ذا االرتب دأ ھ ة،ثم يب ام والراح ية كالطع ة األساس ه البيولوجي باع حاجات  إش

دريجيً  ذه  ات وين ھ ي تك دخل ف ي الت رى ف ات أخ دأ جھ ث تب ة حي ل التالي ي المراح ف
د خصائص الشخصية ى تحدي م المراحل ف ن أھ ل م ى للطف ل األول ذه المراح ى ھ ،ولكن تبق

  ).٤٠: ١٩٩٠يد، جابر عبدالحم( شخصيته كراشد
درة  ديھم الق ة ل ة  الذاتي واألبناء الذين يعيشون في بيئة أسرية آمنة،ولديھم شعور بالقيم

ى اعمعلى االضطالع بالمسئولية المناسبة أل ى التغلب عل درة عل ديھم الق رھم ومھاراتھم،ول
أن  اؤل بش عور بالتف ي حل المشكالت والش ابرة ف ى المث درة عل ات والق الصعوبات والمعوق

ا أسھل  على الخير وھي غضة ربَ فالنفس ما لم تُ  ).٦٢١: ٢٠٠٣، محمدعماد (المستقبل فم
دي  لوك الوال اط الس ي ارتب ات ف ا أوضحته بعض الدراس بيالً،وھذا م ا س ر إليھ د الش أن يج

ةبسلوك الطفل مع  ا (أقرانه وتأثيره على اكتساب األبناء للمھارات االجتماعي عبدالمجيد سيد، زكري
د ا لكن نجد و ،)٣: ٢٠٠٣، أحم ي تظھرھ ة الت ى الجانب اآلخر أن ردود الفعل االنفعالي عل

دون شخًصاأسر المعوقين سمعيً  ذين يفق ال األشخاص ال ا ردود أفع ى حد م زً  ا،تشبه إل  اعزي
ون شخًص ي أن يك وح ف م والطم ل والحل دان األم ي فق ا ف دان ھن ل الفق يھم،ولكن يتمث  اعل

بوالديه ويؤدي إلى عزلته وانسحابه وعدم  اة المعوق سمعيً ،وھذا بدوره يؤثر على عالقاعاديً 
ة ان والطمأنين األمن واألم ان تفال.شعوره ب األمن واألم ى الشعور ب ة إل ةحاج ون من ثالث  تك
دعناصر الحب والقبول واالستقرار و ذه العناصر يكون إحساس المعوق على ق ر تضافر ھ

  .)١٧١: ١٩٩٢، محمد؛جمال ٢٠-١٩: ٢٠٠١ محمد،نوال (باألمن والطمأنينة اسمعيً 

واإلعاقة السمعية إعاقة تواصلية،وإن امتالك نظام التواصل ھو بمثابة سلوك محوري 
ة للمعوق سمعيً  Pivotal Behaviorأو مركزي  و المختلف ى مظاھر النم فالنجاح ،ايؤثر عل

ه في األسرة يسھل من  ة في إقامة نظام تواصل مشترك مع ة نموه،عملي ذوالفشل في إقام ا النظام ھ
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ى ،)١٦١: ٢٠٠٥، أحمد، محمد عبدهللاإبراھيم (يؤدي إلى إعاقة تطوره ونموه لذلك يجب عل
ائھم  ة ألبن اء خال من الضغوط وإتاحة الفرص الكافي اعي لألبن اآلباء توفير جو نفسي اجتم
ون  د دور يقوم ئولية وتحدي ي المس اء ف راك األبن ون فيھا،وإش ي يرغب طة الت ة األنش لممارس

ر واالستقصاء،بھم على محاولة اكتشاف مايحيط ببه،وتدري ومساعدتھم ھم عن طريق  التفكي
ل ة األم ذنب أو خيب عور بال اربھم دون الش ارھم وتج يم أفك ى تقي ائھم ،عل زودوا أبن وأن ي

دراتھم  دي لق ن التح اً م كل نوع ي تش ة الت ة واالجتماعي رات الثقافي ائق والخب بالحق
ليم، (الوسائل والمعينات للتواصل مع اآلخرين العقلية،وتوجيھم إلى استخدام أفضل  ريم س م

١٣٥: ٢٠٠٢.(  

  :العالقة بين اإلخوة -٣
ه  يته،إال أن وين شخص ي تك وي ف أثير ق ه ذات ت رد بوالدي ة الف ن أن عالق الرغم م ب

اعي مللعالقات بين اإلخوة دور  ھم في تكوين ونمو ھذه الشخصية،وفي عملية النضج االجتم
يمفمنھم يتعلم ،ااديً كان أو ع اللفرد معوقً  ه  كيف يقي ا علي ه وم ا ل درك م سلوكه وتصرفاته في

أمعاييرو ذا السلوك الصواب والخط ول لھ اعي المقب لوك االجتم اليب الس نھم أس تعلم م ،كما ي
م فيشعر ،وعن طريقھم يشعر بالحب والعطف والحنان ويتمكن من تبادل نفس المشاعر معھ

  ).٥٣: ٢٠٠٦، إبراھيم، ھشام فؤادن إيما(بالطمأنينة والسعادة وراحة البال

ه  اوالمعوق سمعيً  ى بيئت يستطيع أن يكتسب أحاسيس عالية،عندما يستطيع السيطرة عل
ا  ه وفعاليتھ دين ل ة الوال لوكية،ودفء معامل تجابات الس ده لالس الل تقلي ن خ ه م ة ب المحيط
الل  ن خ م م لوك المالئ م الس تطيع تعل ه يس ا أن ق ذلك،كم ي تحقي ا ف   وكفايتھ

ق . )٨٦: ٢٠٠١محمد فتحي، (أفراد أسرتهاقف التفاعل االجتماعي بينه وبين مو ذلك فتحقي ل
املتھم دون  النفس ومع ة ب التربية لألمن،إنما يستوجب من األسرة منح األفراد اإلحساس بالثق

إمكانات األسرة،وتعويدھم اجاتھم المادية والنفسية بقدر مايناسب تمييز،والعمل على إشباع ح
ل  ى تحم ي تتفعل ئوليات الت ولھمالمس تعداداتھم ومي دراتھم واس دالرحمن (ق وق عيسوي، العب

١٤٥: ١٩٩٨.(  
ال  ير جم دويش ج محم م األصم وتش ه يجب دع ى أن رات إل ب خب ه لتجري يع محاوالت

هفتأديجديدة، ورل ت امرة تط دي والمغ ن التح يء م ى ش وي عل ي تنط ام الت ه لمھ ب  لدي ح
دو ك ب اس باألمن،وذل تطالع واإلحس د االس ه ره يزي ه ويمكن ه بنفس ن ثقت ن م ر ع ن التعبي م

ة أو مستھجنة ا كانت غريب ا مھم د،( مشاعره دون تردد في الكشف عنھ ال محم : ١٩٩٨جم
ل اإلحباطات هوتدريب،)٧٠-٦٨ ى تحم ل المشكالت عل ديات  وح ة تح ى مواجھ اعده عل يس

  ).١٥: ١٩٩٥، عطيةشاكر (الكفاءة واالستقالل بشعور ال ينمى لديهالحياة اليومية،و
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اءً  ى  وبن ية ف البة النفس مة الص دعيم س ا ت رة بإمكانھ ح أن األس بق يتض ى ماس عل
اھم وأمن وحب وإشباع حاجات األبناء من أبنائھا،وذلك ب ا،وأن عتف ين أفرادھ ات سوية ب الق

دم األمن واالطمئنان، اط وع بھم الشعور باالحب دم األمن تجن اط وع حيث أن الشعور باإلحب
    .ضعف صالبتھم النفسية يؤدى إلى شخصية األبناء ومن ثم ينعكس بالسلب على 

  المدرســــة -ب
أثيرً  ذ ت ؤثر فى التلمي ويسھم فى  ابالًغ اتعتبر المدرسة الكيان المادى والمعنوى الذى ي

ون  د يك ية له،فق حة النفس ق الص ذا تحقي ة محبًبھ ادى للمدرس ان الم رً  االكي ذ أو منف  اللتلمي
ذلك كل له،وك و الع يش ا الج ائدة فيھ ة الس ات االجتماعي وع العالق ة ون ود المدرس ذى يس ام ال

وإتاحة الحرية جو من الديمقراطية التى يسودھا المدرسة ف اإلطار العام الذى ينمو فيه التلميذ
اره ه وأفك ر عن آرائ ذ للتعبي باع حاجات للتلمي ى اش ك إل ذ،أدى ذل األمن  موإحساسھ التالمي ب

  ).٢٦:  ب ١٩٨٦عبدالمؤمن، محمد(والعكس صحيحوالطمأنينة،
رىو وب ي د أي ة أن) ١٩٩٤(محم ي المؤسس ة ھ د  المدرس ذ بي ة،التي تأخ االجتماعي
نشء قل  ال ي وتص ة وتنم الخبرات االجتماعي زودھم ب ع األكبر،وت ى المجتم زل إل ن المن م

ة و إلى أن المدرسة اأيضً  )٢٠٠٠(لذلك يشير حسيب محمدمھاراتھم المختلفة، ين  صلحلق ب
نھج األسرة وال ا أفسده،وانتھاج م ا أعده البيت وإصالح م ام م مجتمع تتمثل رسالتھا في إتم

دير ف والتق باع للعط ن إش زل م و المن ه ج ا يحقق رد م ق للف ليم يحق وي س ى (ترب حرف  س
ون جانًب)٦٤-٦٢: ٢٠٠٥عبدالعزيز، ا المراھق ة التي يقضي فيھ  ا،فھي المؤسسة االجتماعي

ة والنجاح من أوقاتھم،لذلك فالمدرسة ال اكبيرً  صالحة ھي التي تبث في نفوس أبنائھا الطمأنين
   ).١٩٤: ٢٠٠٤، محمدأمل (االجتماعي وإنماء المسئولية والوالء 

اة  اوآمًن اأميًن الذلك يجب أن تكون المدرسة مكاًن ع التالميذ،بھدف إعدادھم للحي لجمي
ب ة الجوان ن كاف ن (Reyame, et al., 1998: 111)م د م ب المزي ذا يتطل د ،وھ الجھ

ذا ال  املين فيه،وھ ان والع ة مع المك ه وإشعاره باأللف ذ والمحافظة علي ة التلمي والوقت لرعاي
ة ل المدرس األمن داخ ه ب الل إحساس ن خ أتى إال م د .يت د تحي بعض العوامل،ق ة ل ن نتيج   ولك

ه  ا لجھل م إم ه،ويلجأ المعل ذي يجب أن تكون علي العالقات بين المعلم والتلميذ عن مسارھا ال
ساليب التربوية المناسبة أو لعدم إعداده اإلعداد المناسب،أو لوجود خلل في شخصيته،أو باأل

يً  التوافر بعض العوامل لدى التلميذ قد تجعل المعلم يسئ إلى التلميذ جسميً  ،مما يتسبب اونفس
ه  دى التلميذ،وتجعل ة ل ة وتربوي لوكية وشخصية واجتماعي ية وس في إحداث اضطرابات نفس

ذه المدرسة غير آمن على ين جدران ھ تقبله ب د، (نفسه وجسمه ومس يد عبدالمجي : ٢٠٠٤الس
٢٣٩.(  

ة،والتخطيط  ل البحث عن وظيف ويواجه الشباب في فترة المراھقة الكثير من المھام مث
ان من  للزواج،ويصبح على الفرد أن يعطي ويستثمر في العطاء بدالً من أن يأخذ فقط كما ك

ة يستطيع قبل،ولكي يمكنه مواجھة مثل ھ ة بطريق ذه المھام عليه أن يتخلص من حياة الطفول
ة مع المجتمع ة تبادلي يم عالق نھم ،من خاللھا أن يق د أن نقترب م م الشباب الب ذلك لكي نفھ ل

رأى فى جو من ،ونعرف ما يدور داخل عقولھم وما احتياجاتھم النفسية،اكثيرً  ومشاركتھم ال
ك فرض  الصداقة رأي أو لدون أن يصاحب ذل اد،فھم ل ه واإلرش استخدام القسوة في التوجي

دين  دور الوال ام ب ى أشخاص آخرين لمساعدتھم والقي والتعامل  -كالمدرسين –في حاجة إل
معھم على أساس السمات النفسية والعقلية لھم،فالتطلع إلى إعداد جيل يمتلك مقومات العصر 

ال ن خ ق إال م ن أن يتحق ع ال يمك وير المجتم ديث وتط ى تح ادر عل األمن ق عوره ب ل ش
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يالن الم، (فس دالعظيم عبدالس ادل ١٨-٩: ٢٠٠٢ف األقصري،  ؛ يوس ٣٣١: ٢٠٠٤عب ؛ ع
  ). ١٣: أ  ٢٠٠٠عبدهللا،

ذي  ة واألمن،وال ان والرعاي فاإلنسان يتحرك نحو اآلخرين للحصول على الحب والحن
دبينما ،بجودة الحياة شعورهيساعد بدوره على  يتحرك ضد  عندما ينعدم لديه ھذا الشعور فق

لمً  ايلجأ إلى العدوان انتقاماً لنفسه وردً واآلخرين   اخنوًع اعلى من رفضوه،وقد يصبح مستس
دً  امستجديً  دهللا، (عن اآلخرين اللحب الذي افتقده، وقد يھدد،وقد ينعزل فيتحرك بعي عادل عب
ر مت).٩ : أ ٢٠٠٠ ع،وبالرغم من أن المدرسة غي ة في المجتم ع الجريم إال خصصة في من

الل أ ن خ ذ م بة للتالمي ة المناس ة التربوي وفير البيئ ط ت ا النش الل دورھ ن خ تطيع م ا تس نھ
ي  و النفس ى النم اعد عل ي تس ة الت ة التربوي ة البيئ األمن والطمأنينة،وتھيئ ھم ب إحساس
ة المناسبة  واالجتماعي الخالي من العقد واالضطرابات،واستخدام البرامج التربوية والتدريبي

ة الحسنة لميذ من خاللھا تنمية قدراته،التالتي يستطيع  ى المعامل ائم عل وخلق مناخ مدرسي ق
نھم وبين معلميھم من والعالقات اإلنسانية الحميمة بين الطالب بعضھم البعض من ناحية وبي

ة أخرى، ىناحي اد عل دريجي من االعتم ال الت ى االنتق اعدھم عل ذي يس ر ال ى  األم رة إل األس
ذات، ى ال اد عل ديھ وتحقيقاالعتم ي ل تقالل النفس ن االس در م ي ا مق ة ف ادة الثق نفس وزي ل

  ).٨٦: ٢٠٠٦؛ فيصل الراوي، حامد حمادة،  ٦٠: ٢٠٠٧دعاء محمد، (واآلخرين
دى ال ي ل األمن النفس اس ب م اإلحس ي دع ية ف ة المدرس ھم التربي ذلك تس ذوك عن ،تلمي

ى اكتسا د طريق مساعدتھا له عل ه،وما ق ه في بيئت ا يحيط ب ا من ب معلومات عم يوجد فيھ
ك األخطار،وما يمكن أن يفعله حيالھا ليجنب أخطار، ا تسھم في نفسه ويجنب اآلخرين تل كم

كذلك من خالل توفير الخدمات والمرافق التفاھم،التواصل وإكسابه االتجاھات الموجبة نحو 
ةلب من استمرار نموه بشكل إيجابي،التي تمكن الطا ، والتفاعل الخالق مع المواقف التعليمي

بحيث عبر الطالب عن ذواتھم بشكل مرِض،وتوفير أماكن لممارسة األنشطة المختلفة لكي ي
رين ل الطالب آراء اآلخ ائدةيجب أن و.يتقب ة الس ي اللغ وار ھ ة الح ون لغ ة تك ى المدرس  ف
د، اعٍ بشرط أن تعتمد على فكر و ة مع وناق اخ الحري وفير من ذت ذى يسمح للتلمي أن يسلك  ال ب

لوت،ويتخذ القرارات المناسبة التي تحقق له األمنبه  اخاصً  اسلوكً   نمى لديه القدرة على تحم
تقبل  وذلك من خالل قيامه بالعديدالمسئولية  دھا في المس كامل (من األدوار التي سوف يتقل
  ).٦٥-٥٥: ١٩٩٩دسوقي، 

ى في ،على ما سبق وبناءً  رة تتجل ئولية كبي ه مس م خاصة علي ة والمعل فالمدرسة عام
وفھم جوانب الضعف والقوة للطالب عاديين ير بيئة صفية قائمة على اإلصغاء،وفدوره في ت

رتبط بصورة )١٦٤: ٢٠٠٥، صالح، محمد فرجإبراھيم (كانوا أو معوقين ة ت ،فالكفاءة الذاتي
  .) Blake, Rust, 2002: 218 (الذات وال ترتبط بحالة اإلعاقة 

وقين،فالقاع ع المع ل م ة للتعام بلھم دة الذھبي ديرً ھي تق نحھم تق ه وم م علي ا ھ ى م  اعل
روط، اموجًب ر مش ه مماغي ي ذات ة ف نھم قيم ل م دركون أن لك م ي ن،يجعلھ ذي وأن ال قص ال

ه ذنب، م في يس لھ وأصابھم ل تعدادات يستطيعون أن يتفوق درات واس ديھم من ق ا ل ا وأنھم بم
م على العاديين في مجاالت معينة، ى إدراكھ اعي من المما ينعكس عل ل االجتم لمحيطين لتقب

  ).٦٥-٦٤: ٢٠٠٥سحر عبدالعزيز، (بھم وشعورھم باألمن النفسي 

  :الرفــــاق -ج
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ر مرح لتعتب ة انفصال الطف ة بداي ة المراھق د ،لديهعن وا ل ي تع ذلك فھ رات ل ن الفت م
عبة ة– الص فة خاص وقين  -بص ة والمع ات عام ن ذوي اإلعاق ر م بة لكثي اة بالنس   للحي

معيً  ة،حيث  اس ق المعإخاص معيً ن المراھ ي  اوق س رة ف عوبة كبي ه ص د دوره يواج تحدي
ة، ل الجماع ة  انظرً الشخصي داخ ذه المرحل ي ھ ه ف ة لدي ات االجتماعي اط العالق ر أنم لتغي

(Marashka;Sligman, 1993, 185-213)ى ،وب رد إل اء الف ة انتم ى أھمي ذلك تتجل
ة ة جماع اء األكثل،معين د باألعض رص التوح ن ف ه م ة علي ذه الجماع فيه ھ ر ما تض

ه ،انضجً  ي لدي ال النفس يع المج ة وتوس يم األمور،وتنمي ى تقي ه عل دم قدرت ى وع لب ف التص
ا ،الرأى ى مم درة عل ه الق ى لدي يالتعبيينم األمن النفس عوره ب ائي وش ري، (ر التلق د خي أحم

  ).٨٤: ١٩٩٠مجدي حسن، 

ت مرح إذا كان تقالل،ف ة االس ي مرحل ة ھ ة المراھق زءً ل تقاللية مھًم افإن ج ن اس ا م
ي الم ران الت هراھق يتحقق من خالل انتمائه إلى جماعة األق ا إشباع حاجت تمكن من خاللھ  ي

وه، في حاجة إلى جماعة تستجيب لمستوى  فالمراھق.وإثبات ذاته إلى االنتماء واالستقالل نم
وذلك من ور باألمن والدفء،الشع وتحقق لديه،)١٢٥: ١٩٩٤أمينة مختار، (تفھمه ويفھمھاو

اكلته في مشاكله نفسھا ويشاركونه مشاعره، راد يعايشونألف انتمائهخالل  ى ش ويسلكون عل
  .(Miz,Ladd,1990:330; Stienberg,1993:156) لملبس والمظھرا

ال  ير جم دويش معيً  محم وقين س اعر اأن المع ل مش يئون  يتسمون بتجاھ اآلخرين،ويس
رفاتھم، م تص ذاتويظھرون فھ ول ال ز ح ن التمرك ة م ة عالي ال (درج دجم : ١٩٩٨، محم

معيً ،)٩١ وقين س ى أن المع ارت دراسات أخرى إل ا أش بعض  ابينم ع بعضھم ال دمجون م ين
ة واحدة،كج ارات اجتماعي ة ذات مھ ديماع ة،ول اعي متقارب ل اجتم ائص تفاع بينما ھا خص

ر نزوًع اديين أكث ة واالنطواء ايكونوا بالنسبة ألقرانھم من الع ان (لالنسحاب،وميالً للعزل إيم
ؤاد ام ف راھ، ھش ير،)٤٢: ٢٠٠٦، يمإب ذلك يش ان ل اروق الروس     ف

وإلى المھن التي النوادي والتجمعات الخاصة بالصم،أنھم يميلون إلى تكوين ما يسمى ب إلى 
اعي كا ال االجتم ن االتص ر م ب الكثي دادةال تتطل ارة والح ة والنج م والخياط اروق (لرس ف

  ).١٤٩: ١٩٩٨، الروسان
ة فرت دراس ب اآلخر،أس ى الجان ن)١٩٩٣( Lisa  وعل ة  ع ة ارتباطي ود عالق وج

مع  ادي الس ران ع ل األق دى تقب مع وم م وضعاف الس دى الص ذات ل وم ال ين مفھ ة ب موجب
فى (االجتماعي لدى الصم وضعاف السمع لھم،لذلك أوصت الباحثة بأھمية دعم عملية التقبل

د،  دين محم ال ال ذلكو).٨٥: ٢٠٠٥جم د  ك ر تؤك ة األخض رورة)١٩٩٣(فوزي ى ض  عل
وقين سمعيً  المعوق سمعيً تشجيع ا ه من المع ى اعلى االختالط بأقران ،فضالً عن تشجيعه عل
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اديين،وال ُيحتكوين صدا ه والظھور في قات مع أقرانه الع ارات مع والدي ادل الزي رم من تب
  ).٦١: ٢٠٠٥، سحر عبدالعزيزفى (المجتمع حتى يندمج مع غيره من المحيطين به 

  :التربية األخالقية والدينية -د 
دفً  ة ھ ة األخالقي ر التربي فات، اتعتب ان والفلس ل األدي ه ملك ر والصالح لما تحقق ن الخي

ع والفرد، عوره وللمجتم األمن ش ى ب هالنفس ل مجتمع ول،فداخ ه ( يقول الرس لى هللا علي ص
ول الشاعر في وصفھااأحاسنكم أخالقً  اخيركم إسالمً  :)وسلم ا ": ،ويق م األخالق م ا األم إنم

  ).٩٨: ٢٠٠٣جمال عبدالھادي وآخرون، ( "ت أخالقھم ذھبوابقيت، فإن ھمو ذھب
رة في تحقيق من أھم العوامل المؤث –الذي تستمد منه األخالق –ويعتبر الجانب الديني

األمن الروحي،و فجوھره التحرر من الخوفاألمن النفسي للفرد، المؤمن الحق اإلحساس ب ف
الىيجد األمن والراحة النفسية في تقوى هللا وخشيته حي ارك وتع ِذْكِر  :ث يقول الحق تب أاَل ِب

وبُ  ِئنُّ اْلقُلُ ِ َتْطَم ورة ( هللاَّ دس ة ،الرع ن اآلي ز)٢٨: م ا  داد،وي األمن والرض عور ب ذا الش ھ
الى ه تع رد قول يرٌ والطمأنينة كلما تذكر الف وَن َبِص ا َتْعَملُ ُ ِبَم ُتْم َوهللاَّ ا ُكْن َن َم ْم أَْي َو َمَعُك  َوُھ

ورة ( دس ة ،الحدي ذلك . )٤:اآلي دً ل ان مزي ى اإلنس في عل دة يض ك بالعقي ة  افالتمس ن الثق م
اؤل و ه روح التف ي في در،واليقين،وينم ا بالق ل والرض هاألم ق لدي األمن مما يحق عور ب  الش

زة األمن.واالطمئنان والراحة النفسية  وأكدت عدة دراسات على أھمية العقيدة باعتبارھا ركي
اء الباعث األكبر على تحقيق الو ق االنتم وازن وتحقي اون والت تقرار والتع عدل والسالم واالس
  ).٥٤: ١٩٩٩كامل دسوقي، (

  :المساندة االجتماعية -ھـ
ة مصدرً  اندة االجتماعي ر المس ذي  اھًمم اتعتب ال ال اعي الفع دعم االجتم من مصادر ال

ا تلعب دورً على المستوى الشخصي واالجتماعي، يحتاجه اإلنسان في توافقه ا أنھ  اھًمم اكم
ذي يحتاجه  في إشباع حاجته إلى األمن النفسي د اإلنسان وال ه بع ذي يعيش في ه ال من عالم

ى هللا  ه إل ال –لجوئ بحانه وتع د  -ىس ه ق دده،وأن طاقت ا يھ اك م عر أن ھن دما يش عن
ة الضغاستنفذت،وأنه يحتاج إلى مدد وعون خارجي، رده في مواجھ ط وفوجود اإلنسان بمف

ذه الضغوط وعلى شعوره باألمن النفسى سهبنف قد تؤثر على ثقته وق ھ ،وخاصة إذا كانت تف
ا كما . قدراته ة التي يتلقاھ اندة االجتماعي رد يؤثر حجم المس من اآلخرين ودرجة رضاه الف

اة المختلف غوط الحي ه لض ة إدراك ي كيفي ا ف ذلك ةعنھ ه معھا،ل ه وتعامل اليب مواجھت ،وأس
ى االستمرار في فالتوافق مع الضغوط الحياتية بمساعدة ال رد عل اعي يساعد الف دعم االجتم

؛ ٥٧: ٢٠٠٧صفاء أحمد،(رابات النفسيةدون الدخول في دوامة االضطوالتوافق معھا الحياة 
  ).٣٩ :٢٠٠٢؛ حمدي سعد، ١٩٨ :٢٠٠٦، إبراھيم، ھشام فؤادإيمان 

ة ھى  رد وفالمساندة االجتماعي ين الف ة ب ات القائم ك العالق ى خريناآلتل أن يمكن  والت
ا اج إليھ دما يحت ده عن ا تعاض ى أنھ دركھا عل طفى، (ي ن مص ند )٦١: ٢٠٠٥حس ي الس ،فھ

ة  ات البيئ ع متطلب ى التفاعل اإليجابي مع األحداث الضاغطة وم ذي يساعده عل العاطفي ال
رد من Basic Needsالتي يعيش فيھا،وذلك عن طريق إشباع الحاجات األساسية  ب ح(للف

ل وتعاط دير وتواص رام وتق ديف،واحت ات وتق اركة االھتمام ديم ومش يحة وتق م النص
ة في وقت حدوث األزمات األشخاص ذوي األھمية لديه،خاصخالل وذلك من ،)المعلومات
ال ص(أو الضغوط د، الح الدين،نھ دى عبدالحمي الم، ؛٢١١: ٢٠٠٥ھ ى عبدالس : ٢٠٠٠عل

٩.(  
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دهللا ام عب يف ھش ة )١٩٩٥(ويض اندة االجتماعي دير المس ن تق ه يمك ر ال –أن ي تعتب ت
رً  وق  امؤش رد المع اعي للف ق االجتم دى التواف ة  –لم ات االجتماعي بكة العالق ي ضوء ش ف

Social Relationships Network، ات ك الشبكة من العالق أن تل رد ب اد الف ومدى اعتق
ه ذا قيمة،آ اتشمل أشخاصً  ه ويعتبرون ه،ويثقون في ه ويھتمون ب ربين يقدرون تند خرين مق ويس

  ).١٩٨: ٢٠٠٦، إبراھيم، ھشام فؤادإيمان فى (ة عليھم عند الحاج
  ):جو البيئة الفيزيقية( العالقات المھنية اآلمنة -و    

ل ي ال العم ى مج ان إل روج اإلنس اعدخ ى صقل شخصي س راد عل ين أف ه ب ته وإندماج
ارات التفاعل اال ابه مھ د الالمجتمع واكتس ادات والتقالي ه بالع اعى ومعرفت ذا جتم م ھ تى تحك

اره ،كما تنمى لديه المسئولية وتعوده اإلفصاح عبين األفراد التفاعل ر عن أفك ه والتعبي ن ذات
م بحرية األمن النفسي ومن ث الرضا عن ،األمر الذى يؤدى إلى زيادة ثقته بنفسه وشعوره ب

الراحة الشعور بنجد أن عدم السالمة وعدم ،وعلى العكس من ذلك،الحياة والشعور بجودتھا
الخوف فى مجال العمل،بل  رد ب ى شعور الف ؤدى إل وعدم توافر فرص العمل وإنخفاضھا ي

  .آلخرين والمستقبلوالتھديد فى حياته ومستقبله وعدم شعوره باألمن النفسي والخوف من ا
ر ذوو      ع ااإلعاق ويعتب ات المجتم ر فئ ن أكث معية م ذ  انخراًطة الس ل من ال العم ى مج ف

ك من ة تتسم بأنھا مھنية أن المدارس الخاصة بھذه الفئإالصغر،حيث  ة وذل ا أكاديمي كثر منھ
دخول سعيھا إلى تعليمھم المھن الحرفية اليدوية كالنجارة والنقاشة والخياطة من سن خالل 

ة وبي. المدرس د الن ذكر محم ن  وي رى أن الطالب الصم يفضلون المھ ارلز ي دو تش أن أون
ى  ائف الت مع،وأن الوالوظ ة الس ود حاس ب وج اتھم اتتطل م تجاھ ة وأنھ ل إيجابي و العم نح

ة اتھم المھني دراتھم وإمكان ذواتھم ولق يمھم ل د (يقومون بالتخطيط لمستقبلھم من خالل تقي محم
وبى، معيً ،)٧١: ٢٠٠٠الن وقين س ة المع ى رعاي ائمين عل خاص الق ى األش ب عل ذلك يج  ال

دراتھم راعاةم م أنفسھم بالكشف عن ق ى تفھ ة،ومعاونتھم عل ذه الفئ ى لھ ة  التوجه المھن وبقي
ن  ى يمك يتھم الت فات شخص ل اص ى عم ة ف ة ممكن ى طاق تغاللھا بأقص ا س ة م أو مھن

ةا،ومتابعتھم لحين تناسبھم ذه المھن تقرارھم فى ھ ودزينب (س باإلضافة ).٣٦٠:٢٠٠٠،محم
درة  ا،نظرً ة جانب األمن الصناعى لھذه الفئةإلى ضرورة مراعا ة وعدم ق ذه اإلعاق لطبيعة ھ

نسان يشعر فاإل،لخطر أوسماع أجھزة اإلنذار وقت وقوع ھذا الخطرھذه الفئة على إكتشاف ا
ذا العمل واستخدامه فى باألمن عند قيامه با اتج ھ ى ن ختيار العمل الذى يناسبه،وحصوله عل

وفير الخدمات شباع حاجاته المتعددةإ ،أو عندما يدرك حرص المجتمع الذى يعيش فيه على ت
ه،فتحقيق ا المختلفة ة ل وفير الحماي ى المشاركة ا ةلمجتمع لألمن يكون بمساعدوت راد عل ألف

ه،مما  عروالكى يشفى المجتمع يجابية اإل بقيمتھم ودورھم فى خدمة المجتمع الذى يعيشون في
  . (avira,brian,1990: 3)عنھا امن نفسه راضيً  ايجعل الفرد واثقً 

  : الدمج -ز
ات تطرقت أبحاث ودراسات كثيرة إلى موضوع الدمج وقد أظھ      لبيات واإليجابي رت الس

ى  ة ف كلية والمتمثل ة ش ات تمت بطريق ذه العملي ى أن ھ دمج،ومنھا من أشارت إل ات ال لعملي
ان دمج المك ل أال دم تقب ر ع ر أظھ يني،والبعض اآلخ ن الفئت اديين (ي م م _ الع ذا )الص لھ

ين وخوف أل ا،نظرً الدمج ين الفئت أثير أي من الفصعوبة التواصل ب اء األمور من ت ين ولي ئت
ر ،إال أالتى تمت فى عمليات الدمجوعلى الرغم من السلبيات .اسلبيً  اعلى اآلخر تأثيرً  ن الكثي

ة  ة فى عودة ذوى اإلعاق ذه العملي ة ھ ى أھمي د عل ع من الدراسات تؤك ى المجتم السمعية إل
ندماج مع اآلخرين أن اال  محمد النوبي فيذكر م،داخله والخروج من عزلتھ منخراطھثانية،وا
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ارات االعل الصم ييج ة،إذ كتسبون بعض الخصائص والمھ ة المرغوب ون منجتماعي  يتمكن
د نجدھا فى ف،ابين القوة والضعف مع عادى السمعالتفاعل بقدر متدرج الشدة م ى ق األلفة الت

ين عادى  مھذا التفاعل بينھ ة الطموح االوب ى تنمي ديھالسمع يساعد عل اعى ل م ،مجتم ومن ث
ة وعد مشعورھ نبالطمانين وبى،(م الخوف واألم د الن م عامل فى .)٧١:٢٠٠٠محم ولكن أھ

و دمج ھ اءة ال دى كف تحقاق اال م ذات واالس دير ال وى بتق اس الق ب اإلحس ن جان اعى م جتم
ايش االمعوق سمعيً  د يع داخلى ق ان ال ة ويفشل  انوًعاألصم ،وبدون ھذا األم واع العزل من أن

  ).٢٣٨:٢٠٠٧، ،عطية عطيةفؤادإيمان (الھدف من وراء عملية الدمج
ا_ھى لغة اإلشارة  ان اللغة األساسية للمعوق سمعيً وبالرغم من أ       ى ال يتقنھ ر  والت الكثي

ع  راد المجتم ن أف يلةً إال أ_ م اك وس ذا الحاجز ن ھن معيً لتخطى ھ وق س ل المع ردً  ا،وجع  اف
ذا يتطلب تدضمن أفراد المجتمع السامع وھى اال راءة والكتابة،وھ ه تصال عن طريق الق ريب
 زينب(ه يسمع بالقراءة ويتكلم بالكتابةتقانھما بشكل يجعلمنذ الصغر على ھاتين المھارتين وا

اء عن ).٣٧٣:٢٠٠٠،محمود ة اآلب  االمعوق سمعيً  كونباإلضافة إلى العمل على تغيير ثقاف
د اشخٌص صاحب م ذا المرض عن ل ھ د ينق ٍد ق ه إنسان عادى رٍض مع تصاله بأبنائھم،ولكن

اديين إ،بل وقصه إال حرمانه من حاسه السمعينال اتمامً  نه فى أمس الحاجة إلى أقرانه من الع
  .ليشعر من خاللھم باألمان واألمن وعدم الخوف 

  :Egoقوة األنا _ ح      
الواقع الخارجى و األنا       المسئول عن تنظيم السلوك ھو الجزء من الشخصية المتصل ب

بط اال دان،وض ر والوج دفاعات والتفكي ة وافھى مرادن وم بالرؤي ة اإلرادة تق ة لكلم ار ف ختي
لوكوا،الواقع اط الس ار أو رفض أنم ق ا،ختي دريج عن طري الم وتتكون بالت رد بالع تصال الف

الفرد صاحب األنا القوى لديه القدرة على ف.الخارجى ويتكون من خاللھا فكرة الفرد عن ذاته
هسليمة التصرف بطرق  ول واألطر ،وتتوافق فى نفس التشبع حاجات وقت مع السلوك المقب

ر جتماعيةاال ،والتى يمكن الحكم عليھا من خالل تحمل الضغط واإلحباط والمرونة فى التفكي
لوك دالمؤمن،(والس د عب ل عص)١١٩-١١٨: ١٩٩٠محم ا تمث وة األن ية ،فق اة النفس ب الحي

ور ا ان ومح ه لإلنس ع حركت ه وداف تقر إيجابيت ه ومس و الحياةتزان ه السوى نح ا ،وتوجھ فكلم
األمن النفسيزداد نصيب الفرد من قوة األنا ا ا ،إزداد معه إحساسه ب ؤدى بينما ضعف األن ي

ة اال ى غيب زان االإل عور باإلجھت الى والش ر مجھودنفع ة االاد بغي دم الكفاي ة جت،وع ماعي
  ).١٦٥:١٩٩٢،إبراھيممحمد (نعدام األمن والطمأنينةوالشعور بالقلق والتھديد وا

ة باألمن النفسي المرتبطةمن العوامل السابقة  بق عرضهعلى ما س وبناءً  ،تتجلى أھمي
ق أ ي تحقي ة ف ئة االجتماعي رد،التنش ن النفسي للف ق األم دم تحقي ئة االجتماعيو ع ة ألن التنش
ا األسرية واالجتماعية، ةبجوانبھ ا واألخالقي ه  وغيرھ ذي يعيش في وي ال تشكل المجال الحي

بً ،اإلنسان ه ا امكتس ائل حمايت دمً لوس ية ومق ا من  النفس ه شخصية فيھ ى أن ه لآلخرين عل نفس
ؤ  ة التنب ل عملي ا يجع لوك م ث الس ن حي بي م ات النس د الثب ى ح ة إل ا ممكن ردود أفعالھ ب

ر ى سعد، (كبي رد العضو).٢٥: ١٩٩٩عل ة الف رتبط بحال األمن النفسي ي ذلك ف ية،وعالقاته ل
ة من  األمن النفسىومن ثم فوية،وافعه األولية وحاجاته الثانومدى إشباعه لداالجتماعية، حال

ة التوافق  اعي ثابت بيً الذاتي والتكيف االجتم ه من ،انس دم ل ا يق الفرد وم ا يحيط ب تتأثر بكل م
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دما ية،خ دريبات المدرس طة والت ن مھت كاألنش ه م راتوما يمتلك د، (ارات وخب ر محم جب
  ).Greenman, 1997:90؛  ٨٩: ١٩٩٦

 ً    Psychological Hardiness الصالبة النفسية: ثانيا
  تقديم -     
 .نشأة الصالبة النفسية  - ١
 .مفھوم الصالبة النفسية - ٢
 :أبعاد الصالبة النفسية  - ٣

 االلتزام. 
 التحكم. 
 التحدي. 
 الثقة. 

 .النظريات المفسرة للصالبة النفسية - ٤
 .الصالبة النفسية ومفاھيم أخرى مشابھة  - ٥
 .المضامين التطبيقية للصالبة النفسية  - ٦
 .الصالبة النفسية سمات الشخصية ذو - ٧

  :تقــديم
ه اإلنسان في حياته العديد من األزمات والمواقف الضاغطة التي قد تكون عامالً يواجِ 

يً  ه، اأساس ية لدي ر بعض االضطرابات النفس ي تفجي ه البوف ز كيان ن التي تھ د م ري وتح ش
ه اال ة بشكل ملحوظإمكاناته وقدرات ذه الضيستطيع تإال أن اإلنسان ال،نتاجي غوط أو جنب ھ

ه، ألن ذلك يعني نقص فياإلحجام عنھا، ه وفعاليت ال سميثكفاءت دون ":فكما ق اة ب ه ال حي بأن
أن ،"وحيث توجد الحياة توجد الضغوط ضغوط اة "وأضاف ھانزسيالي ب الضغوط ھي الحي

ا  لذلك فعالج الضغوط ليس في التخلص منھا أو تجنبھا ولكن،"ي الموتوغيابھا يعن مقاومتھ
ا ل معھ ة والتعام راھيم، (بفاعلي راھيم، رضوى إب تار إب اد م٥٠٨: ٢٠٠٣عبدالس د؛ عم ، حم

  ).٢٠٣: ٢٠٠٢؛ مصطفى حسين وآخرون، ١: ٢٠٠٢
راد  ولقد اتجھت ى العوامل النفسية التي تساعد األف الدراسات الحديثة إلى التركيز عل

ق  ى التواف ععل ي يتعرضون لھا،المواقف الم م ة والضغوط الت ك بفحص مصادر ختلف وذل
رد  ية للف دعم الصحة النفس وة ت ل مصادر ق ي تمث ة الت ية والبيئي رات النفس ة والمتغي المقاوم

ية  البة النفس ذات،كالص دير ال ة وتق ة الذاتي ي والفاعلي ة ف عر بالكفاي رد يش ل الف والتي تجع
ل محتفًظ غوط ويظ رض للض غوط فيتع ة الض ه بص امواجھ المة أدائ مية وس حته الجس

  ).٥٠١: ٢٠٠٧، سنينتغريد ح(النفسي
ية  د الصالبة النفس ديثً  امفھوًم Psychological Hardinessوتع بيً  اح ل  انس   يعم

ة  ى مقاوم اغطة،عل داث الض لبية لألح ار الس ي اآلث ة ف ب اإليجابي   ويرتبط بالجوان



 

  
  

  الفصل الثاني  اإلطـــار النظــــري

روف  ن الظ الرغم م ال ب ز األداء الفع حة وتحفي ة الص ى وقاي ل عل ية ويعم الشخص
  .(Maddi,et al., 1998: 78-79)الضاغطة

وم من خالل الحديث عن  ذا المفھ ى ھ  هنشأتوسوف تلقي الدراسة الحالية الضوء عل
ه اده وو وتعريفات اأبع ة النظري ه بالدراس ي تناولت ين ت الت ه وب رق بين رى والف اھيم األخ المف
بيھة و ومالش ذا المفھ ة لھ ية ىذوتختتم بسمات الشخصية ،المضامين التطبيقي  الصالبة النفس

  :وذلك كالتالى

  :شأة الصالبة النفسيةن) ١(
الصالبة النفسية من السمات اإليجابية للشخصية والتي ظھرت متزامنة مع مفاھيم علم 

ر إ،حيث )٨: ٢٠٠٤جبر محمد ، (النفس اإليجابي ن طبيعة ھذا العصر وزيادة معدالت التغي
وانتشار الضغوط،أدى إلى تحويل نظر الباحثين إلى التركيز على الصحة وليس المرض في 

  .جال الضغوطم
ادة صياغة لسمة الشخصية العصابية احديثً  افالصالبة النفسية ليست مفھومً  ه إع ،ولكن

Neuroticismاألفراد ذو مة الصالبة،منخفض و،ف ى س ة عل درجات المرتفع درجات  وال ال
ى العصابية  و–عل ل  فالعصابى ھ تطيع تحم ه ال يس اة ألن ى المعان ذي يصر عل الشخص ال

ه ع ومواجھت ي(الواق ود حنف ور  محم د، ن راد ذو -)٣٥٣: ٢٠٠١، أحم درجات  وواألف ال
اط ،النفسية الصالبة والمرتفعة في العصابية منخفض لذلك فقد نالت الصالبة النفسية كأحد أنم

: ٢٠٠٤بشرى إسماعيل، (ھتمام البحثي كمتغير وسيط للضغوطمن اال اكبيرً  االشخصية قدرً 
٨٩.(  

م تظھر  من المفاھيمكما يعتبر مفھوم الصالبة  دم،ولكنھا ل ذ الق ا من داولھا بينن التي تم ت
،فلقد تم تنظيم ھذا اكمصدر للمقاومة إال من خالل أبحاث علم النفس اإليجابي كما أشرنا سابقً 

ة الظروف  ى مقاوم ادر عل ى جودة المحصول الق المفھوم في مجال الزراعة حيث يشير إل
احث طة ب ك بواس د ذل ه بع ية،وتم تبني ة العكس ين المناخي ات ب ص العالق ي فح ي اإلدارة ف

الشخصية والضغط المرتبط بالعمل والصحة،ثم ظھر بعد ذلك في أبحاث الصحة والمرض 
(Low, 1996: 590).  

احثون اھتماًم ى الب ذلك أول ة،التي  ال ة اإليجابي ية والبيئي رات الشخص ة المتغي بمعرف
ر د التع ر النفسي والجسمي عن ة من األث ى الوقاي رد عل اعد الف د تس ض للضغوط،والتي تزي

  ).٥-٣: ٢٠٠٢، حمدعماد م(ومنھا الصالبة النفسيةلھا فاعليتھا بقدر استخدام الفرد 
و  ى نح يرھا عل اقة وتفس داث الش ي إدراك األح البة ف ازا دور الص ت كوب د أثبت وق

ارك ف ا تش ادة خب ىإيجابي،وأنھ الي وزي جه االنفع رد ونض اء الف ة ارتق ي مواجھ ه ف رات
اق كالت الش اعدنة،المش لوربما تس ى تحوي ن  ا عل دالً م ى ب ى معن ا إل   متاعبن

تالل الصحة،حيث  لبية للضغوطإاع ار الس ن اآلث ف م ة تخف ة عازل ل كمنطق ا تعم ى (نھ عل
  ).٢٩: ٢٠٠٧،دمحم؛ أحمد ١٨٣: ٢٠٠٢، Maddi؛ ١٤٥: ٢٠٠٠،عبدهللا

ى رة حت ن األس ة م ة بداي ل الخارجي رة للعوام ة كبي احثين أھمي م الب ى معظ ا أعط  كم
ر المختلفة ل العم ر مراح ا عب ية ونموھ البة النفس وين الص ي تك ران ف دث ،األق فتح

ية،وذلك من خالل )١٩٦٣(إريكسون وين الصالبة النفس دين األساسي في تك عن دور الوال
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ان والشعور  ى الحب والحن ة كالحاجة إل إشباع الحاجات األساسية باإلضافة للحاجات الثانوي
ة والث ة الذاتي األمن والقيم اآلخرينب النفس وب ة ب اد م(ق دفي عم ،وأضاف )٢٧٨: ١٩٩٦، حم

اكوبي) ١٩٦٦(الزاروس رام الوال) ١٩٨٠(وم ك احت ى ذل ذ إل ا من دين آلراء ابنھم
اد الصغر، ى االعتم دير إنجازاته،وتشجيعه عل ووضع مستوى مناسب من التواصل معه،وتق

ى تحمل ال درة عل ة والق ه على نفسه،األمر الذي يشعره باألمان والقيم د أھداف ئولية وتحدي مس
ة ه العمري ةفي مراحل ى تنمي اد  ،كما تعمل األسرة عل ه االعتق رات النجاح ترجع لدي أن خب ب

أما في حالة رفض األسرة . لعمله ومجھوده ومدى مثابرته وتحديه لألحداث الشاقة من حوله
ر  دوث الخط ع ح ه يتوق الخوف ويجعل عره ب ك يش ه،فإن ذل ام ب دم االھتم ه وع آلرائ

ع باست د في أي موقف م ه الشعور بالتھدي د لدي ا يزي ة بنفسه وباآلخرين،مم مرار،ويفقده الثق
  ).٣٣-٣٢: ٢٠٠٢، أحمدجيھان فى (عمرتقدمه  في ال

ذه  كوبازاأيضاً وتؤكد  على دور التعلم االجتماعي من األسرة والمجتمع في ظھور ھ
ذ ا ذه السمة من وين ھ ة،السمة وكذلك دور القدوة أو النموذج في تك هلطفول اذج والدي  فوجود نم

ل أساًس ية تمث النفس والصالبة النفس ة ب م بالثق ذه اتتس اء ھ ل  الرتق ي المراح اء ف دى األبن مة ل الس
ة ة التالي -Kobasa,Puccetti, 1983 : 840-841; Kobasa, 1979: 2)العمري

اذج و ،ويؤكد ساندلر وإرون(3 ة رأى كوبازا حيث انتھيا في دراستيھما إلى أن وجود نم الدي
ة الضغوط،سلبية في حياة الطف وين الخصال ل تتسم بالضعف في مقاوم ربما تساھم في تك

  .(Sandler, Irwin, 1994 : 1744)الشخصية السلبية لديه فيما بعد
ا يوضح ولبي كم دور  ب يال ى  الرئيس رد عل درة الف ة ق ى تنمي ة ف ه المدرس ذي تلعب ال
ل االجتماعى لالتفاع اھدته لس الل مش ن خ ك م دأ ،وذل ران فيب م أو األق ا المعل وكيات يؤديھ

رين  ل اآلخ ن قب ة م لوكيات مدعوم ذه الس ت ھ ة إذا كان بھا بسھولة،خاص ا فيكتس بمحاكاتھ
ومالئمة لميوله واتجاھاته وقدراته ومھاراته االجتماعية،كالمبادأة واالعتماد على النفس،ومع 

تحكم تقدمه في العمر تمثل ھذه السلوكيات األساس لظھور القدرة عل زام وال ى التحدي وااللت
  .(Sarafino, 1990: 123)لديه 

البة  ى  الص رف عل ن التع ه يمك احثين أن م الب د معظ ية ويعتق ام النفس ا نظ ى أنھ عل
ط،وتساعد في وللضغ فعال للشخصية يمكن  تطويره لدى كل األفراد،حيث أثبتت أنھا مخففُ 

حة الق والص ادة واألخ ز األداء،والقي تمرار وتعزي ة األداء فھ. اس ابي لفعالي ر إيج ي مؤش
انون من األمراض الخ ذين يع دين في طيرة،ولجودة الحياة لدى ال ر شيء أساسي كالت وتعتب

ة اجتماعًي اعالت المدعم ة والتف ايرة الفعال ى خفض اتشجيع المس اعد عل ،والتي يمكن أن تس
اب والغضب  اد واالكتئ  Maddi, et al., 2006: 149-156; Dion, et)الضغط واإلجھ

al., 1992: 530-535) ا دريب عليھ من الت ى أن يتض ة ، عل ة وانفعالي ب معرفي جوان
دريب  ة فعالة،فالت ون المواءم ى تك لوكية حت يةوس البة النفس ى الص ادة  عل ى زي اعد عل يس

ة والعضوية،ونقص بوجه عام الصالبة الشخصية  ؤدىاالضطرابات االنفعالي ذى ي  األمر ال
ى خفض إش اد الذاتإل ة والموضوعيةارات اإلجھ دم(ي  ,Khoshaba, Maddi)) ضغط ال
1999: 107).  

ًراً يتضح أن الصالبة النفعلى ما سبق، وبناءً  في  سية سمة مكتسبة تساعد األسرة كثي
ة  الء الجامع ران وزم ة واألق رى كالمدرس ة األخ ات الخارجي اعد المؤسس ا تس تكوينھا،كم

  .ر مراحل العمر المختلفةوالعمل والمؤسسات الدينية،على إنمائھا وارتقائھا عب

  :الصالبة النفسية مفھوم) ٢(
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اھيم  ن المف ية م وم الصالبة النفس ر مفھ ى ىالتيعتب ات الت ار الدراس ي إط رت ف  ظھ
وم  ذا المفھ د ھ ذه الدراسات تحدي ركزت على مصادر المقاومة من أثر الضغوط،وحاولت ھ

ه ك ن عرف اده،فمنھم م ه وألبع دة ل رؤى عدي ل ل ةوالتوص مة متكامل ي  س ية ف ورئيس
ا سوف يوضحه العرض الشخصية، ة في الشخصية،وھذا م ه كخصلة عام ومنھم من عرف

  .التالي عن تعريفات الصالبة النفسية
ه  Kobasaتعرف كوبازا  ه وقدرت رد بكفاءت دى الف الصالبة النفسية بأنھا اعتقاد عام ل

ة  درك ويفسر بواقعي ة،كي ي ة المتاح ية والبيئي ه النفس ة مصادره وإمكانات تغالل كاف ى اس عل
ابي  و إيج ى نح ا عل ايش معھ اغطة ويتع اة الض داث الحي وعية أح وموض

(Kabasa,1979:9)،ازا ير كوب ا تش البة  اأيًض)١٩٨٦(كم ى أن الص ل إل ية تمث النفس
ة  داث الحياتي ة لألح دي والمواجھ ية،تقوم بالتص مات الشخص ن الس ة م ة متألف مجموع

  .(Florina, et al., 1995: 687)الصعبة
رتبط  وأكد كريستوفر ا ي ة م على تعريف كوبازا للصالبة النفسية مع اإلشارة إلى أھمي

ر ن متغي ا م بط،والدافعية المرتبھ ة للض ة الداخلي رى كالوجھ ة ات أخ ة لإلنجاز،والفعالي فع
ي النفس، ة ف داث الذاتية،والثق اه األح رد تج ي للف اء النفس ة البن ى تقوي ل عل ي تعم والت

  .(Kristopher, 1996: 3463)الضاغطة
أبعادھا المتضمنة  اإلى تعريف كوبازا للصالبة النفسية مؤكدً  اأيضً   حمدعماد م ويشير

ا ذه األبع دي،وأن ھ تحكم والتح زام وال ي االلت المة األداء وھ ى س ة عل ى المحافظ ؤدي إل د ت
  ).٢٧٦: ١٩٩٦، حمدعماد م(النفسي في حالة المواقف الشاقة 

ال في  ويعرفھا كوزي وى وفع بأنھا أحد متغيرات الشخصية اإليجابية،يعبر عن نمط ق
ا من عقبات،وتساعد  التحمل النفسي واالجتماعي ا يواجھھ از م حتى تستطيع الشخصية اجتي

  .(Cozzi, 1991: 2339)اعية على دعمه وتعزيزه البيئة االجتم
ة في الشخصية تساعد   فنك  ويرى ة أن الصالبة النفسية ھي سمة عام رات البيئي الخب

  .(Funk, 1992: 336) المتنوعة على تكوينھا وتنميتھا لدى الفرد منذ الصغر
تين دمت ماكس ا ق ه بالبي  بينم الل ارتباط ن خ ك م ذا المفھوم،وذل رى لھ ة أخ ة وجھ ئ

روف  ة الظ داث ومواجھ ئولية األح ل مس ى تحم رد عل درة الف ه ق ه بأن رية،حيث عرفت األس
ى التحدي خاصة  درة عل الضاغطة،وأن يكون على قدر من التحكم في التعامل معھا،ولديه ق

  .(McSteen, 1997: 1603)في الظروف الحرجة 
ة بأنھا مجموعة متكاملة من الخصال الشخصي  أحمدجيھان  كما عرفتھا  ة ذات الطبيع

تحكم زام والتحدي وال ى و النفسية االجتماعية،وھي خصال فرعية تضم االلت رد عل ا الف يراھ
ايش  ىأنھا خصال مھمة له ف رة للمشقة النفسية وفي التع التصدي للمواقف الصعبة أو المثي

  ).٣٥: ٢٠٠٢، أحمدجيھان (معھا بنجاح 
ير أيًض د  اويش ر محم ية  جب البة النفس ى أن الص ة  إل مات اإليجابي دى الس إح

اعد للشخصية، رد التي تس ا الف ا ومواجھتھ ايش معھ اقة والتع اة الش داث الحي ل أح ى تحم عل
  ).١٦٠: ٢٠٠٥جبر محمد ، (وتخطي آثارھا السلبية  اإيجابيً 

دى  ية إح ون الصالبة النفس ى ك د عل ا تؤك ابقة أنھ ات الس الل التعريف ن خ ويتضح م
ه مع أحداث المتغيرات اإليجابية في الشخصية  ة في تعامل ه الذاتي تنشط فعالية الفرد ومقدرت

اة الضاغطة،مستخدمً  ا،وتتكون من  االحي ة في التغلب عليھ ة وبيئي ه من مصادر ذاتي ا لدي م
  .خالل تفاعل الفرد مع البيئة الطبيعية واالجتماعية المحيطة



 

  
  

  الفصل الثاني  اإلطـــار النظــــري

اد،إال أن تھا اعوفي حين أن ھذه التعريفات تتحدث عن كون الصالبة النفسية ومكونا  تق
د يكون صوابً   جبر محمد اد فكر ق ك ألن االعتق درة وليست اعتقاد،وذل ا ق أو  ايشير إلى أنھ

  .)١٥: ٢٠٠٤جبر محمد،(خطأ،أما القدرة فھي إدراك وفھم وسلوك
ات وبناءً  وم الصالبة النفسية على التعريف ابقة لمفھ ة،الس رى الباحث ى  ت ا تركز عل أنھ

مة ايج ية س ون الصالبة النفس ة دورً ك ة االجتماعي ى الشخصية تلعب البيئ ة ف ى  اھًمم اابي ف
ة  تغالل كاف ى اس رد عل اعد الف ذ الصغر،وتس رد من دى الف ا ل دعيمھا وتعزيزھ ا وت تنميتھ
ة  داث الحياتي ة لألح دى والمواجھ ى التص ة ف ة المتاح ية والبيئي ه النفس ادره وامكانات مص

ك من خالل الالصعبة،والتعايش معھا بنجاح وم الصالبة ،ويتضح ذل تعريف االجرائى لمفھ
  :بأنھا  الباحثةالتى تعرفھا والنفسية 

ر  ى نظام مناعة جيد، يعمل كمتغي ع األحداث الضاغطة عل سيكولوجي يخفف من وق
ويم الصحة الجسمية والنفسية للفرد،وي ى اإلدراك والتق رد عل درة الف ع مستوى ق ساھم في رف

وتر ،مما لألحداث الضاغطة والمواجھة المباشرة اجح لخفض الت ى الحل الن يقود للوصول إل
ه الظروف الضاغطة ذي تخلف ة . والصراع ال ن خالل معايش ية م وتتأصل  الصالبة النفس

لخبرات المعززة التي تصقل الشخصية وتقوي دعائمھا،وھذا يتضح من خالل مشاعر الفرد ل
تحكم االلتزام وال ة) الضبط(وسلوكيات الفرد التي تتصف ب واستخدام أسلوب  والتحدي والثق

ى فرص  ل األحداث التي يمكن أن تحوي الضغوط إل ه وتحوي المواجھة التحويلي في توجي
  .إيجابية للنمو،مما يساعد الفرد على االستمرار في إعادة التوافق

  :الصالبة النفسية) أبعاد(مكونات ) ٣(
ن ثالث ون م ا تتك ية أنھ البة النفس ال الص ي مج ت ف ي أجري ات الت ح الدراس ة توض

ات  زام(مكون تحكم  -االلت بط"ال دي -"الض ى ،)التح اءً والت ل وع ل  اكلًي اتمث ن الفص ال يمك
ى الصحة الجسمية بينھم، ع األحداث الضاغطة عل وتعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من وق

ي دافًع ا يعط ية للفرد،مم جيعً  اوالنفس داث  اوتش ذه األح ى ھ ب عل للتغل
(Maddi,2002:175).ة د الثق ر محم البة  وأضاف جب اد الص ن أبع ع م د راب النفس كبع ب

  .النفسية

  : Commitmentااللتــزام  –أ 
ية ارتباًط ات الصالبة النفس ر مكون ن أكث زام م ر االلت دور ايعتب ائي للصالبة  بال الوق

ان (كالمحاماة والتمريض وطب األسنان شاقة االنفسية،وذو أھمية لدى من يمارسون مھنً  جيھ
  .)٣٥: ٢٠٠٢أحمد ،

  
  

رد   كوبازا وتعرف  ه الف زم ب االلتزام بأنه نوع من التعاقد النفسي بين الفرد ونفسه يلت
 ت تعاملكما .(Kobasa, 1979: 6)تجاه نفسه وأھدافه وقيمه وقراراته واآلخرين من حوله 

ا ع مفھ  فيب اة وم اطات الحي اه نش ددة تج داف مح يم وأھ رد لق ي الف ه تبن ى أن زام عل م االلت
داف،المختلفة،وتحمل المسئ ادئ واألھ يم والمب ذه الق والتعامل اإليجابي مع األحداث ولية تجاه ھ

  .(Wiebe, 1991: 89)ھادفة ذات معنى  االشاقة لجعلھا أحداثً 
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ئوليته ) ١٩٩٦(ويشير ليدون  رد بمس ا الف ة يشعر فيھ أن االلتزام ھو حالة نفسية داخلي
  ).٣٥: ٢٠٠٢، أحمدفي جيھان (وارتباطه بشخص ما أو بعمل ما 

ادئ   جبر محمد وأضاف  القيم والمب ه وتمسكه ب رد لذات ة الف إلى أن االلتزام ھو معرف
  ).١٧: ٢٠٠٤جبر محمد ، (والقوانين التي تحقق النفع له ولمجتمعه 

رف  ان  وتع دجيھ رد  أحم اه الف ه اتج زام بأن ة ذاته، االلت و معرف ه نح ده ألھداف وتحدي
ئولية تجاھھا،كم ه المس ىا يشير وقيمه في الحياة،وتحمل دة العمل   إل ة وفائ رد بقيم اد الف اعتق

  ).٣٩: ٢٠٠٢، أحمدجيھان (الذي يؤديه سواء لذاته أو للمجتمع 
اة االت الحي ل مج ي ك زام ف ر االلت ات (ويظھ ة، العالق ات االجتماعي ل، المؤسس العم

االلتزام فعل شعور ال،ويتوقع من ھؤالء األفراد ذوي )…الشخصية، األسرة، الذات، القوي ب
راغ  ىوذ اھًممشيء يبدو  أي ل والف دالً من الشعور بالمل وارد ب رة الم جدارة من خالل وف

(Kobasa, 1979: 9; Khoshaba, Maddi, 1999: 106).  ن ل م ذلك رأي ك ل
ان ون)١٩٨٧(بريكم زام الشخص ) ١٩٩١(،وجونس اك االلت ة فھن اھر مختلف زام مظ أن لاللت

م ا ذي يض اه العمل،وال ذات وتج اه ال زام تج اعي،اللت زام االجتم اك االلت وااللتزام ھن
  ).٣٧-٣٦: ٢٠٠٢، أحمدفي جيھان (األخالقي،وااللتزام الديني وااللتزام القانوني 

ا سبق وبناءً  ى م رعل د يكون مصدره من داخل الف زام ق وقد د نفسه،،يتضح أن االلت
ان داخلًي واء ك انوني واألخالقي،وس االلتزام الق ه ك رض علي ل اأو خارجيً  ايف إن ك ذه ،ف ھ

  .التعريفات تشير إلى مفھوم االلتزام والذي يعد أحد مكونات الصالبة النفسية

  :االلتزام بأنهوتعرف الباحثة 
ادئ محدوالسعي بموجب ھذه الررؤية الفرد لذاته، يم وأھداف ومب دة،تعود ؤية لتبني ق

  .بالنفع عليه وعلى مجتمعه ويلتزم بھا ويتحمل مسئولية نتائجھا

  :Control)  الضبط(التحكم  -ب
إدارة ما يواجھه من أحداث  التحكم بأنه تصور الفرد لمدى قدرته على  كوبازا تعرف 

ا يحدث له، على تحمل وقدرته ئولية الشخصية عم تحكم ويتضمن المس ى ال درة عل اذ إالق تخ
  .(Kobasa, 1979: 8)القرارات وتفسير األحداث والمواجھة الفعالة للضغوط 

ين  ب ويب دي حبي داث أن ا  مج رر األح تطيع أن يق ه يس رد بأن اد الف و اعتق تحكم ھ ل
ه الخاص  ثاإليجابية أو السلبية في بيئته أو في عالم ذه حي ة األحداث نتيج تكون ھ ة منطقي

وم بھا، ي يق ال الت هلألعم ى بيئت يطرة عل ة والس التمكن والفاعلي اده ب ة  واعتق ن خالل عالق م
اھ ب والتف ةالح ذه البيئ ود ھ ى تس وح الت ذه مما يجعل،م والوض ن ھ ئولية ع ل المس ه يقب

  ).٤: ١٩٩٠مجدي حبيب، (األحداث
ير امى   ويش دس اد   محم و اعتق تحكم ھ ى أن ال رد إل داث الضاغطةالف دوث األح  بح

رارإمن خالل القدرة على  وذلك،ومقدرته على التحكم الفعال فيھا تحكم  المناسب تخاذ الق وال
  ).٣٨: ٢٠٠٠، محمدمي سا(المعرفي والقدرة على المواجھة الفعالة 

رى ا ي اد م  كم دعم ن   حم اه م ا يتلق التحكم فيم رد ب اد الف و اعتق تحكم ھ أن ال
داث،ويتحمل دث له، أح ا يح ية عم ئولية الشخص من المس تحكم ويتض ى ال درة عل اذ إالق   تخ

دائل  ين الب ار ب رارات واالختي ة الق داث المتاح دير األح ير وتق اغطة وتفس ة الض والمواجھ
  ).٢٨٥: ١٩٩٦، حمدعماد م(اإلنجاز ولھا الفعالة 
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  :ھي للتحكم ثالث خطوات أساسية متتالية) ١٩٨٩(فونتانا  ويحدد
رد في الت: المبادأة - ١ دأ الف رار إبعامل مع الموقف أو الحدث الضاغط،حيث يب تخاذ ق

  .لخطوة المبادأة اره فإنه يمثل إتمامً يفإذا كان ھذا القرار بھدف تغي،همحدد تجاھ
الموقفالمعرف(اإلدراك  - ٢ رد للموقف):ة ب م الف ي فھ وتحديده لمصادر ،الضاغط وتعن

ه، ائالً دون التعامل مع ي تقف ح ات الت ه بجانب الخطر والمعوق رد لقدرات د الف تحدي
 .لموقفلھذا اومصادره الذاتية التي سوف تحميه من اآلثار السلبية 

ني أي فعل ،ويعةوھي الخطوة المتممة لعملية التحكم تجاه األحداث الضاغط: الفعل - ٣
 ).٢٣: ٢٠٠٧، دمحمأحمد (يصدر من الفرد تجاه الحدث سواء بمواجھته أو تجاھله

ل ن أفري ل م ير ك ذلك يش ر) ١٩٧٣(وك ون ،)١٩٧٩(وميلل  ،)١٩٨١(وتومس
  :لتحكم موضحة كالتاليل،إلى أن ھناك خمس صور رئيسية )١٩٨٦(وكوھن

ي - ١ تحكم المعرف ات ال: ال ض العملي تخدام بع ى اس درة عل تص بالق ة يخ فكري
  .كالتفكير في الموقف وإدراكه وتفسيره بصورة منطقية وواقعية،بكفاءة

ة المعلومات المتاحة عن : التحكم المعلوماتي - ٢ يختص بقدرة الفرد على استخدام كاف
ه ،الموقفھذا عن طبيعة أخرى والبحث عن معلومات ،الضاغط الموقف ة من محاول

 .للسيطرة عليه

ه أو الضاغط يقة التعامل مع الموقف ويعني طر: التحكم باتخاذ القرار - ٣ سواء بإنھائ
 .بتجنبه أو بمحاولة التعايش معه

 .ويعني القدرة على التعامل مع الموقف بصورة عيانية وملموسة: التحكم السلوكي -٤

ترجاعي - ٥ تحكم االس ف، : ال ن الموق ابقة ع ه الس رد واتجاھات دات الف رتبط بمعتق وي
 ).٤١-٤٠: ٢٠٠٢، أحمدفي جيھان (عتقدات لھذه الم اوتكوين انطباع محدد عنه طبقً 

  :التحكم بأنه تعرف الباحثةو

ف  ة والمواق داث المفاجئ ى األح يطرة عل بط والس ى الض رد عل درة الف ق
ب  رار المناس اذ الق ة،ثم اتخ ه الذاتي ه وإمكانات ر ولطاقات ادر الخط اغطة،بتحديده لمص الض

  .لمواجھة ھذه األحداث وخفض المواقف الضاغطة أو تجاھلھا

 :Challengeالتحــدي  -ج
رف  ازا تع داث   كوب ي أح تمر ف ر المس أن التغيي رد ب اد الف ه اعتق دي بأن   التح

اة  االحي رً إال ھو م ه أم ر من كون ه أكث ه الرتقائ د من ر طبيعي الب ددً  اأم ه ولسالمته  امھ   ألمن
  .(Funk, 1992: 336)النفسية 
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رى   حمدعماد م  يؤكدو أن أن التحعلى تعريف كوبازا،حيث ي رد ب اد الف دي ھو اعتق
ر من اعتبارھ و أكث دً  اتغيرات حياته أمر ضروري للنم اد ويساعده لحياته، اتھدي ذا االعتق ھ
مما يمكنه من المواجھة الفعالة لألحداث على المبادأة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية 

اغطة اد (الض دعم ا مھ).٢٨٦-٢٨٥: ١٩٩٦، محم ب منھ ي جان ية ف غوط النفس ة فالض م
ة  ة اليقظة الذاتي ى حال للمنبھات  Self-Awarenessوضرورية لتنشيط الفرد ولوصوله إل

دة ة الش ادرً األمر ،المختلف رد ق ل الف ذي يجع ة وتكيُ  اال تجابات وظيفي دار اس ى إص ة فِ عل ي
ين ،النفسى واالجتماعى وديناميكية تؤدي إلى نضجه زداد الضغط عن حد مع دما ي ولكن عن

ذا الضغط يتحول وعن إمكانيات الفرد  ق وخوف ھ ى مصدر ضرر وقل ؤدى إل ا ي للفرد،مم
اعي لإإلى حدوث  ذا اختالل في التوازن الفسيولوجي والنفسي واالجتم  شكل(وضحوي،لفردھ

  ).١٠٦: ٢٠٠٦أماني سعيدة، (العالقة بين الضغوط ونتائجھاھذه )٣
  )٣(شكل 

  العالقة بين الضغوط ونتائجھا
  ضغوط ونتائجھا  

  تزداد )+(
    

  ضغوط فى البيئة االجتماعية       +      صراع وقلق     
  تزداد) +(  
    

  ختالل فى التوازنإ                                                      
  الفسيولوجى والنفسي واالجتماعى للفرد                                           

اة  ھوعلى ذلك بأن التحدي   جبر محمد ويضيف  ى أداء دوره في الحي رد عل قدرة الف
ة يتغالعمل على مواجھة أحداث الحياة بفعالية،و،من خالل وإرادةبعزيمة  ة االجتماعي ر البيئ ي

ا ة بھ ة المحيط د ، (والطبيعي ر محم ذلك )١٨: ٢٠٠٤جب ى أن ،ل ة إل اث الحديث ير األبح تش
ية و ال الشخص ة،وبعض خص ي للمھم ى اإلدراك المعرف د عل دي يعتم دير التح ماتھا كتق س

تحكم  ى ال درة عل ف الضاغط الذات،والق ى الموق ة ف ذا وطبيع هھ ف ومتطلبات ان (الموق جيھ
  ).٤٢: ٢٠٠٢، أحمد

  :بأنهتعرف الباحثة التحدي و
ة  رات واألزمات الحياتي ة المواقف الضاغطة والتغي ة ومواجھ ى مقاوم قدرة الفرد عل

ه في وتقيمھا،استكشاف البيئة من حوله بمرونة،من خالل المبادأة و وتوظيف قدراته وإمكانات
ة،واعتبارھا أمرً ة ھذه الضغوطمواجھ ة وإيجابي ر  اضروريً  ا،والتغلب عليھا بفعالي و أكث للنم

  .لحياته امنھا تھديدً 
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  :الثقة بالنفس -د 
ر  ا جب بما توصل إليھ اد الصالبة النفسية حس ع من أبع وتعتبر الثقة بالنفس البعد الراب

ر د جب توفروأش،)٢٠٠٤(محم ا كريس ة )١٩٩٦(ار إليھ رات اإليجابي د المتغي ا أح ي أنھ ،ف
ية،وكذلك أشارت  ازالمرتبطة بالصالبة النفس ا كوب ان وموسوھ) ١٩٨٣(إليھ ) ١٩٨٥(الھ

ار االضطرابات النفسية  ىكأحد عوامل المقاومة الشخصية أو االجتماعية ف التخفيف من أث
  .والجسمية ومقاومة الضغوط الناتجة عنھا

ير  ل ويش ف ميخائي ى أن  يوس ة إل ى  الثق ي مھ اءة ف اس بالكف ةإحس ف واجھ  المواق
ع الضاغطة إزاء جمي ذات وال تنسحب ب ق بال ة تتعل ة نوعي ل ھي ثق ،فھي ليست إذن مطلق ب

أنھا  Shraugerوكذلك يرى شروجر ،)٣٤٥: ١٩٩٣يوسف ميخائيل،(العمليات أو المواقف
ة مع المواقف الضاغطةالتعامل إدراك الفرد لكفاءته أو مھاراته على  دهللا، (بفعالي عادل عب

  ).١٩٧: ب ٢٠٠٠

الثقة بأنھا قدرة المرء ومثابرته على أداء أدواره في الحياة بعزيمة   محمد جبر  ويرى
  .)٢٠:  ٢٠٠٤جبر محمد،( خجل من اآلخرين أو شعور بالنقص دونقوية ونجاح وطموح 

  :الثقة بالنفس بأنھاوتعرف الباحثة 

ع  اإيجابًي اى تقبل ذاته وتقديرھا تقديرً قدرة الفرد عل ذا الواق ه لھ في ضوء الواقع،وتقبل
  . يرهييستطيع تغما الوالتوافق معه،والسعي بنشاط لتعديل ما يمكن تعديله والصبر على 

اد ھي على ما سبق، وبناءً  ة أبع زام اال"يتضح أن الصالبة النفسية تتكون من أربع لت
ة دي والثق تحكم والتح رى ،"وال وليرك وي و  Cloerikك ة نم ي حال ون ف اد تك ذه األبع أن ھ

ك  في العمر زادت درجة صالبته النفسية نسانمستمر مع التقدم في العمر، فكلما تقدم اال وذل
من خالل  كيفية التعامل مع أحداث الحياة واتعلم من منطلق أن كبار السن نتيجة خبراتھم قد

راكم مدى الحياةألن مفضالً عن تعلمھمحاوالت النجاح والفشل، مماط من السلوك تت ذلك فھ  ،ل
ر نشاطً القدرة على التحمل،لديھم  ة ويصبحون أكث ا اوينظرون لألحداث نظرة إيجابي يتوجھون  حينم

  .(Sarafino, 1990: 123)لتقديم الخدمات االجتماعية ويسعون لزيارة المتاحف والسفر 

  :النظريات المفسرة للصالبة النفسية) ٤( 
ىأول من تطرق للبحث   ن كوبازاسوزا تعتبر  ر الصالبة النفسية ف ا ،متغي ودراسة م
ة لألحداث الضاغطة،يشابھه من مت ذا المجال غيرات المقاوم دة في ھ ة رائ وتوصلت لنظري
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تھدفةسات والبحوث عن الصالبة النفسية،والتي انطلقت منھا الدرا ر لجوانب  مس د أكث تحدي
تيه  اا مطورً جً نموذ Funkإلى أن قدم فنك ھذا المفھوم، لنظرية كوبازا وذلك من خالل دراس

ام  ية،١٩٩٥، ١٩٩٢ع البة النفس ن الص الل ع ن خ ة م ة الحالي حه الدراس ا ستوض وھذا م
  .الحديث عن كلتا الدراستين

  :نظرية كوبازا -أ 
اب ن اإلص ة م ال الوقاي ي مج ا ف دم نظريتھ ازا أن تق وزان كوب تطاعت س ة اس

مية، ية والجس طرابات النفس ى افحباالض ة عل ذه النظري ت ھ الف يث قام ي مخ راض نفس ت
وي، اموس العض ية للن ائص  الشخص ية  -وھو أن الخص البة النفس ا الص ت  –وأھمھ وليس

ى ع،على مقاومة الضغوط االعضوية ھي التي تجعل اإلنسان قادرً  دد من معتمدة في ذلك عل
  ).١٦١: ٢٠٠٥،  جبر محمدفى (األسس النظرية والتجريبية

ت األسس ة وتمثل ذه النظري ة لھ رً  النظري ا كثي ي تأثرھ ا اف نفس أمث اء ال آراء علم ل ب
ه ماسلو، وروجزر، رد يجعل وفرانكل وأشار األخير إلى أن وجود معنى أو ھدف في حياة الف

ه  ى قدرت ى عل يتحمل اإلحباطات والضغوط،وأن تحمله لھذه اإلحباطات يعتمد بالدرجة األول
دةعلى استغالل إمكاناته الشخصية واالج ة بصورة جي المنظ. تماعي ازا ب أثرت كوب ا ت ور كم

الزاروس ي ل ذى،)١٩٦٦(المعرف ار  ال ى أش ي إل رد المعرف يم الف   أن تقي
ية كالصالبة ئصه لخصا ية النفس ي للحدث النفس ه المعرف ي تقييم ؤثر ف ا ت ه وم الضاغط ذات

د ألم اليينطوي عليه من تھدي ه ألس ه،وفى  تقييم ديره لذات ه وصحته النفسية وتق ة ن ب مواجھ
غوط كالت (الض ة المش روب  –مواجھ ب  –الھ ئولية  –التجن ل المس ن  –تحم ث ع البح

ة اندة االجتماعي ى) (المس اد م ف دعم ان  ى؛ ف٥: ٢٠٠٢، حم دجيھ ؛ ٩٢: ٢٠٠٢، أحم
Maddi, 2004: 281.(  

ة ذه النظري ق من خالل األساس النظري  أما األساس التجريبي لصياغة ھ د انطل فق
از ت كوب ث قام ام لھا،حي ا ع ي أجرتھ ات الت ن الدراس لة م إجراء سلس ، ١٩٨٢، ١٩٧٩ا ب

ى ١٩٨٥، ١٩٨٣ نص عل ذي ي ا وال ي لنظرياتھ راض األساس ة االفت رض أن "،لبرھن التع
روريً  ًرا ض د أم اغطة يع داث الض اء الف الألح ه الرتق د من ي الب ه حتم ل أن جه ب رد ونض

رات ،"االنفعالي واالجتماعي ك الكشف عن المتغي ة التي مستھدفة من ذل النفسية واالجتماعي
اظ األشخاص بصحتھم الج ية رغم تعرضھم للضغوطتكمن وراء احتف د (سمية والنفس تغري

  ).٣٣-٣٢: ٢٠٠٧، محمد؛ أحمد ٤٣: ٢٠٠٧، سنينح
ازا أجرتل اوتحقيقً  ه كوب ام  لھدف الذي تسعى إلي ة األحج ات متباين ى عين تھا عل دراس

اغلي الم ن ش ات م ة المتوالنوعي ب اإلداري ا،ناص طة والعلي ال وس امين ورج ومن المح
يھم اعامً  ٦٥و ٣٢األعمال،ممن تراوحت أعمارھم بين  ارات عل ،وتم تطبيق عدد من االختب

ار اكاختبار الصالبة بأبعادھا الثالثة لكوبازا،واختبار  لمرض الجسمي والنفسي لوايلر،واختب
ا،أحداث الحياة الشاقة لھولمز وراھي ذه وتوصلت إلى عدد من النتائج س عدھا في صياغة ھ

  :ھذه النتائج ھمالنظرية،ومن أ
ابة باالضطرابات  - ١ ن اإلص ة م ال الوقاي ي مج د ف ابي جدي ن مصدر إيج الكشف ع

  .النفسية والجسمية وھو الصالبة النفسية
ي  - ٢ ة ضد المرض ف ة ملموس دم حماي ث تق وق للمرض،حي م مع ية أھ الصالبة النفس

 .الوقت الحالي والمستقبل
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 .اؤدي إلى تحويل األحداث الضاغطة إلى أحداث أقل ضغطً الصالبة النفسية ت - ٣
ا - ٤ ة والتم اندة االجتماعي ر المس ة،تعتب ادر المقاوم ن مص ية م إال أن رين الرياض

ة  االنسانإذا كان لدى ف.مقارنة بالصالبة النفسية اتأثيرھما أقل نسبيً  مصدر واحد للمقاوم
ة  إن الصالبة النفسية ھي أفضل مصدر للمقاوم -Kobasa, et al., 1985: 525)ف

533). 
األمراض  ابة ب ن اإلص ة م البة والوقاي ين الص ائم ب اط الق ازا االرتب رت كوب د فس   وق

ال  د الخص الل تحدي ن خ البة،م ي الص راد مرتفع زة لألف يحھا الممي الل توض   ومن خ
اغطة  داث الض رض لألح ار التع ن آث ل م وم للتقلي ذا المفھ ا ھ ي يؤديھ ة الت ألدوار الفعال ل

(Kodasa; Puccetti, 1983: 840).ىفار التي تؤديھا الصالبة النفسية ولفھم ھذه األدو 
ازايالفرد، التقليل من آثار الضغوط التي يواجھھا ادي وكوب ك ) ١٩٨٤(رى كل من م فى ذل

ذاتي از العصبي ال تثارة الجھ ى اس ؤدي إل ى تعرضه أن األحداث الضاغطة ت  وباإلضافة إل
ا لضغط المزمنل ؤدى فيم ك ي إن ذل ى إصابته ب،ف د إل ا يصاحبه من أمراض بع اإلرھاق وم

ى،جسدية واضطرابات نفسية ديل  وھنا يأتي دور الصالبة النفسية ف ذه تع ة ھ ة الدائري العملي
دفى الالصالبة النفسية ،حيث تبدأ تبدأ بالضغط وتنتھي باإلرھاق التى رد ل من إدراك يتع الف
دال أة،ثمث ألح ل وط دو أق ا تب اغطة وتجعلھ ؤدى  الض اليب ت تخدامه ألس ى اس ك إل د ذل بع

ى حالبحيث مواجھة نشطة  ر ،تنقله من حال إل ة غي ؤثر بطريق ود الصالبة النفسية فت ثم تع
ك على أمباشرة  اعى،خالمن سلوب المواجھة وذل دعم االجتم ى ال ا عل ود ثم ل تأثيرھ فى تق
ة  يالنھاي ر ف ى التغيي ات الصحية ك إل اع الممارس رد لإتب ذائي صحي الف ام غ ة أنظ وممارس

ة ح  .الرياض كلويوض ذا ال) ٤(ش أثيرھ ر ت ية ل المباش البة النفس ى علص داث ل األح
  ).٢٣٧-٢٣٦: ٢٠٠٢لولوة حمادة، حسن عبداللطيف، (الضاغطة

  )٤(شكل 
  التأثير المباشر للصالبة النفسية على األحداث الحياتية الضاغطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى أن الدراس اتھا إل لة دراس ن سلس ازا م ي كوب غوطوتنتھ ال الض ي مج ب أن  ة ف يج
ة  تتجاوز مجرد دراسة العالقة بين الضغوط واألمراض إلى دراسة وتقوية متغيرات المقاوم

ة،كالص ة الذاتي ية والفاعلي ي إحيث البة النفس ر حتم غوط أم نا للض   ن تعرض
ه، د من تخالب ى اس ه عل رد وقدرات ة الف دى فاعلي ار م ي والختب و النفس ة للنم دام وأنھا فرص

أحداث الحياة
  الشاقة

التعايش
  غير الفعال

إلصابة ا
  باإلجهاد

اإلصابة 
  بالمرض

 النفسيةالصالبة
  

  تزيد(+) 

  يدتز(+) 

 (+) 
  

  تزيد

 (+) 
  

  تزيد

 تقــــلل)  -(
  )تخفض(       

  )-   (   
   تقــــلل
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ة،كىمصادره  درك ويفسر النفسية واالجتماعي ة األحداث الضاغطة ي اد (ويواجه بفاعلي عم
  ).٢٧٨-٢٧٧: ١٩٩٦، حمدم

  :المطور لنظرية كوبازا Funkنموذج فنك  -ب
ك دم فن ين الصالبة  ق ة ب دف بحث العالق ك بھ ازا وذل ة كوب ور لنظري ه المط نموذج

ية واإلدراك ال ن ناحية،النفس ال م ايش الفع ي والتع ة والصمعرف ن ناحي ة م حة العقلي
ث،أخرى ك ولبح رى فن ة أج ذه العالق ام تهدراس ھ ى ع ا ) ١٩٩٢(األول ة قوامھ ى عين عل

م ،)١٦٧( اس ث ام بقي ن ق ل م اقة ك داث الش ي لألح ية واإلدراك المعرف ر الصالبة النفس متغي
اركين  ا للمش ي أعطاھ ة الت ة العنيف رة التدريبي ل الفت ا قب ايش معھ تة  -والتع ت س ي بلغ والت

زام "وبعد انتھاء ھذه الفترة التدريبية أسفرت النتائج عن ارتباط مكوني الصالبة  -رأشھ االلت
تحكم ط " وال دة لألفراد،فق ة الجي حة العقلي د بالص عور بالتھدي يض الش الل تخف ن خ ك م وذل

  .(Funk, 1992: 355-345)واستخدام استراتيجيات التعايش الفعال 
إجراء دراسته البعد ذلك قام فنك ثم  ة ب ام ثاني ق نفس ھدف الدراسة ) ١٩٩٥(ع لتحقي
ذه ااألولى، دت ھ د أك ىوق ته األول ائج دراس س نت ة نف ا .لدراس ن كلت اء م د االنتھ ام بع م ق ث

ة  للتعامل مع المشقة وكيفية مقاومتھاالدراستين بطرح نموذجه  وذلك من خالل تطوير نظري
ازا  وذج ) ٥(ويوضح شكل،عن الصالبة النفسيةكوب ذا النم  :Florian, et al., 1995)ھ

687-688).  
  )٥(شكل     

  نموذج فنك المطور لنظرية كوبازا
  
  

  
  

  

  

  

  :الصالبة النفسية ومفاھيم أخرى) ٥(
إلي أن مفھوم الصالبة يتشابه مع مفاھيم أخرى  (Kobasa, 1979: 9)شير كوبازا ت

ة ة الذاتي ابه مع و.كتقدير الذات والفاعلي ذلك يتش اؤل ك وم التماسك والتف  Bernard,et)مفھ
al., 1996: 115-131) ،اھيم  ويمكن ذه المف توضيح الفرق بين مفھوم الصالبة النفسية وھ

  :من خالل ما يلي

 :Self-Esteemتقدير الذات  -أ 
ة ) ١٩٧٨( Rosenbergعرفه روزنبرج  بأنه الحكم الشخصي للفرد عن قيمته الذاتي

ع ف،)سالبة أم موجبة(فسهوالتي يتم التعبير عنھا من خالل اتجاھات الفرد عن ن دير المرتف التق

  مستوى
  

 الصالبة
  النفسية

  اإلدراك 
  المعرفي

  الصحة العقلية(+)  
  أو 

اإلصابة باإلجھاد )  - (
  المزمن

  أساليب 
  التعايش
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ي  ذات يعن هلل ه وأھميت ى قيمت رد ف اد الف دم رضا ،اعتق نخفض ع ذات الم دير ال ي تق بينما يعن
  ).٥١: ٢٠٠٧، سنينتغريد ح فى( ومن ثم رفضه لھا واحتقارھاالفرد عن نفسه 

ى  االختالف بين تقدير الذات والصالبة النفسية يرجعوأوضح يسري أبو العنين أن  إل
دير ه ل أن تق توى تقييم ه أو مس رد بنفس زاز الف دى اعت ى م ركن إل ذات ي اال ف  ھ ي المواق ف

رز جلًي دير تضويفي مواقف الشدة  االعادية، بينما مفھوم الصالبة النفسية يب ات تق من جزئي
ة واإلالذات والجدارة،والكفاءة والثقة في النفس، وة والمرون ا والق تقاللية وجميعھ نجاز واالس

ة،للشخصي سمات اة ذات الصالبة النفسية المرتفع د ذوي  بينما ال نستطيع الجزم بوجودھ عن
ذات التقدير المرتفع للذات، ع لل دير مرتف ديھم تق بمعنى آخر أن كل مرتفعي الصالبة النفسية ل

ذ دير ال و تق اه الظروف اولكن ال يشترط أن يكون مرتفع ة تج ية مرتفع ديھم صالبة نفس ت ل
 .)٥٣: ٢٠٠٢د،يسرى محم( الضاغطة

 :Coherenceالتماسك  -ب
ر أنتونفسكي  ل اتجاًھ) ١٩٨٧(ويعتب ه يمث ى أن وم عل ذا المفھ ادى بھ ن ن  اثابًت اأول م

ى ،في الشخصية انسبيً  درة عل ى والق ى إعطاء معن درة عل درة التصورية والق يتكون من الق
  ).٥٠: ٢٠٠٧تغريد حسنين،فى ( التعايش

وم التماسك والصالبة النفسية نأن االختالف بي أحمدوتشير جيھان  ،يتمثل فى أن مفھ
رد من تحمل أحداث  ة فى الشخصية تمكن الف الصالبة النفسية ھى إحدى السمات االيجابي

ا ومواجھتھ ايش معھ اقة والتع اة الش لبية،الحي ا الس ة وتخطى آثارھ وم ا بفعالي بينما يشير مفھ
ايش مع الظروف اتجاه ثابت نسبياً فى الشخصية يحاول الفالتماسك إلى  ه التع رد من خالل

،لذلك فمفھوم التماسك قد يؤثر على الحالة الصحية للفردالضاغطة ولكن بصورة جزئية مما 
ه ة للصالبة النفسية ولكن الصالبة النفسية أعم وأشمل من انى الجزئي ان ( يتضمن المع جيھ

  ).٤٤: ٢٠٠٢أحمد ،

 :Ego-Strengthقوة األنا  -ج
وتحمل الظروف  تحقيق التوافق على فردقوة األنا تعني قدرة ال نيبين فرج عبدالقادر أ

ر المواتية ذھا ،غي رد ويتخ الج الف ي ع ا ف ارة األن ى مھ ية وعل حة النفس ى الص يالً عل دل
ه األمر صراعاته الشخصية والتعامل معھا ومع العا ى النجاح لم الخارجي بحيث ينتھي ب إل

  ).٤١: ١٩٩٢، فرج عبدالقادر(
داخل كل من  دمحمويوضح يسري  يةت ا والصالبة النفس وة األن ا ف،مفھومى ق قوة األن

 النفسية الصالبة،بينما تعمل تدعيم سالمة الفرد النفسية تجاه األحداث الضاغطة تعمل على
يسرى (وقاية الفرد من وطأة االضطراب النفسي والجسدي عند األزمات والشدةعلى جاھدة 
  .)٥٢: ٢٠٠٢محمد،

 :Optimismالتفاؤل  -د
ى  أثير اإليجابي عل اؤل في الت يتشابه كل من مفھومي الصالبة النفسية والشعور بالتف

ذين اتوجد عد بينماالصحة  ين ھ التكيف لمفھومين،ة أمور مميزة ب رتبط ب اؤل ي فالشعور بالتف
األمراض الناتجة عن التعرض  ل من اإلصابة ب ه التقلي مع األحداث الضاغطة ولكن اليمكن

رً  الضاغطة،بينما يعتبرآلثار ھذه األحداث  من اإلصابة  اواقًي امفھوم الصالبة النفسية متغي
  ).٤٧-٤٦: ٢٠٠٢، أحمدجيھان ( عند التعرض لألحداث الضاغطة باألمراض
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 Self-Efficacyالفاعلية الذاتية  -ھـ
ويشير ھذا المفھوم إلى مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد، والتي تعبر عن معتقداته 

ول ق ه علح لوكيات معينة،درت ام بس عبة ى القي ف الص ع المواق ل م ي التعام ه ف ومرونت
عاب،ومدى مثابالمعقدة،و دي الص ه لإلنجازوتح النفس والم،رت ة ب من الثق ى ويتض درة عل ق

ي ضغوط الحياة، تحكم ف لال رات الفش ام خب ة والصمود أم ف  التقليدي ب المواق الء (وتجن ع
  ).٢٩٠: ٢٠٠٠، محمود
درةبالرغم من أن مفھوم الفو النفس وإدراك الق ة ب تحكم  اعلية الذاتية يحمل الثق ى ال عل

ع المواقف  تزويد األفراد ببعض المھارات الحياتيةوفي الظروف الحياتية، وره فى جمي وظھ
يرق لمستوى السمة  إال أنه لم،الحياتية التى التستدعى بالضرورة أن تكون لھا صفة الضغط

وم الصالبة و،في الشخصية اأو الخصلة الثابتة نسبيً  ه يختلف عن مفھ م فإن ل من ث التى تمث
داث  ف واألح ى المواق ر ف ى تظھ ية والت ى الشخص بياً ف ة نس لة ثابت مة أو خص س

  .)٤٥: ٢٠٠٢جيھان أحمد، (الضاغطة
 

  :المضامين التطبيقية للصالبة النفسية) ٦(
رد نطلق أن الصالبة النفسية تعتبرومن م ي تساعد الف رات النفسية الت ى  أھم المتغي عل

حته الج اظ بص غوط،االحتف ة الض ي مواجھ ية ف مية والنفس ي س ا ف تفادة منھ ن االس فإنه يمك
  ):١٦-١٤: ٢٠٠٢، حمدعماد م(المجاالت التالية 

  :في  التنشئة االجتماعية -أ 
اون قاعدة األمن  دفء والتع ى الحب وال تمثل التنشئة االجتماعية السوية التى تقوم عل

ية،لثقة اواألمان للقدرة على  و الصالبة النفس تحكم والتحدى ونم يث حبالنفس والقدرة على ال
ر اد مخيم ة عم ائج دراس ارت نت ول) ١٩٩٦(أش ن إدراك القب ه / ع دي وعالقت رفض الوال ال

ة ى طبيع ين  بالصالبة النفسية إلى أن نمو الصالبة النفسية يتوقف بصفة أساسية عل ة ب العالق
بأنفسھم وحل  قرارتھموتشجيعھم على اتخاذ والمحبة،الوالدين وأبنائھم،فإدراك األبناء للدفء 

فإن ،واالقتحام والتحدى للظروف الضاغطةأة واالستكشاف،وتشجيعھم على المبادمشكالتھم،
  . بالقيمة والكفاية والفاعلية ايجعلھم أكثر صالبة وشعورً من شأنه أن ھذا 

  :في البرامج الوقائية واإلرشادية والعالجية -ب
اھيم أن الصالبة النفسية مالدراسات أثبتت  ى تلعب دوًران المف ة  اھًمم الت فى مواجھ

ات عوبات والعقب ل و الص غوط العم ق اإلوض ب دورً نجاز،تحقي ا تلع ا أنھ ى  اا ايجابًيكم ف
كالت و دى للمش غوط التص ي والض لوك المرض ة والس ات الزوجي النزاع
(Lockner,1998:3700)،ادية والع رامج اإلرش ز الب ب أن ترك ذلك يج ى ل ة عل الجي

د من الصالبة النفسية أنھا أن تزي راد الخبرات التي من ش ة ،لألف ى كيفي دريبھم عل م ت ومن ث
ة ،مواجھة مشكالت وأعباء الحياة ام الموكل ام بالمھ ئولية والقي وتنمية قدرتھم على تحمل المس

  ) .٣٨: ١٩٩٠محمد عبدالمؤمن،(وتقبل النقد أو الجزاء إليھم،
  

  :رينفي العالقات مع اآلخ -ج
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ية دورً  البة النفس ب الص رد باآلخرين ايجابًيا وإھًمم اتلع ة الف ة عالق ى تقوي ث ف ،حي
ة ع ائج دراس ارت نت اد مأش دم رون) ١٩٩٧(حم ازا وآخ ى ) ١٩٨٣(وكوب البة إل أن الص

دما ية عن ة، النفس اندة االجتماعي ع المس ل م ل تتفاع رً فإنھا تقل لبية  اكثي ار الس ن اآلث م
ديم المساعدة  أبناءنا طلبلذلك يجب أن نعلم ،للضغوط المساعد من اآلخرين عند الحاجة،وتق
  . وااللتزام األخالقي تجاه الذات واآلخرينلآلخرين،

دالمؤمن  رد فى أنشطة الجماعة،ضرورويرى محمد عب ابه الشعور ة إشراك الف إلكس
اون وا ى التع ائم عل رام باألمن واألمان واالنتماء والحب والتقبل والتفاعل االجتماعى الق الحت

يھم وافمن خال. لالمتباد ه ف رد لآلخرين وثقت يھم ل حب الف اء إل بلھم واالنتم م وتق ه لھ حترام
،وتزيد صالبتھم النفسية وتحمل المسئولية تجاھھم يتحقق للفرد الشعور بالسعادة مع اآلخرين

  ).٣٨-٣٧: ١٩٩٠محمد عبدالمؤمن،( فى مواجھة المواقف واألحداث الضاغطة

  :مجاالت أخرى -د
ى  ا عل اة األخرى منھ ر من مجاالت الحي ي الكثي ا ف ية ومكوناتھ د الصالبة النفس وتفي

  :سبيل المثال ال الحصر
  .التخلص من الوزن الزائد -
 .مقاومة األمراض الجسمية وسرعة الشفاء منھا -
ات أو في الدراسة أو  - رات الفشل سواًء في العالق النجاح الدراسي والتغلب على خب

 .العمل
أللعاب والمسابقات الرياضية والمنافسة فيھا، حيث أكدت الدراسات على النجاح في ا -

ة  ارين الصحية اإليجابي ين الصالبة والتم ارين الرياضية وجود عالقة ب ر (والتم جب
 ).١٦٣: ٢٠٠٥، محمد

 .تدريبات  القيادة واإلدارة -
تمرة  - ب التعرض لضغوط مس ي تتطل ن الت ي المھ اء (ف ال  –كاألطب ال األعم  –رج

 ).مينالمحا
ة حيث تساعد المراھقفي مرحلة المراھقة والشباب،  - ة الھوي بصفة  في تخطي أزم

ه  ة قدرت دً خاصة،من خالل تنمي م نفسه جي ديھا وفھ تحكم في الضغوط وتح ى ال  اعل
اذا  ة م ه،ومعرف ه أن يفعل ذي بإمكان ا ال د وم ة يري ذه األزم ور ھ ى عب اعد عل مما يس

 ).٧٠-٦٩: ٢٠٠٧، سنينتغريد ح(بھدوء 
ة ذاتًيفى  - اء الشخصية السوية والمتوافق ة بالصحة ،اومھنًي اواجتماعًي ابن أى المتمتع

وازن ا ة للت ية والمحقق ى،والنفس ى لنفس ا اإالقادرة عل باع حاجتھ يولوجية ش لفس
ة الحباطات،ا قادرة على مقاومةالو،واالجتماعية والنفسية ى تقوي األمر الذى يعمل عل

ى من ناحية، ھة المشكالت الحياتيةالذات فى مواج وتحقيق النضج النفسي والقدرة عل
ة  ة وأداء الوظائف المختلفة للشخصية الجسمية والعقلي ة،واالنفعالي م االجتماعي ومن ث

ة ذاتًي عيدة متوافق اة س ق حي رى اواجتماعًي اتحقي ة أخ ن ناحي د (م محم
 ).٤٢-٣٩: ١٩٩٠عبدالمؤمن،

  :الصالبة النفسية  ذوسمات الشخصية ) ٧(
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ا بناء على مات أة الصالبة النفسية ومفھومھ م عرضه من التراث السيكولوجى حول نش
ا والدرا ة لھ ابھه والمضامين التطبيقي اھيم المش ا والمف ات المفسرة لھ سات وأبعادھا والنظري

ك، ه التى أكدت ذل ة أن راديمكن وضع مجموعة من السمات ترى الباحث الصالبة  وذو لألف
  -:ليس الحصر وھى كالتالى النفسية المرتفعة على سبيل المثال و

  .يتسمون بالقيادة واألخالق  -
 .لديھم حب استطالع ومبادأة واستكشاف للبيئة من حولھم  -
 .يتسمون بجودة األداء والفعالية  -
 .لديھم نقص فى االضطرابات االنفعالية والعضوية  -
 .يستغلون امكاناتھم ومصادرھم المتاحة فى تحقيق أھدافھم  -
 .لموضوعية يتميزون بالواقعية وا -
 .ثقة فى أنفسھم واآلخرين ، ولديھم تقدير ذات مرتفع  لديھم -
 .أكثر نشاطاً ودافعية وقدرة على اإلنجاز وتحقيق الذات  -
 .لديھم قيم ومبادئ محددة  -
 .آثارھا،ويتخطون حداث الضاغطة ويقمعونھا لصالحھميتحكمون فى األ -
 . لديھم قدرة على تفسير وتقييم الظروف الضاغطة وتحديھا -
ة للمواقف الضاغطةيتمتعون بالقدرة على الم - وعدم  واجھة المباشرة والفعال

 .تجنبھا 
ا دافًع ناليعممو - ل يجعلونھ رات الفشل ب ذه  اخب وافقھم مع ھ ادة ت م فى إع لھ

 .المواقف 
 .تخاذ القرارات الخاصة بشئون حياتھم إلديھم قدرة على تحمل المسئولية و -
دراتھم وامكاناتھم،حددة فى ضيضعون ألنفسھم أھداف م - ى ووء ق يسعون إل

 .تحقيقھا 
 .لديھم نظرة ايجابية نحو الذات واآلخرين والمستقبل  -
 .خالقى ودينى وقانونى أجتماعى ولديھم التزام شخصى وا -
ددة للوصول ھم االختيار بين البدائل المتاحةيمكن - ،واستخدام استرتيجيات متع

 .لحلول مناسبة للمشكالت التى تواجھھم 
ا لھم، اون األحداث الضاغطة أمر طبيعى للنمو وليس تھديدً يعتبر - بل يجعلونھ

 .أحداث ھادفة وذات معنى 
يولوجى  - وازنھم الفس ى ت غوط عل ؤثر الض الى والت ج االنفع ون بالنض يتمتع

 .والنفسي واالجتماعى 
 .،فھى فى حالة نمو مستمرة مع التقدم فى العمر تزداد صالبتھم النفسية -
 .واألمن النفسي لديھم شعور بالرضا  -
ون - ليمة كا يتبع حية الس ات الص ض الممارس حى بع ذائي ص ام غ اع نظ تب

 .وممارسة الرياضة 
 .لديھم وجھة ضبط داخلية أكثر منھا خارجية  -
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 .لديھم اتجاه قوى نحو المشاركة الفعالة مع البيئة  -
 . امستمرً  اتھديدً  نبالغربة واليتوقعو اليشعرون -
 .والتمتع بالنظرة الثاقبة لألمور لديھم قدرة على توقع االزمات  -
 .يميلون إلى التجديد واالرتقاء  -
  .يطلبون المساعدة وقت الحاجة ، ولديھم إيثار لآلخرين  -

   Hearing Impairment اإلعاقة السمعية : اثالثً 
  .تقديــــــــم  -   

  .مفھوم اإلعاقة السمعية -

 :تصنيفات اإلعاقة السمعية -

 العمر عند اإلصابة. 
 صابةشدة اإل. 
 موقع اإلصابة . 

 :اخصائص المعوقين سمعيً  -

 الخصائص العقلية المعرفية: 
 الخصائص العقلية. 
 الخصائص اللغوية. 
 التحصيل األكاديمي 

  الخصائص النفسية واالنفعالية 
  الخصائص االجتماعية 
 الخصائص النفسية واالجتماعية للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية. 

 :اقين سمعيً أساليب التواصل بالمعو/ طرق -

 طريقة االتصال اليدوي. 
 طريقة االتصال الشفھي. 
 طريقة االتصال الكلي. 

  .الوقاية من اإلعاقة السمعية -

  :تقــديم
ي ال ت ات الت ن اإلعاق معية م ة الس ر اإلعاق تتعتب رين إليھا،انظأ لف ك ألن ر اآلخ وذل

معيً  ادي، االمعوق س ره كشخص ع ي مظھ دو ف ه يب ب،إال أن اس يعيش بالحاضر الغائ ين الن
يس معھم ه مكبوتةف،ول ة وانفعاالت ة تعيس اعره حزين ة ومش االته مقطوع د،اتص ه ج ر ايحيط
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الصمت ،وانتشاله من محيط وفھمه لذلك فھو في أمس الحاجة لألخذ بيدهسميك من الصمت،
  ).١٢: ٢٠٠٦خالد صالح الدين، (قلب الحياة إلى 

خالل الصفحات القادمة التي وسوف تحاول الباحثة إلقاء الضوء على ھذه اإلعاقة من 
نيف معية وتص ة الس وم اإلعاق ن مفھ ديث ع من الح ھا،تتض ال اتھا وخصائص وطرق االتص

  .وذلك من منظور أدبيات البحث السيكولوجيوالوقاية منھا، االخاصة بالمعوقين سمعيً 

  :مفھوم اإلعاقة السمعية) ١(
ر  الل أكث ن خ معية م ة الس وم اإلعاق ى مفھ ر إل ور واينظ ن منظ المنظور م د ك ح

ة الوظيفي، ة التربوي وي فمن الناحي والمنظور الفسيولوجي والمنظور الطبي والمنظور الترب
ة  ى التحدث وتطور اللغ يتم التركيز على الكم الذي يحتمل أن يؤثر به السمع على القدرة عل

  ).٥٣٥-٥٣٣: ٢٠٠٨ھاالھان، كوفمان، (
ة اوتعرف أيًض م اللغ ى فھ رد عل درة الف ا عدم ق ة  بأنھ ل في   نتيجةالمنطوق وجود خل
ى ،الجھاز السمعي لديه دام فى قدرتمما يؤدي إل ة الكالم الطبيعية،إنع م لغ ى تعل دانه عل  وفق

 ديسبلبوحدة قياس تسمى  ويقاس ھذا الخللجراء التواصل الكامل مع اآلخرين،القدرة على إ
Decibel ) ٢٦: ٢٠٠٧عبدالحميد، سامى.(  

درة ع دان الق ا فق مع كلًيوتعرف بأنھ ى  الس د والدًي اأو جزئًي ال ذا الفق ان ھ واء أك  اس
Cogenital  ًاأو مكتسب Acquired، رد التفاعل والتواصل األمر الذي يستحيل معه على الف

ه السمعي أو اللفظي مع أقرانه وبيئته،مما يتطلب  يمع ه ومساعدته ف درة  احتياجات خاصة لرعايت الق
  ).٢٨: ٢٠٠٢يسري محمد ، (يب تتناسب مع ظروفه على التفاعل الوظيفي مع بيئته بأسال

رد عل وتتراوح في ى استخدام حاسة السمع بشكل حاسي،كما تعني أنھا عدم قدرة الف
ايعرف بالصمم،حدتھا بين الفقد الكلي لحاسة السمع  ا وھو م ا وھو م د الجزئي لھ وبين الفق

  ).٣٤ :٢٠٠٤عادل عبدهللا، ( Hard of Hearingيعرف بضعف أو ثقل السمع 
ا الصم اونظرً  ين ھم ة السمعية يضم فئت يمكن  ألن مصطلح اإلعاق وضعاف السمع ف
  :على حدة كالتالي تعريفھما كالً 

  :Deafاألصـــم  
د حاس ذى فق ل ال ه الطف ل األصم بأن دالمؤمن الطف د عب رف محم باب يع مع ألس ة الس

هوراثية أو مكتسبة ذى يحول بين دھا،األمر ال والدة أو بع ذ ال ة الدراسة  ،سواء من ين متابع وب
ل ،ولذا فھو فى حاجة مين بالطرق العاديةوتعلم خبرات الحياة مع أقرانه العادي ى تأھي اسة إل

ر  افروًق وجودعن  فضالً  .يناسب قصوره الحسى ين الصم،ففئة الصم غي ة شاسعة ب فردي
ى  امتجانسة حيث يختلف أفرادھا كثيرً  ك يرجع إل نھم وذل ا بي يوفيم ية وفس لوجية أسباب نفس

يم وتعليمية ابقة والتعل رات الس ه الصمم والخب ذى حدث في ،منھا درجة فقدان السمع والسن ال
د  على،األمر الذى يؤثر لذى حصل عليه الطفل األصم من قبلا ا بع ه تكيفه فيم ى عالقات وعل

  ).٦٧:أ  ١٩٨٦محمد عبدالمؤمن ،( مع اآلخرين من حوله
راد الذين ال يمكنھم االنتفاع بحاسة السمع ويرى عبدالمطلب القريطي أن الصم ھم األف

را ي أغ اة العادية،ف مع تماًمض الحي دين الس نھم فاق دوا م ن ول واء م   ،أو اس
ة،بدرجة أعجزتھم عن االعتماد على آذ أو من أصيبوا بالصمم انھم في فھم الكالم وتعلم اللغ

تعلم ار ال ة مباشرة لدرجة أن آث م الكالم واللغ د تعلمھ د تالشت تمامً  بفقدان السمع بع ا ،اق مم
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اد وال افتق ع األح ي جمي ه ف ة يترتب علي م اللغ الم وتعل ى الك درة عل ين(المق دالمطلب أم ، عب
ين  ويضاف إلى ذلك بأن األصم يعاني من فقد في قوة). ٢٦: ٢٠٠٥ -٧٠(السمع تنحصر ب
ة ولذلك فھو يحتاج إلى مدارس وفصول خاصة وخدديسبل،) ٩٠ مات سمعية ولغوية وتعليمي
ة ة،خاص ةحتى يستطيع أن يستجيب لألغراض التعليمي : ٢٠٠٧سحر منصور، (واالجتماعي
٨.(  

  :Hard Hearingضعيف السمع 
ه ال رديعرف بأن ب  ف د يتطل معي ق ن قصور س اني م ذي يع ه ال ات اسمع تخدام المعين

ولكنه ال يعوقه عن اكتساب اللغة والكالم من خالل حاسة السمع في وجود خدمات السمعية،
  ).٢٣: ٢٠٠٧سامي عبدالحميد، (وتعليمية خاصة  تدريبية

ه ال ردويعرف بأن د جزءً ال ف ه السمعية و اذي فق د نتيجمن قدرت و يسمع عن ذلك فھ ة ل
ه السمعية  ويتمكن من نطقدرجة معينة، ين يتناسب مع درجة إعاقت ة وفق مستوى مع اللغ

دمحمود ( أن ضعيف السم،)٢٩٣: ٢٠٠٢، محم لديك والجوزين ب رى ايس ذلك ي راوح ل ع تت
    ).٣٠: ٢٠٠٦،فوزىأيمن فى ) (ديسبل ٦٥-٣٥(درجة فقدان السمع لديه مابين 

  :تصنيفات اإلعاقة السمعية) ٢( 
ا بينھم،فئة غير متجانسة ف اتعتبر فئة المعوقين سمعيً  ديم ك يرجع لع ا وذل ة أسباب منھ

ية عضوية، باب نفس باب وأس هأس دثت في ذي ح ن ال دان السمع،والس ة فق  تعليمية،ودرج
ابقة، ة،والخبرات الس معيً اإلعاق وق س ه المع ذي حصل علي ي  اوالتعلم ال ؤثر ف ذي ي ر ال األم
زه  ه لعج دى تقبل ه وم ذا العجز،توافق ى ھ ب عل ه للتغل اء ومحاوالت ذلك ذھب بعض العلم ول

د ، (م تصنيفات عديدة لإلعاقة السمعيةلتقدي د ، ٢٨: ٢٠٠٢يسري محم : ٢٠٠١؛ سري محم
٦١.(  

  :عاقة السمعية على أساس ثالثة محاور ھييصنف العلماء اإلف
  .العمر عند اإلصابة -
 ).الخسارة السمعية(شدة اإلصابة  -
اد، ٢٩-٢٦: ٢٠٠٦خالد صالح الدين، ) (مكان اإلصابة(موقع اإلصابة  - ؛ شريفة رش

 ).٢٢-١٩: ٢٠٠٠؛ عصام نمر، ٣٧-٣٦: ٢٠٠٦

  :من حيث العمر عند اإلصابة -أ 
ة يعتمد ھذا المحور على العمر الذ اً السمعية،ي ظھرت فيه اإلصابة باإلعاق وتنقسم تبع

  :لذلك إلى قسمين ھما
ك  :إعاقة سمعية والدية - ى ذل ق عل ل ويطل دھا بقلي والدة أو بع وتكون اإلصابة منذ ال

ة  م اللغ ل تعل ة حيث تكون اإل،Pre Lingualأيضاً اإلصابة باإلعاقة السمعية قب عاق
ة من العمر،قبل تعلم اللغة واكتسابھا،أي قبل سن ال دم ثالث ة بع ذه الفئ راد ھ ز أف ويتمي

 .ً صمم األنھم لم يتمكنوا من سماع اللغة،ويطلق عليه أحيانً  القدرة على الكالم
ة  :مكتسبةإعاقة سمعية  - د تطور الكالم واللغ ا بع ذين أصيبوا بھ راد ال وتشمل األف

م اللغ لديھم د تعل ة السمعية بع د سن ،ةويطلق على ذلك أيضاً اإلصابة باإلعاق أى بع
 .ويطلق عليھم صم فقط الثالثة من العمر،
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 ):الخسارة السمعية(من حيث شدة اإلصابة  -ب
ى  اوتنقسم تبًعدرة السمعية،يعتمد ھذا المحور على مقدار ما فقده الفرد من الق ذلك إل ل

  :خمسة أنواع ھي
دً  - يطة ج معية البس ة الس ا :ااإلعاق ا م مع فيھ دان الس راوح فق ) ٤٠-٢٧(بينيت

ز بعض سبل،دي د أو تميي ة بصعوبة سماع الكالم الخافت عن بع ذه اإلعاق وتتميز ھ
  .األصوات

ة السمعية البسيطة  - دان السمع  :Mild Hearing Impairedاإلعاق راوح فق يت
ا بل،) ٥٥-٤١(بين م د ديس ن بع ة ع الم المحادث م ك ار وجًھ) ٥-٣(وتتميز بفھ  اأمت

 .لوجه
طة  - معية المتوس ة الس راوح : Moderately Hearing Impairedاإلعاق يت

ا مع م دان الس بل،) ٧٠-٥٦(بين فق وت ديس ة إال بص م المحادث دم فھ وتتميز بع
 .عاِل،وبالتالي يستخدم معه المعينات السمعية

يتراوح فقدان السمع  :Severly Hearing Impairedاإلعاقة السمعية الشديدة  -
 .العالية فقط وتتميز ھذه اإلعاقة بسماع األصواتديسبل،) ٩٠-٧١(مابين 

دً  - ديدة ج معية الش ة الس ادة( ااإلعاق  :Profound Hearing Impaired) الح
ا ي ى م ا إل مع فيھ دان الس ل فق نيص د ع ماع ديسبل،وال) ٩٠(زي رد س تطيع الف يس

ذبات ويشعر  د يشعر بالذب ه ق ى اإلطالق رغم أن اھتزازات الصوت األصوات عل ب
دونھا وبالتالي ال يستطيع فھم الكاللكنه ال يسمعھا، ات أو ب م وتعلم اللغة سواء بالمعين

 ).٢٤٠: ١٩٩٠، السيد؛ فتحي ١٩: ٢٠٠٤خالد محمد ، (

  ):مكان اإلصابة(من حيث موقع اإلصابة  -ج
ه اإلصابة سواء لذلك على  اتبعً وتصنف اإلعاقة السمعية  ذي حدثت ب حسب المكان ال

  :يفي األذن الداخلية أو الوسطى أو الخارجية إلى خمسة أنواع ھ
   :Conductive Hearing Impairedاإلعاقة السمعية التوصيلية  -

ل ة أو الوسطى،تنتج ھذه اإلعاقة عن اضطراب في األذن الخارجي يمنع أو يحد من نق
ى و اوترجع أسباب ھذه اإلعاقة غالبً . الموجات أو الطاقة الصوتية إلى األذن الداخلية جود إل

معية، اة الس ي القن ف ف مغ كثي امص ين  أو أجس ودة ب ات الموج ي االرتباط ل ف ة أو خل غريب
ة  ات الثالث ة (العظيم ندان  –المطرقي اب –الس ة من ) الرك ذبات بفعالي ل الذب الي ال تنتق وبالت

ة، أو ى القوقع ة األذن إل ة طبل تاكيوس أونتيج اة س ي قن ات ف ود التھاب ةوج ود  نتيج دم وج ع
  .صنوان

  :تيويتصف األفراد الذين يعانون من ھذا النوع باآل
  .بشكل أفضل في الجو المزعجون كالمھم منخفض ويسمع -
 .شعور المصاب بوجود أصوات مزعجة ذات نغمات منخفضة -

  :ومن أھم أساليب العالج المستخدمة مع ھذا النوع
بة اليب المناس معية من األس ات الس ر المعين ين ،لھم تعتب ذلك إصالح االرتباطات ب وك

  .أخصائي األنف واألذن والحنجرة خاللمن العظيمات الثالثة عن طريق الجراحة 
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  :Sensotienura Hearing Impairedعصبية  -اإلعاقة السمعية الحس -
ي األذن الد ف ف طراب أو تل ن اض ة ع ذه اإلعاق تج ھ بي تن از العص ة أو الجھ اخلي

ى نبضات عصبية سمعية، مما يمنع ترجمة الموجاتالمركزي، ى الصوتية إل أو وصولھا إل
  .مركز السمع بالمخ

دين،أو إصابة اوترجع أسبابھا غالبً  بعض األمراض  إلى أسباب وراثية عن الوال األم ب
ة أو الفيروسية أو نتيجةأوأثناء الحمل، ات البكتري بعض الحمي ل ب تعرضه  نتيجةإصابة الطف

  .الألصوات المرتفعة جدً 
  :ويتصف األفراد الذين يعانون من ھذا النوع باآلتي

  .الحديث بصوت مرتفع -
 .تمييز الحروف والكالم ضعف في -
 .حساسية عالية لألصوات العالية -

ة أو بالخالييشير ھذا النوع  أنوحيث  فإن ا الشعرية،إلى خلل أو اضطراب في القوقع
معية الحس  ة الس و –اإلعاق ر خط بية أكث يليةعص معية التوص ة الس ن اإلعاق ،وبالتالي رة م

  .ا الحسية والعصبيةللتلف المباشر في الخالي ايصعب عالج ھذا النوع نظرً 
 Mixed Hearing Impaired) المركبة(اإلعاقة السمعية المختلطة  -

ة،وھي  ة والوسطى والداخلي تنتج ھذه اإلعاقة عن إصابة في أجزاء من األذن الخارجي
 اعصبية،ولذلك يصعب أحياًن -إعاقة مختلطة من اإلعاقة التوصيلية واإلعاقة السمعية الحس

  .عاقة السمعيةعالج ھذا النوع من اإل
  Central Auditory Disorder             اإلعاقة السمعية المركزية -

ا، سمعىيحدث ھذا النوع نتيجة إصابة المركز ال ل م رد في المخ بخل ه الف تمكن مع ال ي
  .ويعتبر من األنواع التي يصعب عالجھايز المؤثرات السمعية أو تفسيرھا،من تمي

  :ن من ھذا النوع باآلتيويتميز األفراد الذين يعانو
  .االستجابة لكثير من االختبارات السمعية -
  .عدم القدرة على فھم وإدراك األصوات -

  ويمكن إضافة نوع آخر لھذه األنواع وھو

  :Psycho Hearing Impairedاإلعاقة السمعية النفسية  -
از تيرية مع وجود جھ ة،أو حاالت ھيس  وتنتج عن اإلصابة باضطرابات نفسية تحويلي

  .سمعي سليم
نفس فى ويمكن عالج ھذه الحاالت في العيادات النفسية وبإشراف متخصصين  م ال عل

  ).٢٢: ٢٠٠٠عصام نمر، (واإلرشاد 

  :اخصائص المعوقين سمعيً ) ٣(
ي  ة الت ك النعم ي تل مع ھ الى لالس بحانه وتع ا هللا س انمنحھ ه  ؛إلنس ل ببيئت ليتص

ى البصر في المواضع التي  ويتصل ببني البشر من حوله،ومن ثم؛وبأصواتھا  ه هللا عل قدم
ا،فھ ا بينھم ع فيھ ة  ىجم ى ثالث اء إل مھا العلم ائف يقس ن الوظ دد م وم بع ية تق ة رئيس حاس

  ):٣٥-٣٤: ٢٠٠٠، بن عبدالمحسنمحمد ( من الوظائف ھىمستويات 
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  .المستوى االجتماعي أو مستوى اكتساب وتطور اللغة -أ 
  .المستوى التحذيري -ب
  .جمالي أو الحياتيالمستوى ال -ج
دان الكثير من أوضحت  كما ى الدراسات أن فق درة عل يس ھو الخسارة الق االتصال ل

ر شدة وخسارة األصم،ولكن الوحيدة للشخص  دان تكون أكث ذا الفق اإلعاقة االجتماعية الناتجة عن ھ
ذا االتصال ه لھ دان نفس ذا الفق ن ھ دين، (م د صالح ال درة ع)١٢: ٢٠٠٦خال ديھم الق م ل ى ،فھ ل

ى  يھم عل ه،والنظر إل اء إلي التواصل فيما بينھم ولكن ينقصھم االندماج داخل المجتمع واالنتم
وق  ا الخاصة،ولھم حق ا ولغتھ دداتھا وعاداتھ ا مح ة لھ ة معين ة ثقافي ى جماع م أعضاء ف أنھ

  ).٥٣٣: ٢٠٠٨ھاالھان، كوفمان، ( وعليھم واجبات اليمكن إغفالھا كباقى أفراد المجتمع
وقين سمعيً وبناء على  من  اذلك يمكن توضيح أھم الخصائص المميزة لفئة المع
  -:خالل اآلتى 

  :الخصائص العقلية والمعرفية -أ 
  :الخصائص العقلية -

ارب  احثينتتض ن الب ر م و  آراء الكثي ى النم معية عل ة الس أثير اإلعاق دى ت ول م ح
أثيرً  رى ت لبيً  االعقلي،فھناك من ي ي اس ه ل رر آخرون أن ا يق ى لھا،بينم أثير واضح عل ا ت س لھ

وذلك لنقص تفاعله مع ؛بالصمم اأن قدرات األصم العقلية تتأثر سلبيً  عطيةالنمو،فيرى شاكر 
ي  وه العقل أخر في نم ه المعرفي وت ة مجال المثيرات الحسية في البيئة،مما يؤدي إلى محدودي

  ).١٠: ١٩٩٥، عطيةشاكر (مقارنة بأقرانه العاديين 
ات ع ض الدراس ت بع د دل معيً وق وقين س دى المع ذكاء ل توى ال ى أن مس ل  ال   يق

ى خمس عشرة نقطة اد، (عن مستوى الذكاء  لدى عادي السمع بحوالي عشرة إل شريفة رش
ولكن يشير محمد عبدالمؤمن إلى أنه بالرغم من أن الصمم يؤدى إلى القصور ).٤٥: ٢٠٠٦

را ى الخب ة اف د عالق ه التوج ھا،إال أن مم وات ونقص ين الص ة ب ذكاءرتباطي د (ل محم
  ).٧٥: أ  ١٩٨٦عبدالمؤمن،

وقين سمعيً  ة أن المع د أثبتت الدراسات الحديث ديھم  اوعلى الجانب اآلخر،فق رغم أن ل
راد  في المفردات اللغوية إال أنھم يقعون في نفس التوزيع العام في اقصورً  اقي األف ذكاء كب ال

ك إذا العاديين، بة،وذل ة المناس روف البيئي وافرت الظ روق وإذا كانت اك ف ين ت ھن نھم وب بي
ةالعاديين  ى عوامل بيئي ذين ال .فإنھا ترجع إل راد ال ذلك ال يجب أن نفترض أن أولئك األف ل

ة ونعن ع لغ ديھم في الواق ونھم صم ال توجد ل ي يستخدمھا يتمكنون من الكالم لك ة الت ي اللغ
ة السامعون، ة منطوق ديھم فبرغم من عدم وجود لغ ة اإلل م يستخدمون لغ ة إال أنھ شارة كلغ

وقين  حقيقية بقواعدھا النحوية وتراكيبھا المختلفة،لذلك فعند تطبيق أي اختبار ذكاء على المع
ارات تصبح اختبارات األداء وليست  اسمعيً  دم تقييًماالختب ة ھي التي تق ر صدقً  االلفظي  اأكث

  ).٥٤٨: ٢٠٠٨فمان، وھاالھان، ك(عن نسبة ذكائھم 
دل ةعنه دراسأسفرت يؤكد ماسبق ماو ارات -) ١٩٧٦(فيرنون ومن ا طبق االختب حينم

 ً وقين سمعيا ى المع ة عل وقين سمعيً  -العملية غير اللفظي اء المع اقتھم  اأن نسبة ذك الناتجة إع
نب رب م ا يق حائي م اب الس بب االلتھ معيً درجة،) ٩٦(س وقين س اء المع بة ذك ة  اونس الناتج

ار ن االبتس اقتھم ع ة،) ٨٩(إع ن الدرج اقتھم ع ةوالناتج إع ذا )٩٥(حصبة األلماني درجة،وھ



 

  
  

  الفصل الثاني  اإلطـــار النظــــري

شريفة فى (ع األشمل يؤكد على عدم اختالف توزيع الذكاء لھم عن توزيع الذكاء في المجتم
اروق الروسان ،وھذا ماأشار إليه )٤٥: ٢٠٠٦رشاد،  ى  منف دني عل ة المت ذه الفئ أن أداء ھ

ة_ختبار الذكاء ا ة اللفظي ارات بالناحي ك اإلختب ر م_ بسبب تشبع تل ى وجود  اؤشرً اليعتب عل
ائھم يجب تكييف ا،ولكنه إعاقة لغوية من خالل ختبارات الذكاء لتكون أكثر دقة فى قياس ذك

ة اوضع  ر لفظي اء غي ارات ذك ك ختب م وذل قلھ كل دقي ائھم بش اس ذك د قي اروق (إذا ماأري ف
  ) .١٤٧: ١٩٩٨الروسان ، 
ا  ات كم ل ال اأيًضتوضح بعض الدراس ى ح ادرون عل م ق راد الص كالت أن األف   مش

،فذكاء الصم ذكاء غير لفظى المعقدة باستخدام  التفكير المنطقي والقدرة على التفكير المجرد
ع ا يرج يس  بينم ة ول تعلم واللغ ة ال دم كفاي ود والتصلب لع ى الجم اه الصم إل ى اتج نقص إل

ر المجرد ى التفكي درتھم عل أن . ق ول ب ى الق دعو إل ذا ماي ى وھ ؤثر عل معية ال ت ة الس اإلعاق
طحيً ال ؤثر س ن ت ة ولك ة العام درات العقلي ة والق درات اإلدراكي ى الق اق ة عل درات العقلي

نتائج دراسة فاطمة أحمد إلى وجود فروق  وھذا ماأثبتته،)١٠٢: ٢٠٠١محمد فتحي، (الدقيقة
ر  ى التفكي درة عل ى الق مع ف ادى الس بكم وع م وال راھقين الص ين الم ائية ب ة احص ذات دالل

  ). ٣٥ :١٩٩١فاطمة أحمد ، ( االبتكارى لصالح الصم
دي د ھوي ال ) ١٩٩٤(وكذلك أوضحت نتائج دراسة محم ين األطف روق ب عدم وجود ف

ة أيًضم ليس فقط في الذكاء غير اللفظي،العاديين والص درات العقلي ،وأن الصم اوإنما في الق
دون بدر اأكثر اعتمادً  رة على المھارات اإلدراكية الحسية مقارنة بالعاديين الذين يعتم جة كبي

 ).٨٤: ٢٠٠٥رجاء شريف، فى ( مجردعلى مھارات التفكير ال
التى أشارت إلى تدنى ذكاء الصم لذلك يرى موريس أنه اليمكن عزو نتائج الدراسات 

ة وحدھا، درات الصم العقلي ة إلى ق ة كامل ى دراي وا عل م يكون ذلك أن أغلب السيكولوجيين ل
ك اليتضمن بالضرورة التخلف العقلى،،فالصمم طرق التواصل مع الصم وضعاف السمعب ذل

ى تعويًق فى  االمنطق الخطأ الذى ارتكز إما على التفكير الخاطئ بأن التعويق فى الكالم يعن
درات م الق دى الص ة ل ى الكتاب اء ف أن األخط ف ب راض زائ ى افت ا،أو عل اسھى م  إال انعك
  .ٍ(moores,1996:151)لذكائھم 

  :الخصائص اللغوية -
ة ر وظيف يس  ال تقتص ل األحاس ات ونق ار والمعلوم رد باألفك داد الف ى إم ة عل اللغ

ه  دة لديه،وتدفع االت ومواقف جدي ار وانفع ارة أفك ى إث والمشاعر منه وإليه،إال أنھا تعمل عل
ا يإلى الحركة والتفكير، ه بم ة  ساعدوتوحي إلي ه وتنمي اق خيال ه وتوسيع آف ى تشغيل ذھن عل

  ).٣٦: ١٩٩٦، المعتوقأحمد (قدراته اإلبداعية 
معيً  وقين س اء المع ن أن ذك الرغم م ن اوب ف ع امعين اليختل رانھم الس ارت -أق ا أش كم

ر من الدراسات م  -الكثي م و ايواجھون قصوًرا واضحً إال أنھ ق بفھ ا يتعل ة والكالم فيم إصدار اللغ
ة  األمر الذيواستخدامھا، ان، (يؤثر على النمو اللغوي لديھم خاصة وعلى التواصل عام ھاالھ

ان، كرف الغ قياًس). ٥٤٩: ٢٠٠٨م ا الب ة بفقرھ ذه الفئ ة ھ ة اآلخ افتتصف لغ ن بلغ رين مم
ذه اإلعاقة ن ھ انون م م،اليع ة  وتتس رتھم اللغوي اظھم ة ويمحدودبالذخي دور ألف ول ت ح

دالملموس م بالقصر والتعقي م وإتصافه،وتتصف جملھ طء كالمھ ى ب ر  ،عالوة عل النبرة غي ب
  ).  ٤٩:٢٠٠١؛ سعيد حسنى ، ٣٢٠:٢٠٠٥، أمينعبدالمطلب (العادية 

  :التحصيل األكاديمي -
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ث  يل األكاديمي،حي ى التحص دورھا عل معية ب ة الس ؤثر اإلعاق وق إت ان المع ن حرم
ولما كانت جوانب التحصيل مرتبطة .ؤثر بشكل واضح على النمو اللغويمن السمع ي اسمعيً 

ذلك  اتبًع ابالنمو اللغوي فمن الطبيعي أن يتأثر التحصيل للمعوق سمعيً  وخاصة في مجال ل
  ).٤٨: ٢٠٠٦شريفة رشاد، (القراءة والحساب 

معيً  وقين س اء المع ن أن ذك رغم م ى ال يس منخفًض اوعل ي ،ال يلھم العلم إال أن تحص
يعانون وخاصة الصم منھم من مستويات مختلفة من ما اوغالبً منخفض بشكل ملحوظ، اعمومً 

رانھم ) ٥-٣(متأخرون بحوالي مفھأو التخلف في التحصيل األكاديمي،التأخر  سنوات عن أق
  ).٩١: ١٩٩٨، محمدجمال (العاديين وأن ھذا المقدار يزداد مع السن 

اء من الصم ) ١٩٩٩(ويرى بورنشتاين وآخرون دون آلب ذين يول ال الصم ال أن األطف
ي القراءة، ع مستوى تحصيلھم ف ة أفضل قياًسيرتف اراتھم اللغوي ون مھ أقرانھم  اوتك الصم ب

ة ن يولدون آلباء يسمعون،الذي ى لذلك فإن ھناك العديد من العوامل المنزلي اع الت رتبط بارتف ت
  -):٥٥: ٢٠٠٨ھاالھان، كوفمان، فى (فى اآلتى والتى تتمثلمستوى التحصيل لديھم 

  .مشاركة في تعليم أبنائھاو اأن تكون األسرة أكثر انغماسً  - ١
ات تتعل - ٢ ى معلوم بيل الحصول عل ي س رة ف عى األس وفير أن تس نھم، لت ة اب ق بحال

 .اإلرشاد الالزم له
 .وتشجعه على ذلك اأن تتوقع منه تحصيالً مرتفعً  - ٣
 .أال تعمل على إحاطته بالحماية الزائدة - ٤
 .أن تشترك معه في مجتمع الصم - ٥

ب اآلخر، ى الجان ون عفوعل م ال يختلف ال الص دراتھم األطف ي ق اديين ف ن الع
تخدام والدراسية، دم اس ي ع ن ف كلة تكم س المش بھم وتعك ي تناس ة الت ر اللفظي ائل غي الوس

ة الصحيحة، درات الوجھ اة بجانب قدراتھم الحقيقية وتتيح الفرصة لتوجيه ھذه الق عدم مراع
  ).٣١٩: ٢٠٠١نبيل السيد، (دافعيتھم ودرجة إعاقتھم 

اءً  بق وبن ا س ى م ة المعرفيةع عل ائص العقلي ن الخص ه م اء رض ح أن ذك د أتض ،فق
معيً  وقين س ن العاديين، يال االمع رانھم م ن أق ف ع ك ختل ن ذل الرغم م موب ن  فھ انون م يع

إلى  وھذا ما يدعوالتحصيل األكاديمي،نخفاض في إانخفاض في الخصائص اللغوية وبالتالي 
ك،التس ي وراء ذل بب  الرئيس ن الس ة المنأال واؤل ع ى اللغ اد عل و االعتم ة ھ ة أو لغ طوق

وقين سمعيً وتعليم اا،معيً وتجاھل لغة المعوقين س،السامعين بشكل أساسي اھج   المع نفس المن ب
وى ،للعاديينسية ادرال وفير المحت ةوعدم ت ذه الجماعة الثقافي تم . المناسب لھ ذلك يجب أن ي ل

رامج التعلي ميم الب كل متوازن،تص اھج بش ة والمن ث تمي وقين بحي ات المع ي احتياج راع
رات حسية امع ،ميرھوتفك مممارسة األنشطة التي تثير اھتمامھ موتتيح لھ،اسمعيً  ستخدام مثي

لوان واأللعاب الموقف التعليمى الحركة واأل يتضمنمتعددة فھم يتعلمون بشكل أفضل حينما 
طة المتنوعة دول واالنش ح ج ى ) ١(،ويوض مع عل دان الس درجات فق ة ل أثيرات المحتمل الت
  .العاطفية والحاجات التربوية المحتملة/ العوامل االجتماعية

  )١(جدول 
  العاطفية/ يرات المحتملة لدرجات فقدان السمع على العوامل االجتماعيةالتأث

  والحاجات التربوية المحتملة
مع م دان الس ة فق أثيرات االجتماعيدرج ة  ةالعاطفي/ ةالت رامج التربوي ات والب الحاج
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Degree of 
Hearing Loss 

 Possible هالمحتمل
Social/Emotional Impact 

ة   Potentialالمحتمل
Educational Needs 

and Programs 
-15السمع الطبيعي ١

0 NORMAL 
HEARING 

ة أثيرات اجتماعي ة / ال ت عاطفي
 .وإن وجد فھي قليلة ،ضارة

ة  ارات تربوي ب أي اعتب ال يتطل
معية درة الس بب الق ة بس  خاص

 .لديه
ن٢ ا يمك ل م أق

MINIMAL 
ي  الھامش

(Borderline) 
  ديسبل 25-16

 اعالت ال عة سريقد يفشل في التف
Fast Paced  ،ران ع األق م

ئة  ى التنش لباً عل ؤثر س ا ي مم
  .االجتماعية ومفھوم الذات

  ر قد يظھر بعض السلوكيات غي
 .Immatureالناضجة 

 اد ابته باالجھ ر  اص ھولة أكث بس
د  بب الجھ ائره بس ن نظ م
ى  تماع إل وب لالس المطل

  .اآلخرين

  ي ن اإلسھاب ف تفيد م د يس ق
 .Amplificationالكالم 

  اج ان يحت ي مك وس ف للجل
 .مناسب

  ن د م ى مزي اج إل د يحت ق
ردات  ى المف اه إل االنتب

Vocabulary  الم أو الك
خصوصاً إذا كان يعاني من 

 .التھاب متكرر في األذن
 تفادته تعمال  اس ن اس م

 .سماعة األذن
-MILD 39البسيط ٣

  ديسبل 25
  ،الغين لبية للب ات الس االتجاھ

دير  ى تق ران عل أثير األق وت
 .الذات

  د ل ق لوكيات مث يھم س ر عل يظھ
ة  الم اليقظ ي أح تغراق ف االس

Daydreaming ال ، اإلھم
Inattentive تماع ، واالس

ائي   Selectiveاالنتق
Hearing 

  ادر ى مص اء عل دم القض ع
اد  ى إيج ؤدي إل اء، ي الضوض

 .بيئة تعلم سمعية ُمعيَقة
 تماع ي ذول لالس د المب سبب الجھ

رين،  ذه لآلخ تمر لھ اد مس اجھ
.الفئة

 ا اءة يحت وس واإلض ج للجل
 .المناسبين

  يمكن أن يساعد معلم التربية
ة  يم اللغ ة بتقي الخاص

Language 
Evaluation  ة والمتابع

 .التربوية
  ارة اء المھ ى بن اج إل يحت

معية   Auditoryالس
Skill وير ردات ، وتط المف

Vocabulary راءة ، وق
الم   Speechالك

Reading . دعم وال
ا دير الخ راءة وتق ي الق ص ف
 .تالذا

 MODERالمتوسط  ٤
ATE: 54-40 

  ديسبل

  ة ي عملي رة ف اك صعوبة كبي ھن
ة  ئة االجتماعي التنش

Socialization  ران ع األق م
اديين،  ة الع عوبة عملي لص

 .االتصال
  ب ذات للطال دير ال أثر تق يت

ران ين واألق ديرات المعلم . بتق
لبية  دھم اتجاھات س مما يولد عن
ع  ل م تم التعام ث ي وه، بحي نح

ى الطالب عل ى أنه أقل قدرة  عل
ماعة  تعمال س بب اس تعلم بس ال
معية  زة الس األذن واألجھ

 .المساعدة

  يمكن أن يساعد معلم التربية
يم  ة تقي ي عملي اص ف الخ

 .اللغة والمتابعة التربوية
  ضرورة اإلسھاب في الكالم

Amplification. 
  وى ة القص وير الحاج لتط

راءة  فھية والق ة الش اللغ
 .واللغة المكتوبة

 اج لخدمات قراءة الكالم يحت
Speech Reading 

 Speechوعالج النطق 
Therapy.  
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ى الشديد  ٥ المتوسط إل
MODERATE 

To SEVERE: 
  ديسبل 69-55

  اض ذات، انخف وم ال ي مفھ ف
اعي  ج االجتم دم النض وع
ن  الرفض م اس ب واإلحس
ام  اآلخرين، وقد يتعرض لألحك
السلبية من قبل اآلخرين خاصة 

  .األقران والنظائر

  ة اعدة خاص اج لمس يحت
ي كل دوري ف الم، : وبش الك

د،  طلحات، والقواع والمص
ارة  ة، ومھ راءة، والكتاب والق

  .اللغة

 :SEVEREالشديد  ٦
  ديسبل 89-70

  الب ؤالء الط ل ھ د يفض ق
رانھم  ع أق ل م التواصل والتفاع
دان السمع،  انون من فق الذين يع
رانھم  ن أق زلھم ع د يع ذي ق وال

ن رغم م ى ال اديين، عل أن  الع
وم  ن مفھ د تحس ات ق ذه العالق ھ

ذات   Self Conceptال
 Sense ofواإلحساس بالھوية 

Identity لديھم.  

  اعدة ى مس ؤالء إل اج ھ يحت
الم  ي الك ة ف خاص

Speech  تماع واالس
Hearing  ة واللغ

Language. 
  ة اعدة التربوي المس

Educational 
Assistance  رورية ض
 .جداً لھذه الفئة

 دان الس رب فق ن إذا اقت مع م
ذه  (90-80) إن ھ بل، ف ديس

دمات  ى خ اج إل ة تحت الفئ
ي  ال الكل  Totalاالتص

Communication  أو
  .لغة إشارة

داً ٧ ديد ج الش
PROFOUND 

  ديسبل فأكثر 90

  ى د عل االعتماد على نحو متزاي
ة درة األذني فھية/ الق  الش

Aural/Oral 
Competence  ارات ومھ

  لغة اإلشارة
  

  

 ة اعدة دوري ى مس اج إل  يحت
ة  في الكالم واالستماع واللغ

 .والتربية
  رامج يص الب ب تخص يج

التربوية وخدمات اإلشراف 
ث  املة، بحي ناد الش واإلس
تمر  يم المس مل التقي تش

  .لالتصال وحاجات التعلم
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ب  ٨ ادي الجان أح
UNILATERAL 

دة  ة واح أذن طبيعي
ابة  رى مص واألخ
دان  ل بفق ى األق عل

  السمع الخفيف

 الب أكث ؤالء الط ون ھ ر يك
دروس بسبب  إرھاقاً في قاعة ال

 .الجھد المتزايد لسماع الكالم
  مع اھرة الس يھم ظ دو عل د يب ق

ائي   Selectiveاالنتق
Hearing. 

  اط وبعض يھن اإلحب قد يبدو عل
 .المشاكل السلوكية

  اك ن االرتب انون م د يع ق
ض  دان بع ن فق اج م واالنزع

 .الكالم الذي يسمعونه
  ر ية غي ال التعويض ردود األفع

ك المر غوبة قد تكون مشابھة لتل
ائي  الب ثن دى الط ودة ل الموج

  .اإلعاقة

  ؤالء الطالب د يتعرض ھ ق
عوبات  اطر الص لمخ
ة  م بحاج ذا فھ ة، ل التربوي
ر  ا تظھ وي حالم دعم ترب ل

 .الصعوبات لديھم
  دة قد تكون سماعة األذن مفي

  .لھم

)٣٤٣-٣٤٢: ٢٠٠٧أسامة محمد وآخرون، (  

  
  :يةالخصائص النفسية واالنفعال -ب

بالدراسة،وتكاد  اتناولت دراسات عديدة الخصائص النفسية واالنفعالية للمعوقين سمعيً 
ذه الدراسات تت ق ھ ىف ن خالل  عل م م ية لھ ائف النفس ى الوظ ؤثر عل معية ت ة الس أن اإلعاق

  .التصالاألفراد السامعين في مواقف ا ياتھم معسلوك
ابقة ال ات الس ى أن الدراس دالمؤمن إل د عب ير محم ية ويش ال شخص ى مج ت ف ى تم ت
ة وال واحى المزاجي ن الن ة ع ائج متناقض ت بنت م أت ة األص واحى االنفعالي ف والن تكي

،ولكن يمكن حصر السمات البارزة فى شخصية الطفل األصم من خالل الدراسات األخرى
  -:السابقة فيما يلى 

ى درجة ن ونصم يميلل الاطفاأل -١ ؤثر عل  مضجھإلى االنسحاب من المجتمع ، مما ي
  .االجتماعى 
ة فى  -٢ دوان والسرقة والرغب ل الع األطفال الصم لديھم مشكالت خاصة بالسلوك مث

  .الكيد باآلخرين وتوقيع اإليذاء عليھم 
  .إلى االشباع المباشر لحاجتھم  ايميل األطفال الصم غالبً  -٣
زً  -٤ م عج ال الص ر األطف حً  ايظھ ى  اواض ئولية ، وف ل المس ى تحم درتھم عل ى ق ف

  .درتھم على التكيف االجتماعى ق
ذه المخاوف ظھورً  -٦ ا تظھر المخاوف بصورة واضحة لدى البنات الصم ، وأكثر ھ

  ).٧٢-٧١:أ  ١٩٨٦محمد عبدالمؤمن، (ھو الخوف من المستقبل 
ائل  أن األصم يعيش وسط مجتمع عادي وھو محروم من) ١٩٧٣(ويرى فورث الوس

دماج، ه االن ه عرضةالتي تيسر ل ة مما يجعل ر لفظي أتي بسلوكيات غي  Non Verbalألن ي
درة  الي أو عدم  الق اعي واالنفع ى عدم  النضج  االجتم ل عل اديين دلي التي ھي في نظر الع
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اة الم ى مراع ة وضوابط السلوك،عل ايير االجتماعي دة ع يلة الوحي ا  الوس رغم من أنھ على ال
ة وا،للتعبير عن نفسه دان وأن من صفاتھم الشعور بالقصور والدوني لخوف من الفشل وفق

  ).٤٤: ٢٠٠٦في شريفة رشاد، (الثقة بالنفس وفشل في إقامة عالقات مع اآلخرين 
ادي،نظرً  ره الع ام لألصم عن نظي ق الع ل التواف ام يق ه ع وين بعض  اوبوج أخر تك لت

المفاھيم األساسية لديه،وذلك بسبب إعاقته السمعية وكذلك للتنشئة االجتماعية التي تسھم في 
وين يته تك ير شخص ت ،لذلك يش رو رفع ى عم الي إل و االنفع ى النم ؤثرة عل ل الم أن العوام

  -:لألصم تتلخص فيما يلي
ارة  - ١ ه إال باإلش ن نفس ر ع تطيع  التعبي و ال يس ل اللفظي فھ ى التعام درة عل دم الق ع

  .والحركة فقط
 .ازدواج األدوار حيث يعيش في عالمين، عالم العاديين وعالم المعوقين - ٢
 .)٥٢: ١٩٩٧عمرو رفعت،(ي أحالم اليقظة بشكل مختلف عن العادييناستغراقه ف - ٣

  :الخصائص االجتماعية -ج
اة ت ايواجه المعوق سمعيً  د من المواقف في الحي وزهالعدي ا  ع يلة التخاطب مع فيھ وس

اطاعاجزً  اكما يقف محدثه أيضً  افيقف عاجزً أفراد المجتمع، دأ شعور اإلحب ى  ،ويب يتسرب إل
اه مجتمع السامعين وقد يتولد ع،نفسه ر"ن ھذا اإلحباط االتجاھات العدوانية تج الم األكب " الع

  ).٥٨: ٢٠٠٧سامي عبدالحميد، (بالنسبة له 
ا  انون من كم دمياطى أن الصم يع دالغفار ال دالعزيز الشخص وعب أوضح كل من عب

ات افى صعوبة  ة عالق رھم من عادي السمع،إقام ع غي ة م ى جتماعي وإن كانت حاجتھم إل
د ما تدفعھم إلى التفاعل واالندماج مع  ااعل والتقبل االجتماعي غالبً التف بعض والبع بعضھم ال

ل  ن العاديين،والمي تالحم والتفاعع ك وال ى التماس ع إل ه م ر من ھم أكث ع بعض ل م
اديين دالعزيز ال(الع يدعب دمياطي، س دالغفار ال م ).١٠٢٤: ١٩٩٢، عب عر األص ذلك يش وك
الحيرة تال ب ه االخ اء محاولت يفھمونط بالناس،أثن انوا س ا إذا ك رف م ه ال يع دم  هألن أم ال،فع

ب  ي تتطل ه الت ه بذات ه ومعرفت ن تعامالت د م نھم تح ة وصل بي ود حلق اعر وج ه بمش معرفت
ه لحاجات الجماعة ومن  يعرف كيف يخضعالواتجاھات نظائره من العاديين،كما أنه  رغبت

م ال ر مودث تطيع أن يظھ ھولة،وبايس رين بس و اآلخ ه نح ادرً لتالى فت ل  ان ن أج عى م ا يس م
  ).٢١٤: ١٩٩٥لبنى الطحان، (اآلخرين 

اني من  ان اللغة ھي الوسيلة األولى لالتصال االجتماعي،فإن المعوق سمعيً إوحيث  يع
دة ففقدان االتصال اللغوي، ه من مشكالت عدي ى معانات ؤدي إل ذي ي ر عن األمر ال ي التعبي
م اآلخرين، ى اضطرابنفسه وفھ ؤدي إل ا ي تلخص في مم ي ت اعي والت ات في النضج االجتم

  ):٥٩: ٢٠٠٧؛ سامي عبدالحميد، ٧٧-٧٦: ٢٠٠١سري محمد ، (اآلتي 
  .ميله للعزلة بسبب التشكك في المجتمع من حوله - ١
 .الخوف من المستقبل - ٢
 .عدم القدرة على تحمل المسئولية - ٣
ة اال - ٤ تجاھات العجز عن التصرف في المواقف الصعبة، مما يولد لديه اإلحباط وتنمي

 .العدوانية
 .اإلشباع المباشر لحاجاته - ٥
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 .الكيد باآلخرين وتوقيع اإليذاء - ٦
 .شعوره بعدم التوافق الشخصي واالجتماعي - ٧
 .التمركز حول ذاته وعدم الوعي بفردية اآلخرين - ٨
 .محدودية الخبرة واالرتباك في التفكير - ٩

راد  د من األف ة من جانب العدي ى أن العزل الصم عن ولقد نظر معظم المختصين عل
ة  راض االجتماعي ارة لألم ا إش ى أنھ امعين عل ع الس ي Social Pathologyمجتم ا ف ،أم

ة خاصة الوقت الراھن فإن العديد من المختصين يتفقون بضرورة أن  تكون للصم ثقافة معين
ة اإلشارةوالتي تتمثل في بھم، ان، (االتفاق المشترك على لغ ان، كرفم ، )٥٥١: ٢٠٠٨ھاالھ

باع  ب إش ى جان ددتاحإل ي ح ة والت اتھم االجتماعي ات ھي  تياج ن االحتياج ة م ي مجموع ف
  ):٥٣: ١٩٩٥محمد صديق، (

  .الحاجة إلى الحب والتقدير والتقبل من اآلخرين -
 .الحاجة إلى الشعور باألمن والطمأنينة -
 .الحاجة إلى العطف والحنان وإلى المشاركة مع اآلخرين -
 .حدة اإلعاقةالحاجة إلى تعديل السلوك والتأھيل تبعاً ل -
 .الحاجة إلى المعرفة والتعلم من اآلخرين -

معيً  وقين س ائص المع رض خص ن ع تخلص م ة (اونس ية واالنفعالي ة والنفس العقلي
 وذلك نظًرامن فرد إلى آخر، اجوھريً  اأن تأثير اإلعاقة السمعية يختلف اختالفً ) واالجتماعية

اء النفسى للفرد،باإل ى صورة لتعدد وتنوع العوامل المحددة للبن ة عل أثير اإلعاق ى ت ضافة إل
رد ة للف ة والتنشئة االجتماعي اليب الوالدي وع األس ذلك تن رد عن ذاته،وك المعوق سمعيً . الف  اف

ة  ه المادي بع احتياجات ذي يش امعين ال الم الس و ع ر وھ الم األكب ي عالمين،الع يش ف يع
ن خالل ق م ذي يحق م ال ة،وعالم الص اء واألم هالمھني ى االنتم ه إل ان حاجات ن واألم

والتواصل،لذلك فإنه يحتاج إلى توفير األمان والطمأنينة والمشاركة األسرية في كل مواقف  
  .الحياة والشعور بقيمته في المجتمع

  :الخصائص النفسية واالجتماعية للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية
ة،يترتب ة النفسية واالجتماعي ة فاصلة من الناحي ة مرحل ة المراھق ر مرحل ا  تعتب عليھ

تعلم  ظھور ل،إذ ي م تكن موجودة من قب ع وحاجات جسمية ونفسية ل اھتمامات جديدة ودواف
م  ا أنھ ي المجتمع،كم واطنين ف اتھم كم ة وواجب ئوليات االجتماعي ل المس ئون تحم ا الناش فيھ
ة في  ذه المرحل اة األسرية،ولذلك يرغب المراھق في ھ زواج والحي يكونون أفكارھم عن ال

ه  االفردي مطالبً التشبث بوجوده  باالستقالل عن األسرة،وشق طريق جديد ورسم خط جديد ل
ه،في الحياة،وسعيه  ة خاصة ب وين ھوي تغناء في تك ه في نفس الوقت ال يستطيع االس إال أن
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دان رة اواجتماعًي ايً وج ن األس و،ع دة ونح رة جدي ل فك ى ك تمرار إل ا باس ل  وينطلق منھ ك
ى تنفيذه، د يصبو إل ذلك تعمشروع جدي ة واتصاالت ل ط حميم ا من رواب ا بھ ر األسرة وم تب

ب ة وتفاعل مشحون ھي مصدر اإلش ارة عميق اءح ان يج(اع النفسي لألبن : ٢٠٠٦، عيسىھ
د ٨٨ يد؛ محم د ١٩: ٢٠٠١، الس الم؛ حام عبان، ٢٣٩: ١٩٩٩، عبدالس د ش : ١٩٩٤؛ أحم
١٠٨.(  

ا وتعتبر مرحلة المراھقة من أكثر المراحل صعوبة بالنسبة للمراھق األ صم،ُيَواَجه فيھ
ر حيث  بصعوبات كثيرة خاصة بتحديد دوره الشخصي في األسرة والمجتمع ه تغي اط لدي أنم

وقين  ه المع ديد بأقران اط الش ى االرتب دين إل ام بالوال اط الت ن االرتب ة م ات االجتماعي العالق
ل اسمعيً  ى التقب ه إل ى حاجت ع إل ذي يرج راع ال ن الص الِى م توى الع ى المس افة إل ،باإلض

اديين ه الع ن أقران ره م از كغي تقالل واإلنج اعي واالس ال (االجتم دجم ؛ ١٤٦: ١٩٩٨، محم
وقين سمعيً  اولكن نظرً ).٦٣: ٢٠٠٢،محمدالسيد  ين المع رانھم من  الصعوبة االتصال ب وأق

ن  ة وم اة االجتماعي ن الحي اب واالنسحاب م الحزن واالكتئ يھم ب ود عل ك يع إن ذل العاديين،ف
ى شعورھاالتصال باآلخرين،إضا ديھ مفة إل ة ل اط اإلعاق الخزي بسبب ارتب العجز عن  مب ب

اج المعوق سمعيً )١١٣: ٢٠٠٥فوقية حسن، (اتخاذ القرار وتحمل المسئولية ذلك يحت فى  ا،ل
ر من ألى إشباع حاجته إلى األمن النفسيمرحلة المراھقة إ ا ،والتى تعتب ر الحاجات إلحاح كث
ه بصفة خاصة ون آمل ى أن يك اج إل ه  اًن،فھو يحت ذى يعيش في ع ال ى نفسه وداخل المجتم ف

  ).١٤٦:٢٠٠٦أيمن فوزى ،(

ب  ارت زين ا أش ودكم اعي ) ١٠٩-١٠٨: ٢٠٠٢( محم اھر النضج االجتم ن مظ أن م
  :واالنفعالي لذوي اإلعاقة السمعية ما يلي

  .ميل إلى العزلة عن المجتمع العادي، بسبب شعوره بالشك في المجتمع -
معيً  - وق س أ المع د يلج ى اق المظھر  إل ام ب ة باالھتم ه اإلحباطي ن مواقف ويض ع التع

أ  راف ويلج ى االنح أ بعضھم إل د يلج ا ق ة، كم النواحي البدني ام ب بس، واالھتم والمل
النتصار يُِ◌خِرج بعض  االبعض اآلخر إلى ارتكاب السرقة أو بعض الجرائم تحقيقً 

 .إحباطاته
أ المعوق سمعيً  - ى االستغراق في أحالم اليقظة، اقد يلج ه  إل ا صمام أمن ل باعتبارھ

ا في  اوألمنياته المكبوتة ودوافعه المحبطة، وإشباعً  ه التي ال يستطيع تحقيقھ لرغبات
 ).٢٠٣: ١٩٩٧سھير محمد، (الواقع 

ي تظھر بصورة  - تقبل والت ديھم بعض المخاوف، وخاصة الخوف من المس تظھر ل
 .واضحة لدى اإلناث أكثر من الذكور

د واألوا - دم الخضوع للقواع اض ع لطة، وانخف ن الس ر م ديھم، م وح ل توى الطم مس
 .(Jones, 1993)ات االكتئاب نتيجة لعدم شعورھم باألمن النفسي وتعرضھم لنوب

ة  )١٩٩٩(يوجه أحمد عزتعلى ما سبق، وبناءً    الوالدين خاصة والقائمين على رعاي
معيً  وقين س ى  االمع ىإل دور ف ا ي ى م راھق أن يفسحوا صدورھم إل ة  ذوي يننفس الم اإلعاق

رة ئلة محي كوك وأس ن ش معية م ى (الس ميع،ف ادل عبدالس ة )٦٦ :٢٠٠٥ع دادھم لتنمي ،وإع
ا و رون إليھ ي يفتق ارات الت ى المھ ية الت حة النفس ائص الص ع بخص ى التمت اعدھم عل تس
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ي،البناءة، ن النفس اتھم لألم باع حاج رص اوإش اندة لھم،وتوفير ف جيع والمس ذىلتش ر ال  األم
ة المراھ ه ثق زداد مع معيً ت وق س ه واآلخرين، اق المع ار بنفس وين أفك ى تك اعدته عل ومس

حيحة ن الحياة، ص ة ع رين ومواجھ ل آراء اآلخ ه وتقب ن ذات اح ع ى اإلفص جيعه عل وتش
  ).٣٢: ١٩٩٦؛ على عبدالنبي، ١٨: ٢٠٠٥جمال مختار، (المواقف بصالبة وعدم تجنبھا 

  :اأساليب التواصل بالمعوقين سمعيً / طرق) ٤( 
ة  ع أھمي ق تنب ات عن طري رات والمعلوم ل الخب ي نق رين ف ع اآلخ ة التواصل م عملي

ه ومعال الم وتحليل ذا الك م ھ ه فھ م يتبع ل ث ن المرس الم م دى الك مع ل الل الس ن خ ه م جت
ين البشرالمستقبل، انية وتتطور ويحدث التفاعل الطبيعي ب . وبذلك تستمر الحضارات اإلنس

ى إجراء ذفي عدم ا اومن ھنا تكمن مشكلة المعوق سمعيً  درة عل راد لق ك التواصل مع األف ل
  .أمام تعليمه وتربيته اكبيرً  امما يقف عائقً العاديين،

ث  ل إوحي رق للتواص دة ط رت ع د ظھ الم فقط،فق ى الك ف عل ال ال يتوق   ن االتص
معيً  وقين س ع المع الي  ام ي كالت د، (وھ امي عبدالحمي ريفة ٣٨-٣٥: ٢٠٠٧س   ؛ ش

  ):٤٢-٤٠: ٢٠٠٦رشاد، 
  .التصال اليدويطريقة ا –أ 
  .طريقة االتصال الشفھي -ب
  .طريقة االتصال الكلي -ج

بالتفصيل،ودار الحديث والجدل ) ٦شكل (ولقد تناولت العديد من الدراسات ھذه الطرق
وقين سمعيً حول أنسب ھذه الومازال  م ااطرق للتواصل مع المع د ،والذى استقر بھ ألمر بع

ا مع على طريقة واحھذا الجدل إلى االقتصار  ا وتكاملھ رغم أھميتھ دة وإھمال باِق الطرق ب
ذه الطرق و.بعضھا البعض وم كل وھذا ماستبرزه الدراسة الحالية من خالل عرضھا لھ مفھ

  .الفئة التي تستھدفھا وتتناسب معھاوعيوبھا،ومميزاتھا،وطريقة،
  )٦(شكل 

  اطرق التواصل مع المعوقين سمعيً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . )٨٢: ٢٠٠٥رجاء شريف، ( 
 :Manual Communicationطريقة االتصال اليدوي  - أ

قراءة 
  الشفاه

  لغة 
  اإلشارة

التدريب 
  السمعي

ھجاء 
  األصابع

الطريقة 
  الشفوية

الطريقة 
  اليدوية

  طريقة 
  التواصل 
  الكلي
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دو ام ي ا نظ رف بأنھ ة،تع وز يدوي تخدام رم ى اس د عل ات أو ي يعتم تمثل بعض الكلم
ربط على حاسة اإل اكليً  اوتعتمد اعتمادً و األفكار بغرض إيصالھا لآلخرين،المفاھيم أ بصار لل

ارة والمعنى، ين اإلش ة ب تخدام لغ ى اس ة عل ذه الطريق ة باألصابع وتشمل ھ ارة والتھجئ اإلش
  ).ھجاء األصابع(

يلة ال Sign Languageفتعرف لغة اإلشارة  - ا وس ر بأنھ تقبال المعلومات والتعبي س
ار  عنھا،فھى ل كلمات أو أفك د تمث خليط من األوضاع واألشكال والحركات في الي

ة المسموعة،محددة للتعبير عن أفكار و ى اللغ دل عل ى إشارامعلومات ت ت وتنقسم إل
  .وصفية وإشارات غير وصفية

ابع  - اء األص رف ھج ة Finger Spellingويع ة يدوي ية مرئي ارات حس ه إش  بأن
روف  ة واالللح ق عليھاالھجائي ة متف داد بطريق ة ،ع اندة للغ ة مس تخدم كطريق وتس

إلشارة الكلمة المستخدمة أو عدم وجود  ااإلشارة في حالة عدم معرفة المعوق سمعيً 
  .إشارة لھذه الكلمة

  :وتتميز طريقة االتصال اليدوي بعدة مميزات منھا على سبيل المثال ال الحصر
  .ابين المعوقين سمعيً  الغة اإلشارة من أكثر أساليب االتصال استخدامً  - ١
 .اال يتجزأ من مجتمع المعوقين سمعيً  اأصبحت لغة اإلشارة جزءً  - ٢
 .محددة أصبحت لغة اإلشارة أكثر صالحية وتحكمھا قواعد - ٣
ا أن اإلشار - ٤ ا يسھل أمر تقبلھ أخر مم ة واإليماءات تدخل في لغة المجتمع بشكل أو ب

 .من أفراد المجتمع
ة  - ٥ د والحرك ل الجھ ا يقل ة مم ة أو جمل ل كلم ة تمث ى أن الحرك ارة عل ة اإلش د لغ تعتم

 .المبذولة فيھا، لذلك فھي لغة مناسبة لألطفال الصغار
 .أنھا تشبه في تركيبھا ونظامھا اللغة اللفظية - ٦
يالد يساعد األصم أثبت - ٧ ت الدراسات أن استخدام لغة اإلشارة وھجاء األصابع منذ الم

اھم والتواصل ة من التف نعكس مع اآلخرين على إحراز درجات عالي ذي ي ،األمر ال
 .على تقبلھم لذواتھم

على الواقعية في التحدث بھا وتطويرھا بالشكل من خالل استخدامھا قد برھن الصم  - ٨
  .يعي لھم إلى حد كبير مقارنة باللغة اللفظيةالذي يحقق النمو الطب

  :يتمثل في اآلتي اكما وجھت لطريقة االتصال اليدوي نقدً 
ة إ، بل اعدم وجود إشارات موحدة عالميً  - ١ نھا ليست واحدة حتى في الدول الناطقة بلغ

  .واحدة
 .امعً ) ھجاء األصابع ولغة االشارة(صعوبة استخدام األسلوبين  - ٢
 .الة على كلمة معينة من فصل آلخر باختالف المعلماختالف اإلشارات الد - ٣
 .التھجئة باألصابع عملية قرائية وليست طريقة واقعية لتعليم اللغة لألطفال - ٤
م الكالم أو  - ٥ يعتقد البعض أن االعتماد على لغة اإلشارة يحد من رغبة الصم على تعل

 .القراءة
  .موضوعيميز بينھم سوى سياق القد تحمل اإلشارة أكثر من معنى ال - ٦
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  ذ الصم دوي التالمي ا  انظرً وتستھدف طريقة االتصال الي ى البقاي ا عل دم اعتمادھ لع
ً السمعية للمعوق سمعيً   .ا

 Oral Communicationطريقة االتصال الشفھي  -ب
فاه الم راءة الش الم وق ن الك ذ م ل تتخ ة للتواص ي طريق ية وھ الك األساس س

ى وجه المتحدث اإليماءات التي تظھر وتتعدى مالحظة الفم إلى مالحظة وفھم لالتصال، عل
ا يقال، ة م ى استخدام لمعرف وز الكالم الصادر من المتحدث وتشجيعه عل يره بفك رم وتفس

ه معية لدي ا الس ق .البقاي ً ويطل ا ا أحيان راءة  عليھ ة أو ق معية اللفظي ة الس   بالطريق
فاه  Speech Readingالكالم  راءة الش راءة البصرية أو ق شريفة ( Lip Readingأو الق
  ).٤٠: ٢٠٠٦رشاد، 

  :ويتميز االتصال الشفھي بعدد من المميزات منھا على سبيل المثال ال الحصر
  .تساعد األصم على الخروج من صمته والمشاركة في الحياة االجتماعية - ١
 .أكثر قدرة على فھم الكلمات المنطوقة اتجعل المعوقين سمعيً  - ٢
 .لقراءة والكتابةلتعلم ا اتتيح الفرصة أمام المعوقين سمعيً  - ٣
ل  اتجعل حديث المعوق سمعيً  - ٤ ة أقرب إلى األفراد السامعين من أي لغة أخرى مث لغ

 .اإلشارة
 .تعطي درجة من التحدث الواضح والفعال لذوي اإلعاقة السمعية - ٥
 .اتساعد على تنمية البقايا السمعية لدى المعوقين سمعيً  - ٦
 .مع اآلخرين اتساعد على إثراء تواصل المعوق سمعيً  - ٧
 .يمكن تدريبه على طرق أخرى للتواصل بجانب ھذه الطريقة - ٨
 .الحياة العامة والعلمية واالجتماعية ىف طريقهمن شق  اتمكن المعوق سمعيً  - ٩

  :يتمثل في اآلتي اوقد وجھت لطريقة االتصال الشفھي نقدً 
ًرا - ١ ين، نظ د تتضمن بعض التخم ا،  ق د نطقھ روف عن ات والح ابه بعض الكلم لتش

  .شكل لھا عند النطق وبعض الحروف ال
 .ال تستخدم بمفردھا ىليست عملية سھلة فھ - ٢
 .تتطلب وجود أساس لغوي مناسب ومعرفة كاملة بقواعد اللغة وثروة لغوية كبيرة - ٣
نفس ا - ٤ ون ب معيً ال تك وقين س ع المع د جمي ارة عن ة  انظرً ،المھ ى درج د عل ا تعتم ألنھ

ة والخ ه اإلعاق دثت في ذي ح ر ال مع والعم د الس ه، اإلصابة بفق ي اتيحت ل رات الت ب
 .والعديد من العوامل البيئية

فاه  األن المعوقين سمعيً  باإلحباط، نظًرا اتصيب أحيانً  - ٥ راءة الش ة ق ليست لديھم موھب
 .العاديينبعض وكذلك 

 .اتتطلب وجود بقايا سمعية لدى المعوقين سمعيً  - ٦
 .تتطلب مواجھة دائمة من المستمع للمتحدث - ٧
 ھي الصم وضعاف السمعوتستھدف طريقة االتصال الشف.  

  :طريقة االتصال الكلي -ج
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ر  ى كس دف إل ة للتواصل وتھ كال الممكن ل األش امل،تجمع ك ي أداة االتصال الش وھ
ليم، عزلة األصم عن بيئته وعما يدور حوله، مما يضمن الي س اعي انفع وبناء له توافق اجتم

ا ويجابى نحو الذات واآلخرين،إمفھوم  تفادة من أي بقاي ارآواالس ا أسلوب  ث د يلغيھ سمعية ق
  .تواصل آخر وتالفي عيوبھا

  :الحصرالمثال الوتتميز طريقة االتصال الكلي بعدد من المميزات منھا على سبيل 
على عمليات النمو المختلفة وتحسن مھارات االتصال والتفاعل، حيث  اتؤثر إيجابيً  - ١

  .تساعد على النمو العقلي وتنمية القدرة على التحصيل األكاديمي
 .ة اللفظية وغير اللفظية في التواصلتتضمن اللغ - ٢
 .تالفي عيوب طرق االتصال األخرى، وتزيد من كفاءة لغة اإلشارة عند األطفال - ٣
 .تتيح لھم التعبير عن حاجاتھم ورغباتھم ومشاعرھم - ٤
 .ر بديل عملي للكالمتسھل عملية االتصال اللفظي وتوف - ٥
 .نتباهاستثارة الدافعية وزيادة مستوى االتساعد على  - ٦
 .فعالة ومؤثرة لدى ذوي الصمم الحاد - ٧
معيً   - ٨ وقين س دى المع ذات ل دير ال توى تق اع مس ى ارتف اعد عل ث اتس اك إ، حي ن ھن

 .عالقة موجبة بين تقدير الذات وأساليب التواصل المستخدمة
معيً  - ٩ وقين س ين المع ة ب روق الفردي ي الف ا  اتراع ل إليھ ذلك يمي مع، ل ة الس ي درج ف

  .ما بينھم وبين بعضھم البعض وفيما بينھم وبين العاديينفي االمعوقون سمعيً 
  ألنھا تعتبر أفضل طرق التواصل مع انقدً  طريقة االتصال الكلىوال تواجه ،

  .(Hardman, 1999: 415) االمعوقين سمعيً 
 وتستھدف ھذه الطريقة الصم وضعاف السمع.  

اءً  بق وبن ا س ى م رق  ل عل ي أفضل الط ي ھ ال الكل ة االتص إن طريق ع ف لتواصل م
ى حدة، ااحتياجات وقدرات كل معوق سمعيً  جميعحيث أنھا تلبي ،االمعوقين سمعيً  وتعمل عل

وقين سمعيً على تنمية ما لديه من قدرات لغوية ين المع ة ب ،وتتناسب ا،وتراعى الفروق الفردي
  .وطبيعة كل موقف يتعرضون له

  :الوقاية من اإلعاقة السمعية) ٥(
روا " )صلى هللا عليه وسلم (ضرنا قول الرسول الكريملوقاية يحعند الحديث عن ا تخي

لم "كم فإن العرق دساسفلنط ه وس ر . صدق رسول هللا صلى هللا علي الرغم من أن الكثي وب
ات األخرى،إال أن األخذ  ك شأن اإلعاق من أسباب اإلعاقة السمعية غير محددة شأنھا في ذل

در اإلبعاقة اإللتجنب حدوث  اباألسباب مھم جدً  ا ق ار حدوثھا وتحولھ ل من آث ان أو التقلي مك
  .إلى إعاقة

  ):٤٤-٤٣: ٢٠٠٠عصام نمر، (إلى ثالثة أقسام ھي ) التدخل المبكر(وتنقسم الوقاية 

  :منع حدوث اإلعاقة: األول
ة، وھذا يكون من خالل األخذ باألسباب المؤدية ا لإلعاقة السمعية والمعروف ومن أھمھ

دخين،لحصبة األالوراثة وإصابة األم الحامل با اقير الطبية،والت اول العق ة وتن والتعرض لماني
ر األم ر عم ة وكب ينية، وسوء التغذي ا…لألشعة الس ة أثن ة لإلعاق باب المؤدي ذلك األس  ء، وك
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اء   دم والنزيف أثن ي ال ادة الصفراء ف بة الم اع نس ل نقص األكسجين وارتف والدة مث د ال وبع
راض ا ل للصدمات واألم والدة وتعرض الطف از أول ال مم بالرصاص أو بغ رة والتس لخطي

  .أكسيد الكربون

  :)االكتشاف المبكر لإلعاقة(اكتشاف اإلعاقة بشكل مبكر: الثاني
ع ى من ا تفاقم يساعد االكتشاف المبكر لإلعاقة السمعية عل ا بشكل الوھ ل من آثارھ تقلي

الجھا والسيطرة يمكن عفإنه  امبكرً  تم اكتشفھاأن بعض الحاالت إذا ماإلى ذلك إضافة كبير،
ذ المتابعة المستمرة والجيدة العناية الطبية لكن ذلك يتطلب ،لھا عليھا ومنع حدوث اإلعاقة من

  .سمعيةالعاقة اإلمن الممكن بتضاعفھا حدوث  الوالدة،وحماية األفراد من األمراض التى

  :منع مضاعفات اإلعاقة وتطويرھا: الثالث
دراتھم؛باإلعاقةالمصابين وذلك من خالل تقديم المساعدة لألفراد  التكيف و؛الستغالل ق

اھيم مع طبيعة ھذه اإلعاقة والتحدى لھا،و رات والمف ة لتعويضھم عن الخب رامج مكثف تقديم ب
  .الحصول عليھا بسبب إعاقتھمالتي لم يستطيعوا 

 ً الصالبة النفسية ونفسي األمن الالعالقة بين الشعورب: رابعا
  ذوي اإلعاقة السمعية لمراھقينل

ان ية اإلنس ون شخص ا، تتك يش فيھ ي يع ة الت الل البيئ ن خ الل م ن خ دد م والتي تتح
ىوانفعاالته، هسلوكيات ديره  فإحساس الفرد بتقدير اآلخرين له يؤدي إل ه بنفسه وتق اع ثقت ارتف
ان .وبالتالي إحساسه باألمن واألمان والطمأنينة النفسيةلھا، إن حرم ك ف ى العكس من ذل وعل

ير والتقبل في المنزل أو المدرسة أو المجتمع فإنه قد ينشد جماعة  أخرى الفرد من ھذا التقد
ا بعض  ن خاللھ لك م ة يس وية أو منحرف ة س ت جماع واء كان دير س ذا التق ا ھ تمد منھ يس

  .واألمان السلوكيات وذلك من أجل إشباع حاجته إلى التقدير
ن األح ر م ى الكثي ان عل ه اإلنس يش في ذي يع الي ال رة وينطوي العصر الح داث المثي

نه النفسي األمر الذي يشعر معه اإلنسان بالتھديد ألمرابات النفسية والقلق واالكتئاب،لالضط
ة بالنفس، ه الثق اغطة،ولكوفقدان ف الض ذه المواق اب ھ ة واجتن ى العزل أ إل س ويلج ي نف نه ف

تمالوقت يحتاج إلى من ير ه ليس األمن النفسي،كن إلي ذا الشعور ب ه ھ ي والذي يساعده فد من
داث الضاغطة ذه األح ة ھ ون . مقاوم وة تك ة من الق دة اآلمن ذه القاع ون ھ ا تك در م ى ق وعل

والرضا ة على المبادأة واقتحام المجھول،واالبتكار والشعور بالھوية،شخصية الفرد من القدر
ذات واآل ن ال ي،ع التوازن النفس اس ب رين واإلحس واخ ذا الت ق ھ رد ومن منطل عر الف زن يش

ة الشخصية اوم ،بالكفاي ول ويق ن المجھ وف م ة ودون خ اؤل وثق تقبل بتف ى المس ويمضي إل
  .االمواقف الضاغطة بصالبة نفسية ويجعلھا مواقف للنمو أكثر منھا تھديدً 

ه ى تكوين ه،يؤدي إل األمن النفسي من حول رد ب لبية عن  بينما عدم شعور الف اذج س لنم
ه واآلخرين، عر بالتھديذات ه ويش ن حول ه وم ة بنفس د الثق ه فيفق ي نفس ك ف د والش

دفاع  ه ال يستطيع  ال ه في الحياة،ألن دة والحق ل ه عديم الفائ واآلخرين،وينظر لنفسه على أن
جدوى، وتمتد ھذه النظرة التشاؤمية إلى مستقبله فيشعر  ىعن نفسه وال التوصل إلى قرار ذ
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تنوالعزوف عن الحياة وتمنى الموت،والدخول ضمن دوامة الضغوط، باالكتئاب زف التي تس
ي رض النفس ريع الم ه ص ه وتجعل دورھا طاقات ه . ب رد إحساس د الف ية تفق غوط النفس فالض

بالسعادة والتوازن وشعوره باألمن النفسي، ولكن وجود المصادر الشخصية للفرد كالصالبة 
ون  ي تتك قة، والت رة للمش اغطة والمثي داث الض ايرة األح ى مس اعده عل ية تس ذه  –النفس ھ

  .الل أفراد الجماعة التي ينتمي إليھابدورھا من خ –المصادر 

رد من خالل وجوده  وبناءً  بھا الف على ذلك، يتضح أن الصالبة النفسية يمكن أن يكتس
دعيم  ى ت ل عل اھم، وتعم دير والتف ا  بالحب والعطف والتق في جماعة سوية، تحوي أفرادھ

ا  ة في نفوس أفرادھ ة أم –الخصائص اإليجابي ى الصمود والمقاوم درة عل ام الضغوط كالق
ة من  وااللتزام والتحكم في ھذه الظروف الضاغطة والتحدي لھا والمبادأة واالستكشاف للبيئ

ذه الجماعة –حوله  . وذلك من خالل إشباع حاجاته إلى األمن النفسي في ظل وجوده في ھ
عندما سئل عن سلوكه في  –صلى هللا عليه وسلم  –وھذا يدعونا إلى تذكر قول المصطفى 

ي، والحب أساسي، : وأسلوبه في التعامل فقالالحياة  ل أصل دين الى، والعق ة رأس م المعرف
دق ر ي ص ر هللا أنيس لى هللاوذك ول هللا ص ة  س ية االجتماعي ادر النفس لم، فالمص ه وس علي
بعض الخصائص النفسية كالصالبة النفسية ، والتى لكتساب الفرد كاألمن النفسي يؤدى إلى ا

ى  دورھا إل ة تؤدى ب يم الضغوط تقييًمقتنمي ى تقي ر عل ه و اواقعًي ادرة أكب ر نجاًحتجعل  اأكث
لتزام والتحكم والتحدى والثقة فى األمان لال وفاعلية فى مواجھتھا ، فاألمن النفسى ھو قاعدة

  .نموذج مقترح لتوضيح ھذه العالقة )٧(ويعتبر شكل  الذات واآلخرين ،

  ) ٧(شكل                           

  رح للعالقة بين الشعور باألمن النفسي والصالبة النفسيةنموذج مقت

  

  

  

  

     

  

  

  الفعالة للضغوطالمواجھة                                        وضع استراتيجيات سليمة  

  الشعور باألمن النفسى
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  وبدائل لمواجھة الضغوط 

  

  

  

 

ا من  زة من حيث خصائصھا عن غيرھ ة متمي ل مرحل ة تمث ولما كانت فترة المراھق
درات  ة،وفترة ظھور ووضوح الق االت والحاجات المختلف المراحل،فھي فترة استيقاظ االنفع
دفاع  ة واالن اس والحيوي رة  الحم ر فت ذلك تعتب ة وغيرھا،وك مية والعقلي ات الجس واإلمكان

جل االستقالل والشعور بالھوية،وكذلك فترة مواجھة الضغوط ونقص الخبرة،والصراع من أ
ى إشباع .في سبيل سعيه إلى تحقيق ھذا االستقالل والھوية لذلك فالمراھق في حاجة ماسة إل

ذلك في  حاجته إلى األمن النفسي في ظل ھذا الصراع الذي تتسم به أغلب مظاھر حياته،وك
ة ص ى تنمي ة إل بيل مقاحاج ي س ية ف ذهالبته النفس ة ھ راع وم ي  اتالص غوط الت والض
  .له اللنمو وليس تھديدً  اضروريً  اتواجھه،واعتبارھا أمرً 

رات اوبالنسبة للمراھق المعوق سمعيً  ادي من حيث التغي ،ال يختلف عن المراھق الع
ى األمن  ه إل د إشباع حاجت ذه المرحلة،ويع ا في ھ النمائية التي تطرأ على شخصية كل منھم

ة،بل تنميمن ثم النفسي و ك المرحل ائي في تل ر من إة صالبته النفسية أھم مظھر نم ا تعتب نھ
ه  اأكثر المظاھر أھمية بالنسبة للمعوق سمعيً  ا تفرضه علي ك نظراً لم ه العادي،وذل عن قرين

اب  ع واكتس ي المجتم ام ف راط الت ى االنخ درة عل دم الق ل وع ة التعام ن محدودي ة م اإلعاق
ى االنخراط في الخبرات التي تعينه على ممارسة أد و في حاجة إل واره االجتماعية،لذلك فھ

دم  ية وع البة نفس ه بص ق ذات ة وتحقي وف أو رھب ي دون خ ن النفس اعر األم ع بمش المجتم
ق  اتقف حاجزً  الدخول في دوامة المرض النفسي عند مواجھة أي عقبة في سبيل سعيه لتحقي

  .وأھدافه رغباته

  ايجابية للضغوط والمواقف المختلفة

 الصالبة النفسية  



  

  
  

  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  ميـــتقد          
 . ةـــــــــــــالدراس عينة  :أوالً 
  .ةــــــــــــأدوات الدراس: اثانيً 

 .ق ــــــــإجراءات التطبي: اثالثً 

  . أساليب المعالجة االحصائية: ارابعً 
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  الفصل الرابع 
  إجراءات الدراسة    

  تقديم
ة فى يتضمن ھذا الفصل اجراء ة المتمثل ة ات الدراسة الحالي ا العين ى أجريت عليھ الت

ة  ة وكيفي ى الدراس تخدمة ف ا،واألدوات المس ة اختيارھ ة وكيفي دإالدراس وات ع م خط ادھا ث
راءات التطبيق ة واج ة الدراس ي معالج تخدمة ف ائية المس اليب اإلحص ى األس افة إل ،باإلض

  -:وذلك كما يلي،البيانات التي تم الحصول عليھا

  عينة الدراسة: والً أ
ت معيً  أجري وقين س راھقين المع ن الم ة م ى عين ة عل اث   االدراس ذكور واإلن ن ال م

ى ثالث مجموعات  ة ف ذه العين يس بمحافظة الشرقية،وتمثلت ھ ازيق وبلب دينتى الزق ىبم  ھ
  -:كالتالى ، ومترية وعينة الدراسة الكلينيكيةالعينة االستطالعية وعينة الدراسة السيك

  :ينة االستطالعيةالع) أ(
ن  تطالعية م ة االس ت العين معيً  اطالًب)٩٣(تكون وقين س راھقين المع ن الم ة م    اوطالب

اث،  ٥٠( ور ٤٣إن ل ) ذك د األم ن طالب معھ ة م ة والثانوي رحلتين اإلعدادي ن طالب الم م
ين ا ب ارھم م ة الزقازيق،تراوحت أعم مع بمدين بمتوسط  اعاًم)٢١-١٥(للصم وضعاف الس

ة (بين درجة إعاقتھم ما تراوحتحيث ،)٢.١٢(وانحراف معيارى اامً ع)١٨(عمر زمنى إعاق
  .خارجية إقامة  وقامة داخلية إ اختلفت نوعية اقامتھم مابينو،)إعاقة جزئيةو كلية 

  :العينة السيكومترية ) ب(
وقين سمعيً  اطالبً )١٨٠(تكونت عينة الدراسة األساسية من راھقين المع  اوطالبة من الم

ور، ٨٧(  اث ٩٣ذك ين)إن ا ب ارھم م ت أعم نة)٢١-١٥(،تراوح ر  س ط عم بمتوس
ى ارى اعاًم)١٨(زمن راف معي ت،)٢.١٢(وانح ة د وتراوح ة كلي ين إعاق ا ب اقتھم م ة إع رج

ة وعددھمو )٧٩ (وعددھم ة جزئي ةوتختلف نوع ) ١٠١(إعاق ة  ي ة داخلي ابين إقام امتھم م إق
ة إلعينة من طالب المرحلتين اال،وقد تم اختيار وإقامة خارجية ة والثانوي د األمل بعدادي معھ

ادات للصم وضعاف  اطف الس ھيد ع ة الش ة الزقازيق،ومدرس مع بمدين للصم وضعاف الس
  .السمع بمدينة بلبيس محافظة الشرقية

  
  وصف خصائص العينة

ى  من - ابين: حيث العمر الزمن ة الدراسة م ى لعين راوح العمر الزمن ) ٢١ – ١٥(يت
  .ة سنة وھم يمثلون مرحلة المراھق

وقين سمعيً  :عاقة اإلمستوى من حيث _  راھقين المع ة من الم  اتم اختيار أفراد العين
تتراوح مابين  جزئية وإعاقةديسبل،٩٠أكثر من  كلية إعاقةدرجة إعاقتھم مابين  بحيث كانت

  .عاقة السمعيةخرى بجانب اإلأعاقات إواستبعاد الحاالت التى تعانى من ،ديسبل ٨٩-٢٦



  الفصل الرابع  إجــراءات الدراســـة

 

 

  لعينةمبررات اختيار ا

ى _  ا إل ة أتم اختيار عينة الدراسة من مرحلة المراھقة،حيث ترجع أھميتھ ا مرحل نھ
ة  ئوليات االجتماعي ل المس ئون تحم ا الناش تعلم فيھ ة،إذ ي ة االجتماعي ن الناحي لة م فاص

ا أوواج ى المجتمع،كم واطنين ف اتھم كم اة ب ى حي ة ف ة والتطوري رات النمائي م الفت ن أھ ا م نھ
دد ان،إذ يتح يتھم  االنس ور شخص الى تتبل د وبالت ا بع باب فيم اره الش ذى يخت ق ال ا الطري فيھ

ال من  كما تعتبر.وتأخذ مالمحھا الثابتة اعى واالنتق اق الوجدانى والنضج االجتم رة االنبث فت
اة  وتر والشد واألزمات النفسية وتسودھا المعان ا العواصف والت الطفولة إلى الشباب تكتنفھ

ق راع والقل اط والص عور  واالحب ذاتى والش تقالل ال ق االس ل تحقي ن أج كالت م والمش
  .نتيجة ھذه الصراعات النفسى  والتوافق وعدم الشعور باألمن،بالھوية

راوح درجة   _ ابين إروعى اختيار أفراد ھذه العينة من الجنسين ممن تت اقتھم م ( ع
ا فى وذلك لبحث الف) داخلية و خارجية ( وتختلف نوعية إقامتھم) جزئية  –كلية  روق بينھم

  .األمن النفسى والصالبة النفسية 

  :العينة الكلينيكية ) ج(
رفيتين التين ط ى ح ة عل ة الكلينيكي ة الدراس وت عين ة و(احت ة المنخفض ة الحال الحال

ة السيكومترية وفًق،وتم اختي)المرتفعة على مقياس األمن النفسى درجاتھما  اارھما من العين ل
  .على مقياس األمن النفسى 

ً يثان   : أدوات الدراسة: ا
  :تتمثل أدوات الدراسة الحالية فى اآلتى 

 :وتتمثل فى ات الدراسة السيكومترية،أدو_ 
  .استمارة بيانات عامة  - ١
  ) .إعداد الباحثة(مقياس األمن النفسى للمراھقين ذوى االعاقة السمعية  - ٢

  ) .داد الباحثةإع(مقياس الصالبة النفسية للمراھقين ذوى االعاقة السمعية _ ٣         
  :أدوات الدراسة الكلينيكية ، وتتمثل فى اآلتى  _

  . )١٩٩٥يھاب الببالوى إ :عدادإ(                     ستمارة دراسة الحالة إ_١      
  .) ١٩٩٨،حسن مصطفى: عدادإ(ستمارة المقابلة الشخصية                 إ -٢      
  .)محمد نجاتي ، أنور حمديترجمة (  T.A.Tاختبار تفھم الموضوع للكبار _ ٢      
  :على النحو التاليلھذه األدوات كل على حدة تعرض الباحثة سوف و

  ؛ أدوات الدراسة السيكومترية -

  : ستمارة بيانات عامةإ )١(
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اءً إوھى  احص بن ا الف ات يملؤھ تمارة بيان معيً  س وق س تجابة المفحوص المع ى اس  اعل
  -:وتشمل على ،  ھا للغة االشارةعلى بنود ھذه االستمارة بعد ترجمت

  اختيارى ( االسم. (  
  نثىأ) (ذكر(الجنس. (  
  تاريخ الميالد.  
  اسم المدرسة.  
 ضعيف سمع) (أصم( عاقة إلدرجة ا. (  
 التوجد) (توجد(خرى أعاقات إ. (  
 خارجية) (داخلية(قامة نوع اإل. (  
  سرة فراد األأعدد.  
  الترتيب الميالدى. 

   سى للمراھقين ذوى االعاقة السمعيةمقياس األمن النف )٢( 
PSYCHOLOGICAL SECURITY QUASTIONNAIRE FOR HEARING IMPAIRED 

ADOLESCENTS 

الباحثة/ إعداد  

ة  راھقين ذوي اإلعاق دى  الم اس األمن النفسى ل أعدت الباحثة ھذا المقياس بغرض قي
  :المقياس اتبعت الباحثة الخطوات التالية ھذا السمعية،وإلعداد 

.االطالع على بعض المقاييس التى أجريت فى مجال األمن النفسى  _أ       
.وضع الصورة المبدئية للمقياس _ ب      
.التجريب المبدئى للمقياس _ ج      
) .تقنين المقياس(كفاءة المقياس _ د      
.الصورة النھائية للمقياس _ ھ      
_: ألمن النفسى ومنھاالتى ھدفت إلى قياس ا االطالع على بعض المقاييس  -أ  

ة  ى ثالث اس ف ذا المقي ميم ھ ى تص ة ف ا الباحث دت عليھ ى اعتم ادر الت ر المص تنحص
  :مصادر ھى 
ن :  المصدر األول ال األم ى مج ة ف ات المتاح يكولوجى والدراس راث الس ى الت االطالع عل

  :النفسى 
رإحيث قامت الباحثة باالطالع على ماأمكن الوصول  اث ليه من دراسات وبحوث وت

  . واالستفادة منه فى معرفة كل مايتصل بھذا المجال،من النفسىسيكولوجى فى مجال األ
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ذوى اإلاإل:  المصدر الثانى اييس الخاصة بالحاجات النفسية ل ة السمعية طالع على المق عاق
  :عاقة السمعية ومشكالت المراھقين ذوى اإل

راھقين انفسية ومشكالت قامت الباحثة باالطالع على المقاييس الخاصة بالحاجات ال لم
اس األمن النفسى،حيث ذوى اإل ا فى وضع مقي ه أعاقة السمعية لالستفادة منھ فى حدود _ن

عاقة السمعية واقتصرت اليوجد مقياس يتناول الشعور باألمن النفسى لذوى اإل_ علم الباحثة
  .المقاييس التى اطلعت عليھا الباحثة على تناول فئة العاديين 

  -:التى تم االطالع عليھا  ومن المقاييس
  )٢٠٠٦:سراج أيمن (عدادإ مقياس الحاجات النفسية لدى المراھق األصم     )١(

ون  ذين يمثل راھقين الصم ال يھدف ھذا المقياس إلى التعرف على الحاجات النفسية للم
اد وھى ا فئة خاصة عن غيرھم من المعوقين،ويتكون ھذا المقياس من ة أبع ى أربع لحاجة إل

ل، ةوالحاجات االالتواص ة لأل(نفعالي دير الحاج ة لتق ب، الحاج ة للح ن، الحاج م
اس من. التعليمية التأھيلية جتماعية،والحاجات،والحاجات اال)الذات ارة )٣٦(وتكون المقي عب

ع  د األول،) ٨([بواق ارات للبع انى،) ٨(عب د الث ارات للبع د )٩(عب ارات للبع عب
ث، ع )١١(الثال د الراب ارة للبع ذه ،]عب ت ھ ارات ترتيًبورتب اب صدق ،ادائرًي االعب وتم حس

داخلى  وى والصدق الظاھرى واالتساق ال دة طرق ھى صدق المحت اس من خالل ع المقي
  .والصدق العاملى 

   اكالت الطلبة المعاقين سمعيً مقياس مش )٢(
   )٢٠٠٥:صالح، محمد  فرجإبراھيم (عدادإ                            

ى يھدف ھذا المقياس إلى بحث الم ة السمعية والت شكالت الناتجة عن اإلصابة باإلعاق
ة ،تؤثر بدورھا على الجوانب النفسية واإلجتماعية لھم ائج علمي ى نت وذلك بھدف الوصول إل

ر األ كل حج اس تش ون المقي بة لھم،وتك دمات المناس ديم الخ ة لتق دة أولي اس وقاع س
ن كالت األ)٤٣(م ى المش ية ھ االت رئيس ة مج ى أربع ة عل ارة موزع ون عب رية وتتك س
ن ن)٧(م ون م لية وتتك كالت التواص لوكية )٩(عبارات،والمش كالت الس عبارات،والمش

عبارة،وتم حساب صدق ھذا المقياس من خالل صدق المحكمين )١١(واالنفعالية وتتكون من
  . لفا كرونباخأوثبات المقياس من خالل معامل 

  )٢٠٠٢: السيد فرحات (عدادإ        االنفسية للمعوقين حسيً  مقياس الحاجات) ٣(
وقين سمعيً  ية للمع ى الكشف عن الحاجات النفس اس إل ذا المقي ا من  ايھدف ھ وترتيبھ

عبارة روعى فى اختيارھا أن تشمل جوانب )٨٨(حيث األھمية لھم،ويتكون ھذا المقياس من
يً  وقين حس ية للمع ات النفس ول الحاج دور ح دة ت وفين (اع م/ المكف ة ) الص ق بطريق ويطب

ى استخدمتھا معلمات فردية،وت اس من خالل اإلشارات الت  الطالبم صياغة عبارات المقي
ى لسان ا داده سھولة  لطالبالصم والعبارات التى وردت عل د روعى فى إع المكفوفين،وق

ارة عن  ر كل عب رة واحدة وأن تعب ارة فك ارات وأن تضمن العب اللغة وعدم التحيز فى العب
  .حاجة من الحاجات النفسية 

  : ھى االمقياس عشر حاجات نفسية للمعوقين حسيً وتضمن 
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ى  ة إل ة لالنتماء،والحاج ة لألمن،والحاج ة للعطف،والحاج ة لالنجاز،والحاج الحاج
ب  ى تجن ة إل تقالل،والحاجة للجنس،والحاج ة لالس دة،والحاجة للترويح،والحاج المعاض

  .الدونية،والحاجة إلى االستعراض 
تجابات المفحوصين بطريق دير اس م تق رت وت ن  Lekertة ليك تجابة م درج باالس بالت

رفض من خالل مدرج ثالثى  دائًم ى أقصى درجات ال   اأحياًن  اأقصى درجات الموافقة إل
ادرً  وىان دق المحت ة ص الل طريق ن خ اس م دق للمقي اب الص ى (،وتم حس رض عل الع

ة النصفية وم)المحكمين ة التجزئ ة ،كذلك تم حساب الثبات لھذا المقياس من خالل طريق عادل
  .سبيرمان واالتساق الداخلى للعبارات 

  المقاييس فى مجال األمن النفسى بعض االطالع على :  المصدر الثالث
اييس األمن النفسى،ومن إقامت الباحثة باالطالع على كل ماأمكن الوصول  ليه من مق

  -:المقاييس التى تم االطالع عليھا ھذه 
  ن    عدم األما –لألمان  Maslowاختبار ماسلو  )١(

  )) ت.د: (عبدالرحمن عيسوى ( عده للبيئة العربيةأ                              
ر يھدف ھذا المقياس إلى التعرف على الشعور باأل ذى يعتب راد وال من وقياسه لدى األف

اس للكشف عن  اسلوكيً  امن أھم محددات الصحة النفسية،لذلك فھو ليس مقياسً  اواحدً  ل مقي ب
نالمشاعر الداخل ة م اس فى صورته النھائي ذا المقي دً )٧٥(ية للفرد،ويتكون ھ ى  ابن مقسمة إل

ه (ساسيةصور متكافئة تعبر عن األبعاد األ ثالث رد بأن المتمثلة فى ثالثة أبعاد ھى شعور الف
اء واأل عوره باالنتم وب ومقبول،وش اض محب ة وإنخف عوره بالطمأنين ع مجتمعه،وش ة م لف

داً (ثانويةواألبعاد ال) مستوى القلق لديه اد األ المتمثلة فى أحد عشر بع ة من األبع ساسية منبثق
ة ة ،)الثالث ى عين فية عل ة النص ة التجزئ ار بطريق ات االختب اب ثب لو بحس ام ماس وق
اط فردٍ )١٠٠(قوامھا ار)٠.٨٦(وكان معامل االرتب ات االختب غ ثب ام ماسلو )٠.٨٤(وبل ا ق ،كم

ى بي ن خالل الصدق التالزم ار م تون للعصاب بحساب صدق االختب ار ترس ين اختب ه وب ن
اط ل االرتب ان معام اط )٠.٦٨(وك ل ارتب ابية بمعام ة العص و للنزع ار رين ،واختب

درجة وتعنى الدرجة المرتفعة عدم  ٧٥،وكانت الدرجة العظمى الختبار ماسلو )٠.٨٥(قدره
  .ن النفسى نى الدرجة المنخفضة الشعور باألمن النفسى بينما تعور باألمالشع

  )١٩٩٢:  عيدمحمد ( عدادإ                         من   س فقدان األمقيا) ٢(
ى  اس إل ذا المقي دف ھ دى المراھقينيھ ن ل دان األم اس فق اس ،قي ذا المقي ون ھ ويتك

ن ى )٣٦(م ارة ف ل عب ى ك ة عل درج اإلجاب ارة تن تجابتينعب م ، ال( اس ى )نع د روعى ف ،وق
  .بذاتھا والتحتمل أى لبس أو تأويل ن تكون بسيطة وواضحةأصياغة عبارات ھذا المقياس 

دان األمن من خالل طريقتى الصدق المنطقى العرض (وتم حساب صدق مقياس فق ب
نفس م ال ية وعل راء الصحة النفس ن خب ة م ى خمس ين )عل ه وب اط بين ل االرتب اب معام وحس

اط ان معامل االرتب لو وك اس ماس ابه من ).٠.٦٧(مقي ام الباحث بحس ار ق ات االختب وعن ثب
ا خالل ة قوامھ ى عين ق عل ادة التطبي ة إع ة وبفاصل )١٠٠(طريق ة الثانوي ن المرحل ذ م تلمي
  ) .٠.٧٨(وبلغ معامل الثبات ايومً  ٣٠زمنى 

  .)١٩٩٨:محمدإيمان (عداد إ                   قياس األمن النفسى لألبناء     م) ٣(
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األ اء فى ميھدف ھذا المقياس إلى قياس الشعور ب دى األبن ة من النفسى ل ة الطفول رحل
عبارة موزعة على بعدين ھما شعور الطفل باألمن من خالل ذاته )٤٥(المتأخرة،ويتكون من

األمن من خالل اآلخرين، عوشعور الطفل ب د األول و)٢٠(بواق ارة للبع د )٢٥(عب ارة للبع عب
  اأحياًن  اغالًبالثانى،وتم تقدير استجابات المفحوصين بطريقة ليكرت من خالل مدرج ثالثى 

ى انادرً  ا تشير إ،وتشير الدرجة المرتفعة إل ل بينم دى الطف األمن النفسى ل اع االحساس ب رتف
  .االحساس باألمن النفسى لدى الطفلالدرجة المنخفضة إلى انخفاض 

ى  توقام الل طريقت ن خ اء م ى لألبن ن النفس اس األم دق لمقي اب الص ة بحس الباحث
املى وبلغت ن ة الصدق الع داخلى وطريق ايناالتساق ال ة )٠.٧٧(سبة التب ا قامت الباحث ،بينم

  .بحساب ثبات المقياس من خالل معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية 
   Kerns ,et.al وآخرون استبيان األمن النفسى لألطفال لكاترين كيرنز) ٤(

   )٢٠٠٣:خيمرعماد م(ترجمة                                                       
ل لألمن النفسى،أعدته ي يس مدى إدراك الطف ذاتى يق ر ال اس أداة للتقري ذا المقي عتبر ھ

تبيان  ردات االس يس مف ق وتق ى التعل ولبى ف ة ب اس نظري ى أس رون عل ز وآخ اترين كيرن ك
اس )صورة األم(ومن األم) صورة األب(إدراك الطفل لألمن النفسى من األب ،ويتكون المقي

د  ابندً )١٥(من تم تصحيح استجابات المفحوصين وفق مدرج )أ ، ب( منويتكون كل بن وي
  .،وتشير الدرجة المرتفعة إلى زيادة إدراك الطفل لألمن النفسى ادائمً   اثنائى  أحيانً 

ا ة قوامھ ى عين اس عل ات المقي اب ثب ز بحس اترين كيرن الً )١٧٢(وقامت ك ة  طف وطفل
ا غ معامل ثب اخ حيث بل ا كرونب ا لصورة األبوذلك باستخدام معامل ثبات ألف ) ٠.٩١(ت ألف

ى أسبوعين حيث )٠.٨٧(ولصورة األم اس ككل بفاصل زمن ار للمقي ،وبطريقة إعادة االختب
ة بحساب )٠.٧٩(لصورة األب و)٠.٧٥(بلغ معامل االرتباط ا قامت الباحث لصورة األم،بينم

ارتر  وزان ھ ذات ل ل إدراك ال صدق االختبار من خالل الصدق التالزمى للمقياس مع بروفي
  ) .٠.٤٥(وبلغ معامل االرتباط
ة(خيمربينما قام عماد م ة العربي ار من خالل بحساب صد)معد االختبار للبيئ ق االختب

تبيان صدق المحكمين ين اس ه وب اط بين ل االرتب ،والصدق التالزمى من خالل حساب معام
ب وبعد القبول والرفض الوالدى لرونالد رونر وبلغ معامل االرتباط بين ادراك األمن من األ

ة معامل )٠.٧٩(وبين ادراك األمن من األب والرفض الوالدى)٠.٧٥(القبول ،بينما بلغت قيم
دىاالرتباط بين ادراك األمن من األ ول الوال د القب ين )٠.٨٢(م وبع دراك األمن من األم إوب

  ).٠.٨٠(وبعد الرفض الوالدى
  .)٢٠٠٤:عبدالمجيدالسيد (عدادإ     مقياس الشعور باألمن النفسى لدى األطفال) ٥( 

عبارة )٣٠(فى يھدف ھذا المقياس إلى قياس الشعور باألمن النفسى لدى األطفال ممثالً 
ى درج ثالث وء ت ى ض ا ف تجابة عليھ تم االس ادرً  ١ اأحياًن ٢  ادائًم ٣(ي ة )ان دل الدرج ،وت

ى انخفاض األمن  المرتفعة على ارتفاع درجة األمن النفسى بينما تدل الدرجة المنخفضة عل
ين اس من خالل صدق المحكم المتخصصين فى ( النفسى،وقام الباحث بحساب صدق المقي

ار )مجال الصحة النفسية وعلم النفس ،وصدق المحك بحساب معامل االرتباط بينه وبين اختب
اط –األمان  غ معامل االرتب ات )٠.٦٧٤(عدم األمان لماسلو وبل م حساب ثب ه ت ،فى حين أن

اس المقياس من خالل طريقتى اال ة للمقي ارة والدرجة الكلي ين درجة كل عب داخلى ب تساق ال
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ين اط ب امالت االرتب ت مع ل )٠.٧٢ – ٠.٤٨(وتراوح ق بفاص ادة التطبي ة إع ،وطريق
  .) ٠.٨٦٣(أسابيع وبلغ معامل الثبات)٣(زمنى

  .)٢٠٠٥: شقير زينب ( عدادإ      )نينة النفسية أالطم( مقياس األمن النفسى ) ٦( 
ذا  ة فى تشخيص األيھدف إعداد ھ أداة موضوعية مقنن ى استخدامه ك اس إل من المقي

ات ال ن الفئ ة م دى عين ى ل ة النفس ل العمري ع المراح ى جمي ك ف ة وذل ة المتنوع كلينيكي
رتبط  ابندً )٥٤(منللفرد،ويتكون المقياس  ة محاور ھى األمن النفسى الم ى أربع موزعة عل

رد،واألمن من النفسى المبتكوين الفرد ورؤيته للمستقبل،واأل ة للف ة والعملي رتبط بالحياة العام
ة  ات االجتماعي رتبط بالعالق ى الم رد،واألمن النفس ة للف ة المزاجي رتبط بالحال ى الم النفس

ع اعى للفرد،بواق ل االجتم دً )١٤(والتفاع ور األول و ابن دً )١٨(للمح انى  ابن ور الث للمح
استجابات المفحوصين وفق للمحور الرابع،وصححت  ابندً )١٢(بنود للمحور الثالث و)١٠(و

 .درجة ) ١٦٢ –صفر (وحت الدرجة الكلية للمقياس مابينتدرج رباعى بحيث ترا
ة الصدق  ى طريق ة طرق ھ ن خالل أربع اس م اب صدق المقي ة بحس وقامت الباحث

وبلغ ) مستشفى الطائف : عدادإ(الظاھرى،وطريقة صدق المحك مع مقياس الطمأنينة النفسية
ين  اط ب رادات )٠.٨٠(درجات المقياسينمعامل االرتب ة صدق المف ة التمييز،وطريق ،وطريق

ة  ى عين اس عل ة للمقي ة الكلي ارة والدرج ل عب ين ك اط ب ل االرتب اب معام الل حس ن خ م
ة  حساب ثبات المقياس من خالل أربع وكذلك تم.وطالبةٍ  طالبٍ )٢٠٠(قوامھا طرق ھى طريق

ل االإ غ معام بوعين وبل ى اس ل زمن ق بفاص ادة التطبي اطع ة )٠.٧٥(رتب ا أ،وطريق لف
وعتين  ى مجم اس ال يم المقي بيرمان وتقس كرونباخ،وطريقة ثبات االتساق من خالل معادلة س

ة من البنود،وطريقة االتساق الداخلى من خالل معامل االرتباط بين درجات المحاور األ ربع
  .كل محور والدرجة الكلية للمقياس للمقياس وبين 

  
  ) .٢٠٠٧: جميل الطھراوى (إعداد          امعات غزة من النفسى لطلبة جاأل) ٧(

اس  ذا المقي دف ھ حاب إيھ د االنس ى بع األمن النفس رد ب عور الف دى ش اس م ى قي ل
ن غزة،و رائيلى م ىااالس ة عل ى صورته النھائي اس ف وى المقي ارة)٣٨(حت دين  عب ل بع تمث

  -:أساسيين ھما
  عبارة ) ٢٢(األمن الذاتى للفرد        ويتضمن. 
 عبارة ) ١٦(من االجتماعى         ويتضمن األ. 

وقام الباحث بعدة خطوات لحساب صالحية المقياس،حيث تم التأكد من صدق المقياس 
اس  ات المقي ن ثب د م م التأك داخلى،كما ت اق ال اھرى واالتس الل الصدق الظ ن خ ة م بطريق

فية،و ة النص قالتجزئ ادة التطبي ى طريقة إع ل زمن بوعان بفاص ل أس ان معام  وك
  .  )٠.٨٥(االرتباط
 

على المقاييس السابق عرضھا أنھا تقيس األمن النفسى لألطفال أو المراھقين ومن المالحظ  
ة  –من العاديين وفئات معينة من ذوى االحتياجات الخاصة ، واليوجد  م الباحث فى حدود عل

ذى يجعل  – عداد إمن مقياس يقيس األمن النفسى للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية األمر ال
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ا والسعى حثيًث د من ادراكھ ا  امقياس يناسب المراھقين ذوى االعاقة السمعية غاية الب نحوھ
  .والعمل على تحقيقھا 

  
  : وضع الصورة المبدئية للمقياس -ب

ى تناولت األ ابقة الت من بعد اطالع الباحثة على المقاييس السابقة،وكذلك الدراسات الس
ة–النفسى  م الباحث ة  –فى حدود عل ك من عداد الصورة األبإقامت الباحث ة للمقياس،وذل ولي

  :خالل القيام بالخطوات التالية 
  :  تحديد أبعاد المقياس -١     

ة وضع التعريف اإل اده أمن النفسى وجرائى لألبناء على ماسبق استطاعت الباحث بع
  -:على النحو التالى 

ه  اجرائًيإ من النفسىاألالباحثة عرف ت ة من شعور الف ˝بأن دوء والسكينة والطمأنين رد بالھ
ن حوله،وي ذىداخله،وال تقرار م ة واالس عوره بالطمأنين الل ش ن خ تمد م دمس عوره  ع ش

الرضا،حيث يرى البيئة من حوله بيئة صديقة ودودة ب الذى يعضده الشعوربالخوف والتھديد 
دعم داخل وأن اآلخرين يحترمونه ويقبلونه ويقدرونه ويقدمو ند وال ه الس ،ويرى الجماعةن ل

ه مكاًن ن حول الم م باعً  اآمًن االع اة واش ن ل اللحي اح ع ة ولالفص ة والمعنوي ات المادي لحاج
ةال ة فعال ا بطريق ا ذات،األمر الذى يساعده على مواجھة صعوبات الحياة ومعالجتھ ،وذلك كم

اس ايقاس من خالل الدرجة الكلية لمجموع استجابات المراھق المعوق سمعيً  اد مقي ى أبع  عل
  . ˝األمن النفسى المستخدم فى الدراسة الحالية 

  :لى بعدين ھما إوينقسم الشعور باألمن النفسى 
 ان والراحة النفسية  ھو˝ األمن الداخلى دوء واالطمئن رد بالھ وتحرره من شعور الف

ذات  ة بال ة والثق عوره بالقناع نفس وش عف ال النقص وض عوره ب دم ش الخوف،وع
  .مع التغيرات الحياتية ومواجھة االحباطات بإيجابية  والقدرة على االنجاز والتكيف

 ارجىاأل ن الخ و  ˝ م ن ھ ام م ة واالھتم ة والرعاي اء والحماي رد باالنتم عور الف ش
نھم ، ومشاركتھم فى األنشطة التى تحقق اآل خرين،وتلقى الدعم والسند والتشجيع م

  .لديه ھذا االحساس باالنتماء 
  : صياغة عبارات المقياس -٢

ون راھقين ذوى اإل تك ى للم ن النفس اس األم ة مقي ورته المبدئي ى ص معية ف ة الس عاق
ن اس)٧٥(م دى المقي ة لبع ارة ممثل داخلى،) ٣٦( [عب ن ال د األم ارة لبع د )٣٩(عب ارة لبع عب

  -:عداد وصياغة ھذه العبارات مايلى إ،وقد راعت الباحثة عند  ]األمن الخارجى
ت غ - ھلة وليس ارات س اظ والعب ون األلف راد أن تك بة ألف ة بالنس ة أو غامض ريب

  .عاقة السمعية بلغة االشارة العينة،حتى يسھل ترجمتھا لذوى اإل
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صياغة العبارات بصورة واضحة التحتمل أكثر من فكرة واحدة حتى اليحدث سوء  -
 .فھم لدى المفحوص عند االستجابة للمفردة 

 .غة االشارة أن تكون العبارات قصيرة ليسھل فھمھا مباشرة والتعبير عنھا بل -
اذ المفحوص  - ل من اتخ أن تتكون العبارات من شق موجب وشق سالب،وذلك للتقلي

 .لنمط ثابت لالستجابات 
  : العرض على المحكمين -٣

ى ة عل دريس  امحكًم)١٣(تم عرض المقياس فى صورته المبدئي ة الت من أعضاء ھيئ
ا وطنطابقسم الصحة النفسية بكليات التربية بجامعة الزقازيق وعين شمس  م  وبنھ وقسم عل

ازيق النفس بكليتى ارات فى )أملحق ، (التربية واآلداب بجامعة الزق ى العب م عل ك للحك ،وذل
  - :ضوء مايلى 

  .مدى انتماء العبارة للبعد الذى تنتمى اليه  -
 .تحديد اتجاه العبارة من حيث كونھا ايجابية أم سلبية  -
 .الصياغة اللغوية المالئمة للعبارة  -
 .عبارات أخرى مقترحة ى أاضافة  -
 .مدى مناسبة العبارات لعمر العينة وموضوع الدراسة وابداء ذلك فى المالحظات  -

ى  دير الكم اب التق ة بحس ت الباحث م قام داء آرائھ ين واب ادة المحكم ى الس د العرض عل وبع
  -: والكيفى آلراء السادة المحكمين حول أبعاد وعبارات المقياس،وذلك على النحو التالى 

 للمفرادات تقدير الكمى ال:  
ى قلت نسبة  ارات الت تبعاد العب ين واس ادة المحكم غ آراء الس ة بتفري حيث قامت الباحث

ن ا ع اق فيھ ة )٪٨٥(االتف تخدام المعادل ارى بإس أ المعي اب الخط ة بحس ت الباحث ا قام ،كم
  -:التالية
  ]ن ÷ )ب ×أ ([ الجذر التربيعى  =ع خ 

  العدد الكلى للمحكمين ÷ تكرارات الموافقة عدد   =أ نسبة الموافقة : حيث أن 

  أ  -١= ب نسبة عدم الموافقة 
ين  ؤاد البھى ،(ن العدد الكلى للمحكم ة ،)٣١٥: ١٩٧٩ف ة بحساب حد الدالل م قامت الباحث ث

ة،أى أن  ×الخطأ المعيارى للنسبة =  ٠.٠٥االحصائية للنسبة عند مستوى  الدرجة المعياري
د مستوى  د مستوى  ١.٩٦ ×ع خ =  ٠.٠٥حد الداللة عن ة عن ة حد الدالل م مقارن  ٠.٠٥،ث

  -:تى كاآل) نسبة عدم الموافقة(بقيمة ب 
فإن ھذه النسبة يكون  ٠.٠٥إذا كانت قيمة ب أكبر من حد الداللة االحصائية عند مستوى  -أ

  .لھا داللة احصائية،وبالتالى تحذف العبارة 
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ة االحصأإذا كانت قيمة ب  -ب د مستوى صغر من حد الدالل ذه النسبة  ٠.٠٥ائية عن إن ھ ف
 ً   . ،وبالتالى تبقى ھذه العبارة ضمن عبارات المقياس تكون غير دالة احصائيا

  التقدير الكيفى للمفردات:  
د قامت  أما فيما يتعلق بالتقدير الكيفى آلراء السادة المحكمين حول عبارات المقياس،فق

ق علي ى اتف ديالت الت ة التع إجراء كاف ة ب ياغة بعض الباحث ادة ص ين وإع م المحكم ا معظ ھ
ى حذفھا من  ين عل ة المحكم العبارات بناء على ذلك،كما تم حذف العبارات التى أجمع غالبي

دول د ) ٢( المقياس،ويوضح ج اس بع ن المقي ة م ى الصورة األولي دثت ف ى ح رات الت التغي
  .التحكيم 

  )٢( جدول 
  بعد التحكيم من النفسىلمقياس األالتغيرات التي حدثت في الصورة األولية 

 م
ن  اد األم أبع

 النفسى
عدد البنود قبل 

 التغيير

 نوعية التغير
دد د  ع ود بع البن
حذف لعدم مالئمة  التغيير

  العبارة للعينة
دم  حذف لع
  انتماء العبارة للبعد

  ٢١  ٩  ٦  ٣٦  األمن الداخلى  ١
  ٢٥  ٩  ٥  ٣٩  األمن الخارجى  ٢
  ٤٦  ____________________  ٧٥  العدد الكلى للبنود  ٣

  : للمقياساعداد الصورة المعدلة  -٤
د  ك بع ة للمقياس،وذل داد الصورة المعدل ة بإع ابق قامت الباحث دول الس ى الج اء عل بن
ث  ادة المحكمين،حي ا الس ار اليھ ى أش ارات الت ة للعب ياغة اللغوي ى الص ديالت ف راء التع اج

ك )٤٦( العاقة السمعيةأصبح عدد عبارات مقياس األمن النفسى للمراھقين ذوى ا ارة وذل عب
ة للمقياس،عبار)٢٩(بعد حذف ارات المكون د العرض ة من العب اس بع الى نجد أن المقي وبالت

ن ون م ين تك ى المحكم ن )٤٦(عل داخلى واألم ن ال ا األم دين وھم ى بع ت ف عبارة،انتظم
ارة ر ادائريً  اوقد رتبت الباحثة عبارات المقياس ترتيبً الخارجى، مبحيث تكون العب د )١(ق للبع

م)٣(والعبارة رقمللبعد الثانى )٢(األول والعبارة رقم ارة رق انى )٤(للبعد األول والعب د الث للبع
( وھكذا،وذلك لتجنب معرفة المفحوص بإتجاه العبارات فى المقياس،ويوضح جدول........ 

ة من النفسى للمراھقين ذوى اإلتوزيع العبارات الموجبة والسالبة لمقياس األ) ٣ السمعية عاق
  . على أبعاده 

  ) ٣( جدول 
  توزيع العبارات الموجبة والسالبة لمقياس األمن النفسي

  للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية على أبعاده
 عدد العبارات العبارات  أبعاد األمن النفسي م

  األمن الداخلى ١
١١، ٩،  ٧، * ٥،  ٣، *١ *
،٢٣، *٢١، ١٩، ١٧، ١٥، *١٣ ،

٣٣، ٣١، *٢٩، *٢٧، ٢٥* ،
٤١، *٣٩، *٣٧، *٣٥*. 

٢١ 

، *١٤، *١٢، *١٠، ٨، ٦، ٤، *٢  األمن الخارجى ٢
٢٥، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٦ 
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٣٦، ٣٤، *٣٢، *٣٠، *٢٨ ،
٤٥، ٤٤، *٤٣، *٤٢، ٤٠، *٣٨ ،
٤٦ . 

 ٤٦ المجموع الكلي للعبارات
 العبارات السالبة* 

  

  : التجريب المبدئى للمقياس  -ج
وقين قياس فى صورته األقامت الباحثة بتجريب الم راھقين المع ولية على عينة من الم

معيً  ا اس ل ل اطالًب)٩٣(قوامھ ة األم ن مدرس ة م ة وطالب مع بمدين عاف الس م وض لص
ابينأتراوحت الزقازيق، ة م ارھم الزمني ة و اعاًم)٢١-١٥(عم اقتھمإدرج ة (ع ةو جزئي ) كلي

م ،وذلك بغرض معرفة مدى )داخلية و خارجية (قامةإممن يقيمون  ارات أفھ ة لعب راد العين ف
  .المقياس ولقياس كفاءة المقياس 

  :تقنين المقياس   -د
اس  ة بحساب صدق المقي  Validityبعد اجراء التجريب المبدئى للمقياس قامت الباحث

  -:من خالل الطرق التالية  Realiabilityوثبات المقياس 
   Validity صدق المقياس  -

ه،وذلك من  يقصد بصدق أداة القياس النفسى أن ذى وضعت من أجل تحقق الغرض ال
يئً  يس ش ا تقيسھا والتق دعى أنھ درة أو سمة ت ا أو  اا آخر مختلًفخالل قياس األداة لكل ق عنھ

افة  اإباالض ليمان، (ليھ دهللا س ى )١٠٩: ١٩٩٤عب ر عل دليل مباش دنا ب اس يم دق المقي ،فص
  ) .٩٦: ٢٠٠٠بدر االنصارى ،(صالحية ھذا المقياس لقياس أحد المتغيرات 

وللتأكد من صدق المقياس الحالى قامت الباحثة باالعتماد على بعض الطرق الوصفية 
  -:واالحصائية وھى كالتالى 

  -:الصدق الظاھرى ) ١(
اھرى  ل الصدق الظ ىيتمث ا  ف ائل القياس،كم ن وس يلة م ار كوس ام لالختب ر الع المظھ

ين ين والفاحص ر المفحوص ة نظ ن وجھ ار م دق االختب ى ص دق وبا،يعن ن أن الص لرغم م
 ً ار من الظاھر ال بالمعنى العلمى للكلمة الظاھرى ليس صدقا ى مايقيسه االختب دل عل ه ي  ألن

على مايقيسه االختبار بالفعل،إال أنه البد وأن يتوفر فى االختبار ھذا النوع من الصدق حتى 
  .)٩٨:  ١٩٧٦،فؤاد أبوحطب،سيد عثمان(القياسيكون االختبار ذا فاعلية فى مواقف 

ى رأى ة عل دت الباحث دق اعتم ن الص وع م ذا الن ق ھ بيل تحقي ى س ا محكًم)١٣(وف
من أعضاء ھيئة التدريس بأقسام الصحة النفسية بكليات التربية بجامعة الزقازيق ) أ الملحق(

د  ة الزقازيق،للتأك ة واآلداب جامع ى التربي نفس بكليت م ال وبنھا وعين شمس وطنطا وقسم عل
د من مدى مالءمة األبع ذى تنتمى اليه،وق اد لموضوع القياس ومدى انتماء كل عبارة للبعد ال

أظھرت آراء السادة المحكمين أن ھذا النوع من الصدق يتوفر فى ھذا المقياس،وكانت نسبة 
ى  د أدن ة وبح رادات مرتفع ع المف ى جمي اق عل اع  ٪٨٥االتف ى ارتف دل عل ذا وإن دل في وھ

اس األمن النفسى اس ،إلصدق المحكمين لمقي دئى للمقي ه التجريب المب ا أسفر عن ى جانب م
ا  ة قوامھ ى عين ات  اطالًب)٩٣(عل ارات والتعليم وح العب دى وض ة م ن معرف ة م وطالب



  الفصل الرابع  إجــراءات الدراســـة

 

 

ارات  م للعب ين،ومدى فھمھ بتھا لللمفحوص رومناس ى لعم ارات ل الزمن ب االش ة وأنس لعين
  .المعبرة عن العبارات ومعناھا 

 -) :المنطقى(صدق المحتوى  )٢(
محتوى أو الصدق المنطقي إلى الحكم على مدى تمثيل االختبار للميدان يھدف صدق ال

ة التي ،الذي يقيسه دان،أو الناحي ل المجال،أو المي ى تحلي وى عل ة صدق المحت وتعتمد طريق
ى  ُيراد قياسھا تحليالً يكشف عن عناصرھا المختلفة وأقسامھا الرئيسية،ثم يفصل كل قسم إل

ذي أجزائه المختلفة،وبذلك تصبح عم املة للمجال ال ة صحيحة وش ئلة عملي ة صياغة األس لي
  ).٥٥٣-٥٥٢: ١٩٧٩فؤاد البھي، (يھدف المقياس إلى قياسه 

اتم  وقد اعتمدت الباحثة على ھذا النوع من الصدق في صياغة وإعداد المقياس ى م عل
وقين ا للطالب المع  جمعه من اإلطار النظرى للمقياس والمالحظة والمقابالت التى قامت بھ

 ً معيا وع ،كما س ة بموض ابقة المرتبط اييس الس ات والمق ة الدراس ت الباحث استعرض
ه  اص ب ي الخ ف اإلجرائ اس والتعري رض المقي ة بع ت الباحث ك قام د ذل المقياس،وبع
دريس  ة الت اء ھيئ ن أعض ين م ادة المحكم ى الس د عل ل بع ارات الخاصة بك وباألبعاد،والعب

  .ت التي يقيسھاوبذلك نضمن أن المقياس شامل لكل المجاال
  -:الداخلى ) االتساق(التجانس ) ٣(

ه امباشرً  ايعتمد صدق المقياس اعتمادً  ى صدق مفردات ادة فى صدق  حيث أن،عل الزي
امالت  اب مع ردات بحس اس صدق المف ى صدق المقياس،ويق ادة ف ى زي ؤدى إل ردات ت المف

 ً ا اس  ارتباطھا بالميزان داخلي داخلى للمقي يس مدى تماسك ألوھو مايسمى باالتساق ال ه يق ن
  ). ١٠٢:  ٢٠٠٦، فوزىيمن أ(المفردات بمقياسھا 

ون  داخلي لمك اق ال ن االتس ق م م التحق ل  ىوت الل معام ن خ ى م ن النفس اس األم مقي
اط  ون"ارتب ائي " بيرس امج اإلحص الل البرن ن خ امالت ،SPSSم اب مع م حس ث ت حي

د حذف درجة  للبعدلية والدرجة الك المقياس مفردات كل بعد من أبعاداالرتباط بين  وذلك بع
دباعتبار  البعدمن درجة المفردة  اً لصدق  البع ردةمحك ا فى الجدول ،المف ائج كم وكانت النت

  -):٤(رقم
  ) ٤(  جدول 

الكلية للبعد الذى تنتمى إليه بعد حذف  بالدرجة األمن النفسىمعامالت ارتباط مفردات مقياس 
  )٩٣= ن( درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد 

  األمن الخارجى  األمن الداخلى

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

  رقم
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

٣٠.٠ ٣٨ ٠٧.٠  ٢٠  ٣١.٠ ٢  ٦٩.٠  ٣٧  ٠٩.٠  ١٩  ٥٠.٠  ١  

٣٣.٠ ٤٠ ٢٧.٠  ٢٢  ٣٢.٠ ٤  ٦٢.٠  ٣٩  ٤٧.٠  ٢١  ٢٦.٠  ٣  

٠٣.٠ ٤٢ ٤٦.٠  ٢٤  ٣٢.٠ ٦  ٤٤.٠  ٤١  ٥٥.٠  ٢٣  ٣٣.٠  ٥  
٥٢.٠  ٢٥  ١٦.٠  ٧  

  
٢١.٠- ٤٣ ٣٢.٠  ٢٦  ١٩.٠ ٨  

٠٠٣.٠ ٤٤ ٤٦.٠  ٢٨  ٤٨.٠ ١٠  ٥٤.٠  ٢٧  ٤٠.٠-  ٩ 
٤٢.٠ ٤٥ ٣١.٠  ٣٠  ٦٢.٠ ١٢  ١٥.٠  ٢٩  ٣٥.٠  ١١  
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٥٤.٠  ٤٦ ٥٦.٠  ٣٢  ٥٠.٠  ١٤  ٥٧.٠  ٣١  ٦٠.٠  ١٣  
٣٤.٠  ٣٤  ٢٩.٠  ١٦  ٤٢.٠  ٣٣  ٤٦.٠  ١٥  
٣٠.٠  ٣٦ ٠٣.٠- ١٨  ٥٦.٠  ٣٥  ١٦.٠  ١٧ 

م   ردة رق ين المف اط ب ل االرتب ابق يتضح أن معام دول الس ن الج ن ) ٩(م د األم وبع
ام ردات أرق ين المف اط ب امالت االرتب داً ومع داخلى منخفضة ج ) ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٢٠، ١٨(ال

ذه المفردات دم صدق ھ ى ع دل عل ا ي داً مم ارجى منخفضة ج ن الخ د األم ت ،وبع ا كان بينم
ى صدق  معامالت االرتباط بين باقى المفردات دل عل ا ي ة مم ا مرتفع واألبعاد التى تنتمى لھ

  .ھذه المفردات
دم  ن ع امالت الصدق ع اب مع فر حس ي أس ارات الت ذف العب ة بح ت الباحث د قام وق

ارات )٥( ارتباطھا بداللة إحصائية بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،ويوضح جدول العب
  .المحذوفة،والبعد الذي حذفت منه العبارة

  )٥(  جدول
لعدم ارتباطھا بداللة إحصائية  مقياس األمن النفسىالعبارات التي تم حذفھا من 

  بالدرجةالكلية للبعد الذي تنتمي إليه

ذفت  العبارات المحذوفة م ذي ح د ال البع
 منه

 األمن الداخلى .أشعر بأننى شخص مثالى  ٩
 .أحب الثناء والتشجيع من اآلخرين ١٨

 األمن الخارجى
 .العنف مع اآلخرين أرفض ٢٠

 .أحب البقاء فى المدرسة ٤٢

 .أصدقائى يفھمونى عن أسرتى ٤٣

 .أساتذتى يفخرون بى ويحبوننى ٤٤

داخلي د حساب االتساق ال اس بع اط (ومن ثم فقد تم استبعاد البنود التالية من المقي ارتب
اد ود باألبع ود ال)٤٤-٤٣-٤٢-٢٠-١٨-٩): (البن دد بن بح ع م يص ن ث اس،وم دً ) ٤٠(مقي  ابن

  .ويتضح ذلك فى الصورة النھائية للمقياس 
   Reliabilityثبات المقياس  -

ائي امج اإلحص اب الثبات،البرن ي حس ة ف تخدمت الباحث اب ،(SPSS)اس م حس د ت وق
  :معامل الثبات بالطرق التالية

  -:ثبات المفردات )١(

ا   اس األمن النفسى باستخدام معامل ألف ردات مقي ات مف  Cronbachsتم حساب ثب
Alpha Coefficient) ذى تنتمى د ال ة للبع ردة من الدرجة الكلي فى حالة حذف درجة المف

ه ى ،)إلي ار عل ود االختب ن بن د م ل بن ى ك راد عل ى فحص أداء األف ة عل ذه الطريق د ھ وتعتم
د  دة بع ود واح ى البن تجابات المفحوص عل تقرار اس دى اس ق بم ا يتعل ات ھن دة،أي أن الثب ح

مو در ش ات األخرى،وبق د لثب دير جي ى تق ل عل ا نحص در م ود بق ذه البن ين ھ اق ب ل االتس
اين ل التب ة من خالل تحلي ذه الطريق ات بھ ل الثب ار،ويتم حساب معام من خالل )٢ع(االختب

أحمد غنيم، نصر صبري، (كرونباخ -رتشاردسون،ومعادلة ألفا-معادلة كودر: معادالت مثل
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دول)٢٦١: ٢٠٠٠ ا) ٦(،ويوضح ج ات مقي امالت ثب راھقين ذوي مع ى للم ن النفس س األم
  .ستخدام معادلة ألفا كرونباخ ااإلعاقة السمعية ب

  ) ٦( جدول 
  األمن النفسىمعامالت ألفا لثبات مفردات مقياس 

  ) ٩٣= ن(  - )فى حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه(

  األمن الخارجى  األمن الداخلى

  رقم
 المفردة

ل  معام
  ألفا

  رقم
  المفردة

ل  معام
  ألفا

  رقم
 المفردة

ل  معام
  ألفا

  رقم
 المفردة

ل  معام
  ألفا

  رقم
 المفردة

ل  معام
  ألفا

  رقم
 المفردة

معامل 
  ألفا

٧٦.٠ ٣٨  ٧٧.٠  ٢٠  ٧٦.٠ ٢  ٧٩.٠  ٣٧  ٨٢.٠  ١٩  ٨٠.٠  ١ 

٧٦.٠ ٤٠  ٧٦.٠  ٢٢  ٧٦.٠ ٤  ٨٠.٠  ٣٩  ٨٠.٠  ٢١  ٨٢.٠  ٣ 

٧٧.٠ ٤٢  ٧٥.٠  ٢٤  ٧٦.٠ ٦  ٨١.٠  ٤١  ٨٠.٠  ٢٣  ٨١.٠  ٥ 
٨٠.٠  ٢٥  ٨٢.٠  ٧  

  

٧٩.٠ ٤٣  ٧٦.٠  ٢٦  ٧٦.٠ ٨ 
٧٨.٠ ٤٤  ٧٥.٠  ٢٨  ٧٥.٠ ١٠  ٨٠.٠  ٢٧  ٨٥.٠  ٩ 
٧٥.٠ ٤٥  ٧٦.٠  ٣٠  ٧٤.٠ ١٢  ٨٢.٠  ٢٩  ٨١.٠  ١١ 
٧٥.٠  ٤٦  ٧٤.٠  ٣٢  ٧٤.٠  ١٤  ٨٠.٠  ٣١  ٨٠.٠  ١٣ 
٧٦.٠  ٣٤  ٧٦.٠  ١٦  ٨١.٠  ٣٣  ٨١.٠  ١٥   
٧٦.٠  ٣٦  ٧٧.٠ ١٨  ٨٠.٠  ٣٥  ٨٢.٠  ١٧  

  ٧٦.٠ =معامل ألفا للبعد   ٨٢.٠ =د معامل ألفا للبع
ن ال مم ردة رق ابق يتضح أن المف دول الس ن ) ٩(ج د األم ا لبع ل ألف ذفھا معام د بح يزي

ام ردات أرق ا أن المف داخلى كم د ) ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٢٠، ١٨(ال ا لبع ل ألف ذفھا معام د بح يزي
ة  ذلك قامت الباحث ابقة للصدق ول ذه األمن الخارجى،وھو ما أكدته اإلجراءات الس بحذف ھ

  .المفردات
  :ثبات األبعاد والمقياس ككل )٢(

اس  ات مقي اب ثب م حس ىت ن النفس ل وبعد األم ايكك ريقتين ھم ا : ه بط ل ألف ة معام طريق
ة النصفية ة التجزئ ر  Split-half كرونباخ،وطريق ر الصادقة وغي ردات غي د حذف المف ك بع وذل

ل،والثابتة اب معام ى حس فية عل ة النص ة التجزئ د طريق ى  تعتم راد عل ات األف ين درج اط ب االرتب
ة  ية خاص ادالت رياض تخدام مع ات نصف األداة وباس ل ثب ى معام ل عل ار فنحص في االختب   نص

ھا ع نفس ألداة م ي ل ات الكل ل الثب ؤ بمعام ن التنب ليمان، (يمك د هللا س دت ).٩٤: ١٩٩٤عب د اعتم وق
 & Spearman-Brownبراون،جتمان  -الباحثة في حساب معامل الثبات على معادلة سبيرمان

Guttman  باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS والنتائج موضحة فى الجدول التالى:  
  )  ٧( جدول 

  معامالت الثبات بطريقتى معامل ألفا كرونباخ
  والتجزئة النصفية لمقياس األمن النفسى وبعديه

  المقياس -البعد 
معامل ألفا 
  كرونباخ

  يةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصف
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  "سبيرمان وبراون"
Spearman-

Brown 

  "جتمان"
Guttman 

  ٠.٧١  ٠.٧٣  ٠.٨٥  األمن الداخلى

  ٠.٧٤  ٠.٧٤  ٠.٨٢  األمن الخارجى

  ٠.٨٠  ٠.٨١  ٠.٩١  األمن النفسى ككل

م دول رق ن الج ح م بيرمان )  ٧( يتض ادلتي س تخدام مع ات باس امالت الثب يم مع ارب ق  –تق
ات ال ى ثب دل عل ا ي ى حد بروان،وجتمان مم ع إل اس مرتف ي للمقي ات الكل ا أن معامل الثب مقياس،كم

ة األمن النفسىومن ھنا تأكد للباحثة صدق وثبات مقياس كبير،  وأصبح المقياس فى صورته النھائي
  . مفردة) ٤٠(يتكون من

  -: الصورة النھائية للمقياس  -ھ
اس ة للمقي م ) بق ملح(بعد التأكد من كفاءة المقياس تم اعداد الصورة النھائي د أن ت ك بع وذل

د  اد التى وضعت لقياسھا،وكذلك بع ا لألبع ى عدم انتمائھ حذف العبارات التى اتفق المحكمون عل
ا  اد إلنخفاض ارتباطھ ا لألبع حذف العبارات التى أسفر حساب معامالت االرتباط عن عدم انتمائھ

ارة ) ٤٠(ئية يتضمنالنھابالدرجة الكلية للبعد التى تنتمى إليه،وبذلك أصبح المقياس فى صورته  عب
  -:مقسمة على بعدين كالتالى 

  عبارة ) ٢٠(األمن الداخلى              ويتضمن : البعد األول.  
  عبارة ) ٢٠(األمن الخارجى            ويتضمن : البعد الثانى.  

ه  بنود)٨( ويوضح جدول ا وصلت إلي اً لم اس األمن النفسى وفق اد مقي كل بعد من أبع
  . نھائيةالصورة ال

  
  ) ٨(جدول 

  أرقام البنود لكل بعد من أبعاد مقياس األمن النفسى
  وفقاً للصورة النھائية

  أرقام المفردات  األمن النفسىأبعاد 
دد  ع
 المفردات

  األمن الداخلى
٩١-١٧-٥١-٣١-١١-٩-٧-٥-٣-١-
٥٣-٣٣-١٣-٩٢-٧٢-٥٢-٣٢-١٢-
٩٣-٧٣  

٢٠  

  األمن الخارجى
٠٢-٨١-٦١-٤١-٢١-١٠-٨-٦-٤-٢-
٦٣-٤٣-٢٣-٠٣-٨٢-٦٢-٤٢-٢٢-
٤٠-٨٣  

٢٠  

  ٤٠  األمن النفسىمجموع مفردات مقياس 

 وصف المقياس:  
ة السمعية من راھقين ذوى اإلعاق ارة موزعة )٤٠(يتكون مقياس األمن النفسى للم عب

ار استجابة واحدة  ا بإختي ة عليھ داخلى واألمن الخارجى،يتم اإلجاب على بعدين ھما األمن ال
راد من) انادرً  - اأحيانً  -ادائمً  (من ثالثة استجابات ھى ى األف اس عل -١٥(،ويتم تطبيق المقي
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معيً  اعاًم)٢١ وقين س راھقين المع ن الم دد  ام ن مح اك زم يس ھن ة ول ة فردي ك بطريق وذل
  .لإلجابة
 تعليمات المقياس:  
ة المراھق المعوق سمعيً  - ١ ى موافق ا أن  ايجب  الحصول عل ى إجراء المقياس،كم عل

  .ع المفحوص ينعكس على صدقه في اإلجابةخلق مناخ من األلفة م

ة صحيحة  - ٢ اك إجاب ه ليست ھن اس أن يوضح للمفحوص أن ائم بتطبيق المقي على الق

ة–وأخرى خاطئة  تبقى في سرية  –وليس ھناك زمن محدد لإلجاب ات س وأن اإلجاب

 .تامة

ارات واالستجابات التي  - ٣ راءة العب يتم التطبيق بطريقة فردية، حيث يقوم الفاحص بق

رار تش اة تك دة،مع مراع ى ح ل مفحوص عل ارة لك ة اإلش ا للغ ا وترجمتھ تمل عليھ

ة االشارية ،قراءة البنود أكثر من مرة قبل ترجمتھا للغة االشارة ذه الترجم وإعادة ھ

رة  ارات م في حالة عدم فھم المفحوص لھا أو في حالة طلب المفحوص بإعادة  العب

 .وائيةأخرى،حتى ال يختار الشخص محل االختبار بعش

التأكد من فھم المفحوص لبنود المقياس،والتأكد من اختياره إلستجابة واحدة فقط من  - ٤

 .االستجابات الثالثة الخاصة بكل بند،مع عدم ترك أي بند بدون إجابة

 تصحيح المقياس:  
ة ليكرت   دير استجابات المفحوصين،حيث  Likertتعتبر طريق أنسب الطرق فى تق

ة تتدرج فيھا االجابة من أق درج طريق ى أقصى درجات الرفض،وتت صى درجات الموافقة إل
ط لتسھيل  تويات فق ة مس ة ثالث د استخدمت الباحث تويات وق ى خمس مس تجابة ليكرت عل اس

معيً  وقين س ة المع ع طبيع تالئم م ا ي ا بم ين لھ ارات  االمفحوص يل العب ھل توص ث يس حي
ام كباالشارة،لذلك  ردةتم تصحيح المقياس فى ضوء مدرج ثالثى أم  – اأحياًن – ادائًم(ل مف

ة و) ١-٢-٣( بحيث تكون الدرجات على التوالى) انادرً  ارات الموجب ة العب  ٣-٢-١( فى حال
البة) ارات الس ة العب ى حال ا عن ف ة لھ ة االجمالي ر الدرج ى تعب ود الت ات البن ع درج ،ثم تجم

  . درجة الفرد فى األمن النفسى
اس  ى للمقي ة العظم ت الدرج ة  )١٢٠(وبلغ غرى درج ة الص والدرج
اس ة)٤٠(للمقي ى تعبربحيث ،درج ن النفس اس األم ى مقي ة عل ة المرتفع توى الدرج ن مس ع

ن ش ع م ىمرتف األمن النفس رد ب ن تعبربينما ،عور الف اس األم ى مقي ة عل ة المنخفض الدرج
ى  نالنفس نخفض م توى م ن مس األمن النفسى ع رد ب عور الف دولش اح ) ٩(،ويوضح ج مفت

  .للصورة النھائية  اسى لدى المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية وفقً تصحيح مقياس األمن النف
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  )٩( جدول   
  امفتاح تصحيح مقياس األمن النفسى لدى المراھقين المعوقين سمعيً 

  درجات كل بعد  عدد العبارات  األبعاد  م
  *←٦٠ - ٢٠→  ٢٠  األمن الداخلى  ١

  *←٦٠ - ٢٠→  ٢٠  األمن الخارجى  ٢

  .أعلى درجة للبعد  ←أقل درجة للبعد ،   →* 
   عاقة السمعيةمقياس الصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإل )٣(

PSYCHOLOGICAL HARDINESS QUESTIONNAIRE FOR HEARING 

IMPAIRED ADOLESCENTS 

  الباحثة/ إعداد                                        

ة  أعدت الباحثة ھذا المقياس بغرض قياس الصالبة النفسية لدى المراھقين ذوي اإلعاق
  :السمعية،وإلعداد ھذا المقياس اتبعت الباحثة الخطوات التالية 

.االطالع على بعض المقاييس التى أجريت فى مجال الصالبة النفسية _ أ       
.وضع الصورة المبدئية للمقياس _ ب      
.التجريب المبدئى للمقياس _ ج      
) .استقنين المقي(كفاءة المقياس _ د      
  .الصورة النھائية للمقياس _ ھ   

  
  -:االطالع على بعض المقاييس التى أجريت فى مجال الصالبة النفسية  -أ

اس الصالبة  –فى حدود علم الباحثة-لمقاييسل اأجرت الباحثة مسحً  ى قي ى ھدفت إل الت
  :النفسية ومنھا 

  ت الخاصة نشطة الرياضية ذوى االحتياجامقياس الصالبة النفسية لالعبى األ -١
  . )٢٠٠٥ :نھال سليمان، ھدى عبدالوھاب(عداد إ                            

ك بھدف  أعد ھذا المقياس فى ضوء نظرية كوبازا عن الصالبة النفسية ومكوناتھا،وذل
رد الرياضى دنيً (قياس الصالبة النفسية للف ى استخدام الجوانب ) االمعوق ب ه عل ومدى قدرت

ة من اس من النفسية والبيئي ذا المقي ه،ويتكون ھ دً ) ٤٧(حول ة )٣(تغطى ابن ر بمثاب اد تعتب أبع
دى،بواقع تحكم والتح زام وال ى االلت ية وھ البة النفس ات الص دً ) ١٦(مكون زام  ابن د االلت لبع

اس وفق مدرج  ابندً )١٦(لبعد التحكم و ابندً )١٥(و ذا المقي ى ھ ة عل د التحدى،وتتم االجاب لبع
  . ا،نادرً ا،أحيانً اثالثى لالستجابة ھى دائمً 

الصدق والثبات للمقياس على عينة استطالعية وفى سبيل ذلك قامت الباحثتان بحساب 
ه  االعبً )٢٠(قدرھا ذى تنتمى إلي د ال من خالل طريقة االتساق الداخلى لدرجة العبارة مع البع

  .الدرجة الكلية للمقياس  لدرجة العبارة معواالتساق الداخلى 
  ) .٢٠٠٤ :جبر محمد (إعداد                       فسية مقياس الصالبة الن -٢
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دً  ٣٢وانتھى إلى  ابندً  ٥٦تكون المقياس فى صورته األولية من  اد  ابن ة أبع يس أربع تق
ود ٥(،والتحكم)بنود ١٠(ھى االلتزام ة)بن دً  ١١(،والمواجھ النفس)ابن ة ب ود ٦(،والثق م )بن ، وت

ذ هوضع رمز أمام كل عبارة يرمز إلى البعد ال درت استجابات المفحوصين .ى تنتمى إلي وق
ى  فر إل ن ص ه م ة علي ت الدرج ة،بحيث تراوح ى لالجاب درج ثالث الل ت ن خ بة  ٢م بالنس

ة  ٢ومن للعبارات السالبة  ارات الموجب ة إلى صفر بالنسبة للعب ذلك تراوحت الدرجة الكلي ل
  .درجة  ٦٤للمقياس من صفر إلى 

ن خ اس م ات المقي اب ثب ام الباحث بحس ارات وق داخلى للعب اق ال ى االتس الل طريقت
اب صدق  ام الباحث بحس ا ق اس الكلى،بينم ة والمقي اييس الفرعي ات المق ل ثب اب معام وحس

ة  قياس من خالل ثالثالم ين وطريق طرق ھى طريقة صدق التكوين وطريقة صدق المحكم
  .الصدق العاملى 

 لاختبار الصالبة النفسية للراشدين من الجنسين فى سياق العم -٣
  ) .٢٠٠٢ :جيھان حمزة (إعداد                                                 

ن األ ار م ذا االختب د ھ ديرً يع ى تق ى تعط ية  اكمًي ادوات الت البة النفس مة الص لس
  -:ممثلة فى ثالثة مقاييس فرعية ھى  ابندً )٤٠(ومكوناتھا،حيث يتكون من 

زام  - ار االلت ن: اختب ون م دً )١٥(ويتك ذات م ابن اه ال زام تج ا االلت دين ھم ى بع ة ف مثل
  .وااللتزام تجاه العمل 

 . ابندً ) ١٤(ويتكون من ) : السيطرة(اختبار التحكم  -
 . ابندً ) ١١(ويتكون من : اختبار التحدى  -

بحساب درجة،وقامت الباحثة  ٢٠٠ – ٤٠بحيث تراوحت الدرجة الكلية لالختبار بين 
ار من خالل طريقتى م ة النصفية،بينما ثبات ھذا االختب ة التجزئ اخ وطريق ا كرونب عامل ألف

  .قامت بحساب صدق االختبار من خالل طريقة صدق المضمون وطريقة الصدق العاملى 
  مقياس الصالبة النفسية لطالب وطالبات الدبلوم العام فى التربية  -٤

  ) .٢٠٠٢ :فضل عبدالصمد (إعداد                                                 
الب  دى ط ية ل اد الصالبة النفس ن أبع ة ع ورة متكامل اء ص اس إلعط ذا المقي د ھ أع
اس  ذا المقي ديھم،ويتكون ھ ية ل البة النفس ة الص دير درج ام وتق دبلوم الع ات ال وطالب

ن تجابات )٦٠(م دير اس دى،وتم تق تحكم والتح زام وال اد ھى االلت ة أبع ى ثالث ة ف ارة ممثل عب
درج ر الل ت ن خ ين م و   دائًمالمفحوص اعى ھ رً   اب ث ،االمطلقً    اأحياًن  اكثي ام الباح وق

داخلى حيث بلغت  ة االتساق ال ين وطريق اس من خالل صدق المحكم بحساب صدق المقي
ة  اييس الفرعي اط المق امالت ارتب اد(مع ابين ) األبع اس م ة للمقي ة الكلي ى  ٠.٧٦بالدرج إل

اس من خالل٠.٨٩ ات المقي ام الباحث بحساب ثب ا ق ة  ،بينم ق وطريق ادة التطبي ى إع طريقت
ات ل الثب غ معام ث بل فية حي ة النص د ا) ٠.٦٨١(التجزئ زام،ولبع د )٠.٥٩٣(اللت لبع

  .للدرجة الكلية للصالبة النفسية )٠.٨٨٣(،ولبعد التحدى)٠.٧٠٣(،والتحكم
  ) .٢٠٠٢:محمديسرى (إعداد  اختبار الصالبة النفسية لألطفال والمراھقين  -٥ 

ار ة  يھدف ھذا االختب ة الجبري اس الصالبة النفسية من خالل اإلجاب ى قي م أو ( بإل نع
ى)ال ا)٤٥(عل ية ومكوناتھ ل الصالبة النفس ارة تمث ى )االلتزام،الضبط،التحدى(عب ك عل ،وذل

ابين ام الباحث بحساب .اعاًم) ١٤ – ١١(عينة عشوائية تراوح العمر الزمنى لھا م ات وق ثب
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ار من خالل طريقتى االختبار من خالل طريقة إعادة التطبيق  بينما تم حساب صدق االختب
  . االتساق مع التوقعات وطريقة صدق المجموعات المتناقضة

  ) .١٩٩٦ :عماد مخيمر ( إعداد       استبيان الصالبة النفسية لطالب الجامعة  -٦
تبيان من األ ذا االس ر ھ ديرً يعتب ى تعطى تق ية  اكمًي ادوات الت رد النفس من لصالبة الف

الل تجابات )٤٧(خ دير اس رد،ويتم تق ية للف البة النفس ب الص ى جوان ز عل ارة ترك عب
ارة )اأبدً  – اأحيانً  – ادائمً (المفحوصين على تدرج ثالثى بحيث تتراوح الدرجة الكلية لكل عب

ابين)١ -٣(مابين تبيان م ة لالس راوح الدرجة الكلي درجة بحيث )١٤١ – ٤٧(درجة،بينما تت
ى زي ة إل ة المرتفع ير الدرج يةتش البته النفس تجيب لص ض ،ادة إدراك المس ود بع مع وج

ية ة عكس حح بطريق ى تص ارات الت ة(العب ا بعالم ارة اليھ م االش تمارة *وت ى اس ف
ى )التصحيح ذلك تشير الدرجة المعكوسة إل اذ نمط ثابت لالستجابة ل ل التخ للتقليل من المي

  .الجانب السلبى للصالبة 
ارھم  وقام الباحث بحساب ثبات االستبيان على ة تراوحت أعم عينة من طالب الجامع

ابين ة م اق  اعاًم)٢٤-١٩(الزمني ة االتس ا وطريق ات ألف ل ثب ى معام الل طريقت ن خ م
اھرى دق الظ ى الص الل طريقت ن خ تبيان م دق االس اب ص ام بحس داخلى،بينما ق دق (ال ص

  .وطريقة الصدق التالزمى )المحكمين
  ) .Younkin & Betz : 1996( د إعدا   مقياس يونكن وبتز للصالبة النفسية  -٧

دد  يس متع د ول ادى البع وم أح ا مفھ ى أنھ ية عل ى الصالبة النفس اس إل ذا المقي ير ھ يش
وم  يعكس التعريف المباشر لمفھ اس ل ذا المقي األبعاد كما يرى كوبازا وآخرون،لذلك صمم ھ

ى تجابة عل الل االس ن خ البة م ا)٤٠(الص ارة منھ ياغة )١٨(عب ى الص ة ف ارة موجب عب
بحيث تشير الدرجة المرتفعة  –والتى تعكس فى التصحيح–عبارة سالبة فى الصياغة )٢٢(و

ى  ة المنخفضة عل ير الدرج ا تش ية بينم ن الصالبة النفس ال م توى ع ى مس اس إل ى المقي عل
در استجابات ا.المقياس إلى مستوى منخفض من الصالبة النفسية لمفحوصين من خالل وتق

  .درجات )٥(درجة إلى أوافق بشدة)١(ةمن أعارض بشد تدرج خماسى يمتد
ة وفى سبيل  اس من خالل طريق حساب كفاءة المقياس قام الباحثان بحساب ثبات المقي

ه غ قيمت ة )٠.٩٢(معامل ثبات ألفا حيث بل اس من خالل طريق م حساب صدق المقي ا ت ،بينم
  .الصدق التالزمى 

  
اييس السابق ى المق يس الصال ومن المالحظ  عل ا تق ال عرضھا أنھ بة النفسية لألطف
مقياس يقيس الصالبة  –فى حدود علم الباحثة–والمراھقين والراشدين من العاديين،واليوجد 

راھقين ذوى اإل ية للم البة النفس يس الص ا تق دت فإنھ ة وإن وج فة خاص معية بص ة الس عاق
ة،والتى يصعب  ات الخاصة بصفة عام ذوى االحتياج ية ل ه النفس ذه مع ارات ھ ة عب ترجم

ى إعداد يس إلى لغة االشارة للتعامل مع ذوى اإلالمقاي ة إل ادعى الباحث عاقة السمعية،وھذا م
ذه السمة  يس ھ ارات بحيث تق اة الصياغة المناسبة للعب ة الدراسة ومراع مقياس يناسب عين

  .لدى عينة الدراسة 
  
   -:وضع الصورة المبدئية للمقياس   -ب
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ابقة،وكذ اييس الس ى المق ة عل الع الباحث د اط ت بع ى تناول ابقة الت ات الس لك الدراس
ية  البة النفس ة–الص م الباحث دود عل ى ح ة ب –ف ت الباحث ورة األإقام داد الص ة ع ولي

  :للمقياس،وذلك من خالل القيام بالخطوات التالية 
  -:  تحديد أبعاد المقياس -١     

ادھا بعأجرائى للصالبة النفسية وبناء على ماسبق استطاعت الباحثة وضع التعريف اإل
  -:على النحو التالى 

رف  ة تع يةالباحث البة النفس ا  اجرائًيإ الص ر ˝بأنھ د،يعمل كمتغي ة جي ام مناع نظ
ية للفرد،ويسيكولوجي يخفف من وقع األحداث الضاغطة على  ساھم الصحة الجسمية والنفس

رة ة المباش ويم والمواجھ ى اإلدراك والتق رد عل درة الف توى ق ع مس ي رف داث  ف لألح
ا يقود للوصول إلى الحل الناجح لخفض التوتر والصراع الذي تخلفه الظروف ،ممالضاغطة
ززة التي تصقل الفرد لوتتأصل  الصالبة النفسية من خالل معايشة .الضاغطة رات المع لخب

ي تتصف  رد الت لوكيات الف اعر وس الل مش ن خ ذا يتضح م وي دعائمھا،وھ الشخصية وتق
ه والتحدي والثق) الضبط(م والتحكمبااللتزا ة التحويلي في توجي ة واستخدام أسلوب المواجھ

رد  ا يساعد الف ة للنمو،مم ى فرص إيجابي وتحويل األحداث التي يمكن أن تحوي الضغوط إل
  .˝على االستمرار في إعادة التوافق

 
  -:أبعاد ھى  ةوتتكون الصالبة النفسية من أربع

 ة لتبني  رؤية الفرد لذاته،والسعي˝بأنه  ته الباحثة وعرف:  االلتزام ذه الرؤي بموجب ھ
ل  ا ويتحم زم بھ ه ويلت ى مجتمع ه وعل النفع علي ددة،تعود ب ادئ مح داف ومب يم وأھ ق

  .˝مسئولية نتائجھا
 ةوعرف:  )الضبط( التحكم ه الباحث ه  ت ى  ˝بأن ى الضبط والسيطرة عل رد عل درة الف ق

ه وإمكا ه األحداث المفاجئة والمواقف الضاغطة، بتحديده لمصادر الخطر ولطاقات نات
ذه األحداث وخفض المواقف الضاغطة إالذاتية،ثم  ة ھ تخاذ القرار المناسب لمواجھ
 .˝أو تجاھلھا

 دى ةوعرف:  التح ه الباحث ه  ت ف  ˝بأن ة المواق ة ومواجھ ى مقاوم رد عل درة الف ق
ة  الضاغطة والتغيرات واألزمات الحياتية بمرونة،من خالل المبادأة واستكشاف البيئ

ه و ن حول ا،م غوطيف قدراوتوظتقيمھ ذه الض ة ھ ي مواجھ ه ف ه وإمكانات ،والتغلب ت
 .˝عليھا بفعالية وإيجابية،واعتبارھا أمر ضروري للنمو أكثر منھا تھديداً لحياته

 في  اإيجابيً  اقدرة الفرد على تقبل ذاته وتقديرھا تقديرً  ˝بأنھا ھا الباحثة وعرفت:  الثقة
ه  ىلسعضوء الواقع،وتقبله لھذا الواقع والتوافق معه،وا ا يمكن تعديل ديل م بنشاط لتع

 .˝رهيوالصبر على ما ال يستطيع تغي
  -: صياغة عبارات المقياس -٢

راھقين ذوى اإل اس الصالبة النفسية للم ة تكون مقي ة السمعية فى صورته المبدئي عاق
ن اس) ٧٥(م اد المقي ة ألبع ارة ممثل زام،) ٢٣(  [عب د االلت ارة لبع د )١٧( عب ارة لبع عب

عداد إ،وقد راعت الباحثة عند ]عبارة لبعد الثقة بالنفس)١٨(عبارة لبعد التحدى،)١٧(التحكم،
  -:وصياغة ھذه العبارات مايلى 
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راد  - بة ألف ة بالنس ة أو غامض ت غريب ھلة وليس ارات س اظ والعب ون األلف أن تك
  .عاقة السمعية بلغة االشارة العينة،حتى يسھل ترجمتھا لذوى اإل

التحتمل أكثر من فكرة واحدة حتى اليحدث سوء  صياغة العبارات بصورة واضحة -
 .فھم لدى المفحوص عند االستجابة للمفردة 

 .أن تكون العبارات قصيرة ليسھل فھمھا مباشرة والتعبير عنھا بلغة االشارة  -
اذ المفحوص  - ل من اتخ أن تتكون العبارات من شق موجب وشق سالب،وذلك للتقلي

 .لنمط ثابت لالستجابات 
  -: ى المحكمينالعرض عل -٣

ى ة عل دريس  امحكًم)١٤(تم عرض المقياس فى صورته المبدئي ة الت من أعضاء ھيئ
م بقسم الصحة النفسية بكليات التربية بجامعة الزقازيق وعين شمس  ا وقسم عل ا وطنط وبنھ

ازيق النفس بكليتى ارات فى )أملحق ، (التربية واآلداب بجامعة الزق ى العب م عل ك للحك ،وذل
  - :ضوء مايلى 

  .مدى انتماء العبارة للبعد الذى تنتمى اليه  -
 .تحديد اتجاه العبارة من حيث كونھا ايجابية أم سلبية  -
 .الصياغة اللغوية المالئمة للعبارة  -
 .ى عبارات أخرى مقترحة أاضافة  -
 .مدى مناسبة العبارات لعمر العينة وموضوع الدراسة وابداء ذلك فى المالحظات  -

ة المحكمين وابداء آرائھم قامت الباحثة بحساب التقدير الكمى وبعد العرض على الساد
  -: قياس،وذلك على النحو التالى والكيفى آلراء السادة المحكمين حول أبعاد وعبارات الم

  التقدير الكمى للمفرادات:  
اق  ارات التى قلت نسبة االتف تبعاد العب حيث قامت الباحثة بتفريغ آراء السادة المحكمين واس

  :كما قامت الباحثة بحساب الخطأ المعيارى بإستخدام المعادلة التالية ،)٪٨٥(عنفيھا 
  ]ن ÷ )ب ×أ ([الجذر التربيعى =  ع خ 

  العدد الكلى للمحكمين ÷ عدد تكرارات الموافقة=   أ نسبة الموافقة : حيث أن 

  أ  -١= ب نسبة عدم الموافقة 
ين  ؤاد البھى ،(ن العدد الكلى للمحكم ة ).٣١٥: ١٩٧٩ف ة بحساب حد الدالل م قامت الباحث ث

ة،أى أن  ×الخطأ المعيارى للنسبة =  ٠.٠٥االحصائية للنسبة عند مستوى  الدرجة المعياري
د مستوى  ة عن د الدالل د مستوى ١.٩٦ ×ع خ =  ٠.٠٥ح ة عن د الدالل ة ح م مقارن  ٠.٠٥،ث

  -:تى كاآل) نسبة عدم الموافقة(بقيمة ب 
فإن ھذه النسبة يكون  ٠.٠٥حد الداللة االحصائية عند مستوى إذا كانت قيمة ب أكبر من  -أ

  .لھا داللة احصائية،وبالتالى تحذف العبارة 
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د مستوى  -ب ة االحصائية عن ذه النسبة  ٠.٠٥إذا كانت قيمة ب اصغر من حد الدالل إن ھ ف
  . تكون غير دالة احصائيا،وبالتالى تبقى ھذه العبارة ضمن عبارات المقياس 

 كيفى للمفردات التقدير ال:  
د قامت  أما فيما يتعلق بالتقدير الكيفى آلراء السادة المحكمين حول عبارات المقياس،فق
ياغة بعض  ادة ص ين وإع م المحكم ا معظ ق عليھ ى اتف ديالت الت ة التع إجراء كاف ة ب الباحث
ى حذفھا من  ين عل ة المحكم العبارات بناء على ذلك،كما تم حذف العبارات التى أجمع غالبي

دولا د ) ١٠(لمقياس،ويوضح ج اس بع ة من المقي ى الصورة األولي ى حدثت ف رات الت التغي
  .التحكيم 

  )١٠( جدول 
  بعد التحكيم الصالبة النفسيةلمقياس التغيرات التي حدثت في الصورة األولية 

أبعاد الصالبة  م
 النفسية

عدد البنود قبل 
 التغيير

 نوعية التغير
عدد البنود بعد 

ف لعدم مالئمة حذ التغيير
  العبارة للعينة

حذف لعدم انتماء 
  العبارة للبعد

  ١٣  ٦  ٤  ٢٣  االلتزام ١
  ١٢  ٣  ٢  ١٧  التحكم ٢
  ١٢  ٣  ٢  ١٧  التحدى ٣
  ١٢  ٤  ٢  ١٨  الثقة ٤
  ٤٩  ____________________  ٧٥  العدد الكلى للبنود ٥

  -: عداد الصورة المعدلة للمقياسإ -٤
اء ابق قامت ال بن دول الس ى الج د عل ك بع ة للمقياس،وذل داد الصورة المعدل ة بإع باحث

ار  ى أش ارات الت ة للعب ياغة اللغوي ى الص ديالت ف راء التع ادة المحكمإاج ا الس ث وليھ ن،حي
اس  ارات مقي دد عب ية أصبح ع راھقين ذوى اإلالصالبة النفس معيةللم ة الس ارة )٤٩(عاق عب

د حذف ك بع ة للمقياس،وبا) ٢٦(وذل ارات المكون ارة من العب د عب اس بع د أن المقي الى نج لت
زام  عبارة،انتظمت فى)٤٩(العرض على المحكمين تكون من تحكم  –أربعة أبعاد ھى االلت ال

دى  – ة بالنفس –التح اس ترتيًبالثق ارات المقي ة عب ت الباحث د رتب ون  ادائرًي ا،وق ث تك بحي
م ارة رق م) ١(العب ارة رق د األول والعب م) ٢(للبع ارة رق انى والعب د الث د ) ٣(للبع ثللبع  الثال
اه ا........ الرابع للبعد ) ٤(والعبارة رقم ارات وھكذا،وذلك لتجنب معرفة المفحوص بإتج لعب

يةتوزيع العبارات الموجبة والسالبة لمقياس ) ١١(فى المقياس،ويوضح جدول  الصالبة النفس
   .عاقة السمعية على أبعاده للمراھقين ذوى اإل

  
  ) ١١( جدول 

  الصالبة النفسيةوجبة والسالبة لمقياس توزيع العبارات الم
  للمراھقين ذوي اإلعاقة السمعية على أبعاده

دد  العبارات  الصالبة النفسيةأبعاد  م ع
 العبارات
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  االلتزام ١
، ٢١، ١٧، ١٣٭، ٩٭، ٥٭ا، 
٤٥، ٤١، ٣٧، ٣٣، ٢٩، ٢٥ ،
٤٩ . 

١٣ 

  التحكم ٢
، ١٨٭، ١٤٭، ١٠٭، ٦٭، ٢٭
، ٣٨، ٣٤، ٣٠٭، ٢٦٭، ٢٢
٤٦، ٤٢ . 

١٢ 

  التحدى  ٣
، ١٩٭، ١٥، ١١٭، ٧، ٣
، ٣٥٭، ٣١٭، ٢٧٭، ٢٣٭
٤٧، ٤٣، ٣٩ . 

١٢ 

  الثقة   ٤
، ٢٠٭، ١٦٭، ١٢٭، ٨، ٤٭
، ٤٠٭، ٣٦، ٣٢، ٢٨، ٢٤
٤٨، ٤٤ . 

١٢ 

 ٤٩ المجموع الكلي للعبارات
 العبارات السالبة* 

  

  -:التجريب المبدئى للمقياس   -ج
وقين ولقامت الباحثة بتجريب المقياس فى صورته األ راھقين المع ية على عينة من الم

معيً  ا اس ة  اطالًب) ٩٣(قوامھ مع بمدين عاف الس م وض ل للص ة األم ن مدرس ة م وطالب
ابينعأالزقازيق،تراوحت  ة م ارھم الزمني ة  تراوحتو اعاًم)٢١-١٥(م ابين إدرج اقتھم م ع

ة ( ةو جزئي ابين) كلي امتھم م ة اق ت نوعي ةإ واختلف ة (قام ة و خارجي ك بغ)داخلي رض ،وذل
  .معرفة مدى فھم افراد العينة لعبارات المقياس ولقياس كفاءة المقياس 

  -:المقياس ) تقنين(كفاءة   -د
اس   Validityبعد اجراء التجريب المبدئى للمقياس قامت الباحثة بحساب صدق المقي

  -:من خالل الطرق التالية  Realiabilityوثبات المقياس 
  Validityصدق المقياس   -

ليقال ان ا تعداد أو المي درة أو االس أو  الختبار صادق إذا كان يقيس يقيس السمة أو الق
اس عن طريق تطبيق ،الغرض الذى وضع من أجل قياسه د درجة صدق المقي ويمكن تحدي

لة من  ى سلس ى مجموعة من األفراد،والحصول عل د من صدقه عل المقياس المطلوب التأك
ة  الدرجات ثم حساب الصدق لھذه الدرجات بعدة ة صدق المحتوى،وطريق ا طريق طرق منھ

ك دق المح ة ص املى وطريق ل الع ة التحلي داخلى وطريق اق ال وى ع(االتس دالرحمن العيس ب
  -:،وقامت الباحثة باستخدام الطرق التالية لحساب صدق المقياس )١٤٠:  ١٩٩٧،

  -:الصدق الظاھرى ) ١(    
ة عل دت الباحث دق اعتم ن الص وع م ذا الن ق ھ بيل تحقي ى س  امحكًم) ١٤(ى رأىوف

ق( ة )  أ الملح ة بجامع ات التربي ية بكلي حة النفس ام الص دريس بأقس ة الت اء ھيئ ن أعض م
ة  ة واآلداب جامع ى التربي نفس بكليت م ال م عل ا وقس مس وطنط ين ش ا وع ازيق وبنھ الزق
ذى  الزقازيق،للتأكد من مدى مالءمة األبعاد لموضوع القياس ومدى انتماء كل عبارة للبعد ال
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ذا تنتم ى ھ وافر ف ن الصدق يت وع م ذا الن ين أن ھ ادة المحكم رت آراء الس د أظھ ى اليه،وق
ة وبحد أدنى  رادات مرتفع ع المف ذا وإن دل  ٪٨٥المقياس،وكانت نسبة االتفاق على جمي وھ

،إلى جانب ما أسفر عنه التجريب الصالبة النفسيةفيدل على ارتفاع صدق المحكمين لمقياس 
ى عي اس عل دئى للمقي االمب ة قوامھ ارات  اطالًب) ٩٣(ن دى وضوح العب ة م ة من معرف وطالب

بةوالتعليمات للمفحوصين،ومدى فھمھم للعبارات ومدى  ة و مناس ارات لعمر العين ذلك العب ك
  .أنسب االشارات المعبرة عن العبارات ومعناھا 

 -) :المنطقى(صدق المحتوى  )٢(
اتم وقد اعتمدت الباحثة على ھذا النوع من الصدق في صياغة و ى م إعداد المقياس عل

وقين  ا للطالب المع جمعه من اإلطار النظرى للمقياس والمالحظة والمقابالت التى قامت بھ
معيً  وع اس ة بموض ابقة المرتبط اييس الس ات والمق ة الدراس ت الباحث ،كما استعرض

اد،  ه وباألبع المقياس،وبعد ذلك قامت الباحثة بعرض المقياس والتعريف اإلجرائي الخاص ب
ذلك نضمن و دريس وب ة الت العبارات الخاصة بكل بعد على السادة المحكمين من أعضاء ھيئ

  .أن المقياس شامل لكل المجاالت التي يقيسھا
  -:االتساق الداخلى  )٣(

دقه  دير لص ى تق ول عل ى الحص ار إل داخلى لالختب اق ال ص االتس ؤدى فح ي
 اأو قياًس انقًي ايتطلب قياسً ى التكوينى،وتجيب النتيجة التى نخرج بھا عن كون التكوين الفرد

مة امركًب اس الس ى قي اقھا ف دى اتس ار وم ات االختب ة بمكون ى بعناي ،ويؤدى الفحص المنطق
رج،(نفسھا،وارتباطھا مع غيرھا من المكونات والخصائص المعنية ) ٢٧٠: ١٩٨٩صفوت ف

.  
ين سبيل ذلك تم وفى  اط ب ادحساب معامالت االرتب د من أبع ردات كل بع ا مف  سالمقي

ة  دوالدرجة الكلي د حذف درجة  للبع ك بع ردة وذل دمن درجة المف ار  البع دباعتب اً  البع محك
دق  ردةلص ين و،المف ى يب دول االت يةالج البة النفس اس الص ردات مقي اط مف امالت ارتب  مع

د ة للبع ردة من الدرجة الكلي ،وذلك بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه بعد حذف درجة المف
  :الجدول التالى  كما يتضح من

  ) ١٢(  جدول 
بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه بعد حذف  الصالبة النفسيةمعامالت ارتباط مفردات مقياس 

  ) ٩٣= ن( درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد 

  الثقة  التحدى  التحكم  االلتزام 

م  رق
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

م  رق
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

م  رق
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

م  رق
  المفردة

ل  معام
  االرتباط

١٦.٠  ٤  ٠٩.٠  ٣  ٤٢.٠  ٢  ٢٣.٠  ١  

٦٠.٠  ٨  ٢٠.٠-  ٧  ٢٩.٠  ٦  ١٢.٠  ٥  

٤٥.٠  ١٢  ٥٤.٠  ١١  ٥٧.٠  ١٠  ٣٩.٠  ٩  
٥٩.٠  ١٦  ٠٩.٠  ١٥  ٣١.٠  ١٤  ٥٠.٠  ١٣  
١٧.٠  ٢٠  ٣٠.٠  ١٩  ٣٤.٠  ١٨  ٢٢.٠  ١٧  
٣٦.٠  ٢٤  ٤٩.٠  ٢٣  ٤٧.٠  ٢٢  ٢٩.٠  ٢١  
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٤٢.٠  ٢٨  ٣٦.٠  ٢٧  ١١.٠  ٢٦  ٤٢.٠  ٢٥  
٦٠.٠  ٣٢  ٤٤.٠  ٣١  ٤٩.٠  ٣٠  ١٥.٠  ٢٩  
٤٧.٠  ٣٦  ٣٣.٠  ٣٥  ٠٣.٠  ٣٤  ٥٧.٠  ٣٣  
٥٦.٠  ٤٠  ٠٧.٠  ٣٩  ٢٤.٠  ٣٨  ٤٨.٠  ٣٧  
٥٤.٠  ٤٤  ٢٢.٠  ٤٣  ٣١.٠  ٤٢  ٤٤.٠  ٤١  
٤٧.٠  ٤٨  ٤٤.٠  ٤٧  ٣٣.٠-  ٤٦  ٤١.٠  ٤٥  
٥٢.٠  ٤٩        

ردتين د ) ٢٩، ٥(من الجدول السابق يتضح أن معاملى االرتباط بين المف زام"وبع امال،"االلت  تومع
رد ين المف اط ب د )٤٦ ،٣٤، ٢٦(اتاالرتب تحكم"وبع امال،"ال رد تومع ين المف اط ب  ،٧، ٣(اتاالرتب

امال،"التحدى"وبعد )٣٩ ،١٥ ردتين تومع ين المف اط ب د )٢٠، ٤(االرتب ة"وبع  امنخفضة جدً  "الثق
اد بينما كانت معامالت االرتب.مما يدل على عدم صدق ھذه المفرداتً  ردات واألبع اقى المف اط بين ب

  .التى تنتمى لھا مرتفعة مما يدل على صدق ھذه المفرداتً 
دم  ن ع امالت الصدق ع اب مع فر حس ي أس ارات الت ذف العب ة بح ت الباحث د قام وق

ارات )١٣(ارتباطھا بداللة إحصائية بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،ويوضح جدول العب
  .ذفت منه العبارةالمحذوفة،والبعد الذي ح

  )١٣( جدول   
العبارات التي تم حذفھا من مقياس الصالبة النفسية لعدم ارتباطھا بداللة إحصائية 

  بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
م  رق
ذفت  العبارات المحذوفةالعبارة ذي ح د ال البع

 منه
 تضطرنى الظروف للغش فى االمتحان ٥

 التزام
 افىأحرص على تحقيق اھد ٢٩

 أتمسك بقراراتى والأتراجع فيھا ٢٦

 أستطيع تنفيذ خططى المستقبلية ٣٤ تحكم

 فشلى يرجع لضعف قدراتى وإمكاناتى ٤٦

 أسعى لتحسين وضعى ٣

  أسعى للتفوق على زمالئى  ٧ تحدى

  أواجه الضغوط بمرونة  ١٥

  أسعى لحلول مبتكرة للمشكالت  ٣٩

  ألوم نفسى كثيًرا  ٤
 ثقة

  للتظاھر أمام اآلخرين أميل  ٢٠

داخلي د حساب االتساق ال اس بع اط (ومن ثم فقد تم استبعاد البنود التالية من المقي ارتب
اد ود باألبع دد )٤٦، ٣٩، ٣٤، ٢٩، ٢٦، ٢٠، ١٥، ٧، ٥، ٤، ٣): (البن بح ع م يص ن ث وم
  .بنًدا ويتضح ذلك فى الصورة النھائية للمقياس )٣٨(بنود المقياس

  Realiabilityثبات المقياس  -
امج اإلحصائي  م حساب ،(SPSS)واستخدمت الباحثة في حساب الثبات،البرن د ت وق

  -:معامل الثبات بالطرق التالية
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باستخدام معامل  تم حساب ثبات مفردات مقياس الصالبة النفسية -:ثبات المفردات -١
ه(ألفا ذى تنتمى إلي د ال ة للبع ردة من الدرجة الكلي ائج ،و)فى حالة حذف درجة المف كانت النت

  -:كما فى الجدول التالى
  ) ١٤( جدول 

  معامالت ألفا لثبات مفردات مقياس الصالبة النفسية
  ) ٩٣= ن(  -)فى حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه(

  الثقة  التحدى  التحكم  االلتزام

رقم  
  المفردة

معامل 
  ألفا

رقم  
  المفردة

معامل 
  ألفا

رقم  
  المفردة

معامل 
  ألفا

رقم  
  المفردة

معامل 
  ألفا

٠.٨١  ٤  ٠.٦٢  ٣  ٠.٥٥  ٢  ٠.٧٣  ١  
٠.٧٧  ٨  ٠.٦٧  ٧  ٠.٥٧  ٦  ٠.٧٥  ٥  

٠.٧٨  ١٢  ٠.٥٣  ١١  ٠.٥١  ١٠  ٠.٧١  ٩  
٠.٧٧  ١٦  ٠.٦٢  ١٥  ٠.٥٧  ١٤  ٠.٦٩  ١٣  
٠.٨١  ٢٠  ٠.٥٨  ١٩  ٠.٥٦  ١٨  ٠.٧٣  ١٧  
٠.٧٩  ٢٤  ٠.٥٤  ٢٣  ٠.٥٣  ٢٢  ٠.٧٣  ٢١  
٠.٧٨  ٢٨  ٠.٥٧  ٢٧  ٠.٦١  ٢٦  ٠.٧١  ٢٥  
٠.٧٧  ٣٢  ٠.٥٥  ٣١  ٠.٥٣  ٣٠  ٠.٧٤  ٢٩  
٠.٧٨  ٣٦  ٠.٥٧  ٣٥  ٠.٦٣  ٣٤  ٠.٦٩  ٣٣  
٠.٧٧  ٤٠  ٠.٦٢  ٣٩  ٠.٥٨  ٣٨  ٠.٧٠  ٣٧  
٠.٧٧  ٤٤  ٠.٦٠  ٤٣  ٠.٥٧  ٤٢  ٠.٧١  ٤١  
٠.٧٨  ٤٨  ٠.٥٥  ٤٧  ٠.٦٩  ٤٦  ٠.٧١  ٤٥  
٠.٧٠  ٤٩        

د  ا للبع ل ألف  =معام
٠.٧٣  

د  ا للبع ل ألف  =معام
٠.٦٠  

د  ا للبع ل ألف  =معام
٦١.٠  

د  ا للبع ل ألف  =معام
٠.٨٠  

ردتين ح أن المف ابق يتض دول الس ن الج ذفھ) ٢٩، ٥(م د بح د ميزي ا لبع ل ألف ا معام
زام" رد،"االلت د ) ٤٦ ،٣٤، ٢٦(اتوالمف ا لبع ل ألف ذفھا معام د بح تحكم"يزي رد،"ال  ،٧، ٣(اتوالمف

د ) ٣٩ ،١٥ ا لبع ردتينو،"التحدى"يزيد بحذفھا معامل ألف د بحذ) ٢٠، ٤(المف ا مفھيزي ا معامل ألف
  .،وھو ما أكدته اإلجراءات السابقة للصدق ولذلك قامت الباحثة بحذف ھذه المفردات"الثقة"لبعد 

  :ثبات األبعاد والمقياس ككل -٢
ا : تم حساب ثبات مقياس الصالبة النفسية ككل وأبعاده بطريقتين ھما طريقة معامل ألف

د حذف ك بع ة  كرونباخ،و طريقة التجزئة النصفية وذل ر الثابت ر الصادقة وغي ردات غي المف
  :والنتائج موضحة فى الجدول التالى

  )١٥(جدول   
  معامالت الثبات بطريقتى معامل ألفا كرونباخ

  الصالبة النفسيةوالتجزئة النصفية ألبعاد مقياس 

  الصالبة النفسيةمقياس أبعاد 
معامل ألفا 
  كرونباخ

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
  النصفية

يرمان سب"
  "وبراون

  "جتمان"



  الفصل الرابع  إجــراءات الدراســـة

 

 

  ٠.٧٢  ٠.٧٣  ٠.٧٦  االلتزام

  ٠.٦١  ٠.٦٤  ٠.٧٤  التحكم

  ٠.٦٩  ٠.٦٩  ٠.٧٦  التحدى

  ٠.٨٣  ٠.٨٣  ٠.٨٣  الثقة

م دول رق ن الج بيرمان ) ١٥(يتضح م ادلتي س تخدام مع ات باس امالت الثب يم مع ارب ق  –تق
ي ل ى بروان،وجتمان مما يدل على ثبات المقياس،كما أن معامل الثبات الكل ع إل اس مرتف لمقي

اس حد كبير، ات مقي ة صدق وثب اس فى  الصالبة النفسيةومن ھنا تأكد للباحث وأصبح المقي
  . مفردة)٣٨(يتكون من  *صورته النھائية

  -:الصورة النھائية للمقياس   -ھ
ة م اعداد الصورة النھائي اس بعد التأكد من كفاءة المقياس ت د ،)جملحق (للمقي ك بع وذل

ا ذف العب م ح ى وأن ت اد الت ا لألبع دم انتمائھ ى ع ون عل ق المحكم ى اتف عت رات الت ض
ا لقياسھا اط عن عدم انتمائھ امالت االرتب ارات التى أسفر حساب مع ،وكذلك بعد حذف العب

اس فى  ذلك أصبح المقي د التى تنتمى إليه،وب ة للبع لألبعاد إلنخفاض ارتباطھا بالدرجة الكلي
  -:كالتالى  أربعة أبعادعلى  عبارة مقسمة)٣٨(صورته النھائية يتضمن

  عبارة )  ١١ (ويتضمن               االلتزام: البعد األول.  
  اتعبار)  ٩ (ويتضمن                التحكم: البعد الثانى .  
  عبارات)  ٨ (التحدى              ويتضمن : البعد الثالث .  
  عبارات) ١٠(الثقة بالنفس          ويتضمن : البعد الرابع .  

ا وصلت  الصالبة النفسيةبنود كل بعد من أبعاد مقياس ) ١٦( ويوضح جدول  اً لم وفق
  . إليه الصورة النھائية 

  )١٦(جدول 
  الصالبة النفسية أرقام البنود لكل بعد من أبعاد مقياس
  وفقاً للصورة النھائية

  مقياس أبعاد 
 الصالبة النفسية

  عدد المفردات  أرقام المفردات

  ١١ ٣٨- ٦٣-٣٣-٩٢-٢٥-٢١-٧١-٣١-٩-٥-١  االلتزام

  ٩  ٤٣-٣٠-٦٢-٢٢-٨١-٤١-١٠-٦-٢  التحكم

  ٨  ٣١-٢٧-٢٣-١٩-١٥-١١-٧-٣  التحدى

  ١٠  ٣٧-٥٣-٢٣-٨٢-٢٤-٠٢-١٦-٢١-٨-٤  الثقة
  ٣٨  مقياس الصالبة النفسيةمجموع مفردات 

  
 وصف المقياس:  
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رة موزعة عبا)٣٨(الصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية من يتكون مقياس
ار استجابة  –التحدى  –التحكم  –على أربعة أبعاد ھم االلتزام  ا بإختي ة عليھ الثقة،يتم اإلجاب

ة استجابات ھى ادرً  - اأحياًن -ادائًم( واحدة من ثالث راد ) ان ى األف اس عل تم تطبيق المقي ،وي
ن معيً  اعاًم)٢١-١٥(م وقين س راھقين المع اك ز امن الم يس ھن ة ول ة فردي ك بطريق ن وذل م

  .محدد لإلجابة 
 تعليمات المقياس:  
معيً  - ١ وق س ق المع ة المراھ ى موافق ول عل ب  الحص راء  ايج ى إج عل

المقياس،كما أن خلق مناخ من األلفة مع المفحوص ينعكس على صدقه في 
  .اإلجابة

ة  - ٢ اك إجاب ه ليست ھن اس أن يوضح للمفحوص أن ق المقي ائم بتطبي ى الق عل
ة وليس ھناك زمن–صحيحة وأخرى خاطئة  ات  –محدد لإلجاب وأن اإلجاب

 .ستبقى في سرية تامة
ارات  - ٣ راءة العب احص بق وم الف ث يق ة، حي ة فردي ق بطريق تم التطبي ي

ى  واالستجابات التي تشتمل عليھا وترجمتھا للغة اإلشارة لكل مفحوص عل
ل  رة قب ر من م احص أكث ل الف ود من قب راءة البن رار ق اة تك حدة،مع مراع

ة االش ا للغ اريةو،ارةترجمتھ ة االش ذه الترجم م  إعادة ھ دم فھ ة ع ي حال ف
رة  ارات م ادة العب وص بإع ب المفح ة طل ي حال ا أو ف وص لھ المفح

 .أخرى،حتى ال يختار الشخص محل االختبار بعشوائية
التأكد من فھم المفحوص لبنود المقياس،والتأكد من اختياره إلستجابة واحدة  - ٤

د، ة الخاصة بكل بن دون فقط من االستجابات الثالث د ب رك أي بن مع عدم ت
 .إجابة

 تصحيح المقياس:  
ة ليكرت   دير استجابات المفحوصين،حيث  Likertتعتبر طريق أنسب الطرق فى تق

ة تتدرج فيھا اإل درج طريق ى أقصى درجات الرفض،وتت جابة من أقصى درجات الموافقة إل
تويات ى خمس مس ھيل،ليكرت عل ط لتس تويات فق ة مس ة ثالث تخدمت الباحث تجابة  وقد اس اس

وقين سمعيً  ة المع تالئم مع طبيع ا ي ا بم ارات ب االمفحوصين لھ ة حيث يسھل توصيل العب لغ
ردة ام كل مف  – اأحياًن – ادائًم(االشارة،لذلك تم تصحيح المقياس فى ضوء مدرج ثالثى أم

ة و) ١-٢-٣( بحيث تكون الدرجات على التوالى) انادرً  ارات الموجب )  ٣-٢-١(فى حالة العب
ة العبارات السالبة،ثم تجمع درجات البنود التى تعبر الدرجة االجمالية لھا عن درجة فى حال

  . الصالبة النفسيةالفرد فى 
اس  ى للمقي ة العظم ت الدرج غرى ) ١١٤(وبلغ ة الص ة والدرج درج
اس الصالبة النفسية عن مستوى )٣٨(للمقياس ى مقي ة عل درجة،بحيث تعبرالدرجة المرتفع

رد اس الصالبة النفسية  مرتفع من صالبة الف ى مقي ا تعبرالدرجة المنخفضة عل النفسية بينم
رد النفسية،ويوضح جدول نخفض من صالبة الف اس )١٧(عن مستوى م اح تصحيح مقي مفت

  .للصورة النھائية  االصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية وفقً 
  )١٧(جدول     
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  المراھقين المعوقين سمعيً مفتاح تصحيح مقياس الصالبة النفسية لدى ا

  درجات كل بعد  عدد العبارات  أرقام العبارات  األبعاد  م

  *← ٣٣ - ١١→  ١١  .٣٨-٣٦-٣٣-٢٩-٢٥-٢١-١٧-١٣-٩-٥-١  االلتزام ١

  ← ٢٧ - ٩→  ٩  ٣٤.-٣٠-٢٦-٢٢-١٨-١٤-١٠-٦-٢  التحكم ٢

  ← ٢٤ - ٨→  ٨  ٣١.-٢٧-٢٣-١٩-١٥-١١-٧-٣  التحدى ٣

  ← ٣٠ - ١٠→  ١٠  ٣٧.-٣٥-٢٣-٢٨-٢٤-٢٠-١٦-١٢-٨-٤  الثقة ٤

  .أعلى درجة للبعد  ←أقل درجة للبعد ،   →* 

  :أدوات الدراسة الكلينيكية  -
ة  م الدراس ة تتس ا دراس ة بأنھ ا الكلينيكي ية بأبعادھ ى للشخص اء النفس ة للبن متعمق

ف وراء  ى تق عورية والت دوافع الالش الل ال ن خ ويتھا م طرابھا وس ى اض ا ف ودينامياتھ
ذو نزعة  ابأنھ ھالشخصية كوحدة كلية حالية ووحدة زمنية،وكذلك يمكن وصفذلك،والنظر ل

ع الخارجى  انسانية من خالل اخراج المحتوى الداخلى غير الظاھر للشخصية إلى حيز الواق
واطن  ى الصراعات وم ل ف ذه الشخصية من غموض يتمث رى ھ ا يعت المعاش،والكشف عم

ةالضعف والقوة والقاء ظالله على البيئة الف ة الخارجي وبى،(علي د الن ذلك )١١٩:٢٠٠٠محم ،ل
دً  افيجعل منه نمًط امعينً  اھتم بدراسة السلوك الكلى الذى يصف انسانً فھى ت أو شخصية  افري
  ) .٢:١٩٩٠ھناء أبو شھبه ،(مميزة

ذه الدراسة،وتتمثل واستخدمت الباحثة األ دوات الكلينيكية التالية لتحقيق الغرض من ھ
  -: ھذه االدوات فى االتى

  .)١٩٩٨: حسن مصطفى (إعداد                   استمارة المقابلة التشخيصية )١(

خيص  ى تش ز عل ة والترك اعى للحال اريخ االجتم ة الت ه لدراس ة تتج ى مقابل وھ
ه األاأل رد وظروف اة الف ن حي ية ع ات رئيس ى معلوم ول عل ه للحص ل تتج رية عراض،ب س

ى ال رد عل جيع الف رة والدراسة،وتش ه باألس ة وعالقات ه الطفلي ن حيات ل ع ديث المفص ح
ه  والخبرات السيئة أو الناجحة التى مر بھا،وعالقاته بوالدية وزمالئه وحياته العملية،وھوايات

  ) .١٢٢: ١٩٩٩بدالستار ابراھيم،عبدهللا عسكر،ع(وعالقاته بزمالئه فى الدراسة أو العمل
  ) .١٩٩٥: ببالوى ايھاب ال(إعداد                       استمارة دراسة الحالة  )٢(

ابقة      ة الشخصية الس تمارة المقابل ى اس استعانت الباحثة بھذه االستمارة باالضافة ال
ت ة واس أفراد العين ق ب ى تتعل ية الت ة والشخص ب العام ة الجوان ة كاف ك لتغطي ة يوذل فاء كاف

ير الكلينيكى للحاالت المستھدفة، ة والتفس ة الكلينيكي ى الدراس د ف ى تفي ات الت وتشمل المعطي
ودً  ة بن ة الحال تمارة دراس معيً  ااس المعوقين س رد  اخاصة ب ا الف ى تعرض لھ األمراض الت ك

  .وھكذا .... .....ته واالنشطة التى يقوم بھا وأسباب إصابته بالصمم ودرج االمعوق سمعيً 
  -:وتتكون ھذه االستمارة من البيانات التالية 

  
  التاريخ المدرسى   *.                         بيانات عن الحالة.  
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  العادات *             .               بيانات عن األم.  

  النظام   *                       .بيانات عن األب.  

  اللعب    *.                            الحالة السكنية.  

  العالقات بين أفراد االسرة    *                          .التاريخ الصحى.  

 لعالقات االجتماعية ا.  

  Thematic Apperception Test             اختبار تفھم الموضوع) ٣(   

  )محمد نجاتى ، أنور حمدى: ترجمة(                                           

يوعً  قاطية ش ارات االس ر االختب ن أكث م الموضوع م ار تفھ ر اختب ار ايعتب ،وھو االختب
ار ھرة إختب روف بش ام T.A.T المع ار ع ذا االختب ان ھ وراى ومورج رى م د وضع ھن ،وق

ة ١٩٣٥ ثم تطور االختبار بعد تجارب قام بھا موراى باالتفاق مع عدد من زمالئه من جامع
ورته األ ذ ص ارد وأخ ام ھارف رة ع ان ١٩٤٣خي د عثم ة محم ورته للعربي د ص ،وأع

بعض المال)١٥٩:  ١٩٩٠محمد عبدالمؤمن، (نجاتى ساسية عن مح األ،وفيما يلى توضيح ل
  -:ھذا االختبار كالتالى 

 أھداف االختبار  

د  االت والعق رد واالنفع دى الف ائدة ل ات الس ن الرغب ف ع لوب يكش و أس ھ
عورية راعات الالش ه والص ات،والميول المكبوت طفى،ح(والنزع ن مص راوية س

ل)١٥: ١٩٩٣،محمود  ،وتدور فكرة االختبار حول تقديم عدد من الصور الغامضة التى تمث
ين  زج ب يح للمفحوص أن يم انية ، تت ر االنس انية وغي ف االنس ف المواق عة لمختل ة واس عين
ات  ا بطاق دركات التى تمثلھ ذه الم ة لھ عالمه الداخلى وواقعه النفسى،وبين الخصائص المادي

وين .االختبار رات وتك ذه المثي ال إزاء ھ إال أن الغموض وعدم الوضوح وإطالق العنان للخي
ى يرسمھا المفحوص ،الوزن األكبر ھنا لعوامل البناء الداخلىقصة عنھا يجعل  فالصورة الت

ع عن  ياء يمتن ى نفسه وأش ع صورة تنطبق عل اھى إال فى الواق لبطل القصة التى يحكيھا م
لة  ة محص بح بمثاب ا تص تجابة ھن ر،لذلك فاالس ؤال مباش تجابة لس د االس ا عن راف بھ االعت

ذه االستجابة يجب أن يكون لاللتقاء بين الواقع الخارجى والواق ا لھ داخلى،غير أن فھمن ع ال
و النفسى  امستمدً  ة،ومراحل النم ة،والميكانيزمات الدفاعي ات األولي ا النظرى للعملي من فھمن

  ) .٩٣-٩٢: ١٩٩١محمد عبدالظاھر، (الخ ........والجنسى 
اءً و ك  بن ى ذل داف اعل ل أھ املة عن تتمث ة ش ى وضع دراس م الموضوع ف ار تفھ ختب

لوكية واألا طرابات الس ير االض ية وتفس راض اللشخص ة م ابية والذھاني عص
وماتية االت والسيكوس اعر وانفع ن مش رية م نفس البش ات ال ير مكنون ى تفس دف إل ،كما يھ

   .)٢٦٣: ١٩٩٨حسن مصطفى، (ودوافع ونزعات مكبوته وألوان الصراع المختلفة
  
 ختبارالفكرة التى يقوم عليھا اال( االساس النظرى لالختبار(  

ار ھإن األ ه االختب وم علي ذى يق رى ال اس النظ ور  وس ديم الص ى تق ة إل الغامض
ى أ ه إل ا المفحوص ودعوت ل صورة معروضة،تصف االشخاص كم ون قصة عن ك ن يك
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اعره  ل منھم،ومش ى ك يطر عل ى تس ار الت اعر واألفك تھم والمش ى جمع راھم والمواقف الت ي
ليھا،ثم يقوم الفاحص بدراسة ھذه التى سينتھون إو الخاتمة أھاية الشخصية نحو كل منھم والن

القصص واالستفادة منھا فى التعرف على مالدى المفحوص من ميول ومايكمن وراء سلوكه 
  ) .٥٥٢: ١٩٦٧مصطفى فھمى، (من دوافع وحاجات وقوى بيئية مختلفة 

ار فى أن القصص تكشف عن وبناءً   على ماسبق تتمثل الفكرة التى يقوم عليھا االختب
  -:مكونات ھامة فى شخصية المفحوص على أساس نزعتين 

ى  اس : األول ة الن راتھم إنزع ق وخب ا يتف ة بم انية الغامض ف االنس ير المواق ى تفس ل
  .الماضية ورغباتھم الحاضرة وآمالھم المستقبلية 

ر ألى إنزعة كتاب القصص : الثانية  ن يعترفوا بطريقة شعورية والشعورية عن الكثي
محمد (ن خبراتھم الشخصية،ويعبرون عما يدور بأنفسھم من مشاعر ورغبات مما يكتبون ع
  ) .١٣٧: ١٩٩٤عبدالظاھر، 

 مادة االختبار  

ا)٣١(يتكون االختبار من ى كل منھ ة واحدة(بطاقة طبعت عل دا بطاق ى ) ع صورة عل
ة  ة من الصور،وقد أعطيت كل بطاق ة واحدة بيضاء خالي ورق أبيض مقوى،وتركت بطاق

  -:إلى إحدى الفئات التالية  ينتمى ارمزً 

- (BM)  الذكور وھى صور خاصة بجميع ) ر.ص(أو.  

- (M)  سنة ) ١٤(وھى صور خاصة بالذكور فوق ) ر(أو. 

- (B)  سنة ) ١٤(وھى صور خاصة بالذكور تحت ) ص(أو. 

- (GF)  االناث وھى صور خاصة بجميع  )ن.ب(او. 

- (F)  سنة ) ١٤(وھى صور خاصة باالناث فوق  )ن(أو. 

- (G)  سنة) ١٤(وھى صور خاصة باالناث تحت  )ب(أو. 

- (MF)  سنة ) ١٤(وھى صور خاصة بالذكور واالناث فوق  )ن.ر(أو. 

ين  - ة للجنس ور خاص ى ص ز وھ ل أى رم ات التحم ور أو لوح ه، (ص ويس مليك ل
٤٣١-٤٣٠: ١٩٨٥. ( 

ات  , 3BM , 3GF , 9GF , 9BM , 11 , 13B) وقامت الباحثة بإختيار البطاق
13G , 14 ,15 ,16 , 17BM , 17GF , 18BM , 18GF , 19 , 20)   بتھا لمناس

اتذة قسم الصحة  ى آراء بعض أس اء عل ة،وذلك بن للعينة المختارة ولموضوع الدراسة الحالي
  .النفسية بكلية التربية جامعة الزقازيق 

  

 تفسير االختبار  

والمدرسة التى  لتدريب القائم بالتفسير اطبقً  T.A.Tتتعدد وتتنوع طرق تفسير اختبار 
ى  ذلك طبًقإينتم ة المعن اليھا،وك ى الحال ار ف ق االختب ن تطبي رض م ت  اوطبقً ،ةيللغ للوق
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ة  الك وطريق ة ب وراى وطريق ة م ير طريق ى التفس تخدمة ف ھر الطرق المس اح،ومن أش المت
  .شتيرين وطريقة ربابورت وغيرھم 

ذاتنوع ونظًرا ل االختبار،وتنقسم  ھذه الطرق فى التفسير تنوعت طرق تقييم قصص ھ
  -) :٣٦٠: ١٩٨٢فيصل عباس، (لى اآلتىإھذه الطرق 

ة  - ة كمي ل : طريق ر مث وعتين أو أكث ين مجم ة ب تصلح للبحوث االحصائية والمقارن
  .طريقة موراى 

 .غراض الكلينيكية مثل طريقة ربابورت تخدم األ: طريقة وصفية تحليلية  -

ل  طريقة تجمع بين مزايا الطريقة األولى والثانية - ة مث وتستخدم فى البحوث التجريبي
 .طريقة بالك 

  -:وقد استخدمت الباحثة فى الدراسة الحالية مستويين من التحليل ھما 

  : المستوى الكمى -
ل  ى تحلي وم عل ى تق وراى الت ة م ى طريق ى إل ل الكم ى التحلي ة ف أت الباحث ث لج حي

دوافع وحاجات البط ا ل ار وفق ى لوحات االختب تجابات المفحوص عل دير  فضالً ،لاس عن تق
ات  بة للحاج ا بالنس ا وأھميتھ تمرارھا وتواترھ دتھا أو اس ث ش ن حي ية م ات الرئيس الحاج
ة  ل البيئي ة للبطل،والضغوط والعوام ة والوجداني ية،والعوامل االنفعالي ى الشخص رى ف األخ

  ) .١٩٢: ١٩٩٩عبدالستار ابراھيم ، عبدهللا عسكر، (المؤثرة على البطل 
  :المستوى الكيفى  -

ا وصوالً  اوھو تحليل أكثر عمقً  لرسم صورة  للحالة بالتعمق فى حاالت خاصة بعينھ
ديناميات ل عن ال ذا التحلي ة لھم،ويكشف ھ دور  كلينكي ة وال ب الوجداني عورية والجوان الالش

فى تشكيل شخصية بعض  ........)-ازاحة  –توحد  –كبت (الذى تلعبه العوامل الالشعورية
  ) .٢٩٥: ٢٠٠٠ية حسن، فوق(الحاالت المختارة 

ة الحاجات النفسية يضً أوقد استندت الباحثة  ى نظري ار عل ا فى تفسيرھا لصور االختب
  .لماسلو ونظرية التعلق لبولبى،باالضافة الى االعتماد على معطيات الحالة وتاريخھا 

  :تطبيقإجراءات ال: ارابعً 
  -:منت الدراسة الحالية الخطوات التالية تض

ت الباحث -١ دى قام ية ل البة النفس اس الص ذلك مقي ى وك ن النفس اس األم داد مقي ة بإع
 .عداد المقياسينإعلى النحو السابق عرضه فى خطوات  االمراھقين المعوقين سمعيً 

ة با - ٢ اء الباحث م لق ائيألت مع يخص عاف الس م وض ل للص ة األم اعيين بمدرس ن االجتم
ة بل اء مع بمدينة الزقازيق ومدرسة الشھيد عاطف السادات بمدين م اللق ذلك ت بيس،وك

الباحثة فى تطبيق رغبة المدرستين وإعطائھما فكرة عن موضوع الدراسة و يمدير
 .ا موافقتھما واستعدادھما لتقديم المساعدة ،فأبدھذه المقاييس بالمدرسة
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ار  - ٣ قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة على النحو السابق عرضه فى اجراءات اختي
ةالعينة،ثم قامت الباح ة فردي حتى تضمن ،ثة بتطبيق المقاييس على ھذه العينة بطريق

ى  االباحثة فھم المفحوص لعبارات المقاييس وتعليماتھا،وشرح ماقد يكون غامًض عل
اك زمن محدد للتطبيق درة كل ،البعض منھم،ولم يكن ھن ى ق زمن عل ا يتوقف ال إنم

 .مفحوص على فھم بنود المقاييس 

 .ئج واستخراج النتا احصائيً إات فى جداول لمعالجتھا قامت الباحثة بتفريغ البيان - ٤

اس أقامت الباحثة بتطبيق  - ٥ ى مقي دوات الدراسة الكلينيكية على الحالتين الطرفيتين عل
ى ن النفس ة األ(األم ى الحال ن النفس اس األم ى مقي تجابة عل ى االس ى ف ة  –عل الحال

 -:كالتالى ) من النفسى المنخفضة فى االستجابة على مقياس األ

ة   ) أ تمارة المقابل ة فى اس ود المھم ة وبعض البن تم تطبيق استمارة دراسة الحال
ان  ض االحي ى بع تعانة ف م االس د ت االت الكلينكية،وق ى الح ية عل التشخيص

ة(بالبيانات المدونة بالسجالت تمارة المتابع ا االخصائيون )اس التى يحتفظ بھ
ات  ى بعض البيان ا عل يون للحصول منھ اعيون والنفس لاالجتم اريخ (مث الت

ى  رى  –المرض اريخ األس ة  –الت ير الدراس ية  –س كالت النفس المش
  .........) .واالجتماعية  

ار   ) ب م الموضوع للكب ار تفھ ارة من اختب ى  T.A.Tتم تطبيق الصور المخت عل
ع جلستين لكل طا اتالحاالت الكلينكية بواق  لب،كل جلسة تضم خمس بطاق

ة فى عرض  الخطواتاحثة باتباع ،وقامت البباالضافة للبطاقة البيضاء التالي
 -:ھذه الصور على الحاالت 

  قبل عرض الصور   
ذه الصور  يس ھ ل،تق ى التخي درتك عل دً إنظر أق ى الصورة جي ر عن  ال وعب

  :عاة النقاط التالية فى سرد القصةماترى من خالل تخيلك لألحداث،مع مرا

  أن توضح القصة مايحدث فى كل صورة فى ھذه اللحظة. 

 السبب(الذى أدى الى ذلك ما. ( 

  مشاعر وأفكار شخصيات القصة. 

  ذه خاص نتيجةھ لوك االش ة أو س ه النتيج ون علي وف تك ماس
 .االحداث

  مراعاة التوقيت لكل قصة. 
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  بعد االنتھاء من القصة           
 تقديم التدعيم المناسب . 

 يمات السابقة فى حالة إغفال إحدھاتذكيره بالتعل . 

 الشخصيات فى القصة وتقييمك لسلوكھم  مامشاعرك تجاه. 

  عجبتك ولماذا ؟ ومن ھو بطل القصة فى نظرك؟ أأيا من الشخصيات
. 

 ماذا تفعل لو كنت مكان البطل ؟ 

  دقائك أو د أص ا ألح دث مثلھ ك أو ح ج خيال ن نس ة م ذه القص ل ھ ھ
 .أقاربك أو رأيتھا فى التليفزيون 

  بة ورة بالنس ل ص اھى أفض ك إم ة الصلي ن مجموع م م ى ت ور الت
 ، ولماذا ؟عرضھا عليك 

دد) ج ة فى ت)٢(استعانت الباحثة بع اءة العالي ة من المدرسين من ذوى الكف رجم
ة االت الكلينكي ارات للح ة االش ة بالمدرس ائية االجتماعي تعانت باالخص ،كما اس

ة اواالستفادة من عالقتھا الطيبة بالطلبة المعوقين سمعيً  ة فى ترجم ،ولتحرى الدق
من الطالب ضعاف السمع فى توصيل بعض )٢(استعانت الباحثة بعدد االشارات

 .التعليمات التى يصعب على الباحثة توصيلھا الى الحاالت 

  -:أساليب المعالجة االحصائية: اخامسً 
اليب    ض األس ة بع تخدمت الباحث ة اس ة الحالي روض الدراس داف وف وء أھ ى ض ف

حة الف ار ص ات واختب ة البيان ائية لمعالج امج –روض االحص تخدام برن ة (Spssبإس حزم
  -:والتى تمثلت فى األتى –)البرامج االحصائية للعلوم النفسية واالجتماعية

األمن :  معامل االرتباط البسيط لبيرسون .١ ين الشعور ب ة ب ة االرتباطي لحساب العالق
 .النفسى والصالبة النفسية 

ارى  –المتوسط ( مقاييس اإلحصاء الوصفى .٢ واء م –االنحراف المعي  –عامل االلت
 .للتحقق من اعتدالية التوزيع ) معامل التفرطح 

 .لحساب داللة الفروق بين المتوسطات  T-Test ˝ت˝اختبار  .٣
 .لحساب المعادلة التنبؤية ) المتدرج( تحليل االنحدار متعدد الخطوات .٤

ى الفصل الخامس،حيث  ل ال وبعد أن انتھت الباحثة من عرض إجراءات الدراسة تنتق
   .بشكل عام فى ضوء ماتقدم من فصول الدراسة وتفسيرھا ض نتائج الدراسة تستعر
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  الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرھا

 

  
  نتائج الدراسة السيكومترية :  أوالً 
  وتفسيرھا الفرض األول صحة نتائج) ١       
 وتفسيرھا الفرض الثانيصحة نتائج ) ٢       

 وتفسيرھا الفرض الثالثصحة نتائج ) ٣       

 وتفسيرھا الفرض الرابعصحة نتائج ) ٤       

 

   ةـــــــــائج الدراسة الكلينيكينت:  اثانيً 
 وتفسيرھــــــا نتائج الفرض الخامس) ٥       
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  الفصل الخامس

  تفسريهاعرض النتائج و

  :تقديم
تعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من خـالل  

ختبار صـحة الفـروض والتحقـق    ما كشفت عنه التحليالت اإلحصائية التي استخدمت ال
  :النتائج على النحو التالي تفسيرمنها،مع عرض النتائج الخاصة بكل فرض،ثم 

  

  :نتائج الدراسة السيكومترية: أوالً 
  
  نتائج صحة الفرض األول وتفسيرھا) ١(
  :نص الفرض  - أ 

توجد عالقة ارتباطية دالـة  ال: "هوينص الفرض األول من فروض الدراسة على أن
لدى المـراهقين   الصالبة النفسيةدرجات الشعور باألمن النفسى ودرجات بين  اًيإحصائ

 ."اًيسمعالمعوقين 

  :عرض نتائج الفرض األول -ب  
وللتحقق من صحة هذا الفرض،تم حساب معامل ارتباط بيرسون لفحص اتجاه وقوة 

  :العالقة بين األمن النفسي والصالبة النفسية وذلك من حيث
أبعاد األمن النفسي وأبعاد الصالبة النفسية لدى المراهقين المعوقين  العالقة بين –١

  .اسمعًي
العالقة بين الدرجة الكلية لألمن النفسي والدرجة الكلية للصالبة النفسية لـدى   – ٢

  .االمراهقين المعوقين سمعًي
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  ) ١٨ (ول جد

  ةسيالنف صالبةوأبعاد ال من النفسيمعامالت االرتباط بين أبعاد األ
  )١٨٠= ن( والدرجة الكلية لكليهما

النفسية     الصالبة                  
 األمن النفسى   

  التحدى   التحكم  االلتزام
  

  الثقة

الصالبة 
  النفسية
 ككل

  ٠.٧٩**  ٠.٧٤**  ٠.٧٦**  ٠.٦٤**  ٠.٥٥**  األمن الداخلى

  ٠.٧٠**  ٠.٦٣**  ٠.٦١**  ٠.٥٥**  ٠.٦١**  األمن الخارجى

  ٠.٨٠**  ٠.٧٤**  ٠.٧٣**  ٠.٦٤**  ٠.٦٢**  فسى ككلاألمن الن

  ٢.٦٠= )٠.٠١(**داللة عند مستوى                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 

  :مايلى)١٨( يتضح من الجدول 
 درجات بعد بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود

  . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدىااللتزام  درجات بعدو الداخلىالشعور باألمن 
 درجات بعد بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود

 . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدىدرجات بعد التحكم و الداخلىالشعور باألمن 

 بعد جات دربين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
  . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى بعد التحدىدرجات و داخلىالشعور باألمن ال

 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
  . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى درجات بعد الثقةو الداخلىالشعور باألمن 

 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
المـراهقين ذوى   لـدى  لصالبة النفسـية الدرجة الكلية لو الداخلىالشعور باألمن 
  . اإلعاقة السمعية
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 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
هقين ذوى اإلعاقـة  المـرا  لـدى درجات بعد االلتـزام  و لخارجىاالشعور باألمن 

  . السمعية
 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود

المـراهقين ذوى اإلعاقـة    لـدى  درجات بعد الـتحكم و الخارجىالشعور باألمن 
  . السمعية

 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
المـراهقين ذوى اإلعاقـة    لـدى  درجات بعد التحـدى و الخارجىمن الشعور باأل

  . السمعية
 بعد درجات بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود

  . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى درجات بعد الثقةو الخارجىالشعور باألمن 
 بعد درجات بين  )٠.٠١(ستوى عند م ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود

المـراهقين ذوى   لـدى  لصالبة النفسـية الدرجة الكلية لو الخارجىالشعور باألمن 
 . اإلعاقة السمعية

 الدرجة الكلية بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
 . السمعية المراهقين ذوى اإلعاقة لدىبعد االلتزام درجات و لشعور باألمن النفسىل

 الدرجة الكلية بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
 . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى درجات بعد التحكمو لشعور باألمن النفسىل

 الدرجة الكلية بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
 . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى درجات بعد التحدىو لشعور باألمن النفسىل

 الدرجة الكلية بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
 . المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية لدى درجات بعد الثقةو لشعور باألمن النفسىل

 الدرجة الكلية بين  )٠.٠١(عند مستوى  ادالة إحصائًيموجبة  ةعالقة ارتباطي وجود
المراهقين ذوى اإلعاقة  لدى الدرجة الكلية للصالبة النفسيةو لشعور باألمن النفسىل

  . السمعية
  . تحقق صحة الفرض األولعدم يتضح من الجدول السابق  
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  مناقشة نتائج الفرض األول -ج  
 حصـائية عنـد  إالنتائج إلى وجود عالقة ارتباطيـة موجبـة ذات داللـة    أشارت 

بين درجات الشعور باألمن النفسي ودرجـات الصـالبة النفسـية لـدى     ) ٠.٠١(مستوى
ـ و،المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية ـ  اهذا يؤكد أن أبعاد األمن النفسي ترتبط ارتباطً  اكلًي

بالدرجة الكلية للصالبة النفسية وأبعادها،وأن الصالبة النفسية التتم إال من خالل الشـعور  
ن بـأ  يفسر ذلـك وا ضروريان ولهما تأثير على الصحة النفسية للفرد،باألمن النفسي وهم

نفعاالت والحاجات المختلفـة،وفترة الحمـاس واإلنـدفاع    فترة المراهقة فترة استيقاظ اال
والصراع من أجل االستقالل والبحث عن الهوية،والسعى من أجل تكوين الشخصية ورسم 

سعيه هذا بالكثير من الضغوط فـى سـبيل   حياة مستقلة عن الوالدين،ويواجه المراهق فى 
تحقيق هذه األهداف،وانتقاله من مجتمعه الصغير المحدود المتمثـل فـى الوالـدين إلـى     

شباع حاجتـه  إ يسعى إلىالمجتمع األكبر ذات العالقات االجتماعية الالمحدودة،لذلك فهو 
السـند والـدعم   إلى األمن النفسى فى ظل هذا الصراع الذى تتسم به مظاهر حياته وتلقى 

إشباع حاجته لألمن النفسى إلـى تحقيـق اإلتـزان    والمساندة والتوجيه،األمر الذى يؤدى 
يتيح له استكشاف البيئـة مـن    اإلنفعالى واإلجتماعى لديه،وشعوره بالثقة واإلطمئنان،مما

حوله واإلنطالق فى المجتمع دون خـوف أو شـعور بالتهديـد أو الشـك فـى نفسـه       
وجس والخوف من المنافسة واإلقدام،مما ينمى لديه اإلقدام والمغـامرة  واآلخرين،وعدم الت

والدفاع عن النفس واإللتزام بمبادئه وإتخاذ قرارات حاسمة فى حياتـه،وتحمل المسـئولية   
الشخصية عن نتائج هذه القرارات والتحكم فـى انفعاالتـه ومشـاعره،وتحدى المواقـف     

حاجته لألمن النفسي بيئـة مواتيـة لتقويـة     الضاغطة وعدم تجنبها،وبالتالى يصبح اشباع
بينما .صالبته النفسية ومواجهته للظروف والمواقف التى تعيق تحقيق أهدافه ونموه السليم

يهـاب   اومنطوًي الكل شئ ومتردًد اهياًب اعدم شعور المراهق باألمن النفسى يجعله متوجًس
ضاغطة،ويشـعر باإلنهزاميـة   المواقـف ال  امتجنًب فصاح عن رأيهالمنافسة واإلقدام واإل

 .والدونية ويصبح فريسة للمخاوف واإلضطرابات النفسية 

اليختلف فى حاجته عن المراهق العادى،بل أن حاجته إلى  اوالمراهق المعوق سمعًي
،حيث )٢٠٠٦ (أشارت دراسة أيمن سراج األمن النفسي تعتبر من أقوى الحاجات لديه كما

لنفسى وذلك فى ظل شـعوره بالوحـدة النفسـية نتيجـة     أنه يحتاج إلى أن يشعر باألمن ا
إلفتقاره لالتصال والتفاعل اإلجتماعى،وعدم القدرة على فهم اآلخرين من نظـائره مـن   
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يواجه بالكثير من الضغوط فـى مرحلـة    افالمعوق سمعًيالعاديين والخوف من المستقبل،
شـباع  إلذلك يسعى إلـى  ،قران واالمتحاناتالمراهقة من التفكير فى العمل والزواج واأل

بثقة _حاجته لألمن النفسي فى ظل هذا الصراع المميت،واإلنطالق من خالل هذا اإلشباع 
إلى استكشاف البيئة من حولها والتحكم فى الظروف الضاغطة التى _ فى النفس واآلخرين

  .ه لحيات اتهديًد تتواجهه وتحديها بصالبة نفسية،واعتبارها مواقف تساعد على النمو وليس
  

من أن العالقة اآلمنة التى ) ١٩٩٠(هذه النتيجة مع ماأشارت إليه دراسة راتر وتتفق
يسودها الحب والدفء تؤدى إلى شعور الفرد بالكفاية والثقة والقـدرة علـى المواجهـة    

ـ    ضـد الضـغوط واالحباطـات     اوالتحدى للظروف الضاغطة،مما يكـون عـامالً واقًي
  .واضطرابات الشخصية 

  
 &Ramamurtiوكانانراما مورتى ذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة ه تتفقكما 

Kannan )ا باألمن النفسي يكونون أكثـر  حيث أوضحا أن األفرد األكثر شعوًر) ١٩٧٢
باألمن النفسي يتسمون بالتصـلب   امرونة فى مواجهة المواقف،بينما األفراد األقل شعوًر

  .وتجنب المواقف الضاغطة 
  

ــق ــائ  وتتف ــذه النت ــه ــوس    اج أيًض ــان وم ــه هولوه ــار إلي ــع ماأش م
Holahan&Moos)بين شـعور   احصائًيإإلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ) ١٩٨٥

الفرد بالحب والدفء واألمن والصالبة والفاعلية،فالفرد الذى يشعر بالحب واألمن أكثـر  
يضيف خوشابا ،لذلك اصالبة وفاعلية وقدرة على المواجهة للمواقف الضاغطة وأقل اكتئاًب

أن الظروف الضاغطة ليست وحدها فقط التـى  ) ١٩٩٩( Khoshaba&Maddiومادى 
منة والمساندة والتدعيم الذى يتلقاه الفـرد  لنفسية ولكن العالقات األسرية اآلتنمى الصالبة ا

  .من اآلخرين 
  

،حيث أشارت )١٩٩٦(ا نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة عماد مخيمرأيًض كما تتفق
الدراسة إلى أن شعور الفرد بعدم األمن وعدم القيمة والكفاية يـؤثر علـى صـالبته    هذه 
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بدرالدين كمال كل من  كما أشاراالتحكم والتحدى للظروف الضاغطة، النفسية وقدرته على
أن احساس الفرد باألمن يساعده على تحقيق ذاته ويشجعه على  إلى)١٩٩٩(ومحمد حالوة

واألعمال التى تساهم فى استمرارية تكيفه مع البيئـة مـن   تعلم أنماط جديدة من السلوك 
  .  حوله 

  .الفرض األول صحة  تحقق عدم سبق من نتائج وتفسير يتضح على ما وبناًء
  

  وتفسيرھا لثانىنتائج صحة الفرض ا) ٢(
  :نص الفرض  -أ  

توجـد فـروق ذات داللـة    ال" هوينص الفرض الثانى من فروض الدراسة على أن
ـ  إحصائية بين  امتوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى األمن النفسي طبقً

 ) .يةخارج–داخلية(،ونوعية اإلقامة)جزئية–كلية(اإلعاقة درجة،و)إناث–ذكور(للجنس

  :ثانى عرض نتائج الفرض ال -ب  
تم حساب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة    وللتحقق من صحة هذا الفرض،

-جزئيـة (لدرجة اإلعاقـة  اوكذلك وفقً)إناث-ذكور(للجنس اوفقً اًمعًيسللمراهقين المعوقين 
،وذلك بالنسبة ألبعاد األمن النفسي ودرجتـه الكليـة   )خارجية–داخلية(ونوع االقامة) كلية

لمجموعتين مستقلتين لدراسة داللة الفروق بين متوسطين،ويوضح  "ت"اختبار واستخدام 
عاقة السمعية فى األمن ت المراهقين ذوى اإلداللة الفروق بين متوسطى درجا) ١٩(جدول

داللة الفـروق بـين متوسـطى    )٢٠(،كما يوضح جدول)إناث–ذكور(للجنس االنفسي طبقً
–كليـة (لدرجـة اإلعاقـة   اعاقة السمعية فى األمن النفسي طبقًدرجات المراهقين ذوى اإل

وى داللة الفروق بين متوسطى درجـات المـراهقين ذ  )٢١(،وكذلك يوضح جدول)جزئية
  ) .خارجية–داخلية(لنوع اإلقامة اعاقة السمعية فى األمن النفسي طبقًاإل
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  )١٩( جدول 
 االنفسي طبقً درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى األمن ىمتوسطداللة الفروق بين 

  )١٨٠=ن(.)إناث -ذكور(  للجنس

  الجنس                   
  

 المكون

 الذكور اإلناث

 قيمة ت
ــتو ى مس
  المتوسط الداللة

 )م(

االنحراف
  المعيارى

 )ع(

  المتوسط 
 )م(

ــراف  االنح
  المعيارى 

 )ع(

 ٠.٠٣ ٤.٧٦ ٥٢.٣٤ ٥.٤٩ ٥٢.٣٢ األمن الداخلى
٠.٩٨  

 غير دالة

 ٢.٤٧* ٥.٠٠ ٥١.٩٠ ٤.٨٩ ٥٣.٧٢  األمن الخارجى
٠.٠٥  

 دالة 

الدرجة الكلية لألمن 
 النفسى

٠.٢٠  ١.٢٨  ٩.٠٣  ١٠٤.٢٤  ٩.٧٩  ١٠٦.٠٤  
 غير دالة

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 

  
  -:مايلى ) ١٩( يتضح من الجدول  -

 بين درجات المراهقين ذوى ) ٠.٠٥(ة عند مستوىوجود فروق ذات داللة احصائي
لصـالح  ) إنـاث  –ذكـور  (للجنس  اطبقًاألمن الخارجى بعد االعاقة السمعية فى 

 .اإلناث 

  عاقة السمعية حصائية بين درجات المراهقين ذوى اإلإعدم وجود فروق ذات داللة
 ) .إناث –ذكور (للجنس  ااألمن الداخلى والدرجة الكلية لألمن النفسي طبقًبعد فى 

  
فـى   المتعلق بالفروق ايتضح من الجدول السابق تحقق صحة الفرض الثانى جزئًي

 . )إناث –ذكور (جنس لل اطبقً األمن النفسي
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  )٢٠(جدول 
 درجةل االنفسي طبقً درجات لمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى األمن ىمتوسطداللة الفروق بين 

  )١٨٠=ن( .)جزئية _كلية (اإلعاقة 

  اإلعاقة  درجة         
  

 المكون         

 كلية جزئية

 قيمة ت
مستوى 
  المتوسط الداللة

 )م(

االنحراف 
  المعيارى

 )ع(

  المتوسط
 )م(

االنحراف 
  المعيارى

 )ع(

 ٢.٠٥* ٥.١٢ ٥١.٤٦ ٥.٠٧ ٥٣.٠٢ األمن الداخلى
٠.٠٥  
 دالة

 ٢.٧٥** ٥.٣٨ ٥١.٧٠ ٤.٥٤ ٥٣.٧٣  األمن الخارجى
٠.٠١  
 دالة

الدرجة الكلية لألمن
 النفسى

٢.٥٨*  ٩.٧٥  ١٠٣.١٥  ٨.٩٣  ١٠٦.٧٥  
٠.٠٥  
 دالة

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 
  
  -:مايلى ) ٢٠(يتضح من الجدول  -

  بين متوسطى درجات ) ٠.٠١(حصائية عند مستوىإوجود فروق ذات داللة
لدرجة اإلعاقة  االمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى بعد األمن الخارجى طبقً

 .لصالح ذوى اإلعاقة الجزئية ) جزئية –كلية (

 بين متوسطى درجات ) ٠.٠٥(حصائية عند مستوىإق ذات داللة وجود فرو
المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى بعد األمن الداخلى والدرجة الكلية لألمن 

 .لصالح ذوى اإلعاقة الجزئية ) جزئية–كلية(لدرجة اإلعاقة االنفسي طبقً

  
فى األمـن   المتعلق بالفروق تحقق صحة الفرض الثانىعدم يتضح من الجدول السابق 

  .)جزئية–كلية(لدرجة اإلعاقة االنفسي طبقً
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  )٢١( جدول 
نوعية ل االنفسي طبقً درجات لمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى األمن ىمتوسطداللة الفروق بين 

  ١٨٠=ن . )خارجية–داخلية  ( اإلقامة

  اإلقامة  نوع          
  

 المكون         

 خارجية داخلية

قيمة 
 ت

مستوى 
 لةالدال

  المتوسط
 )م(

االنحراف
  المعيارى

 )ع(

  المتوسط
 )م(

االنحراف 
  المعيارى

 )ع(

 ٥.٣٢ ٥٢.٤٩ ٤.٤٨ ٥١.٨٠ األمن الداخلى
٠.٧
٥ 

٠.٤٦  
 غير دالة

 ٥.١١ ٥٢.٨٣ ٤.٧٤ ٥٢.٨٥  األمن الخارجى
٠.٠
٢ 

٠.٩٨  
 غير دالة

٠.٤  ٩.٧١  ١٠٥.٣٢  ٨.٦٠  ١٠٤.٦٦الدرجة الكلية لألمن النفسى
٠  

٠.٦٩  
 لةغير دا

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 
  :مايلى)  ٢١(يتضح من الجدول  -

  حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    إعدم وجود فروق ذات داللة
 ) .خارجية –داخلية (لنوع اإلقامة  ااإلعاقة السمعية فى بعد األمن الداخلى طبقً

 حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    إدم وجود فروق ذات داللة ع
 ) .خارجية –داخلية (لنوع اإلقامة  ااإلعاقة السمعية فى بعد األمن الخارجى طبقً

  حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    إعدم وجود فروق ذات داللة
 –داخليـة  (ع اإلقامـة  لنـو  ااإلعاقة السمعية فى الدرجة الكلية لألمن النفسي طبقً

 ) .خارجية

يتضح من الجدول السابق تحقق صحة الفرض الثانى المتعلق بالفروق فى األمن النفسي 
 .)خارجية–داخلية(لنوع اإلقامة اطبقً

  ثانى مناقشة نتائج الفرض ال -ج
بـين   )٠.٠٥(عند مسـتوى  حصائيةإوجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إلى -

لصالح ) إناث–ذكور(للجنس ااألمن الخارجى طبقًبعد عاقة السمعية فى المراهقين ذوى اإل
ـ   ويمكن تفسير ذلك،اإلناث نتمـاء  رد باالبأن الشعور باألمن الخارجى يرتبط بشـعور الف
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 ا،ونظـرً والتشـجيع منهم والحماية والرعاية واالهتمام من اآلخرين،وتلقى السند والـدعم  
لفرد من وحدة نفسية وضـعف الثقـة بـالنفس    لطبيعة اإلعاقة السمعية وماتفرضه على ا

وإنطواء وخوف من المستقبل والشعور بالدونية،فإنه يستمد أمنه مـن خـالل اآلخـرين    
ال مـن خـالل شـعوره بـاألمن     إا اليشعر باألمن الداخلى ليهم،فالمعوق سمعًيإوانتمائه 
فراد الجماعـة  بأن األمن النفسي منبعه العالقات بين أ  (Fall,1997)، ويؤكد ذلكالخارجى
  .جتماعية االجتماعى والمساندة االوالدفء 

أكثر من بصفة خاصة وبحكم طبيعة المجتمع الشرقى واهتمامه وخوفه على اإلناث 
الذكور بغض النظر عن اإلعاقة من عدمها،لذلك نجد االهتمام والعناية باإلناث مـن قبـل   

اندتهن ودعمهن فى مواجهة والعمل على إحاطتهن بالرعاية والحماية ومسالمحيطين بهن 
باألمن الخارجى،بينمـا يميـل المجتمـع    المواقف الحياتية،األمر الذى يزيد من شعورهن 

م فى الحياة دون تـدخل  هالشرقى إلى ترك الذكور يواجهون مشاكلهم بأنفسهم ورسم طريق
إعتقادهم بأنهم ذكـور يمكـنهم تحمـل صـعاب الحيـاة      من اآلخرين وذلك من منطلق 

لكن مع زيادة الصراعات التى تكتنف مرحلة المراهقة نتيجة السـعى لتحقيـق   بأنفسهم،و
اطات اإلعاقة وشعورهم الهوية الذاتية وبين الخضوع لمتطلبات المجتمع،باإلضافة إلى إحب

مـع  هـذه النتيجـة    وتتفق.،فإن ذلك يقلل من شعور الذكور باألمن الخارجىبعدم األمن
هذه الدراسة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة     حيث أشارت ) ١٩٩٨،محمدإيمان (دراسة

احصائية بين متوسطى درجات الذكور واإلناث فى بعد الشعور باألمن من خالل اآلخرين 
التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى  بينما،)٠.٠٥(لصالح اإلناث عند مستوى

،لذلك أشارت سيدرجات الذكور واإلناث فى بعد األمن الداخلى والدرجة الكلية لألمن النف
للعدوان وخاصة  كانوا أكثر ميالً ان الذكور المعوقين سمعًيأإلى  (Eltienne,1991)دراسة

كما يميلون إلى التخريب عندما يحدث مايغضـبهم مـن    اعلى إخوتهم ممن يصغرنهم سنً
  .األسرة 

حصائية بـين درجـات   إعدم وجود فروق ذات داللة  ا إلىكما أشارت النتائج أيًض
 اين ذوى االعاقة السمعية فى بعد األمن الداخلى والدرجة الكلية لألمن النفسي طبقًالمراهق
بأن األمن النفسي حاجة أساسية للفرد سواء كـان  ويمكن تفسير ذلك ،)إناث–ذكور(للجنس
إلى اشباع هذه الحاجة طوال مراحل حياته،فالفرد يسـتمد أمنـه    اأم أنثى يسعى دائًم اذكًر

ره بالثقة بالذات ووجوده فى بيئة تشبع حاجته إلى اإلنجاز،وتساعده الداخلى من خالل شعو
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على مواجهة اإلحباطات وعدم الشعور بالعجز تجـاه هـذه اإلحباطـات،وتفهم حاجاتـه     
،فالحاجة لألمن مالزمة لالنسـان  ومساندته واحترام رغباته وعدم اشعاره بالنقص والدونية

تكاز لما يمكن أن تكون عليه الشخصية مـن  شباعها قاعدة ارإفى جميع أطوار حياته ألن 
حيث الثقة بالذات والقدرة على المبادأة واقتحام المجهول واالبتكار،والشعور المتين بالهوية 

  .ٍوالرضا عن الذات واآلخرين وعدم التسلط فى الفكر والسلوك والمواقف والمعتقدات 
يشـعرون   بغض النظر عن الجـنس فهـم   اومن منطلق خصائص المعوقين سمعًي

عاقتهم ولعدم تقبل المحيطين لهـم وعـدم مسـاندتهم وقـت األزمـات      بالنقص نتيجة إل
شـباع حـاجتهم لألمـن    إومساعدتهم على مواجهـة اإلحباطـات التـى يواجهونهـا و    

النفسي،باإلضافة إلى أساليب المعاملة غير السوية من المحيطين بهم كالحمايـة الزائـدة   
عدام الثقة بالنفس وانخفـاض مفهـوم الـذات لـديهم     والتسلط والرفض،مما يؤدى إلى ان

أنهم غير مقبولين ومحبوبين من اآلخرين والشعور بالتهديد والخوف وتوقـع  شعورهم بو
خرين،األمر الذى ينتج عنه انعدام شـعورهم بـاألمن الـداخلى    والشك باآل ااألخطار دائًم

  .والذى يؤدى بدوره إلى عدم شعورهم باألمن النفسي 
صـالح   ودراسـة ) ١٩٨٧(محمـود عطـا   دراسـة  مع ماأشارت إليه ذلك يتفقو
إلى أن الشعور باألمن واألمان مـن أهـم    )١٩٩٤(ودراسة أحمد شعبان )١٩٨٧(حمدى

بغية تحقيق الشعور بالسـالم  من الجنسين الشباب المراهقون و الحاجات التى يسعى إليها
 من خالل تنميـة مفهـوم ذات   فالشعور المرتفع باألمن النفسي اليأتى إال،والتوافق النفسي

إلى أن أساليب التنشئة السـليمة تسـاعد   ) ١٩٨٩(كفافى الءع أشارت دراسةإيجابي،لذلك 
أن فقدان هذا الشعور ) ١٩٧٦(على شعور األبناء باألمن النفسي،والذى رأت دراسة كابالن

باألمن النفسـي يـؤدى إلـى اضـطرابات سـلوكية كثيـرة وزيـادة الشـعور بقلـق          
اليشعرون بالهدوء واإلسترخاء بسبب خوفهم من أنهـم إذا لـم    المعوقين سمعًيفا"الموت،

ان كاشف( "يكونوا مستعدين للموقف فسـوف اليعرفـون مايقولـه اآلخـرون     ،عطية إيم

       .) ٨٣: ٢٠٠٧،عطية

، )١٩٩٢(كدراسة محمد عيد السابقة بعض الدراساتأيًضا مع هذه النتيجة  وتتفق  
) ٢٠٠٣(عماد مخيمر،ودراسة )١٩٩٦(،ودراسة هشام عبداهللا)١٩٩٦(ودراسة جبر محمد

حصائية بين متوسطى إحيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
مع هـذه  بينما تختلف بعض الدراسات السابقة الذكور واإلناث فى األمن النفسي،درجات 
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حيث أشارت نتـائج  ) ٢٠٠٧(،ودراسة زينب شقير)٢٠٠٤(etal., lijuan,النتائج كدراسة
حصائية بين متوسـطى درجـات الـذكور    إهاتين الدراستين إلى وجود فروق ذات داللة 

إلـى  ) ٢٠٠٢(دراسة مشيرة اليوسيفى،وأشارت واإلناث فى األمن النفسي لصالح الذكور
حصائية بين متوسطى درجات الباحثين والباحثـات فـى األمـن    إوجود فروق ذات داللة 

  . لباحثاتالنفسي لصالح ا
بـين  ) ٠.٠٥(حصائية عند مسـتوى إوجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إلى -

لدرجة اإلعاقـة   األمن النفسي طبقًا متوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى
ذلـك بـأن ذوى اإلعاقـة     ويمكـن تفسـير  لصالح ذوى اإلعاقة الجزئية، )جزئية–كلية(

ـ  بما لديه) ضعيف السمع(الجزئية  امن بقايا سمعية فإن تأثير اإلعاقة عليه تكون أقل وطًئ
،فضعيف السمع تسـاعده بعـض المعينـات    )الصم(من تأثيرها على ذوى اإلعاقة الكلية

السمعية مع وجود البقايا السمعية لديه من التواصل مع اآلخرين والتعامـل مـع أفـراد    
يين كتكوين صداقات جديده مع المجتمع وممارسة بعض الجوانب الحياتية لنظائره من العاد

عليـه ارتفـاع    وهذا مـادل _السمعية  أفراد عاديين باإلضافة ألصدقائه من ذوى اإلعاقة
لدرجـة   افى األمن الخارجى طبقً) ٠.٠١(حصائية للفروق عند مستوىمستوى الداللة اإل

ء ألفراد االنغماس فى الحياة االجتماعية والشعور باالنتما ويؤدى هذا بدوره إلى  -اإلعاقة
 اى تفرضهفسه والتحرر من الخوف والقيود التالمجتمع مما يساعد ذلك على زيادة ثقته بن

 ىااللتزام بلغة االشارة فى التعامل والحد من حركته وقدرته على التواصل مع بـاق عليه 
،كما يساعده هذا التفاعل على تنميـة  مما يزيد من شعوره باألمن الخارجى أفراد المجتمع

الـنفس وتبنـى نظـرة إيجابيـة     يجابى نحو ذاته واآلخرين وبـث الثقـة فـى    مفهوم إ
مر ،األوشعوره باألمن الـداخلى وشعوره بأنه محبوب ومقبول من المحيطين به ،للمستقبل

  .النفسي  الذى يؤدى إلى شعوره باألمن
 وعلى اسمعًي ينبينما يزيد تأثير اإلعاقة الكلية على الجانب النفسى واإلنفعالى للمعوق

اللغـة   م،وذلك لما تفرضه علـيه ةجزئيانهم ذوى اإلعاقة القرأعن  مع اآلخرين معالقاته
اإلشارية من محدودية فى التعامل مع أشخاص بعيـنهم ممـن يجيـدون التعامـل بهـذه      

المجتمع واستكشاف  اللغة،وعدم القدرة على االنخراط فى الحياة االجتماعية مع باق أفراد
إلى اعتزالهم الحياة مع أفراد المجتمع وتكوين تجمعات خاصـة  مما يؤدى ،البيئة من حوله

وعـدم الشـعور بـاألمن    بهم والشك فى اآلخرين والنظرة السـلبية لهـم ولمسـتقبلهم    
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،األمر الذى يشعرهم بالعجز والنقص والخوف والتهديد وضعف الثقـة بـالنفس   الخارجى
 )١٩٤٣(Solomanشـير وتكوين مفهوم سلبي عن الذات وشعورهم بعدم األمن النفسي،في

نتيجة الكبـت فـى    جتماعى وأنهم اعتماديون وقلقونلى أن الصم يفتقرون إلى النضج االإ
كمـا أشـارت نتـائج    .ون بعدم األمن ويشكون فى اآلخرينويشعر التعبير عن مشاعرهم

 ةإلى أن الصم ذوي التعبير اللغوى المرتفع أكثر كفاءة اجتماعي) ١٩٨٩( Benneteدراسة 
  .وي التعبير المنخفض من خالل سلوكهم فى حل المشكالت االجتماعية من الصم ذ

هذه النتيجة حيث أشار إلى أن درجة )١١٥:  ب ٢٠٠١(ويؤكد عبد الرحمن سليمان
السمعية الشديدة لدى الفرد تؤدى بدورها إلى التباعد بينه وبين العاديين،وتتضاءل اإلعاقة 

ـ  صل مشتركة،لذلك يكون األفرص التفاعل بينهم الفتقارهم إلى لغة توا  اصم أكثـر نزوًع
وهـذا  ،من الناحيتين النفسـية واالجتماعية  اللعزلة واالنطواء وأقل توافقً لالنسحاب وميالً

  .يؤدى بدوره لتأخر نضجه االجتماعى والنفسي 
هذه النتيجة مـع التفسـير السـيكولوجى الـذى أشـار إليـه عـادل         تتفقكذلك 

صم نتيجة إعاقته السمعية يعانى من نقـص المهـارات   من أن األ) ١٩٨: ٢٠٠٤(عبداهللا
االجتماعية الالزمة كى يتمكن من االندماج فى الحياة مع اآلخرين ومجـارتهم والتفاعـل   

وبالتالى يؤثر العزلة،وقد يرجع ذلك نتيجة اتجاهات  امعهم،مما يجعله غير ناضج اجتماعًي
  .اآلخرين السامعين نحوه 

حصائية بين متوسطى درجات إجود فروق ذات داللة عدم و أشارت النتائج إلى -
 ،)خارجيـة –داخليـة (لنوع اإلقامة اطبقًفى األمن النفسى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية 

ذلك بمدى تأثير اإلعاقة السمعية على الفرد حيث يشـعر معهـا بالوحـدة     ويمكن تفسير
هله أو بـين أفـراد   أبين  النفسية والغربة والعزلة ودوره المهمش فى المجتمع سواء كان

المجتمع،وذلك لما تفرضه عليه هذه اإلعاقة من محدودية فى التواصل مع فئات معينة فى 
نه شخص عاجز مقارنة بإخوته قيمة بين أفراد أسرته،وشعوره بأالمجتمع وعدم الشعور بال

  .ونظائره من أفراد المجتمع السامعيين 
ان والراحة فقط داخـل أسـرته،ولكن   واليقف شعوره بهذه الوحدة وعدم اإلطمئن 

حيـث أنـه    ايؤثر هذا الشعور على وجوده داخل مدرسته وبين أقرانه من المعوقين سمعًي
إلى تكوين صداقات وعالقات مع أشـخاص جـدد ومـن     اكأى شخص عادى يسعى دائًم
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ويه مـن المعـوقين   زلطبيعة إعاقته فإن عالقاته تظل محدودة مع  اطبقات مختلفة،ونظًر
زيد من شعوره بالنبـذ واإلهمـال مـن قبـل     ت،بل أنه فى إقامته الداخلية بالمدرسة اسمعًي

لذلك سعوا ،زيد من شعوره بأنه شخص غير مرغوب فيه بين أفراد أسرتهتالمحيطين به و
ممـا  لعزلته عن هذا العالم، اعاقته فى أنها سبًبإلى إبعاده عنهم،أو قد يشعر بكره لنفسه وإل

األمـر الـذى   تئاب واليأس والخوف من نفسه واآلخرين والمستقبل شعوره باإلك يزيد من
يؤدى إلى فقدانه الشعور باألمن النفسي سواء بين أصدقائه أو أفراد أسرته،فهو فى كلتـا  

شخص يعيش بين قضبان سجنه الصـامت مقيـد    اًيأو خارج اداخلًي االحالتين سواء مقيًم
ل إن بعض األفراد ضعاف السمع المقيمـين  ،باالحرية اليأمل فى أن يرى طريق النور أبًد

من خالل المالحظة المباشرة والغير مباشرة لهم فى مدارس الصم وضعاف –إقامة داخلية 
يجبرون من قبل أصدقائهم الصم على نزع سـماعة األذن   –السمع أثناء التطبيق الميدانى

أدى إلى إهدار مـاتبقى   واإلقتصار على التعامل بلغة اإلشارة،مما اوعدم التعامل بها نهائًي
بين أفراد أسـرتهم   والعجز لديهم من بقايا سمعية وخاصة أن هذه البقايا تشعرهم بالنقص

  .لعدم قدرتهم على مسايرة أفراد أسرتهم فى قدرتهم السمعية  انظًر
ـ   اسمعًيأن المعوق إلى ) ١٩٩٥(وأشارت دراسة محمد صديق إلـى   ايسـعى دائًم

ه موضع حب وتقدير ممن حوله سواء فى المدرسة أو المنزل اشباع حاجته إلى الشعور بأن
فالشخصيات العدوانيـة  . لذلك فهو يحتاج إلى الشعور باألمن والحب حتى يتوافق مع نفسه

بأنهم غير  انشأت فى بيئات التجد فيها العطف والحب ويشعرون دائًم ماهى إال شخصيات
دم إفساح المجال أمام الصـم لبـذل   فع لذلكمرغوب فيهم،ولم يشعروا باألمن واالطمئنان،

طاقاتهم والتعبير والتنفيس عن كبتهم وضيقهم وإحباطهم يدفعهم إلى اتخاذ المواقف العدائية 
 ١٩٩٢عبدالعزيز الشخص،(بسبب نبذهم وانفصالهم عن المجتمعوالحاق الضرر باآلخرين 

ال النفسي النفصوحيث أن مرحلة المراهقة هى مرحلة ا،)١٨: ١٩٩٣سهير كامل، ؛ ٤٢ :
فإنه يسعى إلى تكوين صداقات يتمكن من خاللها تحقيق أمور كثيـرة   للمراهق عن والديه

ولـيس كالطفـل    بالنداليستطيع تحقيقها من خالل أسرته كالشعور باالستقاللية والمعاملة 
ولكن يكتشف المراهق األصم فى هذه المرحلـة  ،)٤٧: ١٩٩٣عمر عبدالرحمن،(الصغير

يعانيها فى التعبير عن مشاعره تجاه أقرانه وتأثير ذلك على صحبتهم مدى الصعوبة التى 
يه تجاهه وصعوبة انتمائه إلى أقرانه،األمر دودرجة انتمائهم إليه،وكذلك شعوره بحيرة وال
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ا مما يؤثر على ثباته االنفعالى وشـعوره  الذى يجعله يتجه إلى العزلة ويفضل البقاء وحيًد
  ) .١٤٢: ١٩٩٤رمضان القذافى،(بعدم األمن 

حيث أشارت نتائج هـذه   )١٩٩١(Eltienneبينما تختلف مع النتيجة السابقة دراسة  
فى ضعاف السمع من البيئة المنزليـة،ويرجع   االدراسة إلى أن البيئة المدرسية أكثر تأثيًر

  .لهم عن البيئة المنزلية  ذلك إلى أن البيئة المدرسية أكثر تفهماً
  . اج يتضح تحقق الفرض الثانى جزئًيعلى ماسبق من نتائ وبناًء

  
  وتفسيرھا لثالثنتائج صحة الفرض ا) ٣(
  :نص الفرض  -أ  

توجـد فـروق ذات داللـة    ال" هوينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أن
 الصـالبة النفسـية  إحصائية بين متوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى 

 – يـة داخل(، ونوعية اإلقامة)جزئية –كلية (ة اإلعاقة، ودرج)إناث –ذكور (للجنس اطبقً
  ) .يةخارج

  :ثالث عرض نتائج الفرض ال -ب  
وللتحقق من صحة هذا الفرض،تم حساب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة    

جزئية (لدرجة اإلعاقة اوكذلك وفقً) إناث -ذكور (للجنس  اوفقً اسمعًيللمراهقين المعوقين 
وذلك بالنسبة ألبعاد الصالبة النفسية ودرجتهـا  ) خارجية – داخلية(مةونوع االقا) كلية -

لمجمـوعتين مسـتقلتين لدراسـة داللـة الفـروق بـين        "ت"واستخدام اختبـار  ،الكلية
داللة الفروق بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    ) ٢٢(متوسطين،ويوضح جدول

) ٢٣(،كما يوضح جدول)إناث –ذكور (للجنس  اعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقًاإل
عاقة السمعية فى الصالبة النفسـية  داللة الفروق بين متوسطى درجات المراهقين ذوى اإل

داللة الفروق بـين متوسـطى   ) ٢٤(يوضح جدولو، )جزئية –كلية (لدرجة اإلعاقة اطبقً
 –ية داخل(لنوع اإلقامة  اعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقًدرجات المراهقين ذوى اإل

  .)خارجية
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  )٢٢( جدول 
 الصالبة النفسية ومكوناتهادرجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى  ىمتوسطداللة الفروق بين 

  ١٨٠=ن .)إناث - ذكور(  للجنس اطبقً

  الجنس            
  

 المكون       

 ذكور إناث

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  المتوسط
 )م(

االنحراف
  المعيارى

 )ع(

  المتوسط
 )م(

االنحراف
  المعيارى

 )ع(

 ٢.٧٦** ٣.٢٧ ٢٩.٢٤ ٢.٦١ ٣٠.٤٦ االلتزام
٠.٠١ 
 دالة

 ٠.٥١ ٢.٧٤ ٢٢.٦٢ ٢.٩٤ ٢٢.٨٤  التحكم
٠.٦١ 
 غير دالة

 ٠.١٦ ٢.٤١ ٢٠.٢٨ ٢.٥٣ ٢٠.٣٣  التحدى
٠.٨٨ 
 غير دالة

 ١.٦٢ ٢.٩٩ ٢٦.٩٠ ٣.٣٣ ٢٦.١٣  الثقة
٠.١١ 
 غير دالة

الدرجة الكلية للصالبة
 النفسية

٠.٦٢  ٠.٥٠  ٩.٧٥  ٩٩.٠٣  ٩.٩٠  ٩٩.٧٦ 
 غير دالة

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ٩٧.١) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة  
  -:مايلى ) ٢٢( يتضح من الجدول  -

  بـين متوسـطى درجـات    ) ٠.٠١(عند مستوىذات داللة إحصائية وجود فروق
) إنـاث  –ذكـور  (للجـنس   التزام طبقًعاقة السمعية فى بعد االالمراهقين ذوى اإل

 .لصالح اإلناث 

  حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    إعدم وجود فروق ذات داللة
اإلعاقة السمعية فى كل من التحكم والتحدى والثقة والدرجة الكلية للصالبة النفسية 

 ) .إناث –ذكور (للجنس  اطبقً

والمتعلـق بـالفروق بـين     اجزئًي يتضح من الجدول السابق تحقق الفرض الثانى
إال فى ،)إناث –ذكور (للجنس االمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقً

  .بعد االلتزام فقط
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 )٢٣( جدول 

 الصالبة النفسية ومكوناتهالمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى ادرجات  ىمتوسطداللة الفروق بين 
  اإلعاقة لدرجة اطبقً

  ١٨٠=ن .)ئية جز_كلية (
       درجة
  اإلعاقة
  

 المكون

 كلية جزئية

مستوى الداللة قيمة ت   المتوسط
 )م(

  االنحراف المعيارى
 )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف
 المعيارى

 )ع(

 ٢.٠٧* ٢٩.٣٤٣.٢٥ ٢.٧٤ ٣٠.٢٩ االلتزام
٠.٠٥   
 دالة

 ٠.٢٦ ٢٢.٦٧٢.٤٨ ٣.١٠ ٢٢.٧٨  التحكم
٠.٨٠   
 غير دالة

 ١.٣٥ ٢٠.٠٣٢.٣٦ ٢.٥٣ ٢٠.٥٢  التحدى
٠.١٨   
 غير دالة

 ٠.٤٥ ٢٦.٣٨٣.٤٠ ٣.١١ ٢٦.٥٩  الثقة
٠.٦٦   
 غير دالة

الدرجة الكلية 
 للصالبة النفسية

٠.٢٣  ١.٢٠  ٩.٧٧ ٩٨.٤٢  ٩.٨١ ١٠٠.١٩   
 غير دالة

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 
  -:مايلى ) ٢٣( ن الجدول يتضح م -

  بـين متوسـطى درجـات    ) ٠.٠٥(حصائية عند مستوىإوجود فروق ذات داللة
 –كليـة  (لدرجـة االعاقـة    اااللتزام طبقًالمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى بعد 

 .لصالح ذوى اإلعاقة الجزئية ) جزئية

  حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى   إعدم وجود فروق ذات داللة 
اإلعاقة السمعية فى كل من التحكم والتحدى والثقة والدرجة الكلية للصالبة النفسية 

 ) .جزئية –كلية (لدرجة اإلعاقة  اطبقً
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والمتعلق بالفروق بين المراهقين  اجزئًي تحقق الفرض الثانى يتضح من الجدول السابق
،إال فى بعد )جزئية –ة كلي(لدرجة اإلعاقة اذوى اإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقً

  .االلتزام فقط
  ) ٢٤(جدول 

 الصالبة النفسية ومكوناتهالمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى ادرجات  ىمتوسطداللة الفروق بين 
  ١٨٠=ن . )خارجية–داخلية ( نوع اإلقامةل اطبقً

  نوع اإلقامة       
  

 المكون

 خارجية داخلية

  قيمة
 ت

  المتوسط  مستوى الداللة
 )م(

االنحراف
  المعيارى

 )ع(

  المتوسط
 )م(

االنحراف 
  المعيارى

 )ع(

 ٠.١٩ ٢.٩٨ ٢٩.٨٥ ٣.١١ ٢٩.٩٥ االلتزام
٠.٨٥   
 غير دالة

 ٠.٥٠ ٢.٨٤ ٢٢.٧٩ ٢.٨٧ ٢٢.٥٤  التحكم
٠.٦٢   
 غير دالة

 ٠.٩٠ ٢.٤٨ ٢٠.٤٠ ٢.٤٣ ٢٠.٠٠  التحدى
٠.٣٧   
 غير دالة

 ١.٧١ ٣.١٩ ٢٦.٧٢ ٣.١١ ٢٥.٧٦  الثقة
٠.٠٩   
 الةغير د

الدرجة الكلية 
 للصالبة النفسية

٠.٣٩  ٠.٨٧  ٩.٨٦  ٩٩.٧٦  ٩.٦٣  ٩٨.٢٤   
 غير دالة

  ٢.٦٠) =٠.٠١(**عند مستوى داللة                       ١.٩٧) =٠.٠٥(*عند مستوى داللة 
  
  -:مايلى )  ٢٤(يتضح من الجدول  -

  حصائية بين متوسـطى درجـات المـراهقين ذوى    إعدم وجود فروق ذات داللة
اإلعاقة السمعية فى كل من االلتزام والتحكم والتحدى والثقـة والدرجـة الكليـة    

 ) .خارجية –داخلية (ا لنوعية اإلقامة للصالبة النفسية طبقً

والمتعلق بالفروق بـين المـراهقين ذوى    لثوبناء على ذلك يتضح تحقق الفرض الثا 
 ) .خارجية –داخلية (لنوع اإلقامة  ااإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقً
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  : لثثامناقشة نتائج الفرض ال -ج
بـين  ) ٠.٠١(حصائية عند مسـتوى إوجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إلى -

–ذكـور (للجـنس  امتوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى بعد االلتزام طبقً
كانت األنثى معوقة أو بأن الطبيعة األنثوية سواء  ويمكن تفسير ذلكلصالح اإلناث،) إناث

غير معوقة فإنها تتسم بالسعى الدائم إلرضاء اآلخرين،وااللتزام بمبادئ وأهداف تضـعها  
كمـا تسـعى إلـى االلتـزام بعـادات وتقاليـد       ،تلتزم بها أمام نفسها واآلخرينولنفسها 

المجتمع،وذلك على عكس الوضع عند الذكورحيث يتسم البعض بالجنوح والسعى الـدائم  
مـنهم   اتقاليد اعتقاًداللعادات ولمتثال ية ولو على حساب الغير،وعدم االهويته الذات إلثبات

إلى التغيير والتنقل من مبدأ آلخـر حسـب األهـواء     اأنها تقيد حريتهم،لذلك يسعون دائًم
الشخصية وطبيعة الموقف،فكل مايهم الذكور تحقيق هويتهم وكيانهم المسـتقل حتـى لـو    

 وتتفـق مـات معينـة،  التزامـع كـل موقـف دون التقيـد ب     إضطرهم ذلك إلى التلون
مع هذه النتيجة حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الـذكور   (Eltienne,1991)دراسة

من اإلناث فهم يميلون إلـى العـدوان والتخريـب والغضـب،كما أشـارت       اأكثر تخريًب
لتحقيق الذات،وهـذا   اإلى أن األناث أكثر من الذكور سعًي) ٢٠٠٢مشيرة اليوسيفى،(دراسة

بدوره ينطبق مع الواقع الملموس من سعى اإلناث لاللتزام أكثر من الذكور والتفوق بغيـة  
  .تحقيق الذات واإلنجاز 

حصـائية بـين   إذات داللـة   عدم وجود فروق بصفة عامة إلى أشارت النتائج كما
التحكم ˝وناتها ومكمتوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية 

بطبيعة العصر الحالى الذى ذلك  ويمكن تفسير،)إناث–ذكور(للجنس اطبقً ˝والتحدى والثقة
فى المعاملة كالسابق،بل أنه فـى  بصفة عامة نعيش فيه وعدم التفرقة بين الذكور واإلناث 

ا ويتم تشـجيعه ،بعض األحيان تعامل األنثى معاملة الذكر لحماية نفسها من الذئاب البشرية
لكثـرة   اعلى السلوك االستقاللى وتحمل المسئولية واتخاذ قراراتها بنفسـها،وذلك نظـرً  

ن بصفة عامة علـى  نف هذا العصر ويتعرض لها المراهقوالضغوط واالحباطات التى تكت
  .حد سواء دون التفرقة بين جنس المراهق 

الضغوط التـى  التوجد فروق بين الجنسين فى  اوكذلك األمر بالنسبة للمعوقين سمعًي
تفرضها عليهم ظروف وطبيعة اإلعاقة،حيث يجدوا أنفسهم منذ الصغر مجبـرين علـى   

طفل العادى الفهم ليسوا ك،لمسافات بعيدة عن منزلهم االذهاب إلى مدارس داخلية تبعد أحيانً
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وفى أخـر   اوإياًب االذى يعامل منذ الصغر كطفل مدلل يذهب معه والده إلى المدرسة ذهاًب
يمـر منـذ صـغره     افالمعوق سـمعيً وعلى العكس من ذلك،كون بين أفراد أسرته،اليوم ي

محدود الخبرة اليجد من يسانده فى وحدته  اباالنفصال النفسي عن أسرته،فيجد نفسه وحيًد
فيدرك أنه اليستطيع ˝،ويعينه على تحمل الصعاب ومواجهة العقبات والتحكم فيها وتحديها

ناس واليستطيع مشاركتهم أعمالهم بنفس المهارة،وأنه غيـر  القيام بما يقوم به غيره من ال
فيشعر باإلحبـاط مـن   فيرثى نفسه وتضعف ثقته بها قادر على النجاح فى الحياة العملية 

اد (˝البيئة المحيطة وبالدونية وبسوء تقديره لذاته ى رش األمر الذى يجعله ،)٢٨: ١٩٨٩،عل
تواجهه،فتضعف صالبته النفسية ويبقـى   أمام الصعوبات والضغوط التى امنهزًم امستسلًم

التى اليقوى علـى   ا للعزلة عن مواجهة مشكالته بنفسهصريع االضطرابات النفسية مؤثًر
 ،ودراسة)٢٠٠٠(Callahanهذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات كدراسة  وتتفق. تحملها

Soderstrom,etal.,)حيث أشـارت نتـائج هـذه   ) ٢٠٠٣(،ودراسة عزة رفاعى)٢٠٠٠ 
حصائية بين متوسطى درجات الذكور واإلناث إعدم وجود فروق ذات داللة الدراسات إلى 

 ,.Roth,etalبينما اختلفت مع هذه النتيجة دراسات أخرى كدراسـة  . فى الصالبة النفسية 
فضـل   ،ودراسـة )١٩٩٦(عمـاد مخيمـر   ،ودراسة)١٩٩٢(Burger ،ودراسة)١٩٨٩(

حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلـى  ،)٢٠٠٦(Raz,Solomon،ودراسة)٢٠٠٢(إبراهيم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الذكور واإلنـاث فـى الصـالبة    

  .النفسية 
بين ) ٠.٠٥(حصائية عند مستوىإوجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إلىو -  

ـ  امتوسطى درجات المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى بعد االلتزام طبقً ة اإلعاقـة  لدرج
ضعيف ˝بأن ذوى اإلعاقة الجزئية  ويفسر ذلكلصالح ذوى اإلعاقة الجزئية،) جزئية–كلية(

باألمن من قرينه ذى اإلعاقة السمعية  النتيجة الفرض الثانى فهو أكثر شعوًر اطبقً ˝السمع
بين ى اإلعاقة الكلية،حيث أنه يمكنه االنخراط من ذ الذلك فهو أكثر التزاًم  ˝األصم˝الكلية 

يكون ف،امن امكانية السمع ولو بدرجة متدنية جـدً  بما لديه أفراد المجتمع والتواصل معهم
األمر الذى يؤدى ،والصواب السلوكية والمبادئ ومعايير الخطأ على وعى ومعرفة بالقواعد
ووعيه بأهدافه فى الحياة وبتقاليد وعادات المجتمع الذى يعيش إلى اتساع خبراته الحياتية 

  .  ى اإلعاقة الكليةارنة بقرينه ذمقفيه 
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بقرينه األصم إلى االنتماء إلى نظائره من عـادى   كما يسعى ضعيف السمع مقارنةً
يسعى إلى تبنى أهداف وقـيم  نجده نفسه أنه شخص عادى،لذلك  مع محاولة منه إلقناعالس

خصـية  ويتحمل المسـئولية الش  محددة كغيره من العاديين يلتزم بها تجاه نفسه واآلخرين
إليه كشخص يختلف عن الصم بما يمتلك من بقايا  منه لجذب أنظار العاديين،محاولة عنها

سمعية تمكنه من التواصل معهم بنفس اللغة التى يتواصلون بها واالسـتغناء عـن اللغـة    
الذى االشارية،أما األصم فإنه مهما انخرط بين أفراد المجتمع فإنه اليكون على نفس القدر 

السمع من معرفة بأهداف ومبادئ المجتمع،ولكن تعيقه إعاقته الشديدة عـن   يمتلكه ضعيف
رة ضعيف إتساع دائرة خبراته الحياتية وااللتزام بمبادئ وأهداف معينة تكون على نفس قد

  .السمع على االلتزام بها 
ودراسـة   (Lyon,Pinter)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسـات كدراسـة  

(Fusfold) الدراستين إلى أنه بزيادة درجة اإلعاقـة السـمعية    اتينارت نتائج هحيث أش
تزداد شعور الفرد بالنقص والدونية،كما يعانى بدرجة كبيرة من القلق وثورات الغضـب  
والشك باآلخرين واإلنطواء وعدم االتزان االنفعالى وعدم القدرة علـى إرجـاء إشـباع    

قف القلق ويعانى من االضطراب االنفعـالى  حاجاته،ولما كان األصم يواجه الكثير من موا
،ويؤدى إلى اإلنزواء النفسي والعيش فى عزلـة  ذا ينعكس على عالقاته مع اآلخرينفإن ه

: ٢٠٠٦فى أيمـن سـراج،  (عن مجتمعه وعدم التفاعل مع مكونات بيئته البشرية والمادية
٤٣.(  

الزائد يكـون   ن اتسام األصم بالنشاطأإلى ) ٢٠٠٠(محمد النوبي كما أشارت دراسة
مرجعه إلى فشله فى تكوين عالقات اجتماعية أكثر منه إلى وجـود خلـل عصـبى،فكل    
مايرغب فيه األصم أن يخرج مشاعره الداخلية إلى حيز التفاعل الخـارجى فـى محـيط    

خرين،فالتصلب وجمود االتصال بالغير مرتفع الدرجة لديه،مما يشكل نافـذة لـدخول   اآل
زلة وحجب الخبرات المكتسبة من اآلخرين مما يؤدى إلى قصور اإلكتئاب واالنطواء والع

  .اجتماعى لديه نتيجة عدم المشاركة بفاعلية مع اآلخرين 
حصائية بين متوسطى درجات إعدم وجود فروق ذات داللة كما أشارت النتائج إلى 

بة والدرجة الكليـة للصـال   ˝التحكم والتحدى والثقة˝فى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية 
بصـفة   اويمكن تفسير ذلك بأن المعوقين سـمعيً ،)جزئية–كلية(لدرجة اإلعاقة االنفسية طبقً
يقل شعورهم باألمن النفسي بغض النظر عـن   لخصائصهم النفسية واالنفعالية اعامة طبقً
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ة يهم،األمر الذى اليختلف معه درجة ثقتهم بأنفسـهم وصـالبتهم النفسـي   ددرجة اإلعاقة ل
فالبرغم مـن أن ذوى اإلعاقـة   ˝. لظروف التى تواجههمكم والتحدى لوقدرتهم على التح

بتجربـة   ونيمر مإال أنه،من ذوى اإلعاقة الكلية بلغة ناضجة وأكثر ثراًء ونالجزئية يتمتع
ذوى اإلعاقة الكلية وخاصة فى المواقـف التـى    االعزلة والشعور بالعجز الذى يشعر به

: ٢٠٠٦،أيمن سراج(˝متفاعلين بصورة واضحةاليستطيعون فيها أن يكونوا مشاركين أو 
لدرجة اإلعاقة فى األمن النفسي  اطبقً ا،وبالرغم من وجود فروق بين المعوقين سمعًي)٤٠

يرجع بدوره إلـى مرحلـة    اوعدم وجود هذه الفروق فى بعض أبعاد الصالبة النفسية فهذ
ط المسـتقبلية  المراهقة التى تكتنفها الكثير من اإلحباطات والضغوط وخاصـة الضـغو  

كالتطلع إلى الزواج والمهنة،فبرغم من شعور ذوى اإلعاقة السمعية الجزئية باألمن النفسي 
وهـل   يشعرون بالقلق على مستقبلهم مقارنة بأقرانهم ذوى اإلعاقة السمعية الكلية إال أنهم

ـ  اجوا أم ال ؟ وإذا تزوجوا هل يمكن أن ينجبـوا ؟ وإذا أنجبـوا أوالدً  يمكن أن يتزو ل ه
عاديين هل يسـتطيعون التعامـل معهـم أم     ا؟ وإذا أنجبوا أوالًد اسيكونوا معوقين سمعًي

 ن أوالدهم؟ وهل يمكن أن يعملوا بعد الدراسة لإلنفاق علـى سيسخروا منهم ؟ وكيف يربو
،كل هذه الضغوط المستقبلية تؤثر بدورها على صـالبة  أوالدهم ؟ وماطبيعة هذا العمل ؟

مـع هـذه النتيجـة دراسـة أيمـن       وتتفـق تتأثر بإشباع حـاجتهم، وال المعوقين سمعياً
حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ) ٢٠٠٦(سراج

بين منخفضى إشباع الحاجات ومرتفعى إشباع الحاجات فى الضغوط المستقبلية،ألن هـذه  
  .ضمونة واليمكن توقعها الضغوط موجودة والتتأثر باإلشباع ألنها مستقبلية وغير م

فى  اكبيًر ابصفة عامة يعانى قصوًر القد أشارت سهير خيرى إلى أن المعوق سمعًيو
التعبير عن الذات مما يعرضه للكثير من اإلحباطات التى تولد لديه العديد مـن السـمات   
االنفعالية غير المرغوبة كالعدوان والحساسية المفرطة لردود فعل اآلخرين،والشـك فـى   

 اصرفاتهم والشعور بالقلق والخوف من الفشل وسرعة االستثارة والعصبية،وقد يلجأ أحيانًت
إلى االستغراق فى أحالم اليقظة إلشباع رغباته التى اليسـتطيع تحقيقهـا فـى الواقـع     

: ١٩٩٧سـهير خيـرى،  (واعتبارها صمام أمن له وألمنياته المكبوته ودوافعه المحبطـة 
٢٠٣(.  

للتغلب علـى حالـة   لهم  ادافًع اد تكون إعاقة المعوقين سمعًيوعلى الجانب األخر فق
ا،فيسعون إلى التحكم والتحدى لظروف إعاقتهم وإستغالل ى يشعرون بهالنقص والعجز الت
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طاقاتهم الكامنه فى التغلب على مايواجهونه من إحباطـات أثنـاء التفاعـل مـع أفـراد      
يتمتعـون   اإلى أن المعوقين سـمعيً ) ٢٠٠٢(المجتمع،فلقد أشارت دراسة يسرى أبوالعينين

ويرجع ذلـك إلـى   ،بدرجة مرتفعة على بعد التحدى لمكون الصالبة النفسية عن األسوياء
محاولتهم إثبات ذاتهم ألنفسهم ومواراة عجزهم عن اآلخرين خشية من تحـدى اآلخـرين   

  . والدخول فى منافسات معهم 
صائية بين متوسطى درجات حإعدم وجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إلىو -

 –داخلية(لنوع اإلقامة االمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية ومكوناتها طبقً
وتأتى هذه النتيجة متمشية مع الفرض الثانى من عدم وجود فروق بين المعوقين  )خارجية
ـ   ويمكـن تفسـير ذلـك   لنوع اإلقامة، افى األمن النفسي طبقً سمعياً راعات بطبيعـة الص

والضغوط واإلحباطات التى تواجه المراهق بصفة عامة فى مرحلة المراهقة محاولة منه 
إلثبات هويته سواء داخل منزله أو إقامته داخل المدرسـة،فالمراهق يحـاول أن يكـون    

وذلك من خالل التناقض مـع  ،لذاته المستقلة عن اآلخرين ومؤكداً اومؤثًر اإيجابًي اشخًص
ثبات كيانه المستقل،لذلك نجـده ينطلـق مـن    على إمكاناته وطاقته ال واإلعتمادمن حوله 

رؤيته لذاته فى وضع أهداف ومبادئ محددة يلتزم بها تجاه نفسـه واآلخـرين ويسـعى    
ولكن فى محاولة المراهق هذه لالنفصال عن . لتحقيقها ويتحمل المسئولية الشخصية عنها

إنه يواجه بالصعوبات والعقبات التى تعيق التبعية لآلخرين سواء فى المنزل أو المدرسة ف
ذلك،وخاصة فى ظل سعيه المستمر إلثبات وجوده من أجل الحصول على مهنة معينة أو 

والكثير من إهتمامات هذه المرحلة،إال أنـه يحـاول   .... إقامة عالقات مع الجنس اآلخر 
يـتحكم فيهـا    من خالل ثقته بذاتـه أن  إنكار عجزه تجاه هذه الصعوبات ويحاول جاهداً

تجاه ويتحدها ويقاومها من أجل إثبات ذاته لآلخرين،األمر الذى يقوى من صالبته النفسية 
على ذلـك حيـث   ) ١٩٨٦(صالح مخيمر ويؤكد،المواقف التى تواجهه وتعيق سير حياته

يشير إلى أن فترة المراهقة تحكمها زيادة ثقة المراهق بذاته واإلعتزاز بكل اآلراء التـى  
،واالستقالل بشكل كبير عن الكبار جريد الراشدين وآرائهم من كل ثقةذلك يحاول تل،يقولها

  .المحيطين ويحاول أخذ موقف القيادة 
أن يثبت ذاتـه  العاديين بصفة خاصة يحاول كنظائره من المراهقين  اوالمعوق سمعًي

ق سواء داخل منزله أو فى إقامته فى المدرسة،ويغير نظرة اآلخرين له من كونـه معـو  
ويتصف بالتبعية والعجزإلى إنسان كغيره من أفـراد المجتمـع   ،إلى اآلخرين يحتاج دائماً
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إلى وجود حجرة مستقلة له فى المنزل  ايسعى دائما لممارسة حقوقه،لذلك نجده يسعى دائًم
صـدقائه أثنـاء إقامتـه فـى     أأو يسعى إلى اتخاذ دور الزعامة والقيادة لمجموعة مـن  

 اخاضـعً  امنه أن يخلع الماضى الذى عاشه من حيث كونه فـردً المدرسة،وذلك محاولة 
حـل مايواجهـه مـن     اآلراء اآلخرين مستجيب ألوامرهم،فيحاول المراهق المعوق سمعًي

مشكالت بنفسه من خالل استكشافه الذاتى للبيئة من حوله ووضع مبادئ وأهداف يسـعى  
اسـتراتيجيات  ووضـع  ،ياتهالتى تخص حلتحقيقها،واتخاذ القرارات الحاسمة فى األمور 

مواجهة المواقف التى تعيق  يستطيع من خاللهاومعينة فى ضوء قدراته وتناسب إمكاناته 
  . اعاجًز امستسلًم اأهدافه وتجعل منه فرًد تحقيق

فـى تكـوين    امهًم اإلى أن البيئة تلعب دوًر أحمد اللقانى وأمير القرشى أشارلذلك 
نفسه كما يراه اآلخرون الذين يشكلون لديـه أهميـة    مفهوم الذات لدى األصم،فالفرد يرى

ومن هنا تنشأ المشاكل بالنسبة لألصم حيث يراه اآلخرون مجرد إنسـان عـاجز   ،خاصة
يلتحق بالمدرسـة  ف،اويرى نفسـه عـاجزً  بالعجز على ذلك هذا اإلتجاه  فيتبنى األصم بناًء

: ١٩٩٩قـانى،أمير القرشـى،  للأحمـد ا (لذاتـه  اسلبًي اى نفسه ويحمل تقديًرالثقة ف امفتقًد
ولكنه يواجه بالكثير من الضغوط والمواقف المدرسـية كـالتوافق مـع الـزمالء     .)١٨٣

والعالقة مع المدرسين والمشرفين والتى اليستطيع مواجهتها،فيؤثر العزلة واالنطواء عن 
ـ اآلخرين الذين اليستطيع التواصل معهم بالسمع وال بالكالم بمفرده مما يؤثر  ى بدوره عل

  .) ٤: ٢٠٠٠السيد الفراتى،( ى لديه الجانب النفسى والعاطف
  وتفسيرھا لرابعنتائج صحة الفرض ا) ٤(
  :نص الفرض  -أ  

أبعاد األمن النفسي بعض تنبئ " هوينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على أن
 ".بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية_ دون غيرها _ 

  :رابع نتائج الفرض العرض  -ب  
من صحة هذا الفرض تم استخدام معادلـة االنحـدار الخطـى بطريقـة     وللتحقق 

Stepwise   لدراسة إمكانية التنبؤ بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السـمعية
من أبعاد األمن النفسي،على أساس أن األمن الداخلى واألمن الخارجى متغيرات مسـتقلة  

نمـوذج  )٢٥(لنفسية متغير تابع وذلك على عينة الدراسة الكلية ويوضح جدولوالصالبة ا
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لدراسة إمكانية التنبؤ بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية مـن  االنحدار 
  .من النفسي بعدى األ

  ) ٢٥(جدول 
 ةالسمعي ذوى اإلعاقة لدى المراهقين بالصالبة النفسية نموذج االنحدار الخطى لدراسة إمكانية التنبؤ

  .األمن النفسى من بعدى

 مكونات النموذج

المعامالت غير
 المعيارية

 المعامالت المعيارية

  قيمة ت
ومستوى 
قيمة  الداللة

(B) 

الخطأ 
 المعيارى

معامل 
االرتباط 
  المتعدد

R  

نسبة 
 المساهمة

R2 
 

قيمة 
  بيتا

Beta

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة المنبئة

 الصالبة النفسية

  ٨.٩٥**٠.٥٨ ٠.٧٨٥٠.٦١٣ ١.١١٠.١٢ األمن الداخلى
 دالة

  ٤.٢٥** ٠.٢٨  ٠.٦٤٧ ٠.٨٠٧  ٠.١٣ ٠.٥٤  األمن الخارجى
 دالة

  ٢.٦٠**  ١٢.٦٦= الثابت العام قيمة 
 دالة

  .   )٠.٠١(دالة عند مستوى **    
  -:بة النفسية كما يلى أن أبعاد األمن النفسي المنبئة للصال) ٢٥( يتضح من الجدول 

  % .٦١األمن الداخلى بنسبة مساهمة مقدارها  بئين -
 % . ٤ألمن الخارجى بنسبة مساهمة مقدارها ئ اينب -

 %٦٥بحيث تكون نسبة مساهمة األمن النفسى ككل 

ويمكن صياغة معادلة االنحدار المتعدد التى تعين على التنبؤ بالدرجة الكلية للصالبة 
لكلية لبعد األمن الداخلى واألمن الخارجى لدى المراهقين ذوى اإلعاقة النفسية من الدرجة ا

  -:السمعية على الصورة التالية 
  .١٢.٦٦+ األمن الخارجى × ٠.٥٤+ األمن الداخلى  ×1.11= الصالبة النفسية        

ئج إلى أنه ا،حيث أشارت النتيتضح من الجدول السابق تحقق صحة الفرض الرابع
  . من النفسي بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعيةتنبئ أبعاد األ
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  :رابع مناقشة نتائج الفرض ال -ج
أن األمن الداخلى ينبئ بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوى  أشارت النتائج إلى -

باألمن الداخلى فى  ابأن شعور المراهق المعوق سمعًي ويمكن تفسير ذلكاإلعاقة السمعية،
اتفرضه عليه إعاقته من تأثيرات سلبية على الجانب النفسي واالنفعالى له يؤدى إلى ظل م

وشعوره بالقناعة والثقة فى نفسه وتمتعه بقوة األنا،وتغيير نظرتـه  ،عن ذاتهته تغيير نظر
للمستقبل واالنطالق من إمكاناته وقدراته للتكيف مع الصعوبات والضغوط التى تفرضـها  

تسـعى إلـى تحقيقهـا     اق للحياة بشخصية سوية محددة لنفسها أهدافًعليه إعاقته،واالنطال
،ويتحكم فى الظروف الضاغطة التى اتحمل المسئولية عن قراراتهتو النفسلتزم بها أمام تو

ها ويتكيف معها دون أن يجعلها تهزمه وتقهـره وتجعلـه صـريع هـذه     اتواجهه ويتحد
النفسية ومسـاعدته علـى    امعوق سمعًياالحباطات،األمر الذى يؤدى إلى تقوية صالبة ال

  .تكملة حياته كفرد من أفراد المجتمع 
يمكـن أن   اأن المعوقين سمعًي من (Meller)دراسة ميللرت إليه راشويؤكد ذلك ماأ

يصلوا إلى مستوى مرتفع من دافعيـة اإلنجـاز فـى حالـة تغلـبهم علـى مشـكالتهم        
ــا   ــدة دراسـ ــر عـ ــة نظـ ــن وجهـ ــية مـ ــالبة النفسـ ت الشخصية،فالصـ

ودراسـة  ،)١٩٩٠( Dillardودراسة،)١٩٩١(Cozzi ودراسة،)١٩٨٧(,.Hull,etalكدراسة
Sandra)١٩٩٢(،  ودراسةBernard,et al., )ترتبط بالشخصية القـادرة علـى    )١٩٩٦

   . تحمل ضغوط الحياة وارتفاع قوة األنا وتقدير الذات لديها
النفسية لدى المراهقين األمن الخارجى ينبئ بالصالبة أن كما أشارت النتائج إلى  -

بـاألمن   االمعـوق سـمعيً  بأن شعور المراهق  ويمكن تفسير ذلـك ،ذوى اإلعاقة السمعية
يؤدى إلى شعوره باالنتماء إلى جماعة معينة يتمكن من خاللها الحصول علـى  الخارجى 

السند والدعم والتشجيع على سلوكياته فى ظل احباطـات مرحلـة المراهقـة وضـغوط     
عده على تقويه األنا لديه وتنمية مفهوم ايجابي نحو ذاته وإحساسه بـاألمن  ،ممايساعاقةإلا

الداخلى وزيادة ثقته فى نفسه وقدراته،األمر الذى يؤدى إلى شعوره بالمسئولية والـتمكن  
مما يـؤدى إلـى   من وضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة مشكالته والتحكم فيها وتحديها 

  .باطات تواجهه فى حياته المستقبلية تقوية صالبته النفسية ضد أيه اح
جاته من تقبل اآلخرين لـه وشـعوره   فضعف قدرة المراهق األصم على اشباع حا

يمكن أن يفقده ثقته بنفسه وبقدراته على النجـاح فـى حياتـه    األمن والحب من اآلخرين ب
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ينطوى على نظرته للمستقبل وما االمستقبلية سواء فى العمل أو تكوين أسرة،مما يؤثر سلًب
: ٢٠٠٦أيمـن سـراج،  (عليه من إحباط وقلق وتوتر وزيادة احساسه بالضغوط المستقبلية

،لذلك يشير الزاروس إلى أن شعور الفرد بعدم األمن نتيجة الرفض والنكران مـن  )١٦٨
ين يؤدى إلى انخفاض فى قيمة ذاته وينظر إلى العالم على أنه مكان غيـر آمـن   المحيط

،مما يؤثر على تقديره وإدراكه لألحداث الضاغطة ويقلل مـن  ويتوقع منه الشر والمخاطر
  .  )٤٥: ٢٠٠٤وحيد مصطفى، (قدرته على مواجهة تلك األحداث 

من أن األسـرة هـى   ) ٢٠٠٧(تغريد حفنى هذه النتيجة ماأشارت إليه دراسة وتؤكد
 وفاشـالً  افًضـعي  اأو إنسانً اومتوازنً اوناجًح اقوًي االتى بإمكانها أن تجعل من ابنها إنسانً

مـن فـى   غير اآل–من وغير متوازن،وذلك من خالل الدور الذى يلعبه الجو األسرى اآل
  .جتماعى واالنفعالى النفسي واال صية األبناء وتوازنهمتكوين شخ

تزايد فـى  إلى اهتمام الفرد الم )١٩٨٤( Ganellen , Blaneyلذلك أشارت دراسة 
البته النفسية ومن شعوره بقيمته وقدرته على جتماعية لتقوية صالحصول على المساندة اال

أن ذلـك يسـاعد    )١٩٨٦(Morrissey , Hannahالتحدى للمواقف الضاغطة،وأضـاف  
األمراض المزمنة مقارنة بأصحاب الصالبة المراهقين على مقاومة الضغوط والتكيف مع 

  .النفسية المنخفضة 
فر البيئـة المناسـبة   ذلك حيث أشارت إلى أن توا )١٩٨٧(Cozziدراسة  كما تؤكد

يؤدى إلى ازدياد صالبته النفسية مع مرور الوقت وقدرته علـى   اوالمشجعة للمعوق سمعًي
  .جتماعى ا على المستويين الشخصى واالمايكون أكثر توافقً امواجهة الضغوط،وغالًب

ولما كانت الدراسة السيكومترية سالفة الـذكر التسـتطيع الكشـف عـن الـدوافع      
نواع الصراعات لدى المفحوص وخاصة النزعات المكبوتة التى اليرغـب  واالنفعاالت وأ

فى الكشف عنها أو يكون واعًيا بها،لذلك تتكاتف نتائج الدراسة الكلينيكية مع نتائج الدراسة 
السيكومترية فى رسم صورة تشخيصية للحاالت والكشف عن الصراعات الالشعورية أو 

ومن هنا كان البد من وضع فـرض  .ذه الحاالتغيرها التى تسهم فى تشكيل الشخصية له
  :كلينيكى لتحقيق هذا الهدف، وفيما يلى نصه 
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  :كلينيكيةنتائج الدراسة ال: اثانيً 
  :نتائج الفرض الخامس  ) ٥(

ـ الشعور  رتفعى ومنخفضىتتصف شخصية م ˝ وينص الفرض الكلينيكى على أنه األمن ب
  .˝لكل منهما يناميات شخصية مميزةالنفسي من المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية بد

تم تحديد الحاالت الطرفية التـى سـتجرى عليهـا الدراسـة     تحقيقًا لهذا الهدف و 
،وتطبيق األدوات الكلينيكيـة علـى هـذه    الكلينيكية ودراسـة كـل حالـة علـى حـدة     

واختبار تفهم الموضـوع  ،والمقابلة الشخصية،الحاالت،والمتمثلة فى استمارة تاريخ الحالة
T.A.T، فـى التحليـل الكيفـى السـتجابات      ˝استمارة بيالك˝مع إستخدام بعض عناصر

  -:تباع الخطوات التالية االت على البطاقات،وذلك باالح
  .بيانات أولية عن كل حالة  - ١
 .ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية  - ٢

 .وتفسيرها  T.A.Tاستجابات الحالة على اختبار تفهم الموضوع  - ٣

 .م لكل حالة ملخص عا - ٤

المقارنة بين الحاالت واستخالص نوع الديناميات والعوامل الالشـعورية لـدى    - ٥
 .األفراد مرتفعى ومنخفضى الشعور باألمن النفسي 

 )مرتفعة الشعور باألمن النفسي ( الحالة األولى 

  البيانات األولية للحالة  - ١
  : الحالة

  .ذكر : الجنس        سنة                            ١٩: العمر الزمنى 
  .طالب بالصف األول الثانوى بمعهد األمل للصم وضعاف السمع : مستوى التعليم 

  :الوالد 
  .سنة  ٥١: العمر الزمنى 

  .مؤهل عال : المستوى التعليمى 
  .مدرس : الوظيفة 

  .متوسط : الدخل الشهرى 
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  .متوسطة : الحالة الصحية 
  :الوالدة 

  .سنة  ٤٠: العمر الزمنى 
  .مؤهل متوسط : لمستوى التعليمى ا

  .مدرسة مساعدة : الوظيفة 
  .متوسط : الدخل الشهرى 
 .جيدة إلى حد ما : الحالة الصحية 

  : درجات الحالة على مقاييس الدراسة
  ١١٩/١٢٠درجة الحالة على مقياس األمن النفسي 

 ١١٢/١١٤درجة الحالة على مقياس الصالبة النفسية 

 ستمارة المقابلة الشخصية ملخص الحالة من خالل ا - ٢

  :موقع الحالة من األسرة * 
الحالة هى األولى فى الترتيب الميالدى ألسرة مكونة مـن خمسـة أفراد،ويلـى       

وبنت عاقـة سـمعية،  إوليس لديه وفى الصف الثالث االعدادى ) سنة ١٦(الحالة ولد عمره
  .عاقة سمعية إوليس لديها ) سنوات ٥(عمرها

  :الحالة السكنية * 
حجرات وصالة وبـه  )٤(تسكن الحالة مع األسرة فى منزل ريفى تمليك مكون من  

الكثير من النوافذ ويقع فى منطقة نظيفة،كما يوجد حجـرة مسـتقلة للحالـة والمسـتوى     
  .االجتماعى واالقتصادى لألسرة متوسط 

  -: بيانات عن الحالة* 
  :التاريخ الصحى  -     

رضاعة طبيعية،وتذكر الحالة أن النمو البـدنى كـان   كانت والدة الحالة طبيعية وال
وتم فقدان السمع فى سن الثالثة بسبب حمى شديدة،واليوجد أمراض وراثية باألسرة  اطبيعًي

ا من التهابات فى الكلـى نتيجـة   والحالة الصحية جيدة إلى حد ما مع معاناة الحالة أحيانً
  .بعض األمالح 
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  :التاريخ الدراسى  -    
عاقة السمعية فى مكان إقامتها فى سـن  الة أنها التحقت بإحدى مدارس اإلتذكر الح

الثامنة ولم تذكر أى مشاعر خوف عند التحاقها بالمدرسة،ثم انتقلت الحالة إلـى مدرسـة   
وتحصـيل مرتفـع   بالمدينة فى سن الخامسة عشر،وتتمتع الحالة بدرجة ذكاء عالية  األمل

ع بروح قياديـة  توالتم،وااللتزام بالمهام المكلفة بها خالقتسامها باألحيث يقر المدرسون با
والتعاون،إلى جانب المواظبة على الصلوات ومسـاعدة األصدقاء،ويسـتخدم المدرسـون    

نها مادة تشجع على أل اأسلوب اللوم فى حالة العقاب،وتفضل الحالة مادة الرياضيات كثيًر
  .التركيز والفهم 

  : وتقاليد عادات -     
  وتصل ساعات النـوم مـن  لطبيعة العمل، الة بميعاد للنوم واالستيقاظ نظًرتلتزم الحا

فى األكل لدى  ويتسم النوم بالهدوء والراحة،والتوجد أية اضطرابات ايومًي ةساع) ٧ – ٦(
،وتحافظ على نظافتهـا  والتراودها كوابيس أو أحالم غريبة م األظافرالحالة والتميل لقض

  .الشخصية ونظافة مالبسها 
  ) :ين دأسلوب التربية ومعاملة الوال( النظام  -     

يتبع الوالدان مع الحالة أسلوب المناقشة والحوار فى التربية وقد تسـتخدم القسـوة   
باللوم والعتاب فى بعض األمور التى تحيد عن االستقامة،كما تربى الحالة علـى تحمـل   

  .وقت الحاجة  المسئولية ومواجهة المشكالت بنفسها واللجوء إلى المساندة
  :اللعب  -      

بعض التمرينات الرياضية فى الصباح،ولكن تفضل الجلـوس   اتمارس الحالة أحيانً
على الكمبيوتر والخروج مع بعض االصدقاء وااللتزام بالعمل،وعدم تفضيل الرياضـات  

  .التى تتسم بالعنف كالمالكمة 
  

  :العالقة بين الوالدين * 
بأنهـا عالقـة جيـدة قائمـة علـى التفـاهم والـود         تتسم العالقة بين الوالـدين 

بعضـهما   مؤازارةواالحترام،وبرغم شعورهما بالقلق عند والدة الحالة إال أنهما تمكنا من 
  .زمة وتخطى هذه األ
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  :الوالدين واالخوة عالقة الحالة ب* 
الـدفء  ذكرت الحالة أنها تعيش فى ظل أسرة سعيدة تتسم باالسـتقرار العـائلى و  

إشـباع  تعمل علـى  وعدم التفرقة فى معاملة األبناء و والتفاهم بين أفراد األسرة والتعاون
تهم واالهتمام برغباتهم وطموحاتهم،وتدريبهم علـى تحمـل المسـئولية وااللتـزام     احاج

من  فالحالة قريبة جداً،،كما تتسم العالقة بين الحالة واألب بأنها عالقة صداقة وتفاهمالدينى
مة ئعالقتها باألم عالقة طيبة قاكما أن مور التى يصعب عليها حلها،شيره فى األستاألب وت

لحنان األم،فاألم تعمل على توفير الراحة ألبنائها برغم مرضـها فـى    اشباع حاجتهإعلى 
،كما تتسم العالقة بين الحالة واإلخوة بأنها عالقـة محبـة وتفـاهم    بعض األحيان وعملها
  .الحالة على شراء بعض متطلبات إخوتها  لصغر سنهم ، فتعمل اوخوف عليهم نظًر

  
  :االطار االجتماعى * 

تتسم الحالة بإتجاهها االيجابى نحو التفاعل مع اآلخرين وإيثار اآلخرين ومساعدتهم 
وقت الحاجة،كما تتسم عالقاتها مع الجيران بالود والمحبة واالحترام ويوجد لدى الحالـة  

  .والعاديين  االكثير من األصدقاء من المعوقين سمعًي
  : األهداف والطموحات* 

ذات شأن فى الحياة،وترغـب   لتصبح ذكرت الحالة أنها تطمح إلى أن تسعد أسرتها
  .مزرعة كبيرة  أن تمتلككمبيوتر أو تعمل فى مجال تدريس الن أفى 
  . T.A.Tتفسير استجابات الحالة على اختبار تفهم الموضوع  -٣

  ١١( البطاقة( 

  ) : ١١(ى البطاقة استجابات الحالة عل  - أ
أرض فيها شجر كبير مفرع أوى وجنب الشجر مجموعة من الخشـب لشـاب      

اشتغل كتير وجمع فلوس من شغله وجاب الخشب دا عشان يبنى بيته بنفسه،بس هو تعب 
أوى على بال مالقى المكان الجميل دا ألنه عاوز يفرح زوجته وأبوه وأمه اللى هيسـكنوا  

مش كتير بس هو شاب قوى واتعلم ازاى يبنى البيـوت فبكـده   معاه،بس ياخسارة فلوسه 
  .هيوفر فلوس العمال ويكمل بيته بفلوسه 
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  ) : ١١(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
استخدم المفحوص ميكانيزم التوحد،حيث تقمص دور البطل الرئيسى للقصة الـذى  

لة نفسية جيدة،حيث يشعر يعكس مشاعر إيجابية نحو المستقبل وميول ومشاعر تنم عن حا
يسعى إلـى تحقيـق    لذلك فهوبمعنى وجوده فى الحياة ولديه شعور واضح بقيمه وأهدافه،

أهدافه وإسعاد اآلخرين من حوله،كما كشفت االستجابات عن إشباع حاجات المفحوص من 
أظهرت و،ة والثقـة بالـذات  حب وتفاهم وإنجاز وتأكيد الذات والرضا والعطف والمسـاند 

ابات العالقة اإليجابية مع الوالدين وظهور لغة التفاهم والحوار بينهم والعمل علـى  اإلستج
إرضائهم بجانب إرضاء الزوجة ومراعاة حقوقهم وإيثار اآلخرين،كما كشفت االستجابات 
عن مدى شعور المفحوص باألمن النفسي الداخلى والخارجى وقدرته على إشباع حاجتـه  

وتكـوين أسـرة،كما    تجاه االيجابى نحو المستقبل والـزواج إلى االستقاللية والحرية واإل
أظهرت القصة مدى قوة األنا وقدرة المفحوص على توقع األزمات والتغلب عليها والتحكم 
فيها وتحديها واالنطالق من إمكاناته المتاحة للتكيف مع الواقع وتحقيق أهدافه وإرضـاء  

  . نفسه واآلخرين 
  ١٤(البطاقة ( 

  ) :١٤(لة على البطاقة استجابات الحا  - أ
راجل شاب رجع بيته بعد ماخلص شغله وكان فيه حاجات شغاله بيفكر فيها وعاوز 

 وضته وفتح الشباك وقفل نور االوضة عشان يفكر بهـدوء وفعـالً  أيلقيلها حل،فقام دخل 
وصل لحل للحاجات اللى كانت شـغاله   فضل يفكر يفكر وهو باصص للقمر وفى األخر

ج من أوضته عشان يطمن على أسرته،وأنا بعمل زيه بس بشـور بابـا   وارتاح باله وخر
  ..وماما واألكتر بابا عشان إحنا رجالة زى بعض ومتفاهمين 

  ) :١٤(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
ـ  ار سـمات شخصـية المفحـوص    تستكمل هنا االستجابات على هذه البطاقة إظه

دوره  متقمصـاً ئيسى للقصة وهو الشـاب  ،حيث توحد المفحوص من البطل الرااليجابية
ـ       هوإظهار مدى شعوره باألمن من خالل ذاته واآلخـرين وعـن مـدى اشـباع حاجات

والتزامه ،وقدرته على مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وتقييمه لها وترتيب أولوياته،النفسية
ب إلى بيتـه  ويذه الخاصة إلى أن ينتهى من عملهبالقيام بعمله وتأجيل التفكير فى مشاكله 
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كما أوضحت االستجابات هنا .له كما أشار بولبىمن األتبارهم قاعدة بإعوبين أفراد أسرته 
كاالستجابات على البطاقة السابقة مدى قوة األنا لدى المفحوص وثقته بنفسـه والعالقـات   
االيجابية مع أفراد أسرته حيث ينتمى المفحوص إلى أسرة متعاونة وسعيدة وتربى أبنائها 

 مدى التفاهم ولغة الحـوار ،وإظهار ى االلتزام الدينى والحب والتعاون وتحمل المسئوليةعل
وجهـة   تبنى المفحـوص ا عن كشفت االستجابات أيًضكما بين المفحوص ووالده، المتبعة

تمكنـه  فى أموره الخاصة بحيث ومدى قدرته على إتخاذ قرارات سليمة الضبط الداخلية،
 .غلب على مشكالته والشعور بالطمأنينة للتمناسبة من التوصل لحلول 

  ١٥(البطاقة ( 

  ) :١٥(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
ن على روح أبوه اللى مات من زمان ألنه كـان تعبـان أوى   آواحد واقف بيقرأ قر

وكان بيحبه ومتفاهم معاه وحنون عليه،والولد رضى بأمر اهللا وكان بيزور أبوه بإستمرار 
ان الزم يتحمل الموقف ويعمل خير ألبوه عشان يكون صالح فزرع وقرر أنه مايبكيش عش

زرع عند قبره،وأنا هعمل زيه وكمان أقرا قرأن على قد ماأعرف وأشغل فى البيت شريط 
  .قرأن عشان يكون بركة فى البيت 

  ) :١٥(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
و الشاب،والذى تقمص كشفت االستجابة عن توحد المفحوص مع البطل الرئيسى وه

والتفكير فـى  ،دوره وعبر من خالله عن مشاعره و انشغاله بمرض والده وقلقـه عليـه  
تصرفه فى حالة وفاة والده الذى أظهرت دراسة الحالة مدى الحب والتفاهم بينهما،وأنـه  

أظهـرت  كما وقـت الشـدة،   همصدر األمن والسند والراحة النفسية له فى أزماته وصديق
 أن شعور المفحوص باألمن الذى ساعده على تقوية األنا لديـه كـان عـامالً   االستجابات 

 هة هذا الموقف الضاغطهفى صالبته النفسية وقدرته على تحمل وفاة والده ومواج اأساسًي
ن له،وتوضح هـذه  آبإرادة وعزيمة والتزامه بواجبه تجاه والده بقراءة القر والتغلب عليه
حوص إلى األب وتجاهل األم على الرغم مـن مشـاعره   مدى ميل المف اأيًضاالستجابات 

فى حالة أحياناً األب  إلىالمراهقين الذكور  ميلالطيبة معها،ويفسر ذلك بطبيعة المراهقة و
بالخزى من التحدث فيهـا   ونعالقات الطيبة معه والتحدث معه فى أمور شخصية يشعرال

  .مع األم 
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  ١٩(البطاقة رقم( 

  ) :١٩(طاقة استجابات الحالة على الب  - أ
بيت من الرمل ليه باب وشباكين وفوقه عمودين للغسيل وحوليه طريـق للعربيـات   

ويستحمى فيها الطيور،وسكان البيـت   فيها وعلى يمينه حشيش أو ميه عشان يغسل الناس
خمس أفراد منهم اللى نايم دلوقتى ومنهم اللى بيصلى ومنهم اللى بياكـل،وممكن يكونـوا   

ـ  بنوا البيت دا بعيد  تهم كويسـه  عن الجيران عشان يبعدوا عن أى مشاكل وتكـون عالق
  .فضل مايبعدوش عن الجيران عشان كدا هيتجنبوهم الناس ، بس كان األمعاهم

  ) :١٩( تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
ليه فى هذه البطاقـة  إيستمر المفحوص فى تقمص دور البطل الرئيسى والذى يرمز 

بر من خالل هذه البطاقة عن منزله حيث يصف بيته الريفى الـذى  بسكان هذا المنزل،ويع
طبيعة الحياة الريفية ومظاهرها  ا،مبرًزيعيش فيه مع أفراد أسرته األب واألم والثالثة إخوة

من تربية طيور واستقالل كل منزل بمكان منفصل عن الجيران،كما كشفت االسـتجابات  
فحوص وأفراد أسرته من طعام وشراب ونـوم  ساسية والثانوية للمشباع الحاجات األإعن 

وحرية كل فرد فى القيام بما يفضله ،هتمام وتفاهم بين أفراد االسرةإوأمن وحب ورعاية و
بناء وشعورهم باالستقاللية،كما وعدم تقييد حريته وذلك نتيجة الثقة التى منحها الوالدين لأل

ثارة ى التفاعل بينهم والبعد عن اومدكشفت االستجابة عن العالقات اإليجابية مع اآلخرين 
ميل المفحوص للمشاركة الفعالة مع البيئة واآلخرين بإستنكاره بناء ،والمشاكل مع اآلخرين

،كما يضع أهمية كبرى لإلندماج فى المجتمع والتعرف على عن اآلخرين اهذا المنزل بعيًد
  . جيرانه وعدم تجنبهم 

  ٢٠(البطاقة رقم ( 

  ):٢٠(لبطاقة استجابات الحالة على ا  - أ
ولد واقف وساند على عمود نور ومربع ايده بيفكر فى البنت اللـى بيحبهـا وإزاى   
يجيب فلوس يتزوجها وإزاى يقنع أبوه ألنه أما شاره قاله الزم ماتتسرعش وتفكر بهـدوء  

األب وأكون أقوى من الولـد دا  وتشتغل عشان تقدر تتزوج،وأنا لو مكانه هعمل بنصيحة 
  .عيد وأحل مشاكلى وأمشى ب شزعلوما
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  ) :٢٠(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
خر والزواج التفكير بالجنس اآل منتكشف االستجابات عن حاجات مرحلة المراهقة 

لرئيسى للقصة وهو الشاب والعمل والحصول على المال،لذلك توحد المفحوص مع البطل ا
 تى تكتنف هذه المرحلة ومنهـا مرحلة ومدى الصراعات الته فى هذه الاهتماموعبر عن ا

المفحوص يعبـر  مازال راء الوالدين،ولكن آالصراع بين االمتثال لالهتمامات الشخصية و
عن  ازمات واستشارته وعدم تجاهله معبًرراء والده والرجوع إليه وقت األعن احترامه آل
 والـدين األمر الذى يوضح العالقة االيجابية بين المفحـوص وال ،)شار أبوه(ذلك فى قوله

،كمـا كشـفت   بن وظهـور لغـة التفـاهم بينهما   وخاصة األب وإهتمام األب بمشاكل اإل
يـه  ا عن استنكاره للمرحلة التى وصل إليها بطل القصة وضعف األنا لداالستجابات أيًض

ل العزلـة عـن مواجهـة هـذه     صحيحة وتفضـي وعدم القدرة على حل مشاكله بطريقة 
  .المشكالت

  3( البطاقة رقمBM( 

  ): 3BM(ابات الحالة على البطاقة استج  - أ
ولد نايم على سلم بيتهم ألن أبوه ضربه وطرده بس هو مارضيش يمشى من البيت 

بس هو أما قعد مع نفسه شوية فكر  وقعد يبكى ألن الضرب كان شديد وكان بيفكر ينتحر
فى تصرفه ولقى أنه غلطان ولحظة غضب وعدت والزم يصلح غلطه ويتأسـف لوالـده   

مه مصلحته،أنا بعاتب على تصرفه األول عشان فكر ينتحر والزم يكون قوى وإيه نه بيهأل
  .يعنى أبوه يضربه،أبوه والزم يحترمه ويكون مؤدب معاه ومايردش عليه 

  ) :3BM(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
االسـتقاللية  الحاجة إلى براز حاجات مرحلة المراهقة من تستمر االستجابات فى إ 
 اه خاطئـة،ولكن نظـرً  اهق على والديه حتى ولو كانت آراءلرأى والفكر وتمرد المرفى ا
ستنكر تصرفات بطل القصة التى تـدل علـى   ع هذه الحاجات لدى المفحوص فقد اإلشبا

مع والده  المفحوص سلوك البطلحيث استنكر ،شخصية انهزامية وعدوانية فى بادئ األمر
انتهج سلوك القسوة فى التعامل ففى النهاية هـذا  الذى أظهره فى صورة ايجابية حتى لو 

مصلحة ابنه الذى يحبه،كما استنكر على البطل ضـعفه وتفكيـره فـى    يهتم بوالده الذى 
ونتيجة لسمات شخصية المفحوص االيجابية  .االنتحار وعدم القدرة على مواجهة مشكالته
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 وغير شخصية البطلقصة ر نهاية اليوقدرته على مقاومة الضغوط والتكيف معها فقام بتغي
من شخصية عدوانية إلى شخصية تفكر بطريقة سليمة وتتوصل لحل لمشكالتها،كما كشفت 

تيجة قسوة األب عليه االستجابات عن استخدام المفحوص لميكانيزم التبرير ألفكار البطل ن
يـدل علـى قـوة األنـا      اوهذذه األفكار وعودت البطل إلى رشده،ستنكار هولكنه قام با

ظهرتهـا  أسـرية والتـى   لدين وخاصة األب وقـوة العالقـة األ  فحوص وثقته فى الواللم
  . حتى مع قسوة أحد والديه )عدم مغادرة بطل القصة لمنزله(فى قوله االستجابات 

 

  9( البطاقة رقمBM( 

  ): 9BM(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
ة راجعه مـن  مجموعة جنود سكرانين ونايمين فى الشارع فعدت عليهم بنت صغير

المدرسة فأما شفتهم كانت خايفة وقعدت تعيط وتنادى على أبوها بس لألسـف ماقـدرتش   
تهرب وخدوها بيت بعيد وعتدوا عليها،والبنت هى اللى غلطانة كانت الزم تبين أنها قوية 
وتصوت أو كانت تمشى من شارع تانى وكمـان دول مايسـتهلوش يبقـوا جنـود ألن     

  .ران مش يسكروا ويعتدوا على الناس المفروض يصلوا ويقروا ق
  ):9BM(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب

يستمر المفحوص فى استنكار السلوكيات السلبية لبعض الشخصيات،حيث يسـتنكر  
من  الًدالمجتمع بحماية أفراد المتمثل فى التزامهم بواجبهم تصرف الجنود وإهمالهم وعدم 

االسـتقامة بالسـكر واالنحـراف واتبـاع طريـق      عن طريق بعدهم ضهم،واإنتهاك أعر
وهى الفتاة واستنكر عليها  لبطلة القصةالشيطان،كما توحد المفحوص مع الصورة األنثوية 

سوء تصرفها وضعف شخصيتها وانهزامها أمام هذا الموقف وعدم استبصارها لألمـور  
فحـوص  وحكمتها فى التصرف وطلب االستغاثة،كما كشفت االستجابة عـن عالقـة الم  

الفتـاة   إستغاثةااليجابية باألب واعتباره مصدر القوة واألمان له وقت الشدائد حيث أبرز 
 والدها وقت شدتها،وكذلك أبرزت االستجابات تأثر المفحوص بنمط تربيته القائمة علـى ب

ن وسمات شخصيته التـى تتسـم بالرجولـة    آااللتزام الدينى وقراءة القراألخالق والقيم و
  .لية وتحمل المسئو
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  13( البطاقة رقمB( 

  ):13B(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
ولد صغير قاعد على عتبة بيتهم بيشم الهوا فلقى طوبة فى وسط الشـارع فحطهـا   

نه أمـا يكبـر هيشـتغل    أذيش الناس وفضل يفكر مع نفسه شوية وئعلى جنب عشان مات
ما يرجع مـن الشـغل   أوه ويساعد أبوه التعبان ويتحمل مصاريف البيت وفضل مستنى أب

فقـام  عشان يقوله على اللى كان بيفكر فيه بس أمه كانت بتحضرله األكل وناديت عليـه  
نا حبيت الولد دا عشان تفكيره وحبه ألبوه بس كمان ماينساش أنـه ولـد   أالبيت،وودخل 

  .صغير الزم يفكر انه يلعب مع أصحابه كمان 
 :) 13B(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب

تستمر استجابات المفحوص فى الكشف عـن المالمـح اإليجابيـة فـى شخصـية      
المفحوص من خالل التوحد مع بطل القصة والمتمثل فى الولد الصغير،فكشفت االستجابة 
عن اشباع حاجة المفحوص لإلنجاز من خالل إشباع حاجته لألمن النفسى والجو األسرى 

كما كشفت االستجابات ،للمسئولية وتأكيده لذاتهالسوى الذى يعيش فيه وثقته بنفسه وتحمله 
قها من خـالل  يعن وعى المفحوص بدوره فى الحياة ووضع أهداف معينة يسعى إلى تحق

كشـف  التجابات فى ستمرت االس،كما االمجتمعام بدور ايجابى فى التزامه بقيم محددة والقي
ساسية لألبنـاء  لحاجات األوإشباع األم ل،ةدور األمومطبيعة العالقات األسرية وإبراز عن 

،كما لم يغفـل المفحـوص   لجو األسرى المناسب للنمو السليموالعمل على راحتهم وتهيئة ا
لبطاقات السابقة وإهتمام األب بإشـباع  على االدور األبوى الذى أكد عليه فى االستجابات 

تجابات عن منة،كما كشفت االسل الراحة لهم والحياة السعيدة اآلحاجات األبناء وتوفير سب
ـ   أظهـرت  م وإبعـاد مصـادر األذى عنهم،و  النظرة اإليجابية لآلخرين وتقديم الحـب له

قوة استبصار المفحوص ووعيه وإدراكه بحاجات كل مرحلـة وعـدم   أيًضا االستجابات 
  .،كالحاجة إلى اللعب مع الرفاق فى مرحلة الطفولة إهمالها

  17( البطاقة رقمBM( 

  ) :17BM( استجابات الحالة على البطاقة  - أ
ولد أبوه وأمه كانوا قاسيين عليه وبيضربوه ألنه كان سلوكه غلط وكان بيزعق ليهم 
ويشرب سجاير،وأما خلصت فلوسه قام طلع على حبل وسرق دهب أو ساعات من بيـت  
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ناس نايمين، بس وهو نازل صاحب البيت صحى وشافه ونادى على الشرطة بس هو كان 
سكته وصاحب البيت اتعرف عليه،وأنا زعالن عليه ألن هرب وفى اليوم التانى الشرطة م

أبوه كان السبب فى قسوته عليه فكان الزم يتفاهم معاه ويحسسه بالحب ويقوله أنك هتكون 
  .كويس ومتغلطش مرة تانية 

  ): 17BM(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
لرئيسى لبطل اكشفت االستجابات عن استخدام المفحوص ميكانيزم التبرير لتصرف ا

الذى يعتبره مصـدر  -باللوم على قسوة الوالدين وخاصة األب للقصة وهو الحرامى،وألقى
إلى السـلوك   هبنه واتجاهإليها ا انتهىفى الحالة التى واعتبارها السبب الرئيسى  -ماناأل

سر تحامل المفحوص فى هذه القصة على األب من سوء فَالعدوانى تجاه نفسه واآلخرين،وُي
عن بعض السلوكيات السلبية  ت االستجاباتكشفكما تمة التى وصل إليها بطل القصة،الخا

بناء إلى االنحراف من أجل البحث عن االستقاللية،كما أبرز فى مرحلة المراهقة واتجاه األ
الصورة المناقضة ألسرة بطل القصة وهى األسرة التى تمـت سـرقتها   أيًضا المفحوص 

  .األسرة وحمايته ألفراد أسرته من أية أخطار تتعرض لها  لدور اإليجابى لربلوإبرازه 
  18(البطاقة رقمBM ( 

  ) :18BM(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
تكبر على الناس وبيدارى ضعفه فى بدلته الجديدة اللى اشتراها وبتمظهـر  يراجل ب

قـام  بيها على الناس،وقام متريق على واحد ماشى فى الشارع غلبان وبصله نظرة وحشه 
الراجل الغلبان مسكه من قفاه هو وناس كانوا فى الشارع وضربوه وقام وقع على األرض 

تكبر ليه ظروفه ومـاكنش الزم  يغمى عليه،وأنا زعالن من تصرف االتنين ألن اللى بأو
ولـو لقـاه    والتفاهم أحسن والراجل الغلبان كان عاتبه بهدوء عشان الضرب غلطيبهدلوه 

  . يسيبهمشى واتفهمش يم
  ): 18BM(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب

ظهـر  استخدم المفحوص ميكانيزم التبرير لتصرفات البطل الرئيسى للقصة الـذى يُ 
لضعف ثقته بنفسه،والتى تعتبر من أهم الحاجات  الكبرياء والتعالى على اآلخرين تعويضاً

ـ هنن للتكيف مع الواقع والتى يعوضووالتى يسعى إلشباعها المراهق ا فـى التكبـر   ا أحيانً
والمالبس الملفتة لآلخرين،كما أظهرت االستجابات اتجـاه المفحـوص االيجـابى نحـو     
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بل أبرز من خـالل خاتمـة   ،فى التعامل مع المواقف العنفاآلخرين واستنكاره للقسوة و
القصة مدى قدرته على تقييم األمور والتحكم فيها،فهو يرى أن التفاهم والمحبـة أسـاس   

هـذه   للكثير من نه مصدرإعلى حل المشكالت بل والعنف اليساعد ،لثقة بالنفسالشعور با
والعدوان تجاه اآلخرين وهذا ماكشفت عنه دراسة الحالة من رفضه لممارسـة   المشكالت

المهن التى تقوم على العنف والقسوة فى التعامل كالنجارة حيث يرى أن أصحاب العمـل  
  .يتعاملوا مع عمالهم بالضرب 

 ١٦(ة رقم البطاق( 

  ) :١٦(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
كانوا نـايمين كلهـم بالليـل    ) ولدين وبنت(أوالد ٣بيت فيه أسرة صغيرة أب وأم و

والصبح األم صحيت وحضرت الفطار فقامت تصحى األب لقته مات فالكل قعد يعيط بس 
  .اته الولد الكبير قعد يصبرهم وقالهم دا أمر ربنا وقرر أنه هيكون أب إلخو

  ) :١٦(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   -  ب
تظهر االستجابات على هذه البطاقة توحد المفحوص مع أبطال القصـة وإسـقاط    

طبيعة حياته األسرية على أبطال هذه القصة،فيعبر عن أسرته المكونه من خمسة أفـراد  
عمل علـى تـوفير   الدور األمومى لألم وقيامها بدورها وإشباع حاجة أبنائها وال اموضًح

الراحة لهم وإشعارهم باألمان واإلطمئنان وعدم تقصيرها فى حقوق أبنائها،كمـا تسـتمر   
االستجابات فى الكشف عن إنشغال المفحوص بمرض والده وقلقه عليـه وعـدم إنكـاره    
لحقيقة الموت وإعتبارها سنة الحياة والبد أن يمر بها االنسان،وإظهار العالقات بين أفراد 

الحزن الشديد الذى يشعر به أفراد األسرة من إظهار القائمة على الحب والتفاهم واألسرة 
ا من خالل االستجابات قوة األنا لدى المفحوص موت األب وارتباطهم به،كما ظهرت أيًض

،عن طريـق تقمـص شخصـية األب    وتحمله للمسئولية وتوقعة لألزمات والتغلب عليها
 يرعى إخوته ويقوم بمسئوليات األب،حتـى تسـتمر   وكمون الرغبة فى أن يكون أباً بديالً

  .الحياة طبيعية عند فقدانه 
 البطاقة المفضلة 

، ) 13B(والبطاقة رقـم ) 15( عبر المفحوص عن تفضيله لبطاقتين هما البطاقة رقم
هى القريبة إلى إختياره النهائى،ويفسر سبب هذا اإلختيار فى ) 15(ولكن كانت البطاقة رقم
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نه نتيجة شعوره بالحنان والحـب واإلطمئنـان   إالرجل شخص مثالى حيث  أنه يعتبر هذا
له فى حياته وقاعدة أمن لصـالبته   اودعًم اسنًدهذا فإن هذا كان ،واألمن بين أفراد اسرته

والتحكم فى مشكالته وتحـديها وعـدم   ،النفسية ولبث الثقة فى نفسه وتغيير نظرته للحياة
له لتعلم خبرات جديدة وليست نهاية الحياة بقدر ماهى  اتعميم خبرات الفشل واعتبارها دافًع

علـى   اعن ذلك بخاتمة القصة التى ذكرها سابقً اأمور طبيعية للنمو السليم لإلنسان معبًر
ن والعمل الصـالح  آة القرلقصة بقضاء اهللا واستمراره فى قراءهذه البطاقة برضى بطل ا

  .لوالده 
  تعقيب على الحالة األولى 

يتضـح   T.A.Tحليل استجابات المفحوص على إختبار تفهم الموضوع من خالل ت
رتباط القصص بالصور وتوحد المفحوص مع معظم القصص وإسـقاط مابداخلـه مـن    إ

ـ مشاعر إيجابية تجاه الذات واآلخرين،وكانت القصص مرتبطة ببعضها والمواقـف ال  ى ت
جتماعى والنظرة اال البيئة المحيطة به،وتوافقه وشخصيات قصصه تكشف عن طبيعة،تثيره

اإليجابية للمستقبل وارتفـاع مسـتوى تقـديره لذاتـه والرضـا عنهـا وثقتـه بنفسـه         
وباآلخرين،وأساليب مواجهته ألحداث الحياة الضاغطة التى تواجهه،ومدى إشباع حاجاتـه  
 النفسية وشعوره باألمن النفسي وقوة األنا لديه وقدرته على تقييم الظروف والتحكم فيهـا 

تجاهه القوى نحو المشاركة الفعالة مـع البيئـة وإيثـار    وقمع الواقع لصالحه،وا وتحديها
نطالق من إمكاناته واال،بعد عن أحالم اليقظة الهدامةاآلخرين وعدم التمركز حول ذاته وال

بوجهة ضبط داخلية لتحقيـق هـذه   فى ذلك  االمتاحة مع وضع قيم معينة يلتزم بها منطلقً
  .لية عن نتائج قراراته المسئو متحمالًاألهداف و

سـتجابات إلـى   من قصص المفحوص،حيث أشارت اال اًممه اوتشكل األسرة جانًب
الحالة،فهى بيئـة يسـودها    سةطبيعة هذه البيئة والتى تتفق مع الحقائق التى أظهرتها درا

اج نتهارهما تجاه األبناء والدين واألبناء وقيام الوالدين بدوالحب والتعاون والتفاهم بين الو
هتمـام  ح التعاون والحب بين األبنـاء واال أساليب معاملة سوية فى التعامل معهم،وبث رو

لية والثقة بالنفس لتزام بالجانب الدينى وتحمل المسئوفة مشاكل األبناء وحثهم على االبمعر
ندماج معهم،وإثبات هويتهم  وتأكيد ذاتهم والمساندة المتبادلة مع اآلخـرين  وباآلخرين واال

ارها قاعدة لألمن النفسي ينطلقوا من خاللها بصـالبة نفسـية لتحـدى الظـروف     واعتب
  .واألحداث الضاغطة 
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وجهه منطـق العقـل باإلضـافة    كما يتضح من خالل االستجابات أن المفحوص ي
 بترتيب أولوياتـه أوالً فيها يقوم جدانية،فأمور مثل الزواج والحب للنواحى االنفعالية والو
سـتعانة  قرار سليم تجـاه هـذه األمور،واال  بموجب ذلك إلى إتخاذ  وإمكاناته واالنطالق

باآلخرين عند الحاجة وخاصة األب الذى أبرزت القصص ودراسة الحالة العالقات الوثيقة 
بينهما ومدى تعلق المفحوص به،كما استخدم المفحوص بعـض الميكانيزمـات الدفاعيـة    

عل مع أحداث القصة والوصول لنهايـة  كالتبرير والتوحد والتقمص واإلنكار من أجل التفا
  .منطقية 

مـن   وأبرزت االستجابات نظرة المفحوص اإليجابية للمستقبل واإللتزام بالعمل بدالً
لمستقبل نتيجة ضـعف األنـا لـديهم    وية نحو ااتبنى األفراد ألفكار سودل هوإنكار،العزلة

عن قوة األنا وقـدرة   ستجاباتاألمثل للمشكالت،لذلك كشفت اال عتبار الهروب هو الحلوا
الواقع ومطالب األنا األعلى من ناحيـة  بين و هومطالب هالمفحوص على التوفيق بين حاجات

عن قدرة المفحوص على توقع األزمات والتغلـب عليهـا   االستجابات أخرى،كما كشفت 
جهها وجهة ضبط داخلية أكثر منها ح بقيمه وأهدافه وقدراته التى توحيث لديه شعور واض

  .ة خارجي
  

  )الشعور باألمن النفسي  منخفضة(  ثانيةالحالة ال
  البيانات األولية للحالة- ١
  : الحالة

  . أنثى: سنة                                  الجنس  ٢٠: العمر الزمنى 
  .الثانوى بمعهد األمل للصم وضعاف السمع  ثالثبالصف ال ةطالب: مستوى التعليم 

  :الوالد 
  .سنة  ٥٦: العمر الزمنى 

  .مؤهل عال : المستوى التعليمى 
  .من رمضان  عامل بأحد المصانع بالعاشر: الوظيفة 

  .متوسط : الدخل الشهرى 
  .متوسطة : الحالة الصحية 
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  :الوالدة 
  .سنة  ٥٠: العمر الزمنى 

  . التجيد القراءة والكتابة: المستوى التعليمى 
  . ربة منزل: الوظيفة 

  . اليوجد: الدخل الشهرى 
  . متوسطة: الحالة الصحية 

  : درجات الحالة على مقاييس الدراسة
  .٨٣/١٢٠درجة الحالة على مقياس األمن النفسي 

  .٦٨/١١٤لحالة على مقياس الصالبة النفسية درجة ا
 ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية -٢

  :موقع الحالة من األسرة * 
 يالدى ألسرة مكونة من ستة أفراد،يسـبقها ولـدان   الحالة هى الثالثة فى الترتيب الم

سنة حاصالن على مؤهل عال والتوجد لديهما إعاقة سمعية،ويلى الحالـة بنـت    ٣٠،٢٤
بالمدارس العادية برغم معاناتها من بتدائى اإلسنوات وطالبة بالصف الخامس  ١٠عمرها 

  .ضعف فى السمع 
  :الحالة السكنية * 

حجرات وصـالة وبـه   )٦(منزل ريفى تمليك مكون منتعيش الحالة مع األسرة فى 
فى  ختها الصغرى،واليوجد لديها حجرة مستقلة وتنام مع أالكثير من النوافذ وجيد التهوية

  .حجرة واحدة،والمستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة متوسط 
  -:بيانات عن الحالة * 

  :التاريخ الصحى  -     
كثيرة فى الحمل،وتمت  اطبيعية وعانت األم آالًم تذكر الحالة أن والدتها كانت غير

،وتتمتع الترجع اإلعاقة إلى عوامل وراثيةو،والدتها ولديها مشاكل فى جهاز السمع والكالم
  .من صداع مستمر والتعرف سببه  احيانًو أكلحالة بحالة صحية جيدة ولكنها تشا
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  :التاريخ الدراسى  -     
وكانت تشعر بـالخوف الشـديد   ،رسة فى سن السابعةتذكر الحالة أنها التحقت بالمد

بـذكاء عـال   نها لم تكن تختلط بالناس منذ والدتها،ويقر المدرسون بأنها تتمتـع  أل انظًر
وتحصيل متوسط ويرجعون السبب فى ذلك إلى عزلتها والجـو األسـرى التـى تعـيش     

ى استخدام أسلوب ،كما يميل المدرسون إلتميل للتعاون مع أحد،فليس لديها أصدقاء والفيه
أنها التهتم بـالتعليم  ،كما شرود ذهنهاا لعدم تركيزها والعتاب واللوم فى حالة العقاب نظًر

  . بصفة عامة
  :عادات وتقاليد  -    

بحيث تتراوح عـدد   اوتنام كثيًرمحدد تذكر الحالة بأنها التلتزم بميعاد نوم واستيقاظ 
القلق والكوابيس المزعجـة وتسـتمتع   ساعات،ويتسم نومها ب)١٠ – ٩(ساعات نومها من

باالستغراق فى أحالم اليقظة،كما يوجد لـديها فقـدان مسـتمر للشـهية وتميـل لقضـم       
ن تكون هذه المالبس جذابة وجميلة،كما التفضل القيام أاألظافر،وتهتم بنظافتها ومالبسها و

  .أية أعمال وتفضل النوم والجلوس فى األراضى الزراعية عن القيام بباألعمال المجهدة 
  ) :أسلوب التربية ومعاملة الوالدين ( النظام  -    

يتبع الوالدان أساليب غير سوية فى التربية حيث يتسم أسلوب التربية بالقسوة الشديدة 
ق نعدام لغة التفاهم مع الوالدين واستغراشاحنات بين اإلخوة والوالدين،واوكثرة العقاب والم

  .فصاح عنها إلكل فرد فى مشاكله والخوف من ا
  :اللعب  -     

ذلـك   بأية تكليفات أو أعمال مدعية أن التمارس الحالة أيه رياضات والتحب القيام
لذلك تختار أيسر األعمال فى المدرسة وتقوم بها كأعمال السرفلة فى قسم ،ايتطلب مجهوًد

  .شاردة الذهن  تقضى معظم وقتها فى الجلوس بمفردها،والحياكة
  :الوالدين العالقة بين * 

تتسم العالقة بين الوالدين بكثرة المشاحنات وعدم وجود لغة تفاهم بينهما،فاألب كثير 
وهو يعامـل األم بقسـوة قـد تصـل إلـى      ،أسـرته عن مشاكل  اًئياالنشغال واليعلم ش

والتجد من يساندها ،لذلك فالعالقة بينهما تتسم بالتوتر والقلق واألم مستسلمة لذلك،الضرب
  .ن ة ولم يستطيعا تقبل األمر إلى اآلما أصيب الوالدان بالزعر عند والدة الحالفى الحياة،ك
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  : عالقة الحالة بالوالدين واإلخوة* 
تتسم العالقة بين الحالة والوالدين بأنها عالقة قائمة على الخوف والشـعور بالنبـذ   

م مستسـلمة  ،فاألب قاسي فى تعامله واألبها نها غير مقبولة من كل المحيطينأواإلهمال و
وخاصة  منرها بالحرمان العاطفى وانعدام األمما أدى إلى شعو،على الحالة اوتقسو أحيانً

 فى ظل التفرقة فى المعالمة بينها وبين إخوتها،وتتسم عالقة الحالة مع اإلخوة بأنها عالقة
  .عتبارها عبء على األسرة ليها باإشك وترقب وتباعد والنظر 

  :االطار االجتماعى * 
و كر الحالة أنها التميل للتفاعل مع اآلخرين لذلك التحب أن يكون لديها أصدقاء أتذ

  . بمفردهاعالقات مع الجيران،فهى تشعر بالراحة فى الجلوس 
  :أهدافها فى الحياة * 

بأن ظـروف الحيـاة   ذلك لم تستطع الحالة ذكر أية أهداف تسعى إلى تحقيقها معلله 
واالمكانـات  لظـروف  ل اع تحقيقهـا نظـرً  فلن يسـتط  اومهما حدد االنسان أهدافً،صعبة

نجـاز  إحباط،والتساعده على اإلنسان وتؤدى إلى شعوره باالوالمعوقات التى يتعرض لها 
  .وتحقيق أهدافه 

  . T.A.Tاستجابات الحالة على بعض بطاقات اختبار تفهم الموضوع  -٣
  ١١(البطاقة( 

 : )١١(استجابات الحالة على البطاقة   - أ

حمامة صغيرة أبوها وأمها سبوها لوحدها فـى العـش فهـى كانـت      عصفورة أو
عطشانة أوى فهربت لمكان بعيد أوى وجميل فيه شجر وميه فقامت قربت من الميه مـش  

نها كانت وحيدة هنـاك وصـبرت   عشان تنتحر العشان تشرب،بس هى كانت زعالنه أل
بحب أكون لوحدى زيها  ن ربنا معاها،وأنا زعالنه عشان الحمامة دى لوحدها وأنإنفسها 

  .وأشوف المناظر الطبيعية وأسرح مع نفسى 
  : ) ١١(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب

وهـى الحمامـة    التى تخيلتهاأظهرت االستجابات توحد المفحوصة مع بطلة القصة 
مشاعر الوحـدة وانعـدام األمن،حيـث كشـفت     عبرة من خاللها عن مدى معاناتها من م
كما كشفت عن ،)نبذ –إهمال  –المباالة ( غير سوية أساليب معاملة والديه ستجابات عناال
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ساسية كالطعام والشراب والثانوية كالحاجة للحب عدم إشباع حاجات المفحوصة سواء األ
،كما استخدمت المفحوصة ميكـانيزم التبريـر   فسي والبدنى للوالدينواالنتماء والتواجد الن

عش وإلقاء اللوم على الوالدين فى هذا السـلوك حيـث   لسلوك الحمامة فى الهروب من ال
وإيجـاد   وتتمكن من خالله تأكيد ذاتهـا  اتبحث من خالل ذلك عن مكان تشبع فيه حاجاته

مصدر لألمن النفسي والذى عبرت عنه بالمولى عـز وجل،كمـا اسـتخدمت ميكـانيزم     
قد تكون راودتها هذه حيث أنكرت رغبة الحمامة فى االنتحار برغم أنه ) االستبعاد(اإلنكار

الفكرة نتيجة لعدم قدرتها على مواجهه ظروفها الضاغطة وللتخلص من همومها ولكنهـا  
األمر الذى يدل على   )مش عشان تنتحر(اكتفت باإلشارة إلى هذه الفكرة السوداوية بقولها 

علـى  مما أثر ذلك ضعف األنا لدى المفحوصة وفقدها الثقة بنفسها واالنشغال بالضغوط 
  . الهدم لديها ورغبتها فى الموت حالتها الصحية وسيطرة غريزة

  ١٤(البطاقة رقم ( 

  : )١٤(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
بنت واقفة لوحدها زعالنه عشان أبوها وأمها بيتخانقوا على طول أو زعالنه عشان 

ـ    ش بتحب واحد ومش بإيدها حاجة تعملها فقامت قفله األوضه عليها عشـان إخواتهـا م
نها كانت مخنوقة ومن كتر التفكير فكرت تنتحر وتخلص يشفوها بتعيط وفتحت الشباك أل

مظلومـة فـى   كانت نها ماتت ونا زعالنة عشانها ألأمن مشاكلها وكدا تتحل كل األمور،و
ممكن كنت  الحياة بس لو كنت مكانها ماكنتش هعرف أعمل إيه أو هعمل زيها وال أل بس

  .أختى ماتشوفنيش وتقول لبابا عشان  أمشى فى مكان بعيد
  ) :١٤(تفسير استجابات الحالة على البطاقة -ب

تستمر االستجابات فى الكشف عن معاناة المفحوصة ونظرتهـا االكتئابيـة للحيـاة    
فـى االنتحـار وشـعورها بالتهديـد      تهـا وشعورها بالوحدة والحـزن واليـأس ورغب  

الستسالم ألحداث الحياة وعدم الرغبة واستخدامها ألسلوب المواجهة التراجعى وا،المستمر
نعدام التفـاهم بـين الوالـدين وكثـرة     ت االستجابات عن افى االرتقاء والتجديد،كما كشف

المشاحنات بينهما وترقب اإلخوة لتصرفات بعضهم البعض فهى بيئة أسرية غيـر سـوية   
للجـنس   والتى أظهرتها فـى ميلهـا   -تهم اوكابته وغير مشبعة لحاجات أفرادها واهتمام

وخاصة العطف والحب من األب الذى أشارت االستجابات ودراسة الحالـة إلـى    -اآلخر
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اسـتخدمت  كمـا  إلى شعورهم بالضيق واالغتراب،مما أدى باألبناء ،العالقة السلبية بينهما
اوية معبرة عن ضعف األنا لـديها  المفحوصة ميكانيزم التبرير ألفكار بطلة القصة السود

لحلول لمشاكلها وهو االنتحار،وهذا ماكشفت عنه دراسة الحالـة مـن   ختيارها ألسهل اوا
الشخصية االنهزامية والمستسلمة للمفحوصة وفقدانها الثقة بنفسها واآلخـرين وانخفـاض   

  .مفهوم الذات لديها 
  ١٥(البطاقة رقم ( 

  : )١٥(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
كان مسافر ومات مـن غيـر    راجل شكله عفريت واقف فى جبانة بيزور ابنه اللى

مايشوفه أو زوجته اللى حزن عليها أوى فمد إيده يتأسف لها علـى اللـى كـان بيعملـه     
نه أب فيها،بس هى مش هتسامحه وكدا هيفضل ضميره يعذبه،وأنا مش زعالنه عشانه أل

  .وأنا بخاف من العفاريت ومابحبش أروح الجبانات  المفروض يكون حنين عليهم 
  : )١٥(ت الحالة على البطاقة تفسير استجابا  - ب

ــتكمل اال ــه تس ــات الوالدي ــار العالق ــتجابات إظه ــرة  س ــوية ألس ــر الس غي
المفحوصة،فاستخدمت المفحوصة لميكانيزم التحويل ونقلت مشـاعرها تجـاه األب إلـى    

حيث ) التكوين العكسى(تصويره عفريت تشعر بالخوف منه،كما استخدمت ميكانيزم الدفاع
وهـذا عكـس   (إنسان يعترف بأخطائه ويعتذر ويندم على أفعالهأظهرت األب فى صورة 
ولكن نتيجة لمشاعر المفحوصة السلبية تجاه األب فقد اختتمـت  ،)ماأظهرته دراسة الحالة

عفـو أبنائـه أو زوجتـه    الضمير وعدم سية لألب وجعلته يصارع تأنيب القصة بنهاية قا
  .حتى بعد الموت،هعن

  
  ١٩(البطاقة رقم( 

  : )١٩(الة على البطاقة استجابات الح  - أ
بيت قديم من الطين وعليه قش عشان فيه طيور فوقه والبيت شبابيكه وبابـه عليـه   
حديد عشان الناس ماتسرقوش وحواليه شجرة كبيرة قديمة والناس اللى فى البيت مشغولين 
فمش بقعدوا فيه كتير عشان كدا الميه اللى حوليه نشفت والرياح ملت المكان والجيـران  

  .وا المكان دا ومشيوا بعيد كره
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  : )١٩(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب
منـه  اآلسرية غيـر  تكمال كشف المفحوصة عن بيئتها األتستمر االستجابات فى اس

والتى تهدد حياة أفرادها،حيث توحدت المفحوصة مع أحـداث القصـة متـأثرة بحياتهـا     
عبرة عن ذلـك بكلمـة قديمـة،حيث    سرية الريفية فى ظل والدين فى سن الشيخوخة ماأل

فكشـفت االسـتجابات   ،عبرت عن األبناء بالمنزل والوالدين بالشجرة الكبيرة التى تحيطهم
كمـا أبـرزت   ،)قـش  –طين (بناء وعدم شعورهم باألمن المتمثل فى كلمةعن ضعف األ

ة عـدم قـدر  استخدام الوالدين ألساليب معاملة غير سوية متمثلة فى الالمباالة واإلهمال و
بالحديـد  ( الوالدين على إشباع حاجات األبناء للحب واألمان والحماية معبرة عـن ذلـك  

واعتبارهما مصدر تهديد لهم،كما عبرت الحالة عن سوء العالقات ) المياه  افوالريح وجف
مع االخرين ونبذ اآلخرين لهم مستخدمة فى ذلك ميكانيزم التبرير لوجـود هـذا المنـزل    

دم شعورهم باألمن الخارجى ونبذ اآلخرين لهم ولسلوكيات أفـراد  مما أدى إلى ع،بمفرده
  .هذا المنزل 

  
  ٢٠(البطاقة رقم ( 

  : )٢٠(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
راجل أو ولد زعالن من البنت اللى سبته لوحده،فراح لمكان بعيد لغاية أما وصـل  

امد أوى تعـب عـين   ج ورد صغير وكتير وجنبها عمود نور لمكان فيه شجرة كبيرة فيها
نا أالولد أما بصله،فحاول يالقى مكان يطلع منه بس ياخسارة المكان كله حوليـه حديـد،و  

  .نه حزين ولوحدة ومش هيعرف يطلع من المكان وربنا يعينه ألزعالنه عشانه أوى 
  : ) ٢٠(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب

سرية ب معبرة عن بيئتها األتوحدت المفحوصة مع البطل الرئيسى للقصة وهو الشا
بالشجرة الكبيرة وإخواتها بالورد الصغير الذى تحتوى عليه الشجرة،كما أبرزت المعاملة 

ضـوء  المتمثلة فـى  غير السوية للوالدين كالنبذ والقسوة واإلهمال والشعور بعدم األمان 
ولكنه كـان  ،الها فى أزماته االعمود الساطع الذى اعتقدت المفحوصة فى أنه قد يكون عونً

ا والستقاللها والـذى عبـرت   لحريته اكما كان عائقًيالمها وحجب الرؤية عنها،اً المصدر
ـ ب عنه باع سور الحديد المحيط بالمكان،كما استخدمت المفحوصة لميكانيزم التعويض واش
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خر وهو التفكير فى العالقة مع الجنس اآلخر،ولكنهـا  حاجتها للحب واألمان من طرف آ
هم بالخداع معبره عـن  عدم الثقة باآلخرين والخوف والقلق منهم واتسامأظهرت مشاعر 

،كما كشفت االستجابات عن أنا ضعيفة ومستسلمة وتلجأ للهـروب مـن   )تهسبِ( قولها ذلك
ولكن لم تنجح محاوالتها وظلت مشاعر عدم األمان بمثابة سور مـن حديـد يقيـد    ،الواقع

  .حريتها وإنطالقها للحياة 
  

  البطاقة رقم(3GF)  

  : )3GF(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
بنت شكلها جميل وشعرها حلو زعالنه عشان أبوها وأمها مـاتوا أو متخـانقين أو   
يمكن زعالنه عشان شافت زوجها مع واحدة تانية فمقدرتش تتحمل وجريت علـى بيتهـا   

زعالنـة  القديم وقعدت تعيط لغاية أما تعبت وحست بدوخه فقامت ماسكة فى الباب،وأنـا  
عشانها عشان هى وحيدة وإزاى زوجها يعمل كدا فيها دى بنت جميلة وطيبة وأنـا لـو   

  .مكانها هموت 
  : ) 3GF(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب

كشفت االستجابات عن استخدام المفحوصة لميكانيزم التوحد وإسقاط صفاتها ومالمح 
يث ركزت على المالمح االيجابية فى شخصيتها على بطلت القصة الرئيسية وهى الفتاة،ح

عـن   اوقد يكون ذلك تعويًض،شخصيتها بأنها طيبة وجميلة الشكل والهيئة وتهتم بمظهرها
ضعف ثقتها فى نفسها وجذب أنظار اآلخرين إليها،كما كشفت االستجابات عن عدم اشباع 

فى حياتها  الدائمة الخالفات أو احاجات المفحوصة وعدم شعورها باألمن سواء مع أسرته
الزوجية،وذلك يعبر عن تعميم المفحوصة لخبرات الفشل التى مرت بها وتعميمهـا علـى   

األمر الذى يدل على النظـرة السـلبية للمفحوصـة    ،نظرتها لحياتها األسرية فى المستقبل
للمستقبل وفقدان الثقة فى الجنس اآلخر وتفضيلها لثبات أحـداث الحيـاة عـن االرتقـاء     

ألنا لديها وتأثر حالتها الصحية باألحداث الضاغطة واستسالمها لها،وقد والتجديد،وضعف ا
أكدت االستجابات عن بعض اهتمامات مرحلة المراهقة من الميل للجنس األخر والتفكيـر  

  .فى الزواج 
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  9( البطاقةGF( 

  : )9GF(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
ة ومشيت فى طريق فيه شجر بنت حلوة وفى ايدها كتب راجعة من المدرسة أو الكلي

وراها فقابلها الولد اللى بتحبه واللى كان مزعلها فبعدت عنه فقام زعل منها وقعد ينـادى  
عليها وهى ماتردش  فبص للرمل االسمر اللى بينهم والميه ومسك طوبة ورماها فى الميه 

  .فقامت بصتله ومشيت 
  :) 9GF(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب

ستجابات فى هذه البطاقة عن تجاهل المفحوصة للصورة الوالدية ولكنها لم كشفت اال
كما أبـرزت بعـض   ،خوتها لها بالتعبير عنهم بالشجر الذى يحيط الطريقاتتجاهل مراقبة 

اهتمامات هذه المرحلة وهو الميل للجنس األخر،فحصرت المفحوصة تفكيرها فى حاجتها 
خر وإظهار عدم الثقة فيهم،كما كشفت االستجابات للحب والعالقات العاطفية مع الجنس اآل
والتفـوق وإشـباع حاجتهـا لإلنجـاز واسـتكمال      عن رغبة المفحوصة فى تأكيد الذات 

ذاتها وفشلها فـى إقامـة    قولكن شعورها بعدم األمن أدى إلى اخفاقها فى تحقيدراستها،
وية للمفحوصـة  فكار السـودا المشاعر واألاالستجابات أيًضا عالقات ناجحة،كما ظهرت 

مما ينم عن الصراعات واالحباطات التى تشعر بهـا  ) الرمال السوداء(معبرة عن ذلك ب
مما أدى إلى نظرتها السلبية للحياة واآلخرين،كمـا  ،ومدى المعاناة التى تعانيها فى حياتها

استخدمت المفحوصة ميكانيزم التكوين العكسى حيث أبرزت قدرة بطلة القصة على أخـذ  
وهذا عكس واقع المفحوصة مـن ضـعف األنـا لـديها واتسـامها      ،ه مشكالتهاقرار تجا

  .باالنهزامية واالستسالم 
  13( البطاقة رقمG( 

  : )13G(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
بيته بعد أما صلى فى الجامع القريب من البيت فطلع علـى سـلم    ولد صغير رجع

الية اللى على شمال السلم والنور اللى البيت اللى تعبه عشان طويل وقعد يبص للحيطة الع
على يمين ويتعجب من المنظر وفى األخر أمه فتحت الباب وسلم عليهم وراح ينام،وأنـا  
عجبنى التزامه فى الصالة بس حاسه أنه تعبان من حاجات كتير عشان كدا دخـل ينـام   

  .ومكلمش حد 
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  : )13G(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب
يجابية فى شخصيتها من حيـث  ات فى إظهار المفحوصة للمالمح اإلتستمر االستجاب

شـباع حاجتهـا لألمـن النفسـي والراحـة      إعن  االتزامها بالصالة والتقرب إلى اهللا بحثً
والطمأنينة التى أظهرت معظم القصص انعدام هذه الحاجة لديها،كذلك كشفت االستجابات 

شباع حاجتها لالسـتقرار والتفـاهم   إ عن مشاعر الكبت التى تعانى منها المفحوصة وعدم
والذى وعدم التفاهم والجمود والتصلب فى المعاملة الوالدية  وانعدام لغة الحوارمع الوالدين

،مما أدى إلى وجود جسور وحواجز بـين الوالـدين   )سلم بيت طويل ( ليه بقولهاإأشارت 
ت االسـتجابة عـن   شف،كما ك)حيطة عالية على شماله( والذى عبرت عنه بقولهاواألبناء 

مما يؤكد مشاعرها السلبية تجاهـه مسـتخدمة لميكـانيزم    ،لدور األبتجاهل المفحوصة 
 عـودتهم ها عنـد  م التى تقوم بدورها وتنتظر أبناءالتكوين العكسى فى وصف صورة لأل

لمرضها المستمر وكبر  اوهذا عكس ماأظهرته دراسة الحالة من طبيعة األم ودورها نظًر
ا ضعف األنا لدى المفحوصة واستسالمها لالحباطات التى ستجابات أيًضسنها،وأظهرت اال

  .تعرقل سير حياتها والهروب منها باالستسالم للنوم وأحالم اليقظة 
  

  17( البطاقة رقمGF( 

  : ) 17GF(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
ولد واقف ساعة الظهر والشمس حارة أوى فوق راسه فمشى على كوبرى عربيات 

ن الكوبرى فيه حديد وهم بالنهار فراح يـبص  ينتحرش أليه بيوت وتحته ميه،وهو مابحول
على الناس اللى بتشتغل تحت الكوبرى وبيحفروا بالفاس عشان نفسه يشتغل وبتمنى أنـه  

  .مايكونش صعب عشان يجيب فلوس ويقدر يسكن لوحده 
  : ) 17GF(تفسير استجابات الحالة على البطاقة   - ب
مع صورة ذكرية وأظهرت مدى المعاناة التى تعانى منها مـن   توحدت المفحوصة 

الشـمس حـارة أوى فـوق    (قولهـا معبرة عن ذلك ب المحيطة بهاحيث كثرة المشكالت 
فكـار  توارد إليها بعـض األ وإنخفاض صالبتها النفسية ،ونتيجة لضعف األنا لديها )راسه
قـدام  من اإلولكن منعها ،تحارخرى وتفكيرها فى االنوداوية التى أظهرتها البطاقات األالس

وخوفها مـن اهللا المتمثـل فـى    ) بالحديد القوى(ليهإتدينها التى أشارت على ذلك السلوك 
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من القيام بذلك،ثم كشفت االستجابة عن حاجة المفحوصة لتحقيق ذاتهـا والبحـث   ) النور(
عـن   ابالبحث عن عمل واالستقالل بعيـدً  ،وذلكخرآشباع لحاجتها لألمن فى مكان إعن 

  .مصدر المشكالت واالحباطات لها 
  

  18( البطاقة رقمGF( 

  : ) 18GF(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
استغرقت المفحوصة فترة ليست قليلة من الصمت وهى تنظر للصورة بوجه عابث 
ثم قالت دى أم فى بيتها ومش عارفة مين معاها يمكن واحدة تقربلها أو بتشتغل عندها أو 

امت بتخنقها أو بتواسيها،بس األم شكلها زعالن جدا عشان البنت ماتـت،  واحدة بتسرق فق
وانا صعبان عليا البنت اللى ماتت ألنها ماعملتش حاجة واألم دى مفترية وعاوزة تموتها 

لها ليه عاوزة تموتنى وأقولها وبس وأنا لو مكانها هحاول أشيل ايدها من على رقبتى وأسأ
  .ا غلط عشان تعمل كد مابمشيش أنا

  :)  18GF(تفسير استجابات الحالة على البطاقة    - ب
لدى المفحوصة والمتمثلة تعكس االستجابات على هذه البطاقة مشاعر التردد والشك 

لصعوبة المشهد الذى تعكسه البطاقة،فتقمصت المفحوصة مـع   افى قولها مش عارفة نظًر
رة إنسـانة مظلومـة،كما   بطلة القصة الرئيسية وهى الفتاة المقتولة حيث أظهرتها فى صو

استنكرت تصرف األم مبرزة مدى العدوانية الموجهة من األم ضد الفتاة والتى أثرت على 
الجو العام للقصة وظهور االضطراب االنفعالى للمفحوصة فى ذكر أحداث القصـة،لذلك  
حاولت المفحوصة الخروج من هذا الجو العام بإظهار األم مصدر الحنان فى ندمها علـى  

لت بالفتاة حتى لو كانت التعرفها،ويدل ذلك على اضطراب عالقة المفحوصة بأمهـا  مافع
ليـه،كما  إوعدم التعلق بها وإبراز مدى حرمان المفحوصة مـن حنـان األم وحاجتهـا    

فصاح عن ا على اإلاستخدمت المفحوصة ميكانيزم التكوين العكسى فى إظهار مدى قدرته
وهذا عكس ماأظهرته دراسة الحالة مـن سـمات   ،هاذاتها ومناقشة والدتها والتمسك بحقوق

ومن خالل استجابات المفحوصة على هذه القصة . شخصية المفحوصة وعالقاتها بأسرتها
  .فإنها تعانى من صراع فى حاجتها لتأكيد ذاتها واالمتثال والطاعة ألوامر الوالدين 
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  ١٦( البطاقة رقم ( 

  ) :١٦(استجابات الحالة على البطاقة   - أ
عالنة أوى من أبوها وأمها عشان رفضوا العريس اللى اتقدملها عشان هـو  بنت ز

فقير زيهم،ومش سألوها عن رأيها وانشغلوا عنها فحست إنها مخنوقة أوى فقامت تتمشى 
فى طريق زراعى وقعدت عند ترعة صغيرة تعيط وأما هديت مسكت بطوبة ورمتها فـى  

  . الميه وقعدت تسرح مع أفكارها واللى بتحلم بيه
  : )١٦(تفسير استجابات الحالة على البطاقة  -ب

رسمت المفحوصة من خالل استجاباتها على هذه البطاقة وتقمصها لبطلـة القصـة   
المشبعة نتيجة  الرئيسية وهى الفتاة صورة للواقع الذى تعيش فيه،معبرة عن حاجاتها غير

واألم المريضة ،ى تعاملهغير السوية سواء من األب المشغول والقاسي ف المعاملة الوالديه
بنائها ودورهـا السـلبي،كما   ألمرضها ولعدم قربها من  ابنائها نظًرأوالتى التهتم بمشاكل 

لى تحقيق هويتها وشـعورها باالنتمـاء والحـب    إكشفت االستجابة عن حاجة المفحوصة 
 خر والتفكير فـى تكـوين  شباع ذلك من خالل العالقات العاطفية مع الجنس اآلإوالتفاهم و

من أسرتها الفقيرة بالمشاعر،كما كشفت االستجابة عـن   أسرة مشبعة لحاجات أفرادها بدالً
الوحدة التى تشعر بها المفحوصة وافتقادها للترابط واالنتماء االجتماعى والعالقات الدافئة 

لجأت إلى البحث عن مخرج لـذلك  ،ومن ثم وعدم الرضا عن الذات والعزوف عن الحياة
  .س واالستغراق فى أحالم اليقظة بالعزلة مع النف

  
  البطاقة المفضلة 

قـم  والبطاقـة ر ) 14( عبرت المفحوصة عن تفضيلها لبطاقتين هما البطاقـة رقـم  
)9GF(ولكن كانت البطاقة رقم،)سر سبب هـذا  فَارها النهائى،وتُختيإهى القريبة إلى )  14
فهـى التحـب    شعر بالضيقختيار فى أنها تشبه هذه الفتاة وتتبع نفس طريقتها عندما تاال
خواتهـا  ضة ووالدها اليمكـن التفـاهم معـه وأ   فأمها مري،فصاح عن مشاعرها ألحداإل

مالذها الوحيـد   فالوحدة والعزلة هما،،كما أنها التثق فى أى صديقةاًئييعتبرونها التفهم ش
  .فى حياتها 
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  تعقيب على الحالة الثانية 
يتضـح   T.A.Tار تفهم الموضوع من خالل تحليل استجابات المفحوصة على اختب

رتباط القصص بالصور وتوحد المفحوصة مع معظـم شخصـيات القصـص وإسـقاط     ا
مابداخلها من مشاعر سلبية تجاه ذاتها واآلخرين،فكانـت القصـص مرتبطـة ببعضـها     
وبالموقف الذى يثيرها وشخصيات قصصها تكشف عن مدى معاناتهـا وسـوء توافقهـا    

لذاتها وشعورها بالدونية وكثرة االحباطـات والصـراعات   االجتماعى،وانخفاض تقديرها 
لديها،مما ترتب عليه عدم شعورها باألمن النفسي وضعف ثقتها بنفسها واآلخرين وضعف 
األنا لديها واستسالمها للمواقف الضاغطة التى تواجهها وانشغالها بها وتأثيرها على حالتها 

ر حياتها،وعدم قـدرتها علـى تقيـيم    تعميم خبرات الفشل على باق أمو ،ومن ثمالصحية
حـالم اليقظـة   أ مور والتحكم فيها والتوافق معها،وتمركزها حول ذاتها واستغراقها فىاأل

ورافضـة  بصفة مسـتمرة  خارجى بطريقة تفصلها عن الواقع متوقعة للتهديد والعدوان ال
  .للتجديد واالرتقاء 

ستجاباتها إلى أنها تعيش من قصص المفحوصة،فأشارت ا امهًم اوتشكل األسرة جانًب
فى بيئة محبطة وقاسية من جهة األب والمباالة من جهة األم،كما يوجـد تباعـد نفسـي    

غيـر سـوية    عـن والديـه  أيًضا االستجابات  كشفت،كما ومادى بين جميع أفراد األسرة
ومنخفضة المستوى المادى والعاطفى وغير مشبعة لحاجات المفحوصة كالحاجـة للحـب   

س وتأكيد الذات واإلنجاز والتفاهم،وإبراز أهمية حاجة المفحوصة إلى الشعور والثقة بالنف
باألمن وخاصة من المحيطين بها فعالقة الوالدين باألبناء عالقة هشة ممزقة وتفتقد للمحبة 

  .والعطف والرحمة والتفاهم 
ويتضح من القصص أن الحالة توجهها النواحى االنفعالية والوجدانية أكثر من منطق 
العقل لذلك تشغلها أمور الحب والزواج بجانب كبير والتـى ظهـرت فـى كثيـر مـن      

للخبرات التى مـرت   اعن العالقات األسرية الهشة،ولكن نظًر ااالستجابات،وذلك تعويًض
الفشل فى حياتها المسـتقبلية،كما أظهـرت االسـتجابات     ابها المفحوصة فهى تتوقع دائًم

ــطربة والمتنا ــة المض ــية المفحوص ــزق  شخص ــدان والتم ــاعر والوج ــة المش قض
وشعورها بالقلق الشديد من المستقبل والنظرة السـلبية للحيـاة وعـدم الرضـا     ،والتشتت

سوداوية كاالنتحـار   الذلك تتبنى أفكاًر،وشعورها بالوحدة النفسية وضعف األنا لديها،عنها
لحالة عـن  ودراسة اأيًضا والهروب واالستسالم للمرض والهزيمة،كما كشفت االستجابات 
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عن انعدام ثقتها بنفسها،كما  اتعويًضإليها اهتمامها بمظهرها الخارجى للفت أنظار اآلخرين 
 –التكـوين العكسـى   –التوحد –نكاراإل –التبرير(استخدمت المفحوصة ميكانيزمات متباينة

واعتبارهـا وسـيلة    محاولة منها للتوافق مع بيئتهـا ) أحالم اليقظة –التعويض –سقاطإل
  . من مواجهة مشاكلهاللهروب 

  
المقارنة بين نوع الديناميات والعوامل الالشعورية للحاالت المنخفضة 

  :والمرتفعة الشعور باألمن النفسى 

ــه   م أوجــ
  المقارنة

 الحالة مرتفعة الشعور
  باألمن النفسى

  الحالة منخفضة الشعور
  باألمن النفسى

تقـدير ذات  كشفت االستجابات عن  الذات صورة  ١
ذات ولرضا عـن الـذات،  اومرتفع،

كفء وغيـر مستسـلمة للعـدوان    
الخارجى وقوية وقادرة على التحكم 

ــة  ولديهاوالتحــدى لمشــكالتها، ثق
قــدرة علــى االفصــاح وبالــذات، 

الرغبة فى تأكيد الذات واثبات و،هاعن
ــول   والهوية، ــز ح ــدم التمرك ع
تفهم الواقع والتوافـق مـع   والذات،

إنكار والضغوط واتخاذ القرار السليم،
ــوداوية   ــار س ــة أفك ــذات ألي ال

ذات متوافقــة  مما جعلهــامحبطــة،
ولديها قيم تلتزم بها وأهداف  اانفعالًي

  .تسعى لتحقيقها

انخفـاض  كشفت االستجابات عن 
تقدير الذات مما جعلهـا غيـر   فى 

ــة  ــدوان متوافق ــلمة للع ومستس
الخارجى،وعن ضعف الثقة بالنفس 

نا وتمركزها حول ذاتها وضعف األ
،مما ترتـب  سوداوية اوتبنى أفكاًر

كما .نا لهذه األفكارعليه استسالم األ
ــن ذات  ــتجابات ع ــفت االس كش

ــ ــطربة انفعالًي ــة  امض ومنهزم
واليمكنها مواجهة الواقع مـؤثرة  
للعزلة عن مواجة الواقع،لذلك تلجأ 

م ميكانيزمات دفاعيـة  إلى استخدا
ــن أ ــن   م ــروب م ــل اله ج

ــكالتها والتكوين ،كاالنكار،مشــ
  . والتعويض،العكسى

المشـــاعر   ٢
 والوجدانيات

يجابية كثيرة كالتعاون إلديها مشاعر 
والمساندة والسعادة وااليثار والثقـة  

لديها ارتباط قوى ووالعطف والحنان،

ت االستجابات عـن مشـاعر   كشف
–إحبـاط –معانـاة (سلبية كثيرة من

–قلـق –تعاسـة –نبذ–إهمال–قسوة
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هـا مشـاعر   مع أفراد اسرتها وتنتاب
لديها و،الخوف على أفـراد األسـرة  

ارتفاع فى الروح المعنوية وشـعور  
  .باألمن النفسى من المحيطين بها 

حزن –خوف–انهزام–اكتئاب–وحدة
،كمـا  )حرمـان –لوم الذات–نقص

كشفت االستجابات عن شخصـية  
مضطربة تتوقع التهديد المسـتمر  
وتظل مهمومة بالضغوط ومشغولة 
بها ، ودائمة التفكير فى االنتحـار  

ى اآلخـرين ولـديها   مفتقده الثقة ف
   .مشاعر سلبية نحو الجنس اآلخر 

ــدوافع   ٣ الـ
  والحاجات

كشفت االستجابات عن أن حاجـات  
مشبعة كالحاجة لألمـن  المفحوصة 

الداخلى والخارجى والحاجة للحـب  
ــاهم   وا ــف والتف ــاز والعط النج

وتأكيد الـذات واالهتمـام   والحماية،
واالستقرار والمساندة وقت األزمات 

ستقاللية والشعور بالهوية والحاجة لال
  .والسعادة

شباع إتكشف االستجابات عن عدم 
الحاجات النفسية للحالة مثل الحاجة 

بـالنفس واالنجـاز   الحب والثقـة  
كيـد الـذات   والتفاهم والعطف،وتأ

والحمايــة واالهتمــام والمســاندة 
مما أدى إلى ظهـور  ،واالستقرار

ــكالت   ــن المشـ ــر مـ الكثيـ
ة واالضــطرابات النفســية للحالــ

كالقلق واالكتئاب والعزوف عـن  
  .الحياة

النظــــرة   ٤
  البيئية

يجابية إتكشف االستجابات عن نظرة 
منـة ومحققـة   آنحو البيئة فهى بيئة 
فرادها ومشبعة ألطموحات ورغبات 

لحاجاتهم ومشجعة على االنجاز،فهى 
بيئة غنية بالمشاعر والعطف والحب 

ومحققة للسعادة ،والتفاهم بين أفرادها
  .عاة حقوق أفرادهامع مرا

  

تكشف االستجابات عـن النظـرة   
منـة  آ السلبية للبيئة فهى بيئة غير

مهددة ألفرادها ومحبطة لرغباتهم 
محققة لطموحاتهم أو مشجعة وغير 
نجاز،فهى بيئة سلبية قاسية على اإل

وعدوانية وفقيرة مـن المشـاعر   
ومؤدية إلى التعاسة،فهى المسئولة 

تواجـه  الرئيسية عن المشاكل التى 
  .فرادهاأ
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ــات   ٥ العالقـ
  األسرية

كشفت االستجابات عـن عالقـات   
إيجابية مع الوالدين وبين األبناء،فهى 
عالقة قائمة على الحـب والتعـاون   

وقيـام  ،والتفاهم بين الوالدين واألبناء
الوالدين بدورهما تجاه األبناء وبـث  
روح الحـــــب والتعـــــاون 

بنـاء  بينهما،واالهتمام برغبـات األ 
ــة  ــاندتهم ومعرف ــكالتهم ومس مش

وحثهم على االلتـزام بالجانـب   ،فيها
ــة فــى  ــدينى،وبث الثق نفســهم أال

وتدريبهم علـى تحمـل المسـئولية    
واثبــات هــويتهم ، كمــا كشــفت 
االستجابات عـن شـعور الحالـة    

نيب الضمير عند غضب أبالرضا وت
ــدين أو  ــة  أالوال ــدهما وخاص ح

األب،كما عبرت الحالة عن اعتقادها 
هى المصدر الرئيسى  فى أن األسرة

فى شعور األبناء باألمن النفسي ومن 
  .ثم القدرة على التوافق مع الحياة

كشفت االستجابات عـن عالقـات   
أسرية سلبية وهشة وممزقة تفتقـد  

وتتسـم  ،الحب والعطـف والتفاهم 
بضعف التـرابط بـين الوالـدين    
وبينهما وبين األبناء،فالعالقة بـين  

تر الوالدين تتسم بالتفكـك والتـو  
ــا    ــاحنات بينهم ــرة المش وكث

هما ألساليب معاملة غير واستخدام
ــوية كاإل ــذ سـ ــال والنبـ همـ

مام بطموحات والقسوة،وعدم االهت
بناء وتأثير واهتمامات ومشاكل األ

ــ ــك عل ــي ذل ــب النفس ى الجان
ء،مما ترتب عليه بناواالجتماعى لأل

حبـاط واليـأس   ظهور مشاعر اإل
والشعور بالنقص والوحدة النفسية 

رمان من المساندة االجتماعية والح
زمات واالنفصال الفكرى وقت األ

  .والنفسي بين جميع أفراد األسرة
  

ــات   ٦ العالقـ
  باآلخرين

كشفت االستجابات عن إتجاه قـوى  
نحو المشاركة الفعالة مع اآلخـرين  
والثقة فيهم،والتفاعل والتواصل معهم 
وااللتزام بواجبها تجاهم واالفصـاح  

وإيثار اآلخرين عن مشاعرها نحوهم،
وعدم التمركز حول الذات وطلـب  

وإظهـار  المساندة وقـت الحاجـة   
  .مشاعر الحب والتفاهم معهم

كشفت االستجابات عـن التفاعـل   
غير االيجابى مع اآلخـرين وقـد   
يصل إلى مرحلة الشك بـاآلخرين  

وفقدان الثقـة فـيهم   ،والحذر منهم
وتجنب االختالط معهم،وتفضـيل  

لتفاعـل  الوحدة والعزلـة عـن ا  
فصـاح عـن   واالختالط وعدم اإل

الذات وتفضيل الهدوء والجلـوس  
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امس واتصاف كل من مرتفعى ومنخفضـى  على ماسبق يتضح تحقق الفرض الخ وبناًء
  .ية مميزة لكل منهما الشعور باألمن النفسى بديناميات شخص

ظهـرت  أبمعزل عن اآلخرين،كما   
االستجابات العدوان الموجه نحـو  
اآلخرين وإلقاء اللوم علـيهم فـى   
شعورها بعدم األمن والرضا عـن  

   .الحياة 
ــة   ٧ طبيعــ

ــالبة  الصـ
  النفسية

كشفت االسـتجابات عـن ارتفـاع    
الحالة وذلك من  الصالبة النفسية لدى

خالل ظهور بعض السمات االيجابية 
فى الشخصية،كقوة األنا ومواجهـة  
األحداث الضاغطة والتكيف معهـا  
وتقيمها وتحديها،وعدم االستغراق فى 

،وترتيب أحــــالم اليقظــــة 
،واالنطالق من إمكاناتـه  األولويات

وقدراته لتحقيق أهدافه،فالحالة أكثـر  
 ماًومبادأة وقيـادة واسـتخدا   انشاطً

ـ  يمكنهـا  و المنطق العقل والقلب مًع
استراتيجيات تتمركـز حـول    وضع

،وتوقع االزمـات والتغلـب   المشكلة
ــ ــا موجه ــة ضــبط عليه ة بوجه

فهى أكثـر ثقـة والتزاًمـا    .داخلية
  .وتحكًما وتحدًيا للضغوط

كشفت االستجابات عـن ضـعف   
وانخفاض فـى صـالبة الحالـة    

،وذلك من خـالل ظهـور   النفسية
ــ ــمات الس ــى بعــض الس لبية ف

ــام   ــالم أم ــية كاالستس الشخص
وتعميم خبـرات الفشـل   ،الضغوط

ــف   ــع المواقـ ــى جميـ علـ
الحياتية،وضعف األنا واالنشـغال  
باألحداث الضاغطة وتأثيرها على 

ـ ،الحالة الصحية  افهى أكثر مرًض
 اوضــبطً اواكتئاًبــ اوعجــًز

،وتفضل ثبـات األحـداث   اخارجًي
والتسعى إلى التجديـد واالرتقـاء   

ســتخدام أســلوب وتميــل إلــى ا
المواجهة التراجعـى والنكـوص   
واالستغراق فـى أحـالم اليقظـة    

تحقيقـه فـى    تستطعلتعويض ماال
لذلك فهى أقل  ثقة والتزاًما .الواقع

  .وتحكًما وتحدًيا للضغوط
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    ملخص الدراسة

 

  :الدراسةومقترحات توصيات : أوالً 
  -:فى ضوء نتائج الدراسة يمكن طرح بعض التوصيات والمقترحات التالية 

النفسى والتى تعتبر بمثابة إلى األمن  ايً ابنائھم المعوقين سمع اتحاجالوالدين لشباع إ - ١
عاقة،وذلك بتقديم المساندة لھم ضد الضغوط التى تفرضھا عليھم طبيعة اإل جدار واقي

وبين أبنائھم وإشعارھم بقيمتھم وكفايتھم،وتشجيعھم  التفاھم والحوار المتبادل بينھملھم و
مكانات وفى ضوء اإلعلى المثابرة وإتخاذ القرارت التى تناسب أعمارھم الزمنية 

المتاحة لھم،وتنمية حب االستطالع والمبادأة واالستكشاف للبيئة من حولھم واالندماج 
 .مع أفراد المجتمع 

القاعدة  ا،وجعلھاواالھتمام بھ الدى األبناء المعوقين سمعيً لقيم الدينية غرس ا ضرورة - ٢
نب من دور ھام فى ساسية التى تبنى عليھا مختلف جوانب شخصياتھم،لما لھذا الجااأل

بناء كما ينمو النبات واليعلوا كما شعور الفرد باألمن النفسى،فالمھم ھو أن ينمو األ
 .يعلو البناء

نماذج سلوكية تتسم  ان على رعاية المعوقين سمعيً يجب أن يكون الوالدان والقائمو - ٣
 .يمكن للمعوقين سمعًيا أن يقلدوھا ويحتذوا بھا بالصالبة النفسية،حتى 

ن يكون،وإتاحة الفرصة له أوليس مما ينبغى  امكانات وقدرات المعوق سمعيً إء من البد - ٤
شباع حاجته إشراكه فى برامج تدعم االستقالل الذاتى لديه وإللتعبير عن ذاته من خالل 

 .سرية والمدرسية لذلكإلى النجاح والتقدم،وتھيئة البيئة األ
يجابية وإزالة ،وغرس المعتقدات اإلبجوانب القوة لديه اتبصير المراھق المعوق سمعيً  - ٥

نشطة التى عن األ االمعتقدات السلبية لديه،وتشجيعه على أداء أنشطة بديلة تعويضً 
نجازاته وابتكاراته، إل التدعيم المناسبعاقته،وتقديم إيتعذر عليه القيام بھا بسبب 

 .ھدافهومساعدته على تكوين نسق قيمى وفلسفة للحياة تساعده على اختيار وتحديد أ
بحيث تراعى خصائصھم  اعادة تشكيل المناھج الدراسية المعدة للمعوقين سمعيً إ - ٦

واحتياجاتھم وميولھم،ويتمكن من خاللھا الشعور بذاته واالستبصار بكيفية التعامل مع 
 .مواقف الحياة 

 
إلى ممارسة الحياة العادية ومواجھة  اوضع البرامج التأھيلية التى تؤھل المعوقين سمعيً  - ٧

مكاناتھم وقدراتھم بما إمن المھارات فى حدود  األحداث الضاغطة وإكسابھم قدرً ا
 .يساعدھم على التعامل مع سوق العمل

رشادية الوقائية العالجية التى تركز على الخبرات التى من شأنھا وضع البرامج اإل -٨
ورفع كفاءتھم فى مواجھة األحداث  ازيادة الصالبة النفسية لدى المعوقين سمعيً 

الضاغطة،وأن تتضمن ھذه البرامج مجموعة من النماذج لشخصيات من المعوقين 
 . تتمتع بالصالبة النفسية اسمعيً 

 

  :مقترحة ودراسات بحوث: ثانًيا
 .عاقة السمعيةاإل ھا برتب الھوية لدى المراھقين ذويالصالبة النفسية وعالقت .١
   .عاقة السمعية إلا تنمية االلتزام لدى المراھقين ذويرشادى لإبرنامج فعالية  .٢
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  ملخص الدراسة باللغة العربية: ثالًثا

  :مقدمة
شباعھا من إيقضى االنسان رحلة عمره وبين يديه مجموعة من الحاجات التى يسعى إلى 

استجابة  اجسمية واقتصادية ونفسية وعقلية ودينية وغيرھا،يطالب بھا من حوله ويتوقع دائمً 
ھم ھذه الحاجات والتى تعتبر أعتبر الحاجة إلى األمن من وت.اآلخرين له وإال أصيب باالحباط

شباعھا فى إساسى للصحة النفسية وأساس التوازن النفسى للفرد،فيسعى الفرد إلى المقوم األ
حباطات شديدة قد إجميع مراحل حياته ويكون فى أشد الحاجة إليھا عند تعرضه لضغوط و

  .النفسى  هفسية وتوازننتؤدى إلى تھديد صحته ال
 –ولما كانت مرحلة المراھقة تتميز بكثرة الصراعات والضغوط التى تواجه المراھقين 

فى السعى من أجل االستقالل وإثبات الھوية،لذلك فھم فى حاجة إلى  –عاديين كانوا أو معوقين 
فراده صالت الوالء أبينه وبين  داخل المجتمع المحيط بھم، تربطه من النفسىالشعور باأل
لقناعة والثقة فى النفس حساس بالرضا واوالحب المتبادل،حينئذ يتولد لديھم اإلواالنتماء 
،األمر الذى يساعدھم على التحكم فى الظروف الضاغطة وتحديھا والتكيف معھا واآلخرين

  .وتقوية صالبتھم النفسية ضد أية اضطرابات تواجھھم فى حياتھم 
  :مشكلة الدراسة)١(

على طبيعة العالقة بين الشعور باألمن النفسى  تكمن مشكلة الدراسة في التعرف
لندرة الدراسات التي تناولت العالقة  اعاقة السمعية،نظرً والصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإل

، والكشف عن  -في حدود علم الباحثة – ايً سمعبين ھذين المتغيرين لدى المراھقين المعوقين 
  .من النفسى ومنخفضى الشعور باأل ية المميزة لكل من مرتفعىالديناميات الشخص

  :أھمية الدراسة)٢(
تتمثل أھمية الدراسة الحالية فى أھمية الجانب الذى تتصدى لدراسته،حيث يعد الشعور 

وخاصة  شباعھا فى ھذه المرحلةإمن النفسى من أھم الحاجات التى يسعى المراھق إلى باأل
ره ضغوط واالحباطات وتقوية مصادعلى مواجھة ال ه،والتى تساعداالمراھق المعوق سمعيً 

شباع ھذه الحاجة إلى زيادة صالبة إمعه مر الذى يؤدى الشخصية فى مواجھة ھذه الضغوط، األ
  .المراھق النفسية وتوافقه النفسى واالجتماعى

   :أھداف الدراسة)٣(
بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة األمن النفسى  الكشف عن عالقة  - أ

 . السمعية
أبعاد األمن النفسى التى تنبئ بالصالبة النفسية لدى المراھقين بعض الكشف عن   -  ب

 .عاقة السمعية ذوى اإل
 .معرفة ديناميات الشخصية المتميزة باألمن النفسى من المراھقين المعوقين سمعًيا -ج

  :االجرائيةمصطلحات الدراسة )٤(
  . Psychological Securityاألمن النفسي  - ١
 . Psychological Hardinessالصالبة النفسية  - ٢
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 . Hearing Impaired Adolescents ان سمعيً ون المعوقوالمراھق -٣

  :فروض الدراسة )٥(
بين درجات الشعور باألمن النفسي  اتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً ال - ١

  .ودرجات الصالبة النفسية لدى المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية
درجات المراھقين ذوي اإلعاقة  ىبين متوسط الة إحصائيً وجد فروق داتال - ٢

 – كلية(اإلعاقة  درجةو) إناث –ذكور (للجنس  االسمعية في األمن النفسي طبقً 
 ).خارجية –داخلية (، ونوع اإلقامة )جزئية

درجات المراھقين ذوي اإلعاقة  ىبين متوسط اتوجد فروق دالة إحصائيً ال - ٣
 كلية(اإلعاقة  درجة، و)إناث –ذكور (للجنس  ابقً السمعية في الصالبة النفسية ط

 ).خارجية –داخلية ( قامة،ونوع اإل)جزئية –
لدى المراھقين ذوي  بالصالبة النفسية دون غيرھا أبعاد األمن النفسىبعض تنبئ  - ٤

 .اإلعاقة السمعية
األمن النفسي بديناميات شخصية رتفعى ومنخفضى الشعور بتتصف شخصية م - ٥

 .مامميزة لھ
  :ينة الدراسةع)٦(

أعمارھم ما  ت، تراوحااستخدمت الباحثة ثالث عينات ممثلة للمراھقين المعوقين سمعيً 
وتراوحت درجة ،)٢.١٢(وانحراف معيارى اعامً )١٨(بمتوسط عمر زمنى سنة)٢١-١٥(بين 

  :)خارجيةو داخلية(قامةإإقامتھم مابين  إعاقتھم مابين إعاقة كلية وإعاقة جزئية،واختلفت نوعية
  :العينة االستطالعية) أ(

   امن المراھقين المعوقين سمعيً وطالبة  اطالبً )٩٣(تكونت العينة االستطالعية من
من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية من طالب معھد األمل للصم ) ذكور ٤٣إناث، ٥٠(

بمتوسط عمر  سنة)٢١-١٥(وضعاف السمع بمدينة الزقازيق،تراوحت أعمارھم مابين
إعاقة إعاقة كليةو(درجة إعاقتھم ما بين تراوحت ،و)٢.١٢(وانحراف معيارى اامً ع)١٨(زمنى
  ).خارجية  وداخلية ( تھم مابينقامإنوعية  تختلفا،و)جزئية

  : العينة السيكومترية) ب(
 اوطالبة من المراھقين المعوقين سمعيً  اطالبً )١٨٠(تكونت عينة الدراسة األساسية من

 اعامً )١٨(بمتوسط عمر زمنى سنة)٢١-١٥(مارھم ما بين،تراوحت أع)إناث٩٣ذكور، ٨٧(
إعاقة و )٧٩( درجة إعاقتھم ما بين إعاقة كلية وعددھمتراوحت و،)٢.١٢(وانحراف معيارى

عدادية ،وقد تم اختيار عينة الدراسة األساسية من طالب المرحلتين اإل) ١٠١(جزئية وعددھم 
نة الزقازيق،ومدرسة الشھيد عاطف والثانوية من معھد األمل للصم وضعاف السمع بمدي

  .السادات للصم وضعاف السمع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية
  :العينة الكلينيكية) ج(

ً تكونت العينة الكلينيكية من حالتين طرفيتين    .على مقياس األمن النفسى  درجاتھمال وفقا

  :أدوات الدراسة)٧(
  :أدوات الدراسة السيكومترية -
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 .مة استمارة بيانات عا .١
 ) .الباحثة: عدادإ(عاقة السمعية        مقياس األمن النفسي للمراھقين ذوى اإل .٢
 ).الباحثة:  عدادإ(عاقة السمعية    لصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإلمقياس ا .٣
 :أدوات الدراسة الكلينيكية -
 ).١٩٩٥ايھاب الببالوى،: عدادإ(استمارة دراسة الحالة                         - ١
 ) .١٩٩٨حسن مصطفى،: عدادإ(استمارة المقابلة الشخصية                    - ٢
 .)محمد نجاتى،أنور حمدى: ترجمة( ھم الموضوع للكبار             اختبار تف- ٣

  :األساليب اإلحصائية)٨(
في ضوء أھداف وفروض الدراسة الحالية استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية 

  :ت واختبار صحة الفروض والتي تمثلت في اآلتيلمعالجة البيانا
 .حصاء الوصفى للتحقق من اعتدالية التوزيع مقاييس اإل .١
 .معامل االرتباط البسيط لبيرسون .٢
 .لداللة الفروق بين المتوسطات) ت(اختبار .٣
 .نحدار متعدد الخطواتتحليل اإل .٤

  :نتائج الدراسة)٩(
  -:أسفرت نتائج الدراسة عن 

بين درجات الشعور ) ٠.٠١(عند مستوى احصائيً إة موجبة دالة وجود عالقة ارتباطي - ١
 .عاقة السمعية باألمن النفسى ودرجات الصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإل

عاقة السمعية بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإل احصائيً إعدم وجود فروق دالة  - ٢
 ٠.٠٥عند مستوى  احصائيً إللجنس فيما عدا وجود فروق دالة  افى األمن النفسى طبقً 

بين متوسطى  احصائيً إفى األمن الخارجى لصالح االناث ، وعدم وجود فروق دالة 
لنوع االقامة،بينما  اعاقة السمعية فى األمن النفسى طبقً درجات المراھقين ذوى اإل

فى بعد األمن الخارجى وعند مستوى )٠.٠١(عند مستوى احصائيً إوجدت فروق دالة 
عاقة لصالح لدرجة اإل ااألمن الداخلى والدرجة الكلية لألمن النفسى طبقً فى بعد )٠.٠٥(

 .عاقة الجزئية ذوى اإل
عاقة السمعية بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإل احصائيً إعدم وجود فروق دالة  - ٣

عند مستوى  احصائيً إللجنس فيما عدا وجود فروق دالة  افى الصالبة النفسية طبقً 
بين متوسطى  احصائيً إوعدم وجود فروق دالة ،لتزام لصالح االناثفى بعد اال) ٠.٠١(

عاقة فيما لدرجة اإل اعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبقً درجات المراھقين ذوى اإل
عاقة فى بعد االلتزام لصالح اإل)٠.٠٥(عند مستوى اعدا وجود فروق دالة احصائيً 

عاقة سطى درجات المراھقين ذوى اإلبين متو االجزئية،وعدم وجود فروق دالة احصائيً 
 . قامةلنوع اإل االسمعية فى الصالبة النفسية طبقً 

 .عاقة السمعية تنبئ أبعاد األمن النفسى بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإل - ٤
 . بديناميات شخصية مميزة لھما تتصف شخصية مرتفعي ومنخفضي األمن النفسي - ٥
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Summary  
Introduction: 

an spend his life journey with his needs between his hands, he wants to 
satisfy his physical, economic, psychological, mental, religious needs and etc. 
Demands from around him he expected response from others, otherwise 
disappointed, and the need for security one of the most important needs, which 
is the essential component of mental health and psychological basis of the 
balance of the individual, he seeks to satisfy it in all stages of  life and it is the 
most in need when subjected to the pressures and frustrations that could lead 
to serious health threat and psychological imbalance. 

 Since adolescence is characterized by frequent conflicts and the 
pressures faced by adolescents - were normal or disabled- In his quest for 
independence and identity, therefore, they need sense of psychological 
security within the community around them with loyalty and belonging and 
mutual love, then generated a sense  of satisfaction, confidence and belief in 
self and others and can control of the pressing and challenging circumstances, 
adapt and strengthen their stability  against any mental disorders they may 
encounter in their lives. 

 The study problem: 
 The problem of the current lies in identifying the nature of the 

relationship between psychological sense of security and hardiness of 
adolescents with hearing disabilities, due to the scarcity of studies on the 
relationship between these variables among adolescents with hearing 
disabilities - in the researcher's knowledge - and the disclosure of the personal 
characteristics of the dynamics of both high and low sense of psychological 
security.  

The study importance:  
 The importance of the current study, in addressing an important subject, 

a sense of security is one of the most important psychological needs of 
adolescents, which seeks to satisfy  at this stage, adolescents with disabilities, 
especially hearing, which will help them  to cope with the pressures, stress, 
frustrations and strengthening personal sources in the face of these pressures, 
which lead them to satisfy their  need to increase the strength of the adolescent 
hardiness, psychological and social compatibility. 

The study Objectives:  
1- To identify the relationship between psychological sense of security and 
hardiness among hearing impaired adolescents.  
2- To predict of hardiness among adolescents with hearing impairment 
through the psychological dimensions of security.  
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3- To identify the dynamics of personal and psychological construction of 
high and low sense of psychological security adolescents. 

The study Terminology 
1- Psychological Security 
2- Psychological Hardiness 
3- Hearing Impaired Adolescents 

The study hypothesis: 
1- There is no a statistical positive correlation between the degree of 
psychological sense of security and levels of hardiness among hearing 
impaired adolescents. 
2-There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the psychological security according to sex (male - female), and 
the degree of disability (total - partial), and type of placement (residential– 
external).  
3- There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the hardiness according to sex (male - female), and the degree 
of disability (total - partial), and type of placement (residential – external). 
4- Some of the psychological dimensions of security predict hardiness among 
adolescents with hearing impairment. 
5- High and low sense of psychological security adolescents has specific 
personality dynamic. 

Study sample:   
 The current researcher used three representative samples of adolescents 

with hearing impairment, aged (15-21) years, their disability degree ranged 
(partial – total), and type of placement (residential – external) were selected at 
random. 
- The psychometric sample : 

 (180) male and female hearing impaired adolescents (87 males, 93 
females), aged between (15-21) years, and ranged in the degree of disability 
(partial (101) and the total (79)) participated in the study as a primary sample 
from middle and secondary students of the AL AMAL Institute for the Deaf 
and Hard of Hearing in Zagazig, and Atef Al Sadat school for the deaf and 
hard of hearing in the eastern province of Belbeas, Al sharkia governorate 
randomly. 

-The clinical sample: 
The clinical sample consisted of two terminals in accordance with the 

results on the scale of psychological security. 
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The study tools: 
-Psychometric tools:  
1- General data form. 
2- The scale of psychological security for hearing impaired adolescents 
(Researcher made). 
3- The scale of hardiness for hearing impaired adolescents (Researcher made). 
-Clinical tools:  
1- Case study form (by Ehab Elbeblawy, 1995). 
2- Personal interview form (by Hassan Mustafa. 1998). 
3- Thematic Aperception Test (Henry, Morgan, 1943). 

Static styles: 
In the light of the objectives and hypothesis of the current study the 

researcher used statistical methods to address the data and test the validity of 
assumptions, which were represented in the following: 
1- Measures of descriptive statistics to verify the distribution moderation. 
2- The simple correlation coefficient of Pearson. 
3- (T) Test as an indication of the significant differences between the means. 
4- Multi-steps Regression analysis. 

The study results:  
1- There is a statistical positive correlation (0, 01) between the degrees 
of psychological sense of security and levels of hardiness among 
hearing impaired adolescents. 
2- There are no significant statistically differences between hearing 
impaired adolescents in the psychological security according to sex 
(except, there is a significant statistically difference (0,05) in external 
security in favor of females) , and the type of placement (residential– 
external) and found a significant statistically difference in external 
security(0,01) and (0,05) in internal security and the total degree of 
psychological security according to the type of disability in favor of 
those with partial hearing impairment. 
3- There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the hardiness according to sex (except, there is a significant 
statistically difference (0, 01)) in female commitment, and the degree of 
disability (except there is a significant statistically difference (0, 05) in 
commitment in favor of those with partial hearing impairment), and type of 
placement. 
4- Some of the psychological dimensions of security predict hardiness among 
adolescents with hearing impairment. 
5- High and low sense of psychological security adolescents has specific 
personality dynamics. 
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  المراجع العربية: أوالً 
الرفض الوالدى وتوكيد الذات /دراسة العالقة بين القبول):١٩٩٢(إبراهيم أحمد السيد .١

، )١٠(،العددة المصرية العامة للكتابالهيئ،مجلة علم النفسوالعدوانية لدى المراهقين،
 .٣٠ - ١ص ص 

معوقات ):٢٠٠٣(غانم جاسر البسطامىين القريوتى،فريد مصطفى الخطيب،إبراهيم أم .٢
مجلة اندماج األفراد ذوى االعاقة السمعية فى أسرهم فى دولة االمارات العربية المتحدة،

  . ٦٨ – ٤١،ص ص)٢(أكاديمية التربية الخاصة،الرياض،العدد
الطلبة المعاقين سمعياً وعالقتها  مشكالت):٢٠٠٥(إبراهيم عبداهللا فرج،محمد أحمد صالح .٣

 ،ص ص)٢(،الجزء)٥٨(،مجلة كلية التربية،جامعة المنصورة،العددببعض المتغيرات

١٨١- ١٥٣.  
التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام ):٢٠٠٠(أحمد الرفاعي غنيم،نصر محمود صبري .٤

SPSS القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،. 

عبدالعظيم النشاوى،القاهرة، ) تحقيق(،المصباح المنير):١٩٩٧(أحمد بن محمد بن على .٥
 .دار المعارف 

، "التخطيط والبناء والتنفيذ"مناهج الصم):١٩٩٩(أحمد حسين اللقانى،أمير القرشى .٦
 .القاهرة،عالم الكتب 

أثر العالج النفسى الجماعى فى ازدياد ):١٩٩٠(أحمد خيرى حافظ،مجدى حسن محمود .٧
ها وانخفاض الشعور بالذنب وانعدام الطمأنينة االنفعالية لدى جماعة تأكيد الذات وتقدير

 .٩٥-٨٤،ص ص )١٤(،الهيئة المصرية العامة للكتاب،العددمجلة علم النفسعصابية،

الحاجات النفسية ومصادر اشباعها لدى طالب المرحلة ):١٩٩٤(أحمد شعبان محمد .٨
 . ١٣٦ – ٩٦ص ،ص )٢٠(،جامعة طنطا،العددمجلة كلية التربيةالثانوية،

   

استراتيجية تربوية لمواجهة التحديات الداخلية لألمن ):٢٠٠٣(أحمد عبدالفتاح الزكى .٩
 .،كلية التربية،جامعة المنصورة )غير منشورة(رسالة دكتوراة،"دراسة مستقبلية"القومى

مجلة دور الشرطة فى التربية األمنية،):١٩٩٤(أحمد كامل الرشيدى،وجدى االنصارى .١٠
 . ٢١١ – ١٨٠،ص ص)٦(،جامعة جنوب الوادى،العددويةالعلوم الترب
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،سلسلة "يتهانقت أهميتها،مصادرها،وسائل"ةالحصيلة اللغوي):١٩٩٦(أحمد محمد المعتوق .١١
 .عالم المعرفة،الكويت،المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلباء 

لدى  مستويات الصالبة النفسية ومدى فعالية برنامج لتنميتها):٢٠٠٧(أحمد محمد محمود .١٢
 .،كلية اآلداب،جامعة المنوفية )غير منشورة(رسالة دكتوراةالمعاقين بصرياً،

 .،القاهرة،دار الثقافة أثر العقيدة فى تحقيق األمن النفسى):ت.د(أحمد يوسف .١٣

علم نفس ):٢٠٠٧(أسامة محمد البطاينة،عبدالناصر دياب الجراح،مأمون محمود غوانمة .١٤
 .،عمان،دار المسيرة الطفل غير العادى

االنتماء للوطن وعالقته بالترابط األسرى لدى تالميذ الحلقة ):١٩٩٦(السيد أحمد سعيد .١٥
،معهد الدراسات العليا )غير منشورة(رسالة ماجستيرالثانية من التعليم األساسى،

 .للطفولة،جامعة عين شمس 

مدى فاعلية الغناء الجماعى فى خفض الخجل لدى ):١٩٩٥(السيد محمد عبدالمجيد .١٦
، )١(،الجزء)٢٤(،العددمجلة كلية التربية،دمياطالحلقة األولى من التعليم األساسى،تالميذ 

 . ٣٤٠ – ٣١٩ص ص 

إساءة المعاملة واألمن النفسى لدى عينة من تالميذ ):٢٠٠٤(السيد محمد عبدالمجيد .١٧
مجلد ،مجلة دراسات نفسية،رابطة االخصائيين النفسيين المصريةالمدرسة االبتدائية،

 .٢٧٤- ٢٣٧،ص ص )٢(،العدد)١٤(

الحاجات النفسية لدى عينة من المراهقين المعوقين حسياً ):٢٠٠٢(فرحاتالسيد محمد  .١٨
 – ٦١،ص ص)٢(،العدد)١٧(السنة،مجلة البحوث النفسية والتربوية،"المكفوفين والصم"

١١٣ . 

مراحل التأهيل واعداد المعوقين سمعياً للحياة المهنية ):٢٠٠٠(السيد نور الدين الفراتى .١٩
،الجلسة "دوة االتجاهات المعاصرة للتعليم والتأهيل المهنى للمعوقين سمعياًن"

 .الخامسة،الرياض 

 .،القاهرة،دار التحرير معجم اللغة العربية):١٩٨٠(المعجم الوجيز .٢٠

نجلو ،القاهرة،األالنمو النفسى لألطفال والمراهقين):٢٠٠٢(آمال عبدالسميع مليجى .٢١
  . المصرية 
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فاعلية برنامج لتنمية التفكير االيجابى لدى الطالبات :)٢٠٠٦(أمانى سعيده سيد .٢٢
 االسماعيلية،،مجلة كلية التربيةالمعرضات للضغوط النفسية فى ضوء النموذج المعرفى،

 .١٦٩ – ١٠٥،ص ص )١٤(العدد

من النفسى وعالقته ببعض أساليب الشعور باأل):١٩٩٩(عبدالوهابأمانى عبدالمقصود  .٢٣
المؤتمر الدولى السادس لمركز االرشاد ذ المدرسة االبتدائية،المعاملة الوالدية لدى تالمي
  .٧٦٠ – ٦٩١،ص ص النفسى،جامعة عين شمس

  .،القاهرة،الدار العالمية علم نفس النمو):٢٠٠٤(أمل محمد حسونة .٢٤
مجلة العالقة بين المساندة االجتماعية والعصابية لدى المراهقين،):١٩٩٤(أمينة مختار .٢٥

،ص ص )١٠(،السنة)١(،جامعة المنوفية،العددسية والتربويةكلية التربية للبحوث النف
١٣٦ – ١٢٥ . 

القياس النفسى والمرشد التعليمى لالعاقة ):٢٠٠٧(إيمان فؤاد كاشف،عطية عطية محمد .٢٦
 .،القاهرة،دار الكتاب الحديث السمعية

تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ):٢٠٠٦(إيمان فؤاد كاشف،هشام ابراهيم عبداهللا .٢٧
 .،القاهرة،دار الكتاب الحديث "دليل اآلباء والمعالجين"االحتياجات الخاصة  ذوى

أساليب المعاملة الزواجية كما يدركها األبناء وعالقتها باألمن ):١٩٩٨(إيمان محمد السيد .٢٨
 .التربية،جامعة الزقازيق كلية،)غير منشورة(رسالة ماجستيرالنفسى لديهم،

قتها بالضغوط لدى المراهق سية وعالالحاجات النف):٢٠٠٦(أيمن فوزى سراج .٢٩
 .،كلية التربية،جامعة الزقازيق )غير منشورة(رسالة ماجستير،األصم

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك ):١٩٩٥(إيهاب عبدالعزيز الببالوى .٣٠
،كلية التربية،جامعة )غير منشورة(رسالة ماجستيرالعدوانى لدى ذوى االعاقة السمعية،

 .ق الزقازي

،الجزء رعاية المعاقين سمعياً وحركياً):١٩٩٩(بدر الدين كمال عبده،محمد السيد حالوة .٣١
 .،المكتب العلمى االسكندريةاألول،

 .،القاهرة،دار الكتاب الحديث قياس الشخصية):٢٠٠٠(بدر محمد األنصارى .٣٢

 االنجلو المصرية،القاهرة،ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية):٢٠٠٤(بشرى اسماعيل .٣٣

. 
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المناخ األسرى وعالقته بالصالبة النفسية لدى المراهقين :)٢٠٠٧(تغريد حسنين حفنى .٣٤
،معهد الدراسات والبحوث التربوية،جامعة )غير منشورة(رسالة ماجستيرمن الجنسين،

 .القاهرة 

 .،القاهرة، دار النهضة العربيةنظريات الشخصية): ١٩٩٠(جابر عبدالحميد .٣٥

،الجزء معجم علم النفس والطب النفسى):١٩٩٠(افىجابر عبدالحميد،عالء الدين كف .٣٦
 .الثالث،القاهرة،دار النهضة العربية 

مجلة أنماط القيادة االدارية وعالقتها باألمن النفسى للعاملين،):١٩٩٣(جبر محمد جبر .٣٧
 .٢٠٣ - ١٨١،يناير،ص ص كلية اآلداب،جامعة المنوفية

مجلة تبطة باألمن النفسى،بعض المتغيرات الديموجرافية المر):١٩٩٦(جبر محمد جبر .٣٨
 . ٩٣-٨٠،ص ص )٣٩(،العددعلم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب

عالقة مفهوم الذات بالصالبة النفسية لدى المعاقين بصرياً ):٢٠٠٤(جبر محمد جبر .٣٩
المؤتمر العلمى لكلية مقارنة بالمبصرين فى ضوء بعض المتغيرات الديمجرافية،

  .٢٠- ٣ص ص القاهرة ،جامعة ،فرع بنى سويفاآلداب

مدى فعالية ثالثة أساليب للتوجيه واالرشاد النفسى لتنمية ):٢٠٠٥(جبر محمد جبر .٤٠
مؤتمر االرشاد االجتماعى النفسى ودوره مفهوم الذات والصالبة النفسية لدى المكفوفين،

على لرعاية الفنون واآلداب والعلوم ،المجلس األفى العملية التعليمية،سوريا
 . ٢٢٠ – ١٥٣لجزء الثانى،ص ص االجتماعية،ا

المكانة السوسيومترية للمراهقين الصم وعالقتها ببعض ):٢٠٠٥(جمال الدين محمد أحمد .٤١
 .،كلية التربية،جامعة الزقازيق رسالة ماجستيراالجتماعية، –المتغيرات النفسية 

المهام التربوية لآلباء بين ):٢٠٠٣(جمال عبدالهادى،على أحمد لبن،سمية على لبن .٤٢
هدى النبوى وتجارب علم النفس فى مجال بناء الشخصية المتكاملة وتحقيق الصحة ال

 .،القاهرة،دار التوزيع والنشر االسالمية النفسية لآلبناء

، "دليل اآلباء والمعلمين"تعديل سلوك األطفال المعوقين ):١٩٩٢(جمال محمد الخطيب .٤٣
 .عمان،مكتبة إشراق 

 .،عمان،دار الفكر االعاقة السمعيةمقدمة فى ):١٩٩٨(  جمال محمد الخطيب .٤٤
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الخصائص السيكولوجية لألطفال المعوقين ):١٩٩٦(جمال محمد  الخطيب،منى الحديدى .٤٥
 .٤٤١-  ٤٠٢ص ص،)١٣(،السنة)١٣(،العددقطرحولية كلية التربية،سمعياً فى األردن،

مجلة علم التنشئة الوالدية وشعور األبناء بالفقدان،):١٩٩٦(جمال مختار حمزة .٤٦
 .١٤٨- ١٣٨،ص ص)١٠(السنة،الهيئة المصرية العامة للكتابالنفس،

سلوك الوالدين االيذائى للطفل وأثره على األمن النفسى ):٢٠٠١(جمال مختار حمزة .٤٧
 .١٤٣ – ١٢٨،ص ص)٥٨(،العددمجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتابله،

ا األبناء وعالقتها بعض أساليب المعاملة الوالدية كما يدركه):٢٠٠٥(جمال مختار حمزة .٤٨
 ،مجلة العلوم التربوية،معهد الدرسات والبحوث النفسية والتربويةباألمن النفسى لذاتهم،
 . ٢١ – ٣،ص ص)٣(جامعة القاهرة،العدد

من النفسى لدى طالبة الجامعات فى محافظة غزة األ):٢٠٠٧(جميل حسن الطهراوى .٤٩
، )١٥(مجلد،جامعة االسالمية،غزةمجلة الوعالقته باتجاهاتهم نحو االنسحاب االسرائيلى،

 . ١٠١٣ – ٩٧٩،ص ص )٢(العدد

دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الذات فى ):٢٠٠٢(جيهان أحمد حمزة .٥٠
رسالة ادراك المشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين فى سياق العمل،

 .،كلية اآلداب،جامعة القاهرة )غير منشورة(ماجستير

أساليب التوافق النفسى إزاء المواقف الضاغطة لدى ):٢٠٠٦(هان عيسى أبو راشدجي .٥١
،ص ص جامعة قطرمجلة العلوم التربوية،المراهقين والمراهقات فى المجتمع البحرينى،

١٢٥ – ٨٧ . 

أساليب التنشئة االسرية من ):١٩٩٤(جيهان عيسى أبو راشد ، فاروق السيد عثمان .٥٢
مجلة كلية ينة من اآلباء واألمهات فى المجتمع البحرينى،خالل االتجاهات الوالدية لع

 . ٥٠٣ – ٤٦٩،ص ص )٢٥(،العدد)٢(،الجزءالتربية،جامعة المنصورة

األمن النفسى دعامة أساسية لألمن القومى ):١٩٨٩(حامد عبدالسالم زهران .٥٣
 .٣٢٠- ٢٩٣،ص ص)١٩(،الجزء)٤(،المجلدمجلة دراسات تربوية،القاهرةالعربى،

 .،القاهرة،عالم الكتب ٣،طالتوجه واالرشاد النفسى):١٩٩٨(م زهرانحامد عبدالسال .٥٤

،عالم ،القاهرة٥ط،"الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو ):١٩٩٩(حامد عبدالسالم زهران .٥٥
 .الكتب
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،موسوعة علم النفس علم النفس االكلينيكى):١٩٩٨(حسن مصطفى عبد المعطى .٥٦
 .،القاهرة،دار قباء )٤(العيادى

،القاهرة،زهراء ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها):٢٠٠٥(معطىحسن مصطفى عبد ال .٥٧
 .الشرق 

التوافق الزواجى وعالقته ):١٩٩٣(حسن مصطفى عبدالمعطى،راوية محمود حسين .٥٨
 ،مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاببتقدير الذات والقلق واالكتئاب،

 . ٣٢-٦،ص ص )٧(،السنة)٢٨(العدد

،القاهرة،مكتبة النفس االجتماعى بين النظرية والتطبيق علم):٢٠٠٣(حسنى الجبالى .٥٩
 .االنجلو المصرية 

برنامج ارشادى قائم على المساندة االجتماعية لتنمية تقدير ):٢٠٠٢(حمدى سعد محمد .٦٠
،معهد الدراسات والبحوث )غير منشورة(،رسالة ماجستيرالذات لدى األطفال المكفوفين

 .التربوية،جامعة القاهرة 

تعلق طفل ماقبل المدرسة باألم وعالقته باألمن النفسى لألم ):٢٠٠١(برنس حنان محمد .٦١
 ،معهد الدراسات والبحوث التربوية،)غير منشورة(رسالة ماجستيروتوافقها الزواجى،

 .جامعة القاهرة 

، الصحة النفسية واالضطرابات النفسية ):٢٠٠١(حنفى محمود إمام،نور أحمد الرمادى .٦٢
 .القاهرة ، عالم الكتب 

انعكاس تباين المكونات ) : ٢٠٠٧(خالد ابراهيم الفخرانى ، مسعد نجاح الرفاعى  .٦٣
العاملية الضطراب الهوية بتباين األمن النفسى والمسئولية االجتماعية لدى عينة من 

، المؤتمر السنوى الرابع لقسم علم النفس بكلية اآلداب ، جامعة طنطاالشباب الجامعى ، 
  . ٧٤ – ٤٣ص ص 

فاعلية استخدام اختبار تفهم الموضوع لألطفال ) : ٢٠٠٦(ح الدين البسيونى خالد صال .٦٤
،  )غير منشورة(، رسالة ماجستيرفى تشخيص االكتئاب لدى األطفال الصم والعاديين 

 .كلية التربية ، جامعة المنصورة 
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تطوير مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية الفنية للصم ) : ٢٠٠٤(خالد محمد حسن  .٦٥
، معهد الدراسات والبحوث التربوية ،  )غير منشورة(، رسالة دكتوراة سمع وضعاف ال

 .جامعة القاهرة 

معنى الحياة وعالقته بالصالبة ) : ١٩٩٨(خيرى أحمد حسين ، حسن أحمد عالم   .٦٦
مجلة النفسية والتحصيل الدراسى لطالب الفرقة األولى والرابعة بكلية التربية بأسوان ، 

 .٣٨-٦، ص ص  ) ١٠(، العدد كلية التربية ، أسوان

أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها باالستقالل النفسى ) : ٢٠٠٧(دعاء محمد حسن  .٦٧
، كلية التربية ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير لدى المراهقين ذوى االعاقة البصرية ، 

 .جامعة الزقازيق 

المؤتمر الثامن لالتحاد عياً، تطوير المهارات االجتماعية للمعاقين سم) : ١٩٩٩(راندا إمام  .٦٨
،  ˝تأهيل الصم والقرن الحادى والعشرين˝العربى للهيئات العامة فى رعاية الصم 

 . ١٥-٨نوفمبر، ص ص  ٣٠- ٢٨،  الشارقة

برنامج مقترح لتنمية بعض أشكال السلوك االجتماعى ) : ٢٠٠٥(رجاء شريف عواد  .٦٩
، معهد الدراسات والبحوث  )ةغير منشور(، رسالة دكتوراه االيجابى للطفل األصم 

 .النفسية والتربوية ، جامعة القاهرة 

استراتيجيات التكيف للضغوط النفسية لدى امهات الشهداء ) : ٢٠٠٣(رسمية حنون  .٧٠
،   مجلة كلية التربية ، جامعة أسيوطوالسجناء الفلسطنين فى السجون االسرائيلية ، 

 . ٣٦٩ – ٣٤١، ص ص ) ١(، العدد) ١٩(مجلد

الفروق فى بعض القدرات المعرفية بين عينة من ) : ١٩٨٩(على عبدالعزيز رشاد  .٧١
،  مجلة معوقات الطفولة ، جامعة األزهراألطفال الصم وأخرى من عادى السمع ، 

 . ٢٥٩ – ٢٣٥، ص ص ) ١(العدد

 .، االسكندرية ، المكتب الجامعى سيكولوجية االعاقة) : ١٩٩٤(رمضان محمد القذافى  .٧٢

) ترجمة(،  سيكولوجية الطفل والمراهق) : ٢٠٠٤(هنرى كالى  روبرت واطسون ، .٧٣
 .داليا عزت مؤمن ، القاهرة ، مكتبة مدبولى 

 -الخصائص"سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين ) : ٢٠٠٠(زينب محمود شقير  .٧٤
 . ، القاهرة ، النهضة المصرية " الدمج -التأهيل -صعوبات التعلم
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 - سمعياً  –ذهنياً "ى مدرستى أنا ابنكم المعاق أسرت) : ٢٠٠٢(زينب محمود شقير  .٧٥
، المجلد الثانى ، القاهرة ،  ، سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين" بصرياً

 .النهضة المصرية 

الطمأنينة (كراسة التعليمات لمقياس األمن النفسى ) : ٢٠٠٥( زينب محمود شقير .٧٦
 .، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق  )االنفعالية

المؤتمر األمن النفسى لدى الشباب المصرى ، ) :  أ ٢٠٠٧(زينب محمود شقير  .٧٧
 .٢٩٦- ٢٨٥، ص ص السنوى الرابع لقسم علم النفس ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا 

المؤتمر العلمى لقسم األمن النفسى لدى الكفيف، ) : ب  ٢٠٠٧( زينب محمود شقير .٧٨
  .٨٥-٧٧ص ص  ، الصحة النفسية ، كلية التربية ، جامعة بنها

المؤتمر السادس التحاد هيئات نحو حياة أفضل للصم، ): ١٩٩٤(سامى سعيد جميل  .٧٩
،  ˝مارس ٣١- ٢٩نحو مستقبل أفضل للمعوقين من ˝رعاية الفئات الخاصة والمعوقين 

 .٣٢٤- ٣١٦القاهرة ، ص ص 

فعالية برنامج تعليمى ذكى فى تنمية مهارة حل ): ٢٠٠٧(سامى عبدالحميد محمد .٨٠
، معهد الدراسات  )غير منشورة(رسالة دكتوراة ت لدى المعوقين سمعياً، المشكال

 .والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة 

فاعلية الذات ودور الجنس لدى التالميذ األيتام والعاديين ) : ٢٠٠٠(سامى محمد زيدان  .٨١
عة ، كلية التربية ، جام )ةغيرمنشور(رسالة ماجستير فى مرحلة الطفولة المتأخرة ، 

 .المنصورة

جودة الحياة لدى المعوقين جسمياً والمسنين وطالب ) : ٢٠٠١(سامى محمد موسى  .٨٢
 – ١٢٧، ص ص ) ١٣(، العدد  مجلة االرشاد النفسى ، جامعة عين شمسالجامعة ، 

١٩٩ . 

دراسة بعض العوامل المرتبطة باالبتكار لدى ) : ٢٠٠٥(سحر عبدالعزيز محمد  .٨٣
، كلية التربية ، جامعة  )غير منشورة(رسالة ماجستير األطفال المعاقين سمعياً ، 

 .المنوفية

فعالية برنامج ارشادى أسرى لتنمية االستقالل النفسى ) : ٢٠٠٧(سحر منصور أحمد  .٨٤
 .، كلية التربية ، جامعة الزقازيق )غير منشورة(رسالة دكتوراه لدى المراهقين الصم ، 
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ض متغيرات الشخصية لدى دافعية االنجاز وبع) : ٢٠٠١(سرى محمد رشدى  .٨٥
، كلية التربية ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير المراهقين ذوى االعاقة السمعية ، 

 .جامعة المنوفية 

التوجه النفسى والتربوى والمهنى مع مقدمة عن التربية ) : ١٩٩٢(سعد جالل  .٨٦
 .، القاهرة ، دار الفكر العربى  ٢، طلالستثمار 

 .، الكويت ،مكتبة الفالح  لوك االنسانىالس) : ١٩٨٣(سعد عبدالرحمن  .٨٧

، واللغة النطقو الكالماالعاقة السمعية واضطرابات ): ٢٠٠١(سعيد حسني العزة  .٨٨
 .  عمان، الدار العلمية الدولية

دراسة لمسؤوليات األب فى تربية ): ١٩٩٦(سميحة كرم توفيق ،مريم ماجد البوفالسة  .٨٩
، ة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتابمجلاألبناء لدى عينة من اآلباء القطريين، 

 .١٣٧-١٢٠،ص ص ) ١٠(السنة 

مجلة علم النفس السلوك االنسانى بين الحب والعدوان ، ) : ١٩٩٣(سهير كامل أحمد  .٩٠
 . ٢٧-١٨، ص ص ) ٢٧(، العدد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب

مركز االسكندرية ، االسكندرية ،  سيكولوجية الشخصية) : ٢٠٠٣(سهير كامل أحمد  .٩١
 .للكتاب 

فى رعاية الفئات الخاصة من (فئة المعوقين سمعياً ) : ١٩٩٧(سهير محمد خيرى  .٩٢
، ص ص  مجلة كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان، )منظور الخدمة االجتماعية

٢٣٠ – ١٩٣ . 

 .، القاهرة ، االنجلو المصرية ٢، ط االثراء النفسى) : ٢٠٠٢(سيد عثمان  .٩٣

، القاهرة ، مكتبة االنجلو  سيكولوجية النمو االنسانى) : ١٩٩٣(مود الطواب سيد مح .٩٤
 .المصرية 

المؤتمر سيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات إرشاده ، ): ١٩٩٥(شاكر عطية قنديل  .٩٥
ديسمبر ، جامعة عين شمس ، ص  ٢٧-٢٥النفسى ، الدولى الثانى لمركز االرشاد 

 .٢٣- ٥ص 
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ونفسياً،  ساليب رعاية وتنمية الطفل األصم تربوياًأ): ٢٠٠٠(شاكر عطية قنديل  .٩٦
، جامعة  ˝بناء االنسان لمجتمع أفضل˝المؤتمر الدولى السابع لمركز االرشاد النفسى 

 . ٥١٨- ٤٩٧، ص ص نوفمبر ٧-٥عين شمس، 

االتجاه نحو التعلم الذاتى وبعض متغيرات ) : ٢٠٠٦(شريفة رشاد عبداللطيف  .٩٧
، كلية التربية ، جامعة  )غير منشورة(اجستير رسالة مالشخصية لدى الصم ، 

 .المنوفية

، القاهرة ،  "الطفولة والمراهقة"علم النفس التطورى ) : ٢٠٠٤(صالح محمد على  .٩٨
 .االنجلو المصرية 

النموذج السببى للعالقة بين الذكاء الوجدانى وأساليب ) : ٢٠٠٧(صفاء أحمد أحمد  .٩٩
، كلية التربية ،  رسالة ماجستيرلجامعة ، مواجهة الضغوط وجودة الحياة لدى طالب ا

 ، جامعة الزقازيق

 .، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية  ٢، طالقياس النفسى ) : ١٩٨٩(صفوت فرج  .١٠٠

أبعاد الثقة بين األصدقاء وعالقتها باإليثار ) : ٢٠٠٤(صفية فتح الباب محمد  .١٠١
 . اآلداب ، جامعة القاهرةكلية ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير واالفصاح عن الذات ، 

 .، القاهرة ، دار غريب  رسائل إلى اآلباء) : ١٩٩٩(صالح الدين العباسى  .١٠٢

دراسة لبعض الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعى ): ١٩٨٧(صالح حمدى محمد  .١٠٣
كلية التربية ، جامعة ،  )غير منشورة(، رسالة ماجستيروعالقتها بتوافقه النفسى 

 .الزقازيق

 .، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية  تناول جديد للمراهقة) : ١٩٨٦(ر صالح مخيم .١٠٤

، القاهرة ، مكتبة االنجلو  ٤، ط المدخل إلى الصحة النفسية) : ١٩٩٦(صالح مخيمر  .١٠٥
 .المصرية 

االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء الصم ) : ٢٠٠٥(عادل عبدالسميع أحمد  .١٠٦
،  )غير منشورة(رسالة ماجستير حقيق الذات لديهم ، وعالقتها بالقدرة على التواصل وت

 .كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، فرع بنها 
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بعض أنماط األداء السلوكى االجتماعى لألطفال ) : أ  ٢٠٠٠(عادل عبداهللا محمد  .١٠٧
، )٣٥(، العدد  مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيقالتوحديين وأقرانهم المعاقين عقلياً ، 

 . ٣٥ – ٩ص ص 

-االغتراب–الهوية ˝دراسات فى الصحة النفسية ): ب  ٢٠٠٠( عادل عبداهللا محمد .١٠٨
 .، القاهرة ، دار الرشاد ˝االضطرابات السلوكية

 .، القاهرة ، دار الرشاد  االعاقات الحسية) : ٢٠٠٤( عادل عبداهللا محمد .١٠٩

بالتعليم  حقوق االنسان فى مناهج الدراسات االجتماعية) : ١٩٩٤(عاطف أحمد سعيد  .١١٠
، كلية التربية ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير ، " دراسة تقويمية"االساسى فى مصر 
 .جامعة عين شمس 

مجلة دور األسرة فى تحقيق األمن ، ) : ٢٠٠٨(عبدالحميد بن عبدالمجيد حكيم  .١١١
 . ١٤٣-٨٢، ص ص ) ١٦(، مجلد البحوث األمنية ، كلية الملك فهد األمنية 

،  أصول البحث السيكولوجى علمياً ومهنياً) : ١٩٩٧(وى عبدالرحمن العيس  .١١٢
 .موسوعة كتب علم النفس الحديثة ، بيروت ، دار الراتب الجامعية 

دراسات فى تطور الفكر االنسانى وتاريخ علم ) : ١٩٩٨(عبدالرحمن العيسوى  .١١٣
 .، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية  النفس الحديث

سيكولوجية ذوى الحاجات الخاصة : ) أ ٢٠٠١(عبدالرحمن سيد سليمان   .١١٤
 .، الجزء الثالث ، القاهرة ، زهراء الشرق  "الخصائص والسمات"

المفهوم "سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ): ب٢٠٠١(عبدالرحمن سيد سليمان  .١١٥
  .، الجزء األول، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق"والفئات

، القاهرة ، ية لذوى االحتياجات الخاصةالهندسة الداخل) : ٢٠٠١(عبدالرحيم الشراح  .١١٦
 .زهراء الشرق 

، "أسسه ومعالم دراساته"علم النفس ) : ٢٠٠٣(عبدالستار ابراهيم ، رضوى ابراهيم  .١١٧
 .، الرياض ، دار العلوم  ٣ط

علم النفس االكلينيكى فى ميدان الطب ): ١٩٩٩(عبدالستار ابراهيم ، عبداهللا عسكر  .١١٨
 .و المصرية، القاهرة ، االنجل٢،طالنفسى
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دراسة لكل من السلوك التكيفى والنشاط الزائد ) : ١٩٩٢(عبدالعزيز السيد الشخص  .١١٩
لدى عينة من األطفال المعوقين سمعياً وعالقتهما بأسلوب رعاية هؤالء األطفال ، 

 .٤٥-٣٠، ص ص ) ٢(مجلد،  المؤتمر السنوى الخامس للطفل المصرى ، القاهرة

قاموس التربية الخاصة ) : ١٩٩٢(لغفار الدمياطى عبدالعزيز السيد الشخص ، عبدا .١٢٠
 .، القاهرة ، االنجلو المصرية وتأهيل غير العاديين 

تربية األطفال المعوقين سمعياً فى ضوء مبدأ ) : ٢٠٠٤(عبدالعظيم عبدالسالم ابراهيم  .١٢١
المؤتمر العلمى الثانى لمركز رعاية وتنمية الطفولة ، جامعة تكافؤ الفرص التربوية ، 

 . ٤٠٤ – ٣٣١، ص ص منصورة ال

سلوك االنسان بين ) : ٢٠٠٣(عبدالمجيد سيد أحمد منصور ، زكريا أحمد الشربينى  .١٢٢
 .، القاهرة ، دار الفكر العربى االرهاب  -العدوان –الجريمة 

، القاهرة ، دار الفكر  فى الصحة النفسية) : ١٩٩٧(عبدالمطلب أمين القريطى  .١٢٣
 .العربى 

، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم): ٢٠٠٥(طى عبدالمطلب أمين القري .١٢٤
 .، القاهرة، دار الفكر العربي٤ط

، القاهرة ،  موسوعة علم النفس والتحليل النفسى) : ١٩٩٤(عبدالمنعم الحفنى  .١٢٥
 .مكتبة مدبولى 

، القاهرة، مكتبة في الذكاء اإلنساني وقياسه): ١٩٩٤(عبد اهللا سليمان إبراهيم  .١٢٦
 .ريةاألنجلو المص

الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين ادراك الحياة ) : ٢٠٠٣(عزة محمد رفاعى  .١٢٧
كلية اآلداب ، جامعة  ،) غير منشورة(رسالة دكتوراة الضاغطة وأساليب مواجهتها ، 

 .حلوان 

 .، األردن ، دار البازورى  االعاقة السمعية) : ٢٠٠٣(عصام حمدى الصفدى  .١٢٨

 .، عمان ، دار المسيرة  عمل مع األصمدليل ال) : ٢٠٠٠(عصام نمر يوسف  .١٢٩
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تطبيق برنامج لتنمية مهارات العمل االستقاللى ) : ١٩٩٧(عفاف عبدالفادى دانيال  .١٣٠
،  )غير منشورة(رسالة دكتوراة والنضج االجتماعى لدى االطفال المتخلفين عقلياً ، 
 .معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

 –تقدير الذات فى عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسى ) :١٩٨٩(عالء الدين كفافى  .١٣١
، ) ٣٥(، العدد) ٩(، مجلد مجلة العلوم االنسانية ، الكويتدراسة فى علية تقدير الذات ، 

 . ١٢٨- ١٠١ص ص 

المنظور النسقى "االرشاد والعالج النفسى األسرى ): ١٩٩٩(عالء الدين كفافى .١٣٢
 .كر العربى ، القاهرة ، دار الف "االتصالى

فاعلية الذات وعالقتها ببعض المتغيرات الدافعية ): ٢٠٠٠(عالء محمود شعراوى  .١٣٣
، ص ص ) ٤٤(العددمجلة كلية التربية، جامعة المنصورة،لدى طالب المرحلة الثانوية، 

٣٢٥- ٢٨٧. 

مجلة اآلداب مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعى ، ) : ١٩٩٩(على سعد  .١٣٤
 .٥٢- ٩، ص ص ) ١(، العدد ) ١٥(، مجلد  ية والتربوية، دمشقوالعلوم االنسان

المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة ): ٢٠٠٠(على عبدالسالم على  .١٣٥
وعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم والمقيمين 

،ص )٥٣(العامة للكتاب ،العدد مجلة علم النفس ، الهيئة المصريةفى المدن الجامعية ،
 .٢٢- ٦ص 

الصحة النفسية "ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ) : ٢٠٠٠(على عبداهللا عسكر  .١٣٦
 .، الكويت ، دار الكتاب الحديث  ٢، ط" والبدنية فى عصر التوتر والقلق

دراسة مقارنة للتقبل االجتماعى لدى المراهقين الصم ) : ١٩٩٦(على عبدالنبى محمد  .١٣٧
، كلية التربية ، فرع بنها ، ) غير منشورة(رسالة ماجستير لسمع والعاديين ، وضعاف ا

 .جامعة الزقازيق 

الرفض الوالدى وعالقته بالصالبة / ادراك القبول) : ١٩٩٦(عماد محمد مخيمر  .١٣٨
القاهرة ، ،  مجلة دراسات نفسية ، رابطة االخصائيين النفسينالنفسية لطالب الجامعة ، 

 .٢٩٩ – ٢٧٥، ص ص )٢(، العدد) ٦(مجلد 
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الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة ):١٩٩٧(عماد محمد مخيمر  .١٣٩
مجلة دراسات فى العالقة بين ضغوط الحياة وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعى ، 

، ص ص ) ١٧(، العدد) ٧(مجلد،  نفسية ، رابطة االخصائيين النفسيين المصرية
١٣٨- ١٠٣ . 

،  "دليل االستبيان" استبيان الصالبة النفسية): ٢٠٠٢(حمد مخيمرعماد م .١٤٠

 .القاھرة،االنجلو المصرية

إدراك األطفال لألمن النفسى من الوالدين وعالقته ): ٢٠٠٣(عماد محمد مخيمر  .١٤١
،  مجلة دراسات نفسية ، رابطة االخصائيين النفسيين المصريةبالقلق واليأس ، 

  . ٦٧٧ – ٦١٣، ص ص ) ١٤(، العدد) ١٣(مجلد

الحاجات النفسية للشباب ودور التربية فى ) : ١٩٩٣(عمر عبدالرحمن المفدى  .١٤٢
 .، الرياض مكتبة التربية العربية لدول الخليج  تلبيتها

فاعلية برنامج ارشادى فى تحسين بعض جوانب ) : ١٩٩٧(عمرو رفعت عمر  .١٤٣
، ، كلية التربية اجستيررسالة مالصحة النفسية لدى الطالب الصم فى المرحلة الثانوية ، 

 .جامعة عين شمس 

البيئة األسرية وعالقتها بالسلوك االستقاللى ) : ١٩٩٤(عواطف حسين صالح  .١٤٤
العدد ، مجلة كلية التربية، جامعة طنطاواالجتماعى فى مرحلة المراهقة المبكرة ، 

  . ٣٠٣ – ٢٥٢، ص ص )٢٠(
مقدمة فى التربية (يين سيكولوجية األطفال غير العاد) : ١٩٩٨(فاروق الروسان   .١٤٥

 .، عمان ، الجامعة االردنية  ٣، ط) الخاصة

القلق وأدارة الضغوط النفسية ، سلسلة المراجع فى ) : ٢٠٠١(فاروق السيد عثمان  .١٤٦
 .، الكتاب السادس عشر ، القاهرة ، دار الفكر العربى  التربية وعلم النفس

المرتبطة بمواقف الغضب عالقة الخبرات االنفعالية ) : ٢٠٠٨(فائقة محمد بدر  .١٤٧
الرابع والعشرون المؤتمر السنوى بالصالبة النفسية لدى معلمات المرحلة المتوسطة ، 

لعلم النفس فى مصر والسادس عشر العربى للجمعية المصرية للدراسات النفسية،الفترة 
 . ٥٦-٥٥، ص ص كلية التربية ، جامعة الزقازيق فبراير،٦- ٤من
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سيكولوجية األطفال غير العاديين واستراتيجيات ) : ١٩٩٠(فتحى السيد عبدالرحيم  .١٤٨
 .، الكويت ، دار القلم  ٤، طالتربية الخاصة 

،القاهرة، دار  موسوعة علم النفس والتحليل النفسى): ١٩٩٢(فرج عبدالقادر طه  .١٤٩
 .سعاد الصباح

الصالبة النفسية وعالقتها بالوعى الدينى ومعنى ) : ٢٠٠٢(فضل إبراهيم عبدالصمد  .١٥٠
مجلة البحث فى التربية وعلم حياة لدى عينة من طالب الدبلوم العام بكلية التربية ، ال

 . ٢٨٣- ٢٢٩، ص ص ) ٢(، العدد) ١٧(، مجلدالنفس ، جامعة المنيا 

عالقة بعض المتغيرات األسرية وسلوك التعلق ) : ١٩٩٨(فوقية حسن عبد الحميد  .١٥١
مجلة االرشاد النفسى ، جامعة ، باالستقالل النفسى عن الوالدين لدى طالب الجامعة 

 .٥٩-١، ص ص ) ٨(، العدد  عين شمس

عالقة بعض المتغيرات المرتبطة بالتعلق فى ) : ٢٠٠٠(فوقية حسن عبد الحميد  .١٥٢
مجلة كلية التربية ، جامعة ، ) كلينيكية –دراسة امبريقية (مرحلتى المراهقة والرشد 

 . ٣٢٩- ٢٥١، ص ص ) ٢(، العدد) ١٦(مجلد، أسيوط 

 .، القاهرة ، دار الكتاب الحديث  االعاقة الصحية) : ٢٠٠٥(فوقية حسن عبد الحميد  .١٥٣

التربية وتحقيق األمن االجتماعى ) : ٢٠٠٦(فيصل الراوى طايع ، حامد حمادة أبوجبل  .١٥٤
 . ١٣٦ – ٧٤، ص ص ) ٢٤(، العدد  مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورةللطفل ، 

 .، بيروت ، دار المسيرة ضوء التحليل النفسى الشخصية فى) : ١٩٨٢(فيصل عباس  .١٥٥

، القاهرة، مكتبة األنجلو ٢، طالتقويم النفسي):  ١٩٧٦(فؤاد أبو حطب، سيد عثمان  .١٥٦
 .المصرية

، ٣، طعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري): ١٩٧٩(فؤاد البهي السيد  .١٥٧
 .القاهرة، دار الفكر العربي

ناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة االعدادية تقويم م) : ١٩٩٩(كامل دسوقى محمود  .١٥٨
كلية التربية ، جامعة ، )غير منشورة(رسالة ماجستير فى ضوء مفهوم األمن ، 

 .، فرع بنها الزقازيق
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تقدير الذات وعالقته ببعض المخاوف لدى الطفل ) : ١٩٩٥( محمد لبنى الطحان .١٥٩
لعليا للطفولة ، جامعة عين معهد الدراسات ا،  )غير منشورة(رسالة ماجستير األصم ، 

 .شمس 

الصالبة النفسية والرغبة فى التحكم لدى ) : ٢٠٠٢(لولوة حمادة ، حسن عبداللطيف  .١٦٠
المجلد ،القاهرة،،رابطة االخصائيين النفسيين،مجلة دراسات نفسيةطالب الجامعة 

 .٢٧٢-٢٢٩، ص ص ) ٢(، العدد )١٢(

التشخيص والتنبؤ "، الجزء األول علم النفس االكلينيكى) : ١٩٨٥(لويس كامل مليكة  .١٦١
 .، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٣، ط" فى الطريقة االكلينيكية

عبدالرحمن العيسوى ، ) عده للعربيةأ(،  عدم األمان –اختبار األمان ) : ت.د(ماسلو  .١٦٢
 .القاهرة ، النهضة العربية 

، االسكندرية ،  والمرض النمو النفسى بين السواء) : ١٩٩٦(مجدى أحمد عبداهللا  .١٦٣
 .دار المعرفة الجامعية 

كراسة ˝ اختبار مركز التحكم عند االطفال والمراهقين) : ١٩٩٠(مجدى حبيب  .١٦٤
 .، القاهرة ، دار النهضة المصرية  ˝تعليمات

،  سيكولوجية النمو من الميالد إلى المراهقة) : ٢٠٠٣(مجدى محمد الدسوقى  .١٦٥
 .، االنجلو المصرية القاهرة

مجلة فقدان األمن وعالقته بقوة األنا لدى المراهقين ، ) : ١٩٩٢(ابراهيم عيد  محمد .١٦٦
 . ١٩٠ – ١٦٣، ص ص ) ١٦(العدد،  كلية التربية وعلم النفس ، جامعة عين شمس

، القاهرة ، مركز  قدر االنسان بين الصراع والسعادة) : ٢٠٠١(محمد الجزار  .١٦٧
 .الكتاب

، القاهرة ، " علم نفس النمو المتقدم"ات النمو نظري) : ٢٠٠١(محمد السيد عبدالرحمن  .١٦٨
 .زهراء الشرق 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمستوى الطموح لدى ) : ٢٠٠٠(محمد النوبى محمد  .١٦٩
 .كلية التربية ، جامعة الزقازيق ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير األطفال الصم ، 

حديثة فى تأهيل المعوقين سمعياً  اتجاهات) : ٢٠٠٠(محمد بن عبدالمحسن التويجرى  .١٧٠
 . ٤١ – ١، ص ص ) ٣٦(العدد ،  مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيق، 
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المناخ األسرى وعالقته بالصحة النفسية لألبناء المراهقين ، ) : ٢٠٠٠(محمد بيومى  .١٧١
 . معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة،  )غير منشورة(رسالة ماجستير 

فعالية برنامج لألنشطة المدرسية فى تنمية تقدير الذات ) : ٢٠٠٧(حسين الما  محمد .١٧٢
كلية ،  )غير منشورة(رسالة ماجستير لدى عينة من المراهقين ذوى االعاقة السمعية ، 

 .التربية ، جامعة الزقازيق 

مجلة كلية التربية ، المعاقون واالندماج فى المجتمع ، ) : ١٩٩٥(محمد صديق محمد  .١٧٣
 . ٥٥ – ٤٦، ص ص ) ٢٤(، السنة ) ١١(العدد ،  عة المنياجام

، القاهرة ، مكتبة  تشخيصه –الوسواس القهرى ) : ١٩٩١(محمد عبدالظاهر الطيب  .١٧٤
 .االنجلو المصرية 

، االسكندرية ، دار  مبادئ الصحة النفسية) : ١٩٩٤( محمد عبدالظاهر الطيب .١٧٥
 .المعرفة الجامعية 

، دار الفكر  سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم) : أ ١٩٨٦(محمد عبدالمؤمن حسين  .١٧٦
 .الجامعى ، االسكندرية 

، دار الفكر الجامعى ،  مشكالت الطفل النفسية): ب  ١٩٨٦(محمد عبدالمؤمن حسين .١٧٧
 .االسكندرية 

، االسكندرية  الشخصية واألمراض النفسية والعقلية): ١٩٩٠(محمد عبدالمؤمن حسين .١٧٨
 . ، دار المطبوعات الجديدة 

 .، القاهرة ، دار الشروق  االسالم واألمن االجتماعى) : ١٩٩٨(محمد عمارة  .١٧٩

، ات، االمار االعاقة السمعية وبرنامج اعادة التأهيل) : ٢٠٠١(محمد فتحى عبد الحى  .١٨٠
 .دار الكتاب الجامعى

مجلة األمن العام ، معيار األمن العام فى المجتمع الحديث ، ) : ١٩٦٧(محمد نيازى  .١٨١
 .٤٠- ٣، ص ص ) ٣٨(العدد  ،الرياض 

دراسة عن مفهوم الذات وعالقته بمستويات الطمأنينة ) : ١٩٨٧(محمود حسين عطا  .١٨٢
- ١٠٣، ص ص ) ٣(، العدد) ١٥(، مجلد مجلة العلوم االجتماعية ، الكويتاالنفعالية ، 

١٢٨ . 
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الشعور باألمن النفسى فى ضوء متغيرات المستوى ) : ١٩٩٣(محمود حسين عطا .١٨٣
فى "لتحصيل الدراسى لدى طالب المرحلة الثانوية فى مدينة الرياض والتخصص وا

 .، جدة ، دار الخريجى " النمو االنسانى الطفولة والمراهقة

زواج األقارب وعالقته بالتحصيل الدراسى وتقبل ) : ٢٠٠٢(محمود محمد ميالد  .١٨٤
مجلة مشق ، الذات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من ذوى االحتياجات الخاصة بمدينة د

 . ٣٠٧ – ٢٨٣، ص ص ) ٢(، العدد ) ١٨(، المجلد  كلية التربية ، جامعة أسيوط

 .، بيروت ، دار النهضة العربية  علم نفس النمو) : ٢٠٠٢(مريم سليم  .١٨٥

تحقيق الذات والشعور باألمن النفسى لدى عينة ) : ٢٠٠٢(مشيرة عبدالحميد اليوسيفى  .١٨٦
مجلة البحث فى التربية وعلم النفس ، جامعة يا ، من المعيدين والباحثين بجامعة المن

 . ٣٩٣ – ٣٥٧، ص ص ) ٣(، العدد ) ١٥(مجلد ،  المنيا

المرجع فى ) : ٢٠٠٢(مصطفى حسين باهى ، حسين أحمد حشمت ، نبيل السيد حسن  .١٨٧
 .، القاهرة ، االنجلو المصرية  "تطبيقات - تحليالت  –نظريات "علم النفس الفسيولوجى 

 .، القاهرة ، مكتبة مصر  علم النفس االكلينيكى) : ١٩٦٧(مصطفى فهمى  .١٨٨

، مجلة التربية والتعليمالتسامح والتعليم واألمن البشرى ، ) : ١٩٩٨(نادية جمال الدين  .١٨٩
 . ٣٠ – ٣، ص ص ) ٣(، العددالمركز القومى للبحوث التربوية 

لمدرسى لدى دافعية االستكشاف البيئى كمنبئ لالستعداد ا) : ٢٠٠١(نبيل السيد حسن  .١٩٠
مجلد ،  جامعة المنيا مجلة البحث فى التربية وعلم النفس ،األطفال العاديين والصم ، 

 .  ٣٤٠ – ٣١٩، ص ص ) ٣(، العدد ) ١٤(

مقدمة ) : ١٩٩٧(نبيل عبدالفتاح حافظ ، عبدالرحمن سيد سليمان ، سميرة محمد سند  .١٩١
 .، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق فى علم النفس االجتماعى 

العالقة بين ) : ٢٠٠٥(نهال صالح الدين سليمان ، هدى عبدالحميد عبدالوهاب  .١٩٢
الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وادراك النجاح لالعبى االنشطة الرياضية ذوى 

، ص ص ) ٣(العدد،  مجلة كلية التربية ، جامعة المنوفيةاالحتياجات الخاصة ، 
٢٥٦- ٢٠٥ . 

، القاهرة ، دار  علم النفس والتكيف النفسى واالجتماعى) : ٢٠٠١(نوال محمد عطية  .١٩٣
 .القاهرة للكتاب 
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) ترجمة(، سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعليمهم): ٢٠٠٨(ان، مڨوهاالهان ، ك .١٩٤
 .عادل عبداهللا محمد ، عمان ، دار الفكر

سى االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة لألمن النف): ١٩٩٦( إبراهيم عبداهللاهشام  .١٩٥
 ، جامعة عين شمس مجلة االرشاد النفسى، ، لدى عينة من العاملين وغير العاملين

 . ٨٧-٢١ص ص ، )٥(العدد

مجلة كلية التربية ، دينامية شخصية مدمن الهيروين ، ) : ١٩٩٠(هناء يحيى أبوشهبة  .١٩٦
 . ٣٧٤ – ٣٥٥، ص ص ) ٥(، السنة) ١١(العدد،  جامعة الزقازيق

عالقة تقدير الذات بالقلق االجتماعى لدى االطفال  ) :٢٠٠٤(وحيد مصطفى كامل  .١٩٧
، مجلد  مجلة دراسات نفسية ، رابطة االخصائيين النفسيين المصريةضعاف السمع ، 
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 .شخصيتك

شارية لكل عبارة باهتمام وال إلجابة ولكن أنظر جيد للترجمة اإلليس هناك زمن محدد ل -
 .تتردد عند اإلجابة

 .جميع إجاباتك سوف تكون سرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي -



  اسةمالحق الدر
 

  
  

  
ً  ــــــــاراتالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ً دائما  نادراً  أحيانا
    أنا غير راض عن نفسى  ١

    أشعر بالوحدة حتى مع الناس ٢

     أشعر بمحبة اهللا لي  ٣

     اهتم بآالم الغير  ٤

     أقرض أظافرى دون شعور  ٥

     أحب االندماج مع اآلخرين   ٦

     أشعر بالراحة أثناء النوم  ٧

     ل من اآلخرين إعاقتى تشعرنى بأننى أق  ٨

     تفتر همتى بسهولة   ٩

     الناس يحترموني ويحبوني  ١٠

     أتجنب األعمال المجهدة   ١١

     ينقصنى الحب ممن حولى  ١٢

     أعتمد على نفسى فى حل مشكالتى   ١٣

     آلخرون من العاديين ينظرون إلي نظرات غريبةا  ١٤

     أستطيع حماية نفسى   ١٥

     عدة عند الحاجةأطلب المسا  ١٦

     أختار حاجاتى بنفسى   ١٧

     أساهم فى حل مشكالت اآلخرين  ١٨

     قرارتى الأثق بها   ١٩

     بآرائى يأخذ والديَّ  ٢٠

     أستطيع تحمل المسئولية   ٢١

     على تنفيذ قراراتى يشجعنى والديَّ  ٢٢

     أستطيع تدبر شئونى   ٢٣



  اسةمالحق الدر
 

  
  

ً  ــــــــاراتالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ً دائما  نادراً  أحيانا
     إخوتى السامعين علي يفضل والديَّ  ٢٤

      أكره االعتراف بخطئى  ٢٥

     أتشاجر كثيراً مع إخوتى  ٢٦

     أثور ألتفه األسباب   ٢٧

     أسرتى التثق فى قدراتى  ٢٨

      أتعلم من أخطائى وأصححها  ٢٩

     أشعر بالسعادة عندما يحدثنى السامعون بلغة اإلشارة  ٣٠

     أنا مظلوم فى الحياة   ٣١

     أصدقائى يحترمون رأيي  ٣٢

     أشعر أن مستقبلى مظلم وغير واضح   ٣٣

     تحركاتى يراقب والديَّ  ٣٤

     أخاف من التغيرات السريعة   ٣٥

     بمعرفة أصدقائى من الصم وضعاف السمع يهتم والديَّ  ٣٦

     أشعر بأن حياتى مهددة   ٣٧

     أعطف على الفقراء والمحتاجين   ٣٨

     م يالزمنىالتشاؤ  ٣٩

     أحاول مساندة المظلوم  ٤٠



  اسةمالحق الدر
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )ج(ملحـــــــق 
  

للمراهقني ذوي  الصالبة النفسيةالصورة النهائية ملقياس (
  )اإلعاقة السمعية

  
  الباحثـة:  إعـداد

  



  اسةمالحق الدر
 

  
  

  )ج(ملحـق 
  سمعيةللمراهقني ذوي اإلعاقة ال الصالبة النفسية الصورة النهائية ملقياس 

  
  الباحثة: إعداد

  

  : بيانات الطالب
م  :االس

  

    

ن : الس
  

  
  

ة  ة/ الكلي : المدرس
  

    

نس : الج
  

  (          )أنثـــى   (          )ذكـر

ة ة اإلعاق : درج
  

  (          )جزئية   (          )كلية 

  (          )خارجية   (         )داخلية              :امة ــــــــــــــنوع االق

   تمثل رؤيتك لذاتك فى مواجهة عدد من المواقف،عبارة ) ٣٨(تكون المقياس الحالي من ي
  العبـــارة أن تبـــدي رأيـــك باختيـــار إجابـــة  فهـــموالمطلـــوب منـــك بعـــد 

ـ (واحدة من خالل مدرج ثالثي لإلجابة يشمل اإلجابـات التاليـة    ـ  – ادائًم   ). انـادرً  – اأحيانً
  .إلجابة التي تختارها وأمام كل عبارةأسفل ا) (عالمة وستقوم الباحثة بوضع 

  :تعليمات المقياس
لتي تتفق معك بعد لعبارات اآلتية، ثم قم باختيار اإلجابة اللترجمة اإلشارية ل اجيًد ظرأن -

  .فهمك للعبارة
في حالة عدم فهمك ألي عبارة من عبارات المقياس يمكنك االستفسار عنها لتوضيحها  -

 .أو طلب تكرارها مرة أخرى

 .ختار إجابتين للعبارة الواحدة وال تترك عبارة دون أن تختار إجابة لهاال ت -

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، وليس هناك إجابة أفضل من غيرها، ولكن أجب  -
 .بما يتفق مع رأيك ويتناسب مع شخصيتك

لكل عبارة باهتمام وال  نظر إلى الترجمة اإلشاريةليس هناك زمن محدد لإلجابة ولكن أ -
 .تتردد عند اإلجابة

 .جميع إجاباتك سوف تكون سرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي -



  اسةمالحق الدر
 

  
  

  
ً  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م ً دائما  نادراً  أحيانا
    وقاتهاأأصلى الفروض فى  ١

    أعجز عن ضبط مشاعرى ٢

     أستسلم للهزيمة بسهولة  ٣

     عبء على اآلخرين  أنا  ٤

     الكذب مباح طالما اليضر  ٥

     أبكى ألبسط األسباب   ٦

     أتهور عند مواجهة األمور  ٧

     أثق فى نفسى رغم إعاقتى  ٨

     نهج الغاية تبرر الوسيلةمأتبع   ٩

     أنا سريع الغضب واالنفعال   ١٠

     أخاف من المستجدات   ١١

     يستخدمون لغة اإلشارةأتجنب اآلخرين الذين ال  ١٢

     التزم بمراعاة آداب الطعام  ١٣

     أكره مخالفة اآلخرين لرأيي   ١٤

     أتوقع حدوث مشكالت كثيرة لى بسبب اعاقتى  ١٥

     أحضر مناسبات اآلخرين   ١٦

     أداوم على ممارسة التمارين الرياضية  ١٧

     أتجنب المواقف الضاغطة   ١٨

     ف المؤدية للفشلأحبط من المواق  ١٩

     أستطيع تحقيق طموحاتى والتعقنى اعاقتى  ٢٠

     أنفذ مايطلب مني بجد  ٢١

     أتخذ قراراتى فى الوقت المناسب   ٢٢

     المهام الشاقة تمرضنى  ٢٣



  اسةمالحق الدر
 

  
  

ً  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م ً دائما  نادراً  أحيانا
     أتحمل مسئولية أعمالى وسلوكياتى  ٢٤

     التزم بالصدق فى كل تصرفاتى  ٢٥

     أنا متردد فى تصرفاتى   ٢٦

     متعة الحياة فى تحديها  ٢٧

     أعتمد على نفسى فى إنجاز أمورى  ٢٨

     أتحمل مسئولية قراراتى الشخصية  ٢٩

     نجاحى يعتمد على مجهودى   ٣٠

     أحب تعلم األشياء الجديدة  ٣١

     أضطرب عند أى مواجهة مع السامعين  ٣٢

     أسعى للنجاح السعاد أسرتى  ٣٣

     ن داخلى تنبع قراراتى م  ٣٤

     إعاقتى  رغملدى عزيمة وإرادة قوية   ٣٥

     أساعد أصدقائى فى حل مشكالتهم   ٣٦

     يسعدنى تخفيف آالم اآلخرين  ٣٧

     يمكننى تحمل الصعاب واالحباطات  ٣٨
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Summary  
Introduction: 

an spend his life journey with his needs between his hands, he wants to 
satisfy his physical, economic, psychological, mental, religious needs and etc. 
Demands from around him he expected response from others, otherwise 
disappointed, and the need for security one of the most important needs, which 
is the essential component of mental health and psychological basis of the 
balance of the individual, he seeks to satisfy it in all stages of  life and it is the 
most in need when subjected to the pressures and frustrations that could lead 
to serious health threat and psychological imbalance. 

 Since adolescence is characterized by frequent conflicts and the 
pressures faced by adolescents - were normal or disabled- In his quest for 
independence and identity, therefore, they need sense of psychological 
security within the community around them with loyalty and belonging and 
mutual love, then generated a sense  of satisfaction, confidence and belief in 
self and others and can control of the pressing and challenging circumstances, 
adapt and strengthen their stability  against any mental disorders they may 
encounter in their lives. 

 The study problem: 
 The problem of the current lies in identifying the nature of the 

relationship between psychological sense of security and hardiness of 
adolescents with hearing disabilities, due to the scarcity of studies on the 
relationship between these variables among adolescents with hearing 
disabilities - in the researcher's knowledge - and the disclosure of the personal 
characteristics of the dynamics of both high and low sense of psychological 
security.  

The study importance:  
 The importance of the current study, in addressing an important subject, 

a sense of security is one of the most important psychological needs of 
adolescents, which seeks to satisfy  at this stage, adolescents with disabilities, 
especially hearing, which will help them  to cope with the pressures, stress, 
frustrations and strengthening personal sources in the face of these pressures, 
which lead them to satisfy their  need to increase the strength of the adolescent 
hardiness, psychological and social compatibility. 

The study Objectives:  
1- To identify the relationship between psychological sense of security and 
hardiness among hearing impaired adolescents.  
2- To predict of hardiness among adolescents with hearing impairment 
through the psychological dimensions of security.  
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3- To identify the dynamics of personal and psychological construction of 
high and low sense of psychological security adolescents. 

The study Terminology 
1- Psychological Security 
2- Psychological Hardiness 
3- Hearing Impaired Adolescents 

The study hypothesis: 
1- There is no a statistical positive correlation between the degree of 
psychological sense of security and levels of hardiness among hearing 
impaired adolescents. 
2-There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the psychological security according to sex (male - female), and 
the degree of disability (total - partial), and type of placement (residential– 
external).  
3- There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the hardiness according to sex (male - female), and the degree 
of disability (total - partial), and type of placement (residential – external). 
4- Some of the psychological dimensions of security predict hardiness among 
adolescents with hearing impairment. 
5- High and low sense of psychological security adolescents has specific 
personality dynamic. 

Study sample:   
 The current researcher used three representative samples of adolescents 

with hearing impairment, aged (15-21) years, their disability degree ranged 
(partial – total), and type of placement (residential – external) were selected at 
random. 
- The psychometric sample : 

 (180) male and female hearing impaired adolescents (87 males, 93 
females), aged between (15-21) years, and ranged in the degree of disability 
(partial (101) and the total (79)) participated in the study as a primary sample 
from middle and secondary students of the AL AMAL Institute for the Deaf 
and Hard of Hearing in Zagazig, and Atef Al Sadat school for the deaf and 
hard of hearing in the eastern province of Belbeas, Al sharkia governorate 
randomly. 

-The clinical sample: 
The clinical sample consisted of two terminals in accordance with the 

results on the scale of psychological security. 
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The study tools: 
-Psychometric tools:  
1- General data form. 
2- The scale of psychological security for hearing impaired adolescents 
(Researcher made). 
3- The scale of hardiness for hearing impaired adolescents (Researcher made). 
-Clinical tools:  
1- Case study form (by Ehab Elbeblawy, 1995). 
2- Personal interview form (by Hassan Mustafa. 1998). 
3- Thematic Aperception Test (Henry, Morgan, 1943). 

Static styles: 
In the light of the objectives and hypothesis of the current study the 

researcher used statistical methods to address the data and test the validity of 
assumptions, which were represented in the following: 
1- Measures of descriptive statistics to verify the distribution moderation. 
2- The simple correlation coefficient of Pearson. 
3- (T) Test as an indication of the significant differences between the means. 
4- Multi-steps Regression analysis. 

The study results:  
1- There is a statistical positive correlation (0, 01) between the degrees 
of psychological sense of security and levels of hardiness among 
hearing impaired adolescents. 
2- There are no significant statistically differences between hearing 
impaired adolescents in the psychological security according to sex 
(except, there is a significant statistically difference (0,05) in external 
security in favor of females) , and the type of placement (residential– 
external) and found a significant statistically difference in external 
security(0,01) and (0,05) in internal security and the total degree of 
psychological security according to the type of disability in favor of 
those with partial hearing impairment. 
3- There are no significant statistically differences between hearing impaired 
adolescents in the hardiness according to sex (except, there is a significant 
statistically difference (0, 01)) in female commitment, and the degree of 
disability (except there is a significant statistically difference (0, 05) in 
commitment in favor of those with partial hearing impairment), and type of 
placement. 
4- Some of the psychological dimensions of security predict hardiness among 
adolescents with hearing impairment. 
5- High and low sense of psychological security adolescents has specific 
personality dynamics. 



 

 ملخص الدراسة باللغة العربية
  :مقدمة

ى  عى إل ى يس ات الت ن الحاج ة م ه مجموع ين يدي ره وب ة عم ان رحل مية إيقضى االنس ن جس باعھا م ش
ه وإال أصيب  ا استجابة اآلخرين ل ع دائًم ه ويتوق ا من حول واقتصادية ونفسية وعقلية ودينية وغيرھا،يطالب بھ

وم األساسى للصحة النفسية وأساس وتعتبر الحاجة إلى األمن من أھم .باالحباط ر المق ذه الحاجات والتى تعتب ھ
التوازن النفسى للفرد،فيسعى الفرد إلى إشباعھا فى جميع مراحل حياته ويكون فى أشد الحاجة إليھا عند تعرضه 

  .حباطات شديدة قد تؤدى إلى تھديد صحته النفسية وتوازنه النفسى إلضغوط و
انوا أو  –ميز بكثرة الصراعات والضغوط التى تواجه المراھقين ولما كانت مرحلة المراھقة تت اديين ك ع

األمن النفسى داخل  –معوقين  ى الشعور ب م فى حاجة إل ذلك فھ ات الھوية،ل فى السعى من أجل االستقالل وإثب
د د ل ذ يتول ب المتبادل،حينئ اء والح والء واالنتم راده صالت ال ين أف ه وب ه بين م، تربط يط بھ ع المح يھم المجتم

اإلحساس بالرضا والقناعة والثقة فى النفس واآلخرين،األمر الذى يساعدھم على التحكم فى الظروف الضاغطة 
  .وتحديھا والتكيف معھا وتقوية صالبتھم النفسية ضد أية اضطرابات تواجھھم فى حياتھم 

  :مشكلة الدراسة)١(
باألمن النفسى والصالبة النفسية  تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة العالقة بين الشعور

للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية،نظًرا لندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين ھذين المتغيرين لدى المراھقين 
، والكشف عن الديناميات الشخصية المميزة لكل من مرتفعى  -في حدود علم الباحثة –المعوقين سمعًيا 

  . ومنخفضى الشعور باألمن النفسى
  :أھمية الدراسة)٢(

تتمثل أھمية الدراسة الحالية فى أھمية الجانب الذى تتصدى لدراسته،حيث يعد الشعور باألمن النفسى من 
أھم الحاجات التى يسعى المراھق إلى إشباعھا فى ھذه المرحلة وخاصة المراھق المعوق سمعًيا،والتى تساعده 

الشخصية فى مواجھة ھذه الضغوط، األمر الذى يؤدى معه  على مواجھة الضغوط واالحباطات وتقوية مصادره
  .إشباع ھذه الحاجة إلى زيادة صالبة المراھق النفسية وتوافقه النفسى واالجتماعى

  : أھداف الدراسة)٣(
  .الكشف عن عالقة األمن النفسى بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية   - أ
سى التى تنبئ بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة الكشف عن بعض أبعاد األمن النف  -  ب

 .السمعية 
 .معرفة ديناميات الشخصية المتميزة باألمن النفسى من المراھقين المعوقين سمعًيا - ج

 :مصطلحات الدراسة االجرائية)٤(
  . Psychological Securityاألمن النفسي  -١
  . Psychological Hardinessالصالبة النفسية  -٢
 . Hearing Impaired Adolescentsلمراھقون المعوقون سمعًيا ا -٣

 :فروض الدراسة )٥(
التوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجات الشعور باألمن النفسي ودرجات الصالبة  -١

  .النفسية لدى المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية
اإلعاقة السمعية في األمن التوجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوي  -٢

داخلية (، ونوع اإلقامة )جزئية –كلية (ودرجة اإلعاقة ) إناث –ذكور (النفسي طبًقا للجنس 
  ).خارجية –

التوجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوي اإلعاقة السمعية في  -٣
،ونوع اإلقامة )جزئية –ية كل(، ودرجة اإلعاقة )إناث –ذكور (الصالبة النفسية طبًقا للجنس 

 ).خارجية –داخلية (
تنبئ بعض أبعاد األمن النفسى دون غيرھا بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوي اإلعاقة  -٤

 .السمعية
 .تتصف شخصية مرتفعى ومنخفضى الشعور باألمن النفسي بديناميات شخصية مميزة لھما -٥

 :عينة الدراسة)٦(
ات ممث الث عين ة ث تخدمت الباحث ين اس ا ب ارھم م ت أعم معًيا، تراوح وقين س راھقين المع ة للم -١٥(ل

ارى)١٨(سنة بمتوسط عمر زمنى)٢١ ة )٢.١٢(عاًما وانحراف معي ة كلي ابين إعاق اقتھم م ،وتراوحت درجة إع
  ):داخلية وخارجية(وإعاقة جزئية،واختلفت نوعية إقامتھم مابين إقامة



 

  :العينة االستطالعية) أ(
ن تطالعية م ة االس ت العين معًيا )٩٣(تكون وقين س راھقين المع ن الم ة م ا وطالب   طالًب

د األمل للصم وضعاف السمع ) ذكور ٤٣إناث، ٥٠( ة من طالب معھ ة والثانوي من طالب المرحلتين اإلعدادي
ابين ارھم م ت أعم ة الزقازيق،تراوح ى)٢١-١٥(بمدين ر زمن ط عم نة بمتوس راف )١٨(س ا وانح عاًم

ارى ين )٢.١٢(معي ا ب اقتھم م ة إع ة(،وتراوحت درج ة جزئي ة كليةوإعاق ابين )إعاق امتھم م ة إق ت نوعي ،واختلف
  ).داخلية و خارجية (

  : العينة السيكومترية) ب(
ن ية م ة األساس ة الدراس ت عين معًيا )١٨٠(تكون وقين س راھقين المع ن الم ة م ا وطالب  ٨٧(طالًب

ور، اث٩٣ذك ين)إن ا ب ارھم م ت أعم نة)٢١-١٥(،تراوح ى س ر زمن ط عم راف )١٨(بمتوس ا وانح عاًم
د ) ١٠١(وإعاقة جزئية وعددھم ) ٧٩( ،وتراوحت درجة إعاقتھم ما بين إعاقة كلية وعددھم)٢.١٢(معيارى ،وق

تم اختيار عينة الدراسة األساسية من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية من معھد األمل للصم وضعاف السمع 
  .ھيد عاطف السادات للصم وضعاف السمع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقيةبمدينة الزقازيق،ومدرسة الش

  :العينة الكلينيكية) ج(
  .تكونت العينة الكلينيكية من حالتين طرفيتين وفقاً لدرجاتھما على مقياس األمن النفسى 

  :أدوات الدراسة)٧(

  :أدوات الدراسة السيكومترية -
  .استمارة بيانات عامة  .١
 ) .الباحثة: إعداد(ي للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية        مقياس األمن النفس .٢
 ).الباحثة:  إعداد(مقياس الصالبة النفسية للمراھقين ذوى اإلعاقة السمعية     .٣
 :أدوات الدراسة الكلينيكية -
 ).١٩٩٥ايھاب الببالوى،: إعداد(استمارة دراسة الحالة                         -١
 ) .١٩٩٨حسن مصطفى،: إعداد(الشخصية                    استمارة المقابلة -٢
 ).محمد نجاتى،أنور حمدى: ترجمة(اختبار تفھم الموضوع للكبار              -٣

 :األساليب اإلحصائية)٨(
في ضوء أھداف وفروض الدراسة الحالية استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات 

  :التي تمثلت في اآلتيواختبار صحة الفروض و
  .مقاييس اإلحصاء الوصفى للتحقق من اعتدالية التوزيع  .١
 .معامل االرتباط البسيط لبيرسون .٢
 .لداللة الفروق بين المتوسطات) ت(اختبار .٣
 .تحليل اإلنحدار متعدد الخطوات .٤

 :نتائج الدراسة)٩(
  -:أسفرت نتائج الدراسة عن 

بين درجات الشعور باألمن النفسى ) ٠.٠١(عند مستوىوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا  -١
  .ودرجات الصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية 

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية فى األمن  -٢
فى األمن الخارجى  ٠.٠٥النفسى طبًقا للجنس فيما عدا وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 

لصالح االناث ، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإلعاقة 
فى )٠.٠١(السمعية فى األمن النفسى طبًقا لنوع االقامة،بينما وجدت فروق دالة إحصائًيا عند مستوى

الكلية لألمن النفسى طبًقا فى بعد األمن الداخلى والدرجة )٠.٠٥(بعد األمن الخارجى وعند مستوى 
 .لدرجة اإلعاقة لصالح ذوى اإلعاقة الجزئية 

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية فى الصالبة  -٣
فى بعد االلتزام لصالح ) ٠.٠١(النفسية طبًقا للجنس فيما عدا وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 

م وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية فى االناث،وعد
فى بعد )٠.٠٥(الصالبة النفسية طبًقا لدرجة اإلعاقة فيما عدا وجود فروق دالة احصائًيا عند مستوى

االلتزام لصالح اإلعاقة الجزئية،وعدم وجود فروق دالة احصائًيا بين متوسطى درجات المراھقين 
 . ى اإلعاقة السمعية فى الصالبة النفسية طبًقا لنوع اإلقامةذو

 .تنبئ أبعاد األمن النفسى بالصالبة النفسية لدى المراھقين ذوى اإلعاقة السمعية  -٤



 

 . تتصف شخصية مرتفعي ومنخفضي األمن النفسي بديناميات شخصية مميزة لھما -٥
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  فوقية حسن رضوان 
  

أستاذ الصحة النفسية ومدير مركز 
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 كلية التربية ــ جامعة الزقازيق

  

  الدكتــــور

  محمد عبدالمؤمن حسين 
  

  أستاذ الصحة النفسية المساعد
 كلية التربية ــ جامعة الزقازيق

                                                      

                               
  

  جامعة الزقازيق 
  كلية التربية

  قسم الصحة النفسية
  

  

  
  األمن النفسى وعالقته بالصالبة النفسية

  يةسمعلدي المراھقين ذوي اإلعاقة ال  

  كلينيكية-دراسة سيكومترية

  

  ةرسالة مقدمة من الباحث
  

  مروة السيد على الھادى
  معيدة بقسم الصحة النفسية

  
  لنيل درجة الماجستير في التربية
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