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 إهداء
 :أهدي بحثي المتواضع إلى 

  .رحمهم اهلل وأسكنهم فسيح جناته أشقائيروح أبي الغالية وأرواح  -
لى أختي العزيزةت في سبيل تربيتي رة المحتسبة التي ضح  أمي الصاب -  . وا 
لت الكثير وبذلت الجهد الكبير وشاطرتني الصبر من زوجتي الغالية التي تحم   -

 .أجل إنهاء هذه الدراسة 
 .ت كبدي وسر سعادتي في الحياة اأبنائي فلذ -
 .أصدقائي وزمالئي الذين هم نبراس الحياة وشموعها المضيئة  -
العلمي في جميع أنحاء العالم وفي أرضنا الحبيبة اد البحث طلبة العلم ورو   -

 .فلسطين على وجه الخصوص 
الجامعة اإلسالمية والهيئة التدريسية بقسم علم النفس بكلية  ،اءجامعتي الغر   -

 .التربية 
أسرانا الصامدين في وجه .. جرحانا البواسل .. الشهداء األكرم منا جميعًا  -

 .الظلم والطغيان 
 
 



 ب
 

 شكر وتقدير
 

الحمد هلل رب العالمين، حمد الشاكرين الموحدين، والصالة والسالم على سيد الخلق       
  . ، وعلى آله وصحبه أجمعينسيدنا محمد بن عبد اهلل الصادق األمين ،والمرسلين

 
نه لمن إن الحمد والشكر       هلل الذي أعانني ويسر لي أمري ووفقني على إنجاز هذه الدراسة ، وا 

ي عاطف األغا الذي قام سروري أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضل المرب  اعي و د
والذي اتسع صدره لي في مساعدتي على تخطي العقبات التي ، باإلشراف على هذه الدراسة

كما أتقدم بجزيل الشكر  ،واجهتني أثناء دراستي وتقديم كل ما يلزم من أجل إنجاز هذه الدراسة
بالجامعة اإلسالمية بغزة  ،بقسم علم النفس بكلية التربية ،واالحترام إلى الهيئة التدريسية والتقدير

مين السادة المحك   واالمتنان إلى شكرأتقدم بال ، كماقدموه من أجل إتمام هذه الدراسة على كل ما
 .على قيامهم بتحكيم أدوات الدراسة

 
شحادة  /الدكتور الفاضل والتقدير إلى عمي الشيخكما ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر       

السويركي على قيامه بالتدقيق اللغوي لهذه الرسالة وتقديم كل النصح واإلرشادات التي ساعدتني في 
 .إنجاز هذه الدراسة 

 
وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى جميع العاملين والطلبة في مدرسة النور واألمل للمكفوفين      

، كما أتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون االجتماعية على الدراسة أدواتعدتهم لي في تطبيق على مسا
  .تقديمها اإلحصائيات الالزمة لإلعاقة البصرية في قطاع غزة

 
 .وكل الشكر والتقدير إلى جميع أصدقائي وزمالئي الذين ساعدوني في إتمام هذه الدراسة      

 
 

 رمزي شحدة السويركي/ الباحث 
 
 
 
 



 ت
 

  ملخص الدراسة
االعتمادية وجودة الحياة لدى المعاقين بصريًا / األمن النفسي وعالقته باالستقالل 

 بمحافظات غزة
 رمزي شحدة السويركي  :إعداد الباحث 
 عاطف عثمان األغا: إشراف الدكتور

االعتمادية /ت كل من األمن النفسي واالستقاللهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستويا       
لى التحقق من و وجودة الحياة لدى الطلبة المعاقين بصريًا في مدرسة النور واألمل للمكفوفين،  ا 

االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة /ن األمن النفسي وكل من االستقاللوجود عالقة ارتباطية بي
لى  التحقق من وجود عالقة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة، وا 

االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة /األمن النفسي وكل من االستقالل تنبؤية بين
إلى التحقق من وجود فروق  كما هدفتاإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة، 

ى عينة الدراسة االعتمادية وجودة الحياة لد/مستويات األمن النفسي واالستقاللجوهرية في 
عزى لمتغيرات الجنس ودرجة اإلعاقة والمرحلة التعليمية، وقد اتبع الباحث بمحافظات غزة ت  

المنهج الوصفي التحليلي لتحليل ومعرفة نتائج الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 
وتكونت عينة االعتمادية وجودة الحياة، /لألمن النفسي واالستقالل استبيانات بإعداد ثالثة
طالبًا وطالبة من طلبة مدرسة النور واألمل للمكفوفين بمحافظات غزة من  57الدراسة من 

الصف السابع وحتى الحادي عشر، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية منها المتوسط 
الحسابي النسبي ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل ارتباط 

    ، واختبار تحليل التباين األحادي (T- Test)بيرسون، ومعادلة سبيرمان براون واختبار ت 
 (One-Way ANOVA ) و اختبارLSD  تحليل االنحدار الخطي و(Simple Linear 

Regression) أن مستوى األمن النفسي لدى : ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
مما يعني توفره بدرجة عالية لدى المعاقين بصريًا، % ..91النسبي المعاقين بصريًا بلغ وزنه 

وهذا يعني  ،%65.6االعتمادية لدى المعاقين بصريًا /الوزن النسبي لمستوى االستقاللوبلغ 
لدى المعاقين بصريًا، كما أن مستوى جودة الحياة لدى المعاقين بصريًا  متوسطةتوفره بدرجة 

وتوجد عالقة وهذا يعني توفرها بدرجة جيدة لدى المعاقين بصريًا،  ،%57.1بلغ وزنه النسبي 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي وجودة الحياة وال توجد عالقة ارتباطية ذات 

، كما توجد عالقة تنبؤية بين األمن االعتمادية/ئية بين األمن النفسي واالستقاللداللة إحصا
وال توجد ، العتماديةا/لواالستقال توجد عالقة تنبؤية بين األمن النفسي النفسي وجودة الحياة وال

االعتمادية تعزى لمتغير /وى كل من جودة الحياة واالستقاللفروق ذات داللة إحصائية في مست
عزى لمتغير الجنس ت  كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي  ،الجنس



 ث
 

ى كل من األمن النفسي د فروق ذات داللة إحصائية في مستو كما ال توج، لصالح الذكور
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في  ،عزى لمتغير درجة اإلعاقةاالعتمادية ت  /واالستقالل

 .اقة لصالح أصحاب اإلعاقة الجزئيةعزى لمتغير درجة اإلعمستوى جودة الحياة ت  
األمن النفسي وجودة الحياة  مستوى كل منكما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في       
        كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ،المرحلة التعليمية لمتغير عزىت  

وقد تم ، ية لصالح طلبة المرحلة الثانويةاالعتمادية تعزى لمتغير المرحلة التعليم/االستقالل
  .المجتمع الفلسطيني وثقافته واقعفي ضوء  مناقشة النتائج ووضع التوصيات والمقترحات
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة المحتوى
 أ اإلهداء -
 ب شكر وتقدير -
 ت ملخص الدراسة باللغة العربية -
 ج فهرس المحتويات -
 د قائمة الجداول -
 ز قائمة األشكال -
 س قائمة المالحق -

 

 1 لفية الدراسة خ  : الفصل األول (1
 2 مقدمةال 
  6 مشكلة الدراسة 
 5 أهداف الدراسة 
  8 أهمية الدراسة 
 مصطلحات الدراسة 
 حدود الدراسة 

9 
11 

 11  اإلطار النظري:  الفصل الثاني (2
 12 األمن النفسي :المتغير األول 

 1 المقدمة. 
 17 مفهوم األمن النفسي 
 16 تعريفات األمن النفسي 
 18 تعريف األمن النفسي في اإلسالم 
  22 األمن النفسي في اإلسالممقومات 
 26 خصائص األمن النفسي 
 25 حاجة الفرد إلى األمن النفسي 
 29 العوامل المؤثرة في األمن النفسي 
 4. أساليب تحقيق األمن النفسي 
 7. اآلثار المترتبه على انعدام الشعور باألمن النفسي 
 6. النظريات المفسرة لألمن النفسي 

 
 



 ح
 

  41 االعتمادية/ االستقالل: المتغير الثاني 
  42 المقدمة 
 4 تعريف االستقالل النفسي. 
 44 مظاهر االستقالل النفسي 
 44 االستقالل النفسي في مراحل العمر المختلفة 
 47 العوامل المؤثرة في االستقالل النفسي 
 71 العالقة بين التوافق واالستقالل عن الوالدين 
 72 االعتماد على الغير أو االتكالية 
 7 أثر األسرة في نمو الطفل االجتماعي. 

 

  85 جودة الحياة: المتغير الثالث 
 79 مقدمة 
 79 الصعوبات التي تواجه تعريف جودة الحياة 
  ً61 جودة الحياة لغة واصطالحا 
 6 نظرة تاريخية عن جودة الحياة. 
 64 جودة الحياة مباديء 
 67 مقومات جودة الحياة 
 66 أبعاد جودة الحياة 
 51 جودة الحياة مظاهر 
 52 جودة الحياة قياس 

 

  ً67 المعاقون بصريا 
 55 المقدمة 
 55 تعريفات اإلعاقة البصرية 
 58 تصنيفات اإلعاقة البصرية 
 59 مظاهر اإلعاقة البصرية 
 81 نسبة انتشار اإلعاقة البصرية 
 81 أسباب اإلعاقة البصرية 
 84 العوامل المؤثرة على اإلعاقة البصرية 
 84 قياس وتشخيص اإلعاقة البصرية 
  ً87 خصائص المعاقين بصريا 
  ً88 المشكالت التي يواجهها المعاقون بصريا 
  ً91 المهارات التي يحتاج إليها المعاقون بصريا 
  ً91 خطوات تأهيل المعاقين بصريا 
   وا اإلعاقة البصرية نماذج ألشخاص تحد 
 تعقيب عام على اإلطار النظري 

92 
94 



 خ
 

 98 الدراسات السابقة: الفصل الثالث  (3
  ً96 الدراسات التي تناولت األمن النفسي: أوال 
  ً111 االعتمادية/الدراسات التي تناولت االستقالل: ثانيا 
  ً114 الدراسات التي تناولت جودة الحياة: ثالثا 
 تعقيب عام على الدراسات السابقة 
  الدراسات السابقةالخصائص التي تميزت بها الدراسة الحالية عن 
 فرضيات الدراسة 

118 
11. 
114 

 

 117 اجراءات الدراسة: الفصل الرابع  (4
 115 المقدمة 
 115 منهج الدراسة 
 115 مجتمع الدراسة 
 118 عينة الدراسة 
 119 وخطوات بنائها أدوات الدراسة 
 1.6 األساليب اإلحصائية 

 

 135 نتائج الدراسة : الفصل الخامس  (8
  1.9 نتائج تساؤالت الدراسة  عرض:أواًل 
 ومناقشته األول وتفسيره لتساؤلعرض نتائج ا                                                                  
 ومناقشته الثاني وتفسيره اؤلستعرض نتائج ال                                           
 ومناقشته الثالث وتفسيره اؤلستعرض نتائج ال 
  نتائج فرضيات الدراسةعرض : ثانيًا                                                                                
 ومناقشتها عرض نتائج الفرضية األولى وتفسيرها                
 ومناقشتها عرض نتائج الفرضية الثانية وتفسيرها 
 ومناقشتها سيرهاعرض نتائج الفرضية الثالثة وتف 
 ومناقشتها عرض نتائج الفرضية الرابعة وتفسيرها 
 ومناقشتها عرض نتائج الفرضية الخامسة وتفسيرها 
 تفسير عام ومناقشة عامة لنتائج الدراسة 

  

1.9 
141 
14. 
147 
147 
148 
171 
175 
16. 

     168 

 151 والمقترحاتالتوصيات   -          
 .15 والمراجعالمصادر   -          
 .15 المراجع العربية  -          
 185 المراجع األجنبية  -          

 191 المالحق  -           
 211 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية  -           



 د
 

 داولــة الجقائمـ
 
 
 

 رقم الصفحة محتوى الجدول رقم الجدول

 63 قياس جودة الحياة من نظرات مختلفة (1)

سنة فأكثر في  82توزيع اإلعاقة البصرية بين األفراد ذوي اإلعاقة  (2)
 51 محافظات قطاع غزة

(.) 
سنة في  82توزيع اإلعاقة البصرية بين األفراد ذوي اإلعاقة دون 

 51 محافظات قطاع غزة

(4) 
سنة فأكثر  82األسباب الرئيسة لإلعاقات البصرية لألفراد ذوي اإلعاقة 

 53 (توزيع نسبي) الرئيسحسب السبب 

(7) 
سنة  82األدوات والخدمات التي يحتاجها األفراد ذوي االعاقة البصرية 

 91 (نسبة مئوية)فأكثر 

 115 (57=ن)للطلبة المعاقين بصريًا  الخصائص الديموغرافية (6)

(5) 
من النفسي والدرجة الكلية األ استبيانبعاد أمعامالت االرتباط بين 

 120 للمقياس

 121 ول والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات البعد األ (8)
 121 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد (9)
 122 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد (11)
 123 والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع  (11)

(12) 
لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي " ت"نتائج اختبار 
 124   االستبيانبعاد أالدرجات على 

 128 من النفسي وابعاده  األ الستبانةقيمة معامل ألفا كرونباخ وعدد الفقرات  (.1)

بعد بعاده قبل و أو  لالستبيانة النصفية معامالت الثبات بطريقة التجزئ (14)
 127 التعديل

(17) 
والدرجة  االعتمادية/االستقالل استبيانمعامالت االرتباط بين فقرات 

 126 لالستبيانالكلية 

(16) 
لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي " ت"نتائج اختبار 
 125  االستبيانبعاد أالدرجات على 

(15) 
والدرجة الكلية  جودة الحياة استبيانبعاد أمعامالت االرتباط بين 

 130 لالستبيان

 131 ول والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات البعد األ (18)
 132 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد (19)



 ذ
 

 رقم الصفحة محتوى الجدول رقم الجدول

 132 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد (21)
 133 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد (21)

(22) 
لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي " ت"نتائج اختبار 
 134 االستبيانبعاد أالدرجات على 

 138   بعادهأو  جودة الحياة الستبيانقيمة معامل ألفا كرونباخ وعدد الفقرات  (.2)

(24) 
بعاده قبل و بعد أو  لالستبيانمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 137 التعديل

(27) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لالمن 

 139 النفسي و أبعاده

(26) 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

 141 االعتمادية/لالستقالل

(25) 
 الستبيانالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

 143 جودة الحياة و أبعاده

(28) 
من النفسي وكل من معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين من األ

االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية / االستقالل 
 ةمحافظات غز والثانوية للمعاقين بصريًا في 

147 

(29) 
من النفسي وكل من معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين األ

االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية /االستقالل
 للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

146 

(.1) 
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية ملخص 

على األمن النفسي  التابعر وهو المتغي  االعتمادية / الستبيان االستقالل
 (المستقلالمتغير )

145 

(.1) 
ملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية لبعد 
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 .ةــــالمقدم

استحق مجال اإلعاقة والمعاقين االهتمام الباالغ فاي السانوات األخيارة ، ويرجاع هاذا االهتماام        
كغيارهم مان أفاراد المجتماع لهام الحاق فاي الحيااة وفاي  المعااقينن أبا ،إلى نظرة المجتمعاات المتزايادة

ن اهتمااام إفاا ،هااذا ماان ناحيااة وماان ناحيااة أخاارى ،النمااو بأقصااى مااا تمكاانهم منااه قاادراتهم وطاقاااتهم
والتحاول مان اعتباارهم  األفاراديرتبط بتغيير النظرة المجتمعية إلى هاؤالء  المعاقينالمجتمعات بفئات 

مماا يحااتم تنمياة هااذه  ،كجازء ماان الثاروة البشاارية ،اقتصاادية علااى مجتمعااتهم إلااى النظار إلاايهم ةعالا
 . ممكن د  الثروة واالستفادة منها إلى أقصى ح

  ،ذوقتاال والشام  و ماسلال والبصار  و السامع: ن يعتمد علاى حواساه الخماس وبما أن اإلنسا      
في الحصول على المعلوماات والتعارف علاى البيئاة المحيطاة باه ، وأي اخاتالل أو فقادان لواحادة أو 

حاسة اإلبصاار ن إوحيث  ،أكبر على الحواس األخرى المتبقية أكثر من تلك الحواس يعني اعتماداً 
عاالوة علاى أن الجازء األكبار  ،اعل التي تتم بين اإلنسان وبيئتاهفي عملية التف جداً  مهماً  تلعب دوراً 

ن تلاك الحاساة هاي التاي تتاولى عملياة تنسايق وتنظايم إفا ،من التعليم يتم عن طريق حاسة اإلبصار
 .االنطباعات التي يتم استقبالها عن طريق الحواس األخرى 

لو استطاع التخلص منه  نتيجة لعجزه ويود   محدوداً  قاً ضي   يعيش عالماً  فالمعاق بصرياً  هعليو       
واتجاهااات اجتماعيااة  ،فهاو لديااه حاجااات نفساايه ال يساتطيع إشااباعها ،والخاروج إلااى عااالم المبصاارين

كال هاذا ياؤدي  ،ويواجه مواقاف فيهاا أناواع مان الصاراع والقلاق ،تحاول عزله عن مجتمع المبصرين
التكيااف مااع البيئااة  وءقااد تااؤدي بااه إلااى ساا ،إلااى أن يحيااا حياااه نفساايه غياار سااليمة بالمعاااق بصاارياً 
 .المحيطة به 

وذلااك  ،مثاال غياارهم العاااديين قين بصاارياً اوماان هنااا تنبااع الحاجااة إلااى الخاادمات اإلرشااادية للمعاا     
والتغلب على اآلثاار النفساية  ،صةلمساعدتهم على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكالتهم الخا

وتعااديل ردود الفعاال لالتجاهااات  ،مثاال الصااراع والقلااق واإلحباااط واالنطااواء ،المترتبااة علااى إعاااقتهم
التربااااوي وتقاااديم خاااادمات اإلرشااااد  ،االجتماعياااة السااالبية التااااي تحااااول عاااازلهم عااان األفاااراد العاااااديين

والصااحة النفساية والتغلاب علاى المشااكالت واألساري والمهناي المناسابة لهام ماان أجال تحقياق التوافاق 
كونهاا توضاح العالقاة باين أهام الحاجاات النفساية ومان هناا تنباع الدراساة الحالياة  ،التي يعانون منها

التاي يكاون المعااق بصارياً  بحاجاة ماساة لهاا ، فااألمن النفساي الاذي يحتاجاه المعااق بصاريًا يارتبط 
 .االعتمادية و جودة الحياة / قالل لعل من أبرزها االست ،بمتغيرات نفسية متعددة
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وقبل الخوض واإلساهاب فاي المتغيارات والحاجاات النفساية للمعااق بصاريًا ، الباد أن نتوقاف        
أن  *( 26:1997سسيسـالم   )  فاي ( Barraga,1976) عند مفاهيم اإلعاقة البصارية ، وتعرفهاا باراجاا 

سائل العادية ، ولذلك فهو في حاجة إلى تعديالت المعاق بصريًا الذي تحول إعاقته دون تعلمه بالو 
  (36:1998) ساليمان ويعرفه  ،خاصة في المواد التعليمية وفي أساليب التدريس وفي البيئة المدرسية

بااأن المعاااق بصااريًا هااو الااذي يصاااب بقصااور بصااري حاااد ممااا يجعلااه يعتمااد علااى القااراءة بطريقااة 
 .برايل 

الشاخص الاذي ال يساتطيع أن يجاد طريقاة دون قياادة " بأناه  ،وتعرف نظمية سرحان الكفياف       
فااي بيئااة غياار معروفااة لديااه ، أو ماان كاناات قدرتااه علااى اإلبصااار عديمااة القيمااة االقتصااادية أو ماان 

   "دي كاناااااااااااات قاااااااااااادرة بصااااااااااااره ماااااااااااان الضااااااااااااعف بحيااااااااااااث يعجااااااااااااز عاااااااااااان مراجعااااااااااااة عملااااااااااااه العااااااااااااا
                             . ( 44:1998الحديدي   )

اا ،أمااا األماان النفسااي للمعاااق بصاارياً        ة يتمناهااا بشااكل دائاام ، ويختلااف مسااتوى فهااو حاجااة ملح 
وال  ،األماان النفسااي لاادى المعاااقين بصااريًا وفقااًا للفااروق الفرديااة واالخااتالف فااي القاادرات واإلمكانااات

 .د له معالم طريقه في الحياة كونه يحد   ،يختلف اثنان بأهمية األمن النفسي للمعاق بصرياً 

ووقايتهاا مان  همقدار ما يحتاج إليه الفرد مان حماياة لنفسا: " بأنه األمن النفسي ويعرف الكناني    
مثال تقلباات المنااخ والطبيعاة واألوبئاة واألماراض والحاروب وعادم ، الظروف التي تشكل خطرًا علياه

والتقلياااال ماااان القلاااق المرتفااااع المصاااااحب للمسااااتقبل  ،االساااتقرار السياسااااي واالقتصااااادي واالجتمااااعي
                                                                                                               .(  1985 : 93 الكناني)  "سواء فيما يتعلق بدراسته أو عمله أو مأكله أو ملبسه ،المجهول

أي سالمًا من تهديد أخطار العايش أو ، كون المرء آمناً "  يعرف دسوقي األمن النفسي بقوله و       
قااة بالااذات والتاايقن ماان أن الماارء ينتمااي ثب ماان تملااك الاانفس والوهااو اتجاااه مرك اا، مااا عنااده قيمااة كبياارة

 فيها الفرد بالسالمة واألمن وعدم التخاوف حالة يحس  : ويرى أن األمن" لجماعات إنسانية لها قيمتها
رضاءهاويكون فيها إشباع الحاجات ،  وهو اتجاه مركب مان تملاك الانفس بالثقاة بالاذات ، مكفوالن وا 

 .( 1990 : 1329 دسوقي). لها قيمة إنسانيةوالتيقن من أن المرء ينتمي إلى جماعات 

مات األساسية لحياته غير وأن المقو  ، ةاآلمن نفسيًا هو الذي يشعر أن حاجاته مشبعوالشخص     
وفي حالة حرمانه من ، واإلنسان اآلمن نفسيًا يكون في حالة توازن أو توافق أمني، ضة للخطرمعر  

 . األمن يكون فريسة للمخاوف مما ينعكس سلبًا على شتى جوانب حياته

 . يشير الرقم االول لسنة النشر والثاني لرقم الصفحة* 
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أن الحاجااااة إلااااى األماااان هااااي حاجااااة ساااايكولوجية جوهرهااااا السااااعي ( 660:1994الحفنــــي  )وياااارى       
 .المستمر للمحافظة على الظروف التي تضمن إشباع الحاجات البيولوجية والسيكولوجية

نهاا محاور  (18:1994ناصـر  )في حاين يؤكاد       علاى أن حاجاة األمان مان أهام حاجاات اإلنساان وا 
مكاناتااه العضاالية والجساادية إلشااباع تلااك  ر اإلنسااان كاال  يسااخ  نشاااط الساالوك اإلنساااني بحيااث  قااواه وا 

، وفلساافاته، ونظراتااه لمااا ءهالحاجااة، وشااعور اإلنسااان بالحاجااة إلااى األماان يساايطر عليااه، ويحاادد آرا
أقل أهمية من  ما في الوجود يعد   حوله من البيئة المحيطة، وأنه يعيش لألمن وحده باحثًا عنه، فكل  

 .األمن

        ( 1966" ) حامــــد زهــــران " كماااا أن انعاااادام الشااااعور بااااألمن ياااارتبط بعاااادم توافاااق الفاااارد ، ويشااااير       
 .إلى أن المرض النفسي نوع من فقدان األمن 

ويرى الباحاث أن الشاعور بااألمن النفساي حاجاة ضارورية للمعااقين بصاريًا مان أجال الحصاول      
بات والمشكالت النفسية واالجتماعية التي يواجههاا فاي على التوافق الشخصي والتغلب على الصعو 
 .حياته ، ويحاول أن يقارب حياته باألسوياء 

ومن الحاجات الضرورية التاي يساعى المعااق بصاريًا إلاى تحقيقهاا هاي الحاجاة إلاى االساتقالل      
 نالااذي النفسااي والبعااد عاان االعتماديااة قاادر اإلمكااان ، لعاال المعاااق بصااريًا هااو ماان أكثاار األشااخاص

بااالخطر والتهديااد نتيجااة فقااده لبصااره ممااا ينااتج عاان ذلااك شااعوره بااالنقص واالتكاليااة علااى  ونيشااعر 
يحااول التغلاب علاى " كالعصاا " اآلخرين المحيطاين باه ، فمان خاالل اساتخدامه لاألدوات المسااعدة 

تادريجيًا وهذا مثال حي لسعي المعاق نحاو االساتقاللية والاتخلص  ،مشكلة االعتمادية بجهده الفردي
 . من االتكال واالعتماد على اآلخرين 

ورغم أن كثيرًا من نظرياات النماو النفساي تشاير بشاكل أو باىخر إلاى مفهاوم االساتقالل النفساي      
  Differentiation، التمااااااااااايز  Identityيات مختلفااااااااااة مثاااااااااال الهويااااااااااة أو الفرديااااااااااة تحاااااااااات مساااااااااام  

ن أولاى النظرياات التاي تحاادثت عان هاذا المفهااوم كانات نظرياة التحلياال النفساي تحات مصااطلح أال إ
، حيث ترى أن الباعث لدى الفرد نحو التوافق  Separation-Individuationاالستقالل والفردية 

النفسااااي الصااااحيح يعتمااااد بدرجااااة كبياااارة علااااى قدرتااااه علااااى االسااااتقالل نفساااايًا عاااان والديااااه واكتسااااابه 
  ( 257:1998عبد الرحمن   )  .لهوية كشخص مستقللإلحساس با

ويمثال االساتقالل النفسااي وتحقياق الهوياة الشخصااية واحادًا ماان أهام مظااهر النمااو فاي مرحلااة       
المراهقة ، والمراهقة المتأخرة وبداية الرشد بصفة خاصة وال يحدث ذلك بشكل فجائي ولكان بطريقاة 
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فترض أن االستقالل والفردية يتحققان إذا لى المراهقة حيث ي  تدريجية مع التقدم من مرحلة الطفولة إ
وفااي الوقاات ذاتااه يبقااى مرتبطااًا بهمااا  ،مااا اسااتطاع المراهااق تحقيااق هويااة ذاتيااة مسااتقلة عاان الوالاادين

 .كمصدر للنصيحة والمساندة النفسية 

التفاااارد عاااان  –وياااارى العلماااااء أن الكااااائن البشااااري يجاهااااد ماااارتين ماااان أجاااال تحقيااااق االسااااتقالل      
، ثام ماع بداياة المراهقاة مارة أخارى ،ر، ويحادث ذلاك خاالل السانوات الاثالث األولاى مان العمااألبوين

اا –ن اوأن مااا يقدمااه األبااو  ماان إشااباع لحاجااات الطفاال وتحقيااق مطالااب النمااو ودعاام  –ة األم وخاص 
  .نيةومساعدة على االستقالل في المرة األولى يسهم في تحقيق االستقالل في المرة الثا

  ( 323:1998عبد الرحمن   )  

ويااارى الباحاااث أن الوالااادين والمقاااربين مااان المعااااق بصاااريًا لهااام تاااأثير كبيااار فاااي تااادعيم صااافة       
حيث إن المعاق يعتماد علاى المحيطاين باه فاي تلبياة احتياجاتاه الشخصاية  ،االستقاللية عند المعاق

  ،بهاا المعااق بصارياً  ومساعدته على الحركة والتنقل وذلك عبر المراحال العمرياة المختلفاة التاي يمار  
 ،مما يجعلاه يشاعر بأناه يختلاف عان اإلنساان الساليم العاادي مان خاالل اعتمااده علاى المحيطاين باه

لشااعور الرغبااة فااي االسااتقالل النفسااي واالعتماااد علااى الااذات ومواجهااة المشااكالت ويولااد لديااه هااذا ا
 . الناجمة عن اإلعاقة البصرية 

رات المااؤثرة فااي حياااة المعاااق بصااريًا والتااي تشااكل لااه معنااى وتعتباار جااودة الحياااة ماان المتغي اا      
والساااعادة فاااي حياتاااه واإلنساااان العاااادي يساااعى إلاااى تحقياااق الرضاااا  ،وقيماااة الحيااااة حاضااارًا ومساااتقبالً 

والوصااول إلااى أقصااى درجااات الراحااة النفسااية ، أمااا المعاااق الااذي يشااعر بااالنقص والقصااور يسااعى 
مكاناتاااه ، باااالرغم مااان  جاهااادًا إلاااى تحقياااق جاااودة الحيااااة بالقااادر الممكااان والاااذي تمكناااه مناااه قدراتاااه وا 

 .التأثيرات السلبية التي تخلفها اإلعاقة عليه 

جاااااودة الحيااااااة بأنهاااااا تمثيااااال للرفاهياااااة الحياتياااااة بالنسااااابة (  Bognar,2005:561) ف ويعاااار         
 ( 229:2006الخنجي  )ويضيف ، لإلنسان بصفة عامة، والعوامل المؤثرة في حياته بصفة خاصة

أن جودة الحياة قد تعناي أماورًا مختلفاة ألفاراد مختلفاين، فهاي قاد تعناي العايش فاي أعلاى درجاات 
 ،ض النظر عن معناهالرفاهية المادية ألشخاص، بينما تعني العيش بأمان وكفاف آلخرين، وبغ  

فإن علم النفس باساتطاعته المسااهمة فاي تبييناه وتوضايحه ودراساته، فلألفاراد تجااربهم وساماتهم 
يجابيااًا فاااي تعرياااف دور جاااودة إكيفيااة تنميتهاااا باإلضاااافة إلاااى بيئااتهم ومحااايطهم وكيفياااة تأثيرهاااا و 

الحيااة والطرياق الموصال إليهاا، وعلام الانفس االيجاابي هاو مان أنساب العلاوم النفساية للقياام بهاذا 
 .الدور شبه الغائب عن معظم أفرع علم النفس األخرى
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أن جودة الحياة النفسية تتمثل في اإلحساس  (  Ryff et al , 2006:86) وترى رايف وآخرون        
اإليجااابي بحساان الحااال ، كمااا يرصااد بالمؤشاارات الساالوكية الدالااة علااى ارتفاااع مسااتويات رضااا الفاارد 
عاان ذاتااه وعاان حياتااه بشااكل عااام ، وسااعيه المتواصاال لتحقيااق أهااداف شخصااية ذات قيمااة ومعنااى 

قامتااه واسااتمراره فااي عالقااات اجتماعيااة بالنساابة لااه ، واسااتقالليته فااي تحديااد وجهااة  ومسااار حياتااه وا 
                   إيجابياااااااة متبادلاااااااة ماااااااع اآلخااااااارين ، واإلحسااااااااس العاااااااام بالساااااااعادة والساااااااكينة والطمأنيناااااااة النفساااااااية

 . ( 183:2009رجيعة   ) 

أن جااودة الحياااة هااي المشاااعر الذاتيااة بالسااعادة  ( 206:2006أبــو ســريع ونخــرون  ) ويضايف       
 ،الشخصية، والرضا عن النفس وعن الجواناب ذات األهمياة فاي حيااة الشاخص، ويضايفوا أيضااً 

بأناه يجاب التأكيااد علاى مفهااوم الذاتياة باعتبااار أن تقادير الشااخص الاذاتي لماادى ساعادته ورضاااه 
 .عن حياته هو األساس في الحكم على جودة حياته

رات النفساية التااي تعماال علاى تحسااين نوعيااة ر جااودة الحياااة مان المتغي ااويارى الباحااث أن متغي ا      
الحياة لإلنسان السليم العادي الذي ال يعاني من أي مشااكل صاحية أو إعاقاات ، فماا باال اإلنساان 

فر االمعااااق الااااذي يعااااني الكثياااار ماااان المشاااكالت التااااي تعياااق نمااااوه النفسااااي واالجتمااااعي ، فااااإن تااااو 
ويات مااان جاااودة الحيااااة لااادى المعااااقين بصاااريًا تعتبااار تطاااورًا نوعياااًا علاااى طرياااق التغلاااب علاااى مسااات

 .مشكالت وآثار اإلعاقة بشكل عام والبصرية بشكل خاص 

ويرى الباحاث أن الدراساة الحالياة ستضايف إلاى البحاث العلماي فاي مجاال سايكولوجية اإلعاقاة      
ن األماااااان النفسااااااي وكاااااال ماااااان فااااااة العالقااااااة باااااايالبصاااااارية فهمااااااًا أكثاااااار شاااااامواًل وتوضاااااايحًا فااااااي معر 

 .االعتمادية وجودة الحياة /االستقالل

 :مشكلة الدراسة 
مادى شاعور المعااق بصاريًا بااألمن النفساي بتتضح مشكلة الدراسة مان مادى إحسااس الباحاث       

ب األحاااوال االجتماعيااااة والسياسااااية مااااان الااااذي يشاااعر بااااه باااالرغم ماااان تقل اااامااان خااااالل الطمأنيناااة واأل
القتصادية المحيطاة بالبيئاة التاي نعيشاها ، وفاي ظال حاجاة المعااق إلاى تحقياق االساتقالل النفساي وا

ورغبته المستمرة في الحصول على قدر من جودة الحياة  ،بها دة التي يمر  في ظل المشكالت المتعد  
 .بأنه ال فرق بينه وبين اإلنسان السليم  ،النفسية ليشعر
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 :التساؤالت التالية مشكلة الدراسة في وتتمثل 
المعااااقين بصاااريًا مااان طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة فاااي ماااا مساااتوى األمااان النفساااي لااادى  .1

 محافظات غزة ؟
المعاقين بصريًا من طلباة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة فاي  االعتمادية لدى/ما مستوى االستقالل .2

 محافظات غزة ؟
ًا ماااان طلبااااة المرحلااااة اإلعداديااااة والثانويااااة فااااي المعاااااقين بصااااريمااااا مسااااتوى جااااودة الحياااااة لاااادى  ..

 محافظات غزة ؟
االعتمادية /هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي وكل من االستقالل .4

 وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة ؟
االعتماديااة وجااودة الحياااة لاادى /النفسااي وكاال ماان االسااتقاللهاال توجااد عالقااة تنبؤيااة بااين األماان  .7

 طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة ؟
االعتمادياة /هل توجد فروق ذات داللاة إحصاائية فاي مساتوى كال مان األمان النفساي واالساتقالل .6

ر الجااانس  عااازى لمتغي ااان بصاااريًا ت  وجاااودة الحيااااة لااادى طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة للمعااااقي
ناث)  ؟ (ذكور وا 
االعتمادياة /هل توجد فروق ذات داللاة إحصاائية فاي مساتوى كال مان األمان النفساي واالساتقالل .5

لدرجاااة  لمتغيااار عااازىوجاااودة الحيااااة لااادى طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة للمعااااقين بصاااريًا ت  
 اإلعاقة ؟

االعتمادياة /ساتوى كال مان األمان النفساي واالساتقاللهل توجد فروق ذات داللاة إحصاائية فاي م .8
 للمرحلة التعليمية ؟ لمتغير عزىوجودة الحياة لدى المعاقين بصريًا ت  

 
 :أهداف الدراسة 

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
 .لدى عينة الدراسة في محافظات غزة الكشف عن مستوى األمن النفسي  -1
 .االعتمادية لدى عينة الدراسة في محافظات غزة /  الكشف عن مستوى االستقالل -2
 .الكشف عن مستوى جودة الحياة لدى عينة الدراسة في محافظات غزة  -.
االعتمادياة وجاودة /التحق ق من وجود عالقة ارتباطية بين األمن النفسي وكل من االساتقالل -4

 . الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة
االعتمادياة وجااودة /التحق اق مان وجااود عالقاة تنبؤياة بااين األمان النفسااي وكال مان االسااتقالل -7

 .لمرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة الحياة لدى طلبة ا
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االعتمادياة وجاودة /التحق ق من وجود فروق جوهرية في مستويات األمن النفسي واالساتقالل -6
 .الحياة لدى عينة الدراسة بمحافظات غزة ت عزى للجنس 

عتمادياة وجاودة اال/التحق ق من وجود فروق جوهرية في مستويات األمن النفسي واالساتقالل -5
 .الحياة لدى عينة الدراسة بمحافظات غزة ت عزى لدرجة اإلعاقة 

االعتمادياة وجاودة /التحق ق من وجود فروق جوهرية في مستويات األمن النفسي واالساتقالل -8
 .الحياة لدى عينة الدراسة بمحافظات غزة ت عزى للمرحلة التعليمية 

 
 :أهمية الدراسة 

 :جانبين تكمن أهمية الدراسة في 
 :الجانب النظري  -1

الدراسااااااة الحاليااااااة إضااااااافة إلااااااى التااااااراث النفسااااااي حااااااول األماااااان النفسااااااي وعالقتااااااه  تعتباااااار      
مااان شااارائح المجتماااع الفلساااطيني وهاااي  مهماااةاالعتمادياااة وجاااودة الحيااااة لااادى شاااريحة /باالساااتقالل

وتكمن أهمية الدراسة في الصعوبات التي يعاني منها المعاقون بصريًا في شتى  ،المعاقين بصرياً 
عانونه من نظرًا لما ي   ،المجاالت العلمية والعملية ، والتي تعتبر شريحة جديرة باالهتمام والمساعدة

يااة مشاااكل حياتيااة متعااددة فااي ظاال األوضاااع السياسااية واالجتماعيااة والصااحية واالقتصااادية المترد  
  .ة في قطاع غزةعب الفلسطيني خاص  التي يعيشها الش المستقر ة وغير

 

 :الجانب التطبيقي  -2
 :يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة الفئات التالية 

  .ة بتأهيل المعاقين بصرياً القائمون على إدارة المؤسسات والمراكز الخاص   -
  .والتربوية ومراعاتهاوزارة التربية والتعليم في كيفية تلبية حاجاتهم النفسية  -
األخصائيون والمرشدون النفسيون والعاملون في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي في جميع  -

  .المؤسسات النفسية والتربوية
  .العاملون في مجال المعاقين بصريًا ضمن طاقم التدريس والتأهيل والرعاية -
  .الباحثون في المجالين النفسي والتربوي -
  .عليا في المجالين النفسي والتربويطلبة الدراسات ال -
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 :مصطلحات الدراسة 
 

 :األمن النفسي  -1

الشااااخص الااااذي يشااااعر أن " الشااااخص اآلماااان نفساااايًا بأنااااه  ( 986:2006) ي عاااار ف الطهااااراوي        
مات األساسية لحياته غير معر ضة للخطر، واإلنسان اآلمان نفسايًا يكاون  حاجاته مشبعة ، وأن المقو 
فاي حالاة تااوازن أو توافاق أمنااي، وفاي حالااة حرماناه ماان األمان يكااون فريساة للمخاااوف، مماا ياانعكس 

 .سلبًا على شتى جوانب حياته 
بأنااه الطمأنينااة النفسااية واالنفعاليااة، وهااو حالااة يكااون فيهااا  :  ف األمــن النفســي إجرائيــاً عــر  وي        

إشباع الحاجات مضامونًا وغيار معار ض للخطار ، واألمان النفساي مرك اب مان اطمئناان الاذات والثقاة 
ح ، بهاا ، مااع االنتماااء إلاى جماعااة آمنااة ، وهااو حالاة ماان الشااعور بالهادوء ، والسااكينة ، وسااالم الاارو 

، ويقاااس "وأن يحاايط المعاااق بصااريًا االطمئنااان فااي كاال لحظااة وفااي كاال جانااب ماان جوانااب الحياااة 
 . بالدرجة التي يحصل عليها الشخص في مقياس األمن النفسي لدى المعاقين بصرياً 

 

 :االعتمادية / االستقالل  -2
ر ماان الساالطة لعمليااة التحاار   مرادفاااً  ف العلماااء مفهااوم االسااتقالل النفسااي بوصاافه مفهوماااً عاار         

فعمليااة االسااتقالل النفسااي تمثاال مااا ، واالعتماااد الكلااي علااى الاانفس ومرحلااة الفطااام النفسااي الوالديااة، 
 .( 58 : 2000  منصور)ر من سلطة الوالدين وعملية الفطام النفسي ف بعملية التحر  عر  ي  
بأنه االعتماد على النفس في :  إجرائياً  االعتمادية/ ف الباحث مفهوم االستقالل عر  وي        

الحصول على المعلومات والمساندة والراحة النفسية، أو هو التناقص التدريجي لالعتمادية واالرتباط 
المفرط بالوالدين أو المحيطين عاطفيًا وفكريًا واجتماعيًا في المجاالت المختلفة، ويقاس بالدرجة التي 

 . االعتمادية لدى المعاقين بصريًا  /يحصل عليها الشخص في مقياس االستقالل 
 :جودة الحياة  -3

التمي اااز فاااي تقاااديم الخااادمات المطلوباااة مناااه بفعالياااة، " ي عااار ف معهاااد اإلدارة جاااودة الحيااااة بأناااه        
بحيااث تكااون خاليااة ماان األخطاااء والعيااوب، وبأقاال تكلفااة وترقااى لمسااتوى توقعااات ورغبااات المنتفعااين 
وتحقاااق رضااااهم التاااام حاضااارًا ومساااتقباًل، وذلاااك مااان خاااالل التحساااين والتطاااوير المساااتمر وااللتااازام 

 "       متطلبات ومعايير األداء ، وأداء العمل الصحيح بشكل سليم من المرة األولى وكل  مرة ب
    . ( 424:1999-423المطوع   )   

ــاة        هااو مفهااوم نساابي يختلااف ماان شااخص آلخاار وينااتج هااذا :  التعريــف اإلجرائــي لجــودة الحي
تقي م حياته، وتوجاد عوامال كثيارة تاتحكم االختالف من نظرة اإلنسان للحياة حسب ما يراه من معايير 

مااات جاودة الحياااة، منهااا الصاحة الجساامية والعقليااة واألوضااع االقتصااادية والمعتقاادات  فاي تحديااد مقو 
الدينية والقيم الثقافية والحضارية، والقدرة على التفكير واتخااذ القارار، ويوافاق الباحاث منظماة الصاحة 
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مياع جواناب الشخصاية مان حياث التعامال الفاردي فاي إدارة جمياع العالمية في تعريفها نظرًا لشموله ج
جوانااب الحيااااة المختلفااة، وذلاااك وفااق اساااتخدام الثقافااة العاماااة واالنطااالق مااان القاايم المجتمعياااة ورباااط 
التعريف بأهداف األفراد وتطلعاتهم ، ويقاس بالدرجاة التاي يحصال عليهاا الشاخص فاي مقيااس جاودة 

  .الحياة لدى المعاقين بصريًا 
 

 :المعاقون بصريًا  -4
الاااذين فقااادوا بصااارهم فقااادانًا كلياااًا أو جزئياااًا ويعتبااار " باااأنهم  ( 45:2002سيســـالم   ) عااار فهم ي           

قاادم ، أو أقاال وذلااك باسااتخدام ( 21/211) متاارًا أو ( 6/61)معاقااًا بصااريًا إذا بلغاات حااد ة إبصاااره 
النظ ارات أو العدسات المصم مة، كما ويعتبر الشخص معاقًا بصريًا إذا كان مجال إبصاره أقل مان 

 " .درجة( 21)
هو الشخص الذي لديه خلل ، أو عجز كلي أو جزئي في : "  الباحث أن المعاق بصرياً  ويرى    

متاارًا ، ممااا يااؤث ر عليااه ساالبًا فااي أنشااطة حياتااه اليوميااة ويترتااب عليااه ( 6/61) أحااد العينااين بدرجااة 
 .مشاكل نفسية واجتماعية تدفع به إلى عدم التوافق وسوء التكي ف مع الظروف المحيطة به

 

 :محافظات غزة  -8
جاااااااازء ماااااااان السااااااااهل الساااااااااحلي وتبلااااااااغ " ت عر فهااااااااا وزارة التخطاااااااايط والتعاااااااااون الااااااااد ولي بأنهااااااااا       

كيلااو متاارًا مربعااًا ، ومااع قيااام الساالطة الفلسااطينية تاام تقساايم قطاااع غاازة إداريااًا إلااى  (365)مساااحتها
محافظااااة شاااامال غاااازة ، محافظااااة غاااازة ، محافظااااة الوسااااطى ، محافظااااة : خمااااس محافظااااات هااااي 
 ( 14:1997وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية   ) " .خانيونس ، محافظة رفح 

 .ويتبنى الباحث هذا التعريف في دراسته العتقاده، أنه يفي بالغرض المطلوب 
 

 :حدود الدراسة 
           ،  (2112-2111)تااام إجاااراء الدراساااة فاااي الفصااال الدراساااي الثااااني مااان العاااام :  الزمـــاني الحـــد   -

 .وتم التطبيق الميداني على طلبة مدرسة النور واألمل للمكفوفين 
اقتصرت الدراسة الحالية على طلباة مدرساة الناور واألمال للمكفاوفين باالمرحلتين : المكاني  الحد   -

 .اإلعدادية والثانوية بمدينة الزهراء بالمنطقة الوسطى 
االعتمادياة وجاودة / لنفساي وعالقتاه باالساتقالل تناولت الدراسة موضاوع األمان ا :النوعي  الحد   -

الحياااااة لاااادى طلبااااة المرحلااااة اإلعداديااااة والثانويااااة بمدرسااااة النااااور واألماااال للمكفااااوفين ، والااااذي يبلااااغ 
نظرًا لعدم وجود مدرسة  ،ولقد اقتصرت الدراسة على طلبة هذه المدرسة ،وطالبةً  اً طالب (57)عددهم

 .ثانوية للمعاقين بصريًا في قطاع غزة أخرى تستهدف المرحلتين اإلعدادية وال
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 األمن النفسي:  ر األولالمتغي  

 :المقدمة 
 

الحاجااة إلااى األماان النفسااي ماان الحاجااات النفسااية الضاارورية للكااائن البشااري ولإلنسااان تعتباار        
العاااادي ، والاااذي يساااعى مااان خاللهاااا إلاااى تحقياااق ذاتاااه وهاااي ضااارورية الساااتمرارية اساااتقرار صاااحته 

فما بال اإلنسان المعاق الذي يفتقر إلى الكثير من المهارات والخبرات الحياتية والذي يواجه  ،النفسية
اا ،الكثياار ماان المشااكالت النفسااية واالجتماعيااة د األماان ة فااي حاااالت اإلعاقااة البصاارية التااي تهااد  خاص 

 .النفسي للمعاق بصريًا 

حاجة إلى األمن الجسمي، والصحة أن الحاجة إلى األمن تتضمن ال (401:1966زهران  )ويرى       
الجسمية، والحاجاة إلاى الشاعور بااألمن الاداخلي، والحاجاة إلاى البقااء حياًا، والحاجاة إلاى الشافاء مان 
المرض أو الجرح، والحاجة إلى الحياة األسارية اآلمناة المساتقرة الساعيدة، والحاجاة إلاى الحماياة ضاد 

 .دة في حل المشكالت الشخصيةالحرمان من إشباع الدوافع، والحاجة إلى المسان

لجميااع األشااخاص فااي جميااع  مهمااةعلااى أن الشااعور باااألمن حاجااة  (113:1966 راجــ  )ويؤكااد      
ق ة لألمن في مرحلة الطفولة نظرًا لضعفه وقلاة حيلتاه وتحق االمراحل العمرية، فالطفل في حاجة ماس  

يكاون موضاع عطاف وود واهتماام مان هذه الحاجة لديه عن طريق إشباع حاجاته الفسيولوجية، وأن 
ة للشااعور قبال والدياه، وأن يقوماا بوضاع الحاادود الساليمة لسالوكياته، كماا أن المراهااق فاي حاجاة ماس ا

والتااي يرغااب فيهااا  ،المرحلااة االنتقاليااة إلااى االعتماااد علااى الاانفس باااألمن فااي تلااك المرحلااة التااي تعااد  
كما أنه يخشى في تلك المرحلة  ،لروحي والتوجيهيه بالسند االفرد في االستقالل عن أسرته التي تمد  

اا  لااذا فااإن المراهااق فااي تلااك المرحلااة فااي أمااس   ،ام ماان ياادهماان طغيااان دافعااة الجاانس، و إفااالت الزم 
 .الحاجة إلى صديق أو مرشد أو جماعة ينتمي إليها، أو عقيدة دينية تشعره باألمن

إلى أن إشباع الحاجة إلى األمن والطمأنينة في جميع مراحل الحياة  (59:1958مرسي  ) ويشير      
ضروري للنماو النفساي الساوي والتمتاع بالصاحة النفسايةت فقاد تباين مان دراساات كثيارة أن األشاخاص 
اآلمنين متفائلون، سعداء، متوافقون مع مجتمعهم، مبدعون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم، بينما 

 . ين لالنحرافات النفسية واألمراض السيكوسوماتيةقلقين متشائمين، معرض   ،األشخاص غير اآلمنين

الحاجااة إلااى األماان النفسااي ماان أهاام الحاجااات النفسااية، وماان أهاام دوافااع الساالوك البشااري  تعااد  و      
طاااوال الحيااااة مااان الطفولاااة إلاااى الشااايخوخة، كماااا تعتبااار مااان أهااام الحاجاااات األساساااية الالزماااة للنماااو 

ك الفارد كماا أن الحاجاة إلاى األمان هاي محار  ، التوافق النفساي والصاحة النفساية للفاردالنفسي السوي و 
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وثيقااًا بغرياازة المحافظااة علااى  لتحقيااق أمنااه ولاادرء الخطاار عنااه، وتاارتبط الحاجااة إلااى األماان ارتباطاااً 
 (296: 1959زهران  ) .البقاء

لجمياااع األفاااراد فاااي أمااااكن أن تحقياااق األمااان متطلاااب ضااارري ( 320:1959مليكـــة  )وقاااد اعتبااار       
ويتعلاااق ذلاااك بتاااوفير جمياااع وساااائل األمااان واألماااان فاااي مواقاااع عملهااام أي متطلباااات األمااان  ،عملهااام

الضمانات المتعلقاة بحقاوق الصناعي، وضمان تحقيق دخل مناسب، وتأمينات اجتماعية، وصحية و 
 .وغير ذلك..  الموظف

فاإلنساااان فاااي حاجاااة إلاااى أن يشاااعر  ،ضااارد صاااور الحاجاااة إلاااى األمااان فاااي زمانناااا الحاوتتعاااد        
لاى أن يشاعر بااألمن علاى حقاه  هباألمن على نفقة عيش في صاورة تاوفير مساتوى اقتصاادي معاين وا 

في إباداء رأياه والتعبيار عان نفساه فاي مواجهاة السالطة الحاكماة وفاي حاجاة إلاى الشاعور بااألمن فاي 
ة وأال يتاادخلوا فيمااا ال يعناايهم فاااي باااأن يحترمااوا حقوقااه وحريتااه الشخصاااي ،مواجهااة غيااره ماان األفااراد

 .(147:1993الزحيلي  )شؤون غيرهم 

ـــي  )ويااارى         أن الحاجاااة إلاااى األمااان هاااي حاجاااة سااايكولوجية جوهرهاااا الساااعي ( 660:1994الحفن
 .المستمر للمحافظة على الظروف التي تضمن إشباع الحاجات البيولوجية والسيكولوجية

نهاا محاور  (18:1994ناصـر  )في حاين يؤكاد       علاى أن حاجاة األمان مان أهام حاجاات اإلنساان وا 
مكاناتااه العضاالية والجساادية إلشااباع تلااك  نشاااط الساالوك اإلنساااني بحيااث يسااخر اإلنسااان كاال   قااواه وا 

، وفلساافاته، ونظراتااه لمااا ءهالحاجااة، وشااعور اإلنسااان بالحاجااة إلااى األماان يساايطر عليااه، ويحاادد آرا
أقل أهمية من  ما في الوجود يعد   ش لألمن وحده باحثًا عنه، فكل  حوله من البيئة المحيطة، وأنه يعي

 .األمن

تظهار فاي المراحال األولاى مان حيااة و الحاجة إلى األمان حاجاة أولياة مان حياث نشاأتها،  وتعد        
ذا ما طرأ تغي   ،الفرد على  رحيث يألف إشباع تلك الحاجة منذ الطفولة وفقًا لروتين حياته اليومية، وا 
فاإن ذلاك يثيار انفعاال  ،روتين بحيث يؤدي إلى حدوث اضطراب في إشباع حاجتاه إلاى األمانهذا ال

الخوف والقلق لادى الشاخص، أماا األشاخاص الاذين يعاانون مان التهدياد الالشاعوري لألمان بحكام ماا 
إلاااى القيااام بتصااارفات تعويضااية يحماااون بهاااا  ونلجئاايضااوا لاااه ماان ظاااروف خااالل حيااااتهم فاااإنهم تعر  

موســـوعة علـــم الـــنفس ). أنفساااهم ضاااد أخطاااار مجهولاااة ال ساااند لهاااا مااان حقيقاااة وال مبااارر لهاااا مااان واقاااع
 (.24-23:1999الشاملة 

أن الحاجاااة إلاااى األمااان ، والبعاااد عااان الخطااار، والشاااعور بالحماياااة  (441:1996دافيـــدوف  )وتااارى     
ة محادودة روتينياة قاتبااع طريايولوجيةت حياث يرغاب األطفاال فاي تظهر بمجرد إشباع الحاجاات الفسا
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ن الكباار إلاى الحصاول علاى مراكاز ووظاائف و يمكن االعتماد عليها فاي حيااتهم، بينماا يساعى الباالغ
لاااى تكاااوين المااادخرات، وقاااد يقااارأ األفاااراد الاااديانات ووجهاااات  ة لتنظااايم ينظااار الفلسااافالأكثااار اساااتقرارًا، وا 

 .األمنحياتهم ومنحها الشعور ب

يتضااح ممااا ساابق أن الحاجااة إلااى األماان النفسااي تعتباار ماان أهاام الحاجااات النفسااية وماان أهاام       
دوافاااع السااالوك والتاااي تنشاااأ مناااذ اللحظاااات األولاااى فاااي حيااااة الفااارد، وتساااتمر عبااار المراحااال العمرياااة 

دينياة صالبة المختلفة من الطفولة وحتى آخر لحظات في حياة الفرد، وأن الفرد بحاجة ماساة لعقيادة 
ناب المااادي ايساتمد منهاا الشاعور بااألمن عبار تلاك المراحاال، وال تنحصار الحاجاة إلاى األمان فاي الج

كماا أن اإلنساان بحاجاة إلاى ..(. من حرية شخصية و فكرية) اه إلى الجوانب المعنويةبل تتعد   ،فقط
 .(14:2003ي الخضر ).وغير ذلك ..األمن في شتى أماكن تواجده في البيت، والعمل، والمدرسة

 :مفهوم األمن النفسي

 . (65:1968القوصي  )  مفهوم األمن النفسي من المفاهيم األساسية في مجال الصحة النفسية د  يع   

" السلم الشخصاي"و  "األمن الخاص"و" األمن الشخصي"و" األمن االنفعالي"ويقال لألمن النفسي    
 .(297:1959زهران  )

بة في علم لنفس، ويتداخل في مؤشراته مع مفاهيم النفسي من المفاهيم المرك  يعد مفهوم األمن       
أخاارى مثاال الطمأنينااة االنفعاليااة، األماان الااذاتي، التكيااف الااذاتي، الرضااا عاان الااذات، مفهااوم الااذات 

يتبادل في الواقع عندما يكون الحديث عن مستواه في  اكم وغير ذلك، ..اإليجابي، التوازن االنفعالي
القلااااق، الصااااراع، الشااااعور بعاااادم الثقااااة، توقااااع الخطاااار، اإلحساااااس )ات النفسااااية مااااع مفاااااهيم الدراساااا

 .(18:1999سعد  )لدرجة يصعب معها توضيح حدوده بجالء ..( بالضغط، اإلحساس بالعزلة

 التعريف اللغوي: أوالً  

مان  فقد جاءت كلمة أمن في كل   ،مفهوم األمن من المفاهيم اللغوية ذات الثراء في المعنى يعد       
ومختااااار  (1995مجمــــع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة  )  والمعجاااام الوساااايط (1993  ابــــن منظــــور)  لسااااان العاااارب

 :بعدة معاني نذكر منها ما يلي (1986الرازي  )الصحاح
   نته ضد الخوف، ويقال أمن فالن يأمن آمنًا وأمنًا إذا لم يخف، وقد أم   فاألمن ضد  : الخوف ضد

 .ائلتهغأي يأمن من كل واحد، وقيل يأمن الناس وال يخافون  ،نتهأخفته، ورجل أم  
 بمعناااااااى وقاااااااد أمنتاااااااه فأناااااااا آمااااااان، وآمنااااااات غياااااااري مااااااان األمااااااان واألماااااااان، : األماااااااان واألماناااااااة                   

 .واألمانة ضد الخيانة
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 قااوم، وكااذب بااه فاإليمااان ضااد الكفاار بمعنااى التصااديق ضااد التكااذيب، ويقااال آماان بااه : التصااديق
أن اإليمااان  مقاوم، واإليمااان مصاادر آمان يااؤمن فهااو آماان، واتفاق أهاال العلاام مان اللغااويين وغيااره

            : ق باااااه وأمااااان كاااااذب مااااان أخباااااره، وجااااااء فاااااي التنزيااااالمعنااااااه التصاااااديق، وآمااااان بالشااااايء صاااااد  
  وَمَا أًنتَ بِمُؤمِنِ لَنا وَلَو كٌُنَا صَادِقِيَن. (16: يوسف.) 

 وهاااام جمااااع أمااااين هاااام الحفظااااة، والمفاااارد، وأصاااال الحفااااظ األماااان  اآلمنااااةجاااااء أن  وقااااد: الحفااااظ        
 .من الخوف والضياع

 واحااااد ويثااااق بكاااال واحااااد،  فيقااااال إن الرجاااال يكااااون أمنااااة إذا كااااان يطماااائن إلااااى كاااال  : الطمأنينااااة          
 .ويقال البلد األمين أي الذي اطمأن به أهله

 ويتخذونه حافظًا ، وقيل مأمون به ثقةمؤتمن القوم هو الذي يثقون به: الثقة ،. 
 أمون أمينااااااااااة وثيقااااااااااة الخلاااااااااااقمااااااااااألنااااااااااه يوثااااااااااق بقوتاااااااااااه، وناقااااااااااة  ،فاااااااااااألمن القااااااااااوي: القااااااااااوة.                  

 .وأستأمن إليه أي دخل في أمانه، وقد أمنه وآمنه
 فيقال أمن فيه أي سلم، وأمن أشر أي سلم منه كما جاء في المعجم الوسيط: السلم.     
 ( 25  1963أنيس ونخرون  )  

 التعريف االصطالحي: ثانياً 

 ةبأنااه محبااوب متقباال ماان اآلخاارين لااه مكاناا ،شااعور الفاارد"ف ماساالو األماان النفسااي  بأنااه عاار        
 ."بينهم، يدرك أن بيئته صديقة ودودة غير محبطة يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد والقلق

 (81:1954ني  ديراني  او د)

أناه مقادار ماا يحتااج إلياة الفارد مان حماياة لنفساه،  ،األمان النفساي (93:1958الكنـاني  )ف ويعر        
بااااات المناخيااااة، والطبيعيااااة، واألوبئااااة، مثاااال التقل   ،ل خطاااارًا عليااااهووقايتهااااا ماااان الظااااروف التااااي تشااااك  

واألماااراض، والحاااروب وعااادم االساااتقرار السياساااي، واالقتصاااادي، واالجتمااااعي، والتقليااال مااان القلاااق 
 .سواء فيما يتعلق بدراسته، أو علمه، أو مأكله، أو ملبسه ،المرتفع المصاحب للمستقبل المجهول

ن األمااان النفساااي و الطمأنيناااة االنفعالياااة إ ،األمااان النفساااي فيقاااول (296: 1959زهـــران  )يعااارف      
ض والنفساااية، وهاااو األمااان الشخصاااي، وهاااو حالاااة يكاااون فيهاااا إشاااباع الحاجاااات مضااامونًا وغيااار معااار  

مثل الحاجات الفسايولوجية، والحاجاة إلاى األمان، والحاجاة إلاى احتارام الاذات، والحاجاة إلاى )للخطر 
وأحيانااًا يكااون إشااباع الحاجااات باادون مجهاود وأحيانااًا يحتاااج إلااى السااعي وبااذل الجهااد ( تحقياق الااذات

 .لتحقيقه
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وأن  ةتاااه مشااابعأن الشاااخص اآلمااان نفسااايًا هااو الاااذي يشاااعر أن حاجا (296:1959زهـــران  )وياارى      
من نفسيًا يكون في حالة توازن وتوافق ضة للخطر، واإلنسان اآلمات األساسية لحياته غير معر  المقو  

 .أمني، وبعكس األمن النفسي عدم األمن والخوف من الخطر والتهديد

فيااارى أن معناااى األمااان  ،فاااي تعرياااف األمااان النفساااي ماااع زهاااران (129:1990الدســـوقي  )ويتفاااق       
وهاااي حالااة يحاااس فيهاااا المااارء بالساااالمة ( emotional security)األمااان االنفعاااالي  وهااا: النفسااي

رضاااواألمااان وعاادم التخااو   ها ؤ ف واإلشاافاق علااى المسااتقبل وهااي حااال يكااون فيهااا إشااباع الحاجااات وا 
مجاهدة المعقولة، والتي ن، ويكون أحيانًا إشباع تلك الحاجات بدون جهد، وغالبًا يحتاج إلى اليمكفول

ن مان أن الماارء ينتمااي ب مان تملااك الاانفس بالثقاة بالااذات والتاايق  وهاو اتجاااه مرك اا ،ساوف تجلااب الرضااا
 .إلى جماعات إنسانية لها قيمتها

أحد المطالب األساسية  (129:1990الدسوقي  )( W. I. Thomas)واألمن النفسي عند توماس      
ر المهتمون بالصحة النفسية أحيانًا أن مادار صاحة وأصل المحافظة على بقاء النوع البشري، إذ يقر  

 .العقل شعور باألمن االنفعالي في عالقات ما بين األشخاص

بأناه يساتطيع اإلبقااء علاى  ،أن األمان النفساي ينباع مان شاعور الفارد (660:1994ي  فنالح)ويرى      
وهااو بااذلك ينظاار إلااى األماان  ،ومتزنااة مااع الناااس ذوي األهميااة االنفعاليااة فااي حياتااه ةالقااات مشاابعع

 .النفسي من الجانب االجتماعي دون غيره

ضاها ألزماة أن األمان النفساي هاو ساكون الانفس وطمأنينتهاا عناد تعر   (60:1998الصـنيع  )ويارى      
ض لألخطار االجتماعية بالحماية من التعر   ر من األخطار، كذلك شعور الفردطتحمل في ثناياها خ

 .واالقتصادية والعسكرية

رات د نظااااارًا لتاااااأثره باااااالتغي  هاااااو مفهاااااوم معق ااااا ،إلاااااى أن األمااااان النفساااااي (52:1997جبـــــر  )ويشاااااير      
اااا ة فااااي الفتاااارة التكنولوجيااااة واالجتماعيااااة واالقتصااااادية السااااريعة والمتالحقااااة فااااي حياااااة اإلنسااااان خاص 

شااعور الماارء باااألمن النفسااي تاارتبط بحالتااه الصااحية وعالقاتااه االجتماعيااة  المعاصاارة، لااذلك فدرجااة
 :فإن األمن النفسي يتكون من شقين ،ومدى إشباعه لدوافعه األولية والثانوية، لذا

الصاراعات التاي  ، يتمثل في عملية التوافق النفسي مع الذات أي قدرة المارء علاى حال  داخلي: األول
 .والحرمانل األزمات تواجهه وتحم  

ف االجتمااعي ، بمعناى قادرة المارء علاى الاتالؤم ماع البيئاة ، ويتمثال فاي عملياة التكي اخارجي: الثاني
 . الخارجية والتوفيق بين المطالب الغريزية والعالم الخارجي واألنا األعلى
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 فياارى أن ،ببأنااه مفهااوم مرك اا ،مااع جباار فااي نظرتااه إلااى األماان النفسااي (19:1999ســعد  ) ويتفااق     
 :إنسانية ،كمية ،فلسفية ،نفسية ،تراكمية ،ظاهرة تكاملية يعد  : األمن النفسي

 أي ظاهرة تحتاج إلى قدر معين من الطاقة النفسية: نفسية. 
 د بالقيمااة المعرفيااة لألشااياء و الموضااوعات ويقصااد بهااا أن األماان النفسااي يتحااد  : معرفيااة فلساافية

 .المهددة للذات
 االجتماعية، والنسيج االجتماعي، وبعملية التنشئة االجتماعيةأي تتأثر بالظروف : اجتماعية. 
 بمعنى أن األمن النفسي هو ظاهرة قابلة للقياس: كمية. 
 إن األمن النفسي سمة إنسانية يشترك فيهاا جمياع أبنااء البشار بشاتى ماراحلهم العمرياة، : إنسانية

 .ومستوياتهم الثقافية،واالجتماعية، والمعرفية
 :فسي في اإلسالمتعريف األمن الن

تعاددت تعريفااات األماان النفساي التااي جاااء بهااا علمااء المساالمين ولكنهااا اتفقات فااي أنهااا ربطاات       
 .األمن النفسي باإليمان باهلل عز وجل وااللتزام بعبادته وحده ال شريك له

: فيقاول ،الطمأنينةر عنه بلفظ بتعريف مفهوم األمن النفسي وعب   (292:ت. بابن القيم  ) فقد قام      
وطمأنينااة القلااب سااكونه واسااتقراره ياازول باازوال القلااق واالنزعاااج واالضااطراب عنااه، وهااذا ال يتااأتي "

 ".بشيء سوى ذكر اهلل تعالى

فاال  ،بأنه عدم االضطراب والقلق وسكون اإلنسان إلى شيء يعتقده (6:1993أبو بكرة  ) فهوقد عر      
كماا فاي  ،بااألمن النفساي التايقن فاي أمار ماا وتوقعاه برجااء عمياقيرتاب منه وال يشك فيه، وقاد ياراد 

 (.127: نل عمران) . وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إاِلَّ بُشرَى لَكٌُم وَلِتَطمَئِنَ قٌلوبُكٌُم بِه : قوله تعالى

هو شعور ثابت ينبع من داخل النفس ويالزم  ،أن األمن النفسي (810: 1993عبد الرحيم  ) ويرى     
فيبعث فيه االطمئنان والراحة النفسية التي تتمثل في الثقة العميقة باهلل عز وجل على نحو  ،اإلنسان

ة اهلل سابحانه يشعر صاحبه بالسكينة ويشعره باالعتماد علاى خالقاه تباارك وتعاالى، ألناه يشاعر بمعي ا
ــدَ ُ   قااوة تستعصااي علااى حمايااة اهلل وحفظااه  وتعااالى بالحمايااة والحفااظ ولاايس هناااك ــادَ عَ  ــهُ بِكَ ــي َ اللَّ أَل

 (.37: الزمر) وَيُخَوِفٌُونَكَ بِاَّلذيِنَ مِن دُوِنِه وَمَن يُضلِلِ الَّلهُ فَمَا لَهُ مِن هَاد

ن حقيقااة الطمأنينااة إ"فيقااول  ،عنااه بالطمأنينااة راً األماان النفسااي معب اا (830:1999موســى  ) فويعاار       
فقاااد  ،ة هاااي الااانفس التاااي ساااكنت لربهاااا ولااام تساااكن لساااواهفاااالنفس المطمئن ااا ،الساااكون واالساااتقرارهاااو 
 ".ت إلى لقائه ووعدهت إلى أمره ونهيه وخيره واطمأن  ت لمحبته وعبوديته وذكره واطمأن  اطمأن  



 

89 
 

 رضااه،أنااه شااعور اإلنسااان بالطمأنينااة علااى نفسااه، ومالااه، وع  ب (38:2001عبــد الخــالق  )فااه كمااا عر     
 .وعقله، ودينه

 
 :األمن النفسي من منظور إسالمي 

فاإليمااان بااهلل ومالئكتاااه وكتباااه ، يارتبط األماان فاي المنظااور اإلساالمي ارتباطااًا وثيقااًا باإليماان 
وااللتازام بجمياع الواجباات الشارعية التاي فرضاها اهلل ،ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خيره وشره 

ويباادو ذلااك جليااًا ، هااو أساااس الشااعور باااألمن النفسااي  ،وانعكاااس ذلااك علااى الساالوك ،علااى اإلنسااان
واضحًا من خالل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ت فقد ورد ذكار األمان فاي القارآن الكاريم 

لَـهُ  وَمَـا جَعَ }:فورد لفظ األمن في اآلياات الكريماة التالياة  ،يات مختلفةدة وتحت مسم  في مواضع متعد  

قَـالٌُوا ْنٌُرِيـدُ أَ    }: وقولـه   ,126) : نل عمـران){ اهللٌُ إاِلٌ بُشْرَى لَكٌُمْ وَلِتَطْمئِن  قٌُلٌُوبُكٌُم بِه وَمَا الن صْرُ إالٌ مَنْ عِندِ اللــه العِِْيـِ ِالْيكـيمِ   

جَعَلهُ اللـهُ إاِلٌ بُشْـرَى   وما}: وقوله  , (113:المائدة){ مِنَ الش اهِدِينَ  نٌأْكٌُلَ مِنْها وَتَطْمَئِن  قٌُلٌُوبُنا وَنَعْلَمَ أَ  قَدْ صَدَقْتَنَا ونَكٌُو َ عَلَيْهَا

الذّيِنَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِن ٌُ قٌُلًوبُهُم بِذِكْرِ اللــه أاَلَ  }  , (10:األنفـال ){ وَلِتَطْمَئِنّ بِهِ قٌُلَوبُكٌُمْ  وَمَا النّـصْرُ إِالّ مِنْ عِندِ اللـهِ إِ ّ اللّـهَ عَِيِّ حَكي ِمُ 

ْ ُ الْمُطْمَئِنـ  ٌُ    },(28:الرعـد )  {بِذِكْرِ اللــه تَطْمَـئِنُّ الْقٌُلًـوبُ     وَإذَا َجَـاههُمْ أَمْـر  مَـنَ ا مـن أَوِ     }      , (27:الفجـر){  يَـا أَي تٌُهَـا الـنُ 

هُ الَتَّ َعْـتٌُمُ     رَدُّو ُ إِلَى الر سُولِ وَإِلَى أٌُوْيل ا َمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الـذَّينَ يَــسْتَن ِطٌُونَهُ مِـنْهُمْ وَلَـواْلَ فَضْـلَ ال       الْخَوْدِ أَذاعُواْ بِهِ وَلَوْ لــه عَلَـيْكٌُمْ وَرَحْمَتُـٌ

ل  مَكَـا   فَكََُـرَ ْ    وَمَا وَضَرَبَ اللـهُ مَثَالً قَرْيَ ً } ,( 83: النساء ){ الش يْطَا َ إِالَّ قَليِالً  كَانَتْ آمِنَ ً مُّطْمَئِن  ً يَأْتيِهَا رِزْقٌُهَا رَغَداً مَن كُـٌ

 (112:النحل ){ بِأَنْعُمِ اللـهِ فَأَذَاقَهَا اللـهُ لِ َاسَ الْجُوعِ وَ الْخَودِ بِمَا كَانٌُواْ يَصْنَعُو َ 

والظلام فاي ، (52: األنعـام)  {و َدُهتـَ م مُّهـُ وَ مـنُ ا َ مُهـُ لَ كَئِولَأٌُ لم ظٌُبِ مهُمانَيَوا إِسُل ِيَ وا وملَنُآمَ ينَذِالَّ}وقوله تعالى 

     (13:لقمان )  { يم ظِعَ لم ظٌُلَ ركَالشِ   إِ اهللِك بِشرِا تٌُلَ ي نَابُيَ }اآلية بمعنى الشرك، لقوله تعالى 
علااى أهميااة الشااعور إن المااوروث الااديني اإلسااالمي ألمتنااا العربيااة غنااي بااالكثير ماان الشااواهد 

وَلَـوْ  }  :ل اهلل تعاالى ألسانا علاى يقاين بقاو ،ق منهج اهلل الرخاء في األرض بالطمأنينة النفسية فقد حق  

 (96:األعراف ) {وا يَكْسِ ُو  اهُمْ بِمَا كَانٌُأَ   أهل الْقٌُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لََُتَيْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَا َ مَنَ الس مَاهِ والْأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَ

ر اإلسااالمي للطمأنينااة النفسااية يقااوم علااى أساااس اإليمااان باااهلل ومالئكتاااه وكتباااه إذن فالتصااو  
فكلماا قويات درجاة إيماان الفارد زادت قدرتاه علاى مواجهاة ، ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خياره وشاره 

 (.1995 : 77 الصنيع)األخطار التي تهدد أمنه 
والمتدبر آليات القرآن الكريم يرى أن اآليات القرآنية تتحادث :  األستاذ محمد البرزنجيويقول 

 :منه  (نوعين)عن مستويين من األمن أو 
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 ( .عامل األمن النفسي )األمن على مستوى الفرد : األول 
 (.األمة )األمن على المستوى الجماعي : الثاني 
عاان  فااي القاارآن الكااريمبحانه وتعااالى ساااهلل  كرذياا ( :النفساايعاماال األماان )األماان الفااردي أو : أواًل 

 {فَـــــأَُّْ الَُْــــريِقَيْنِ أَحَـــــ ُّ بِـــــا من إِ ْ كٌُنْـــــتٌُمْ تَعْلَمُـــــو َ  }:إبااااراهيم عليااااه الساااااالم وهااااو يحااااااور قومااااه المشاااااركين

 (52: األنعام ){ الَّذيِنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْ ِسُوا إمِيَانَهُمْ بِظٌُلْم  أولَئِكَ لَهُمُ ا من وَهُمْ مُهْتَدُو َ }(51:األنعام)

وا   } :قال الحق سبحانه ( : أمن األمة اإلسالمية )األمن الجماعي : ثانيًا  وَعَدَ اهللٌُ الَّذيِنَ آمَنُوا مِـنْكٌُمْ وَعَمِلُـٌ

وَلَيُ َدَلّن هُمْ مِـنْ بَعْـدِ خَـوفِهِمْ أَمْنـاً     َُن هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلِفَ الَّذيِنَ مِنْ قَ ْلِهِمْ وَلَيُمَك نَن  لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِْ ارتْضَى لَهُمْ الص احلا  لَيَسْتَخْلِ

والمعناى أناه سابحانه يجعال لهام مكاان ماا   { كَ هُـمُ الَُْاسِـقٌُو َ   يَعْ ُدُونَينِ ال يُشْرِكٌُو َ بِي شَيْئاً وَمَنْ كََُرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأٌُولَئِ
وي ااذهب عاانهم أسااباب الخااوف الااذي كااانوا فيااه بحيااث ال ، كااانوا فيااه ماان الخااوف ماان األعااداء أمنااًا 

 .يخافون إال اهلل وال يرجون غيره 
فالقرآن فيه عطاء مان اهلل ماا تحباه الانفس وتساتميلها إلياه يخاطاب ملكاات خفياة فاي الانفس ال       
  .الكريم وهذه الملكات تنفعل حينما نقرأ القرآن ،اهلل يعلمهاولكن  لمها نحن،نع
 (. 2003 :13  الخراشي )   

أو  زاوياة مان الزواياانه لم يتارك إبحيث  ،لقد عني القرآن الكريم عناية شاملة بالنفس اإلنسانية
  ،وهنا يكمن سار قاوة اإلنساان ،فلقد تناول نفوس الناس وقلوبهم، ض لها جانبًا من الجوانب إال وتعر  
القااارآن الكاااريم باااالنفس كاناااات ماااان الشااامول فاااإن عناياااة  ،ولاااذلك ،ينتهاااي إليهاااافاإلصاااالح يبااادأ منهاااا و 

 .عالجًا دون حساب طاقة أخرى وقاية و  منح اإلنسان معرفة صحيحة بالنفسواالستيعاب بما ي
إذ إنهااا عنايااة لااام .. وهااذا وجااه اإلعجاااز والروعااة فااي عنايااة القاارآن الكااريم بااالنفس اإلنسااانية 

 ...نه خالق النفس اإلنسانية العليم بأسرارها وخفاياهاإ.. تترك زاوية من زوايا النفس 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنـسَا َ وَنَعْلمُ مَا تٌُوَسْوِسُ } , (19: غافر){ الصُّدُورُ يَعْلَمُ خَائِنَ َ الْأَعْيُنِ وَمَا تٌُخُْي  }إنها عناية من 

 (.16:ق) {بِهِ نَُْسُهُ وِنَيْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَ ْلِ الْوَرِيِدِ 
وترجاااع عناياااة القااارآن الكاااريم باااالنفس اإلنساااانية إلاااى أن اإلنساااان ذاتاااه هاااو المقااااصود بالهدايااااة 

فاال باد أن يستكشاف نفااسه  ،فإذا ما أريد أن يصل إلى ما له وما عليه ،والتوجيه واإلصالحواإلرشاد 
حتااى يكااون علااى بصاايرة منهااا وعلااى مقاادرة ماان ضااابط وتقاااويم  ،لتتضااح لااه سااائر جوانبهااا ونوازعهااا

 .سلوكها 
ي كال فا ياً وأن يصبح اإلنسان مهتاد ،فاإليمان هو الذي يقودنا إلى األمان والطمأنينة والسعادة

حتى تصبح نفوسنا قوية بااألمن مطمئنااة  ،ح أنفسنا باألمن النفسيولكن كيف نسل   ،لحظة من حياته
 .تستطيع أن تواجه صعاب الحياة ومشكالتها
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 –الانفس األماارة :وبصفة عامة تقسم درجات النفس وأحوالها ومقاماتها إلى مراتاب سابعة هاي 
الاانفس  –ة الاانفس المرضااي   –الاانفس الراضااية  –لمطمئنااة الاانفس ا –الاانفس الملهمااة  -الاانفس اللوامااة

 .الكاملة 
النفس اإلنسانية بين علم النفس الحديث وعلم النفس اإلسالمي هنااك تسااؤل يطارح نفساه هاو 

ولوجياا وفاي جميااع وساائل لماذا تعجز المجتمعات الحديثة بالرغم مما لديها من تطور هائل في التكن
الاانفس  آمنااًا ؟ لقااد حاادث هااذا بناااء خطااأ النظريااة الغربيااة لدراسااة علاام عاان أن تخلااق مجتمعاااً الحياااة 

  .وضاعت القيم واألخالق،فانحادرت الفاضائل ، بعيدًا عن الدين  واإلنسانية بمعزل عن اهلل
 (.5:1990  نجاتي )       

إن القاارآن الكااريم قااد ساابق علماااء الاانفس عناادما أوضااح لنااا أهميااة اإليمااان فااي تحقياااق األمااان 
 :ألنه ، (99:1984 الشرقاوي ) النفسي 

 .يزيد من ثقة اإلنسان بنفسه  .1

 .يزيد من قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة  .2

             .   ويغمر اإلنسان الشعور بالسعادة، يبعث األمن والطمأنينة في النفس  .3

، فحفاااظ نفساااه مااان التمااازق والصاااراع الاااداخلي ، هياااأ اإلساااالم بتشاااريعاته للمسااالم أمناااًا نفسااايًا 
واحااد هااو  همومااه فااي هاام   وركااز  ، فحصاار غايااات اإلنسااان فااي غايااة واحاادة هااي إرضاااء اهلل تعااالى 

ووجهتها ، وال يريح النفس اإلنسانية شيء كما يريحها وحدة غايتها ، العمل على ما يرضيه سبحانه 
 .في الحياة 

ومن تشبعت   هم  نخرته كفاه اهلل ه م دنياه  ًا واحدًا من جعل هم  ) قال صلى اهلل عليه وسلم 
 (.1ج 95:257  ابن ماجه) (به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال اهلل في أي أوديتها هلك

مَاهِ وَ ا َرْضِ وَلَكِـن كَـذَّبُواْ فَأَخَـذْنَاهُم بِمَـا       لَ وَلَوْ أَ   أهل الْقٌُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ}  :قال عز من قائل  َُتَيْنَا عَلَيْهِم بَرَكَا َ مَـنَ السـ 

ــ ُو َ ــانٌُواْ يَكْسِ ، فبااين لنااا أن اإليمااان والتوحيااد همااا أعظاام أسااباب األماان والطمأنينااة .  (96:األعــراف ){ كَ
وبالتاالي يكااون الجحااود بااهلل أو الشااك فيااه أو الشارك بااه أعظاام أساباب الخااوف واالضااطراب والرعااب 

ارُ و َبِـئْ َ       سَنُلْقِي يفِ قٌُلٌُوبِ الَّذيِنَ كََُرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْـرَكٌُواْ بـاهللِ مَـا لـَ    }  : وصدق اهلل إذ قال  مْ يُنَـَِلْ بِـهِ سُـلْطَاناً وَمَـأْوَاهُمُ النـ 

 وَقٌُلْنَا يَا آدَمُ  اسْكٌُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن  َ وَكٌُالَ مِنْهَـا رَغّـداً حّيْـشُ شِـئِتٌُمَا واَلَ تَقْرَبَـا هّـذِ ِ       }  , (151: نل عمران){مَثْوَى الظَّالَمَنيَ 

كٌُمْ لِـ َعَْ  عَـدُوُّ      فَأَزَلَّهُمَا} (38:البقـرة) {نيَلِِاَالظَّ نَا مِونَالش جَرَةَ  فَتَكٌُ وا بَعْضُـٌ الش يْطا ُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِم ا كَانَا فِيِه وَقٌُلْنَـا اهْ ِطُـٌ

مْ فِـي ا رْضِ مُسْـتَقَر  وَمَتَــاع  إِلَـى حِـني       اآليتاين، كيااف يوضااح اهلل سابحانه وتعاالى فاي هااتين   (36:البقـرة ){ وَلَكُـٌ
أخرجهماا مان ف وعصيا ربهما فأكال من الشجرة التي حذرهم اهلل منهاا، جتهو وسوس الشيطان آلدم وز 

   .قيام الساعةإلى األرض مستقرًا ودوامًا لهم إلى ( الجنة ) المسكن اآلمن 
 



 

88 
 

التااي ، عنادما يشابع حاجاتااه ،لكاائن الحاييدل على حالة نفسية يوجد عليها ا ،رفاألمن تعبي        
بالحصااول ، د اإلنسااان مااا يشااعر بااه نحااو حاجياااتوهااي عناا ،تختلااف باااختالف الكااائن الحااي نفسااه
  ،ومن مكان آلخر، وهذه الحاجيات تختلف من إنسان آلخر . عليهاا ت ستكمل مطالبه من االستقرار 

  ،ليحقااق أمناااه األولاااى (22:الحجــر ){وَكَــانٌُوا يَنْيِتٌُــو َ مِــنَ الْجِ َــال بُيُوتــاً امــنني } فهناااك ماان يبحااث عاان المااأوى 

ذا تحقاق لادى اإلنساان  ،(4:قـري )  {الَّذِْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع  واهمنهم مِنْ خَوْدَ } ومنهم من يطلب الطعاام  وا 

 ً  يَأْتيِهَـا   وَضَـرَبَ اهللٌُ مَـثاَلً قَرْيَـ ً كَانَـتْ آمِنَـ ً مُطْمَئِن ـ      } فإن األمن يتحقق باستقرار الرزق األمن  ،المأوى والمأكل 

 (112:النحل) { رَغَدًا  مِنْ كٌُل  مَكَا ِ
بال ( تناساال  ،شارب  ،أكال  ،تانفس )قاط هاي الغرائاز األولياة ف، ليست مطالب النفس البشارية

 طبقااًا ألولويااات حااددتها الغرياازة،التااي يحتاااج اإلنسااان أن يشاابعها ، مطالااب الاانفس نهناااك العديااد ماا
ًا للحفااظ علاى حياتاه وأسارته لينتهج اإلنسان سلوكًا خاص   ،اإلنساني لدافع الذي يحرك السلوكوهي ا

 إلاااى حاجاااات،لك يتاادرج ماان إشااباع حاجااات أساسياااةأصاابح كااذ، كمااا أن ساالوك اإلنسااان ،وممتلكاتااه
تاي يتنقال فيهااا الااسلوك ثام تعلاو الادرجات ال ،إلاى مطالاب رفاهياة، إلى مطالاب تحقياق الاذات، ثانوية

، فالقابلياااة، هاااا األسااارة والجماعاااةتحتاج، إلاااى مطالاااب جماعياااة، فردياااة ذاتياااةمااان مطالاااب ، اإلنسااااني
  .(1102111خويطر ).ًا أيضاً يمن جماعحتى يصبح الشعور اآل، فالدولة، فالقرية فالمدنية

 

 :مقومات األمن النفسي في اإلسالم 
االعتصاام باااهلل : السبل واألسس اإلسالمية التاي تحقاق األمان النفساي مان هادى القارآن الكاريم      

                           حااااااااااااااااجال( 4     صاااااااااااااااايامال( 3   الزكاااااااااااااااااة 2)    الصااااااااااااااااالة( 1:العبااااااااااااااااادات ،واللجاااااااااااااااوء إليااااااااااااااااه 
، الصافح الجميال، اإلخاالص، الصابر، التوباة، ذكار اهلل وتاالوة القارآن الكاريم، وتقاوى اهلل، طاعاة اهلل

 .محبة اهلل ، شكر اهلل، الرضا
 

 :اإليمان العميق باهلل : أواًل 
 ،وتثبيتاااه لهااام فااااي الشاااادائد، ومعيتاااه لعبياااده الماااؤمنين  ،اإليماااان العمياااق بااااهلل تباااارك وتعاااالى

عانته إياهم في النوائب  إذ شاعورهم باأنهم موصااولون ، يكسب المؤمنين أمانًا واطمئنانًا عجيباين ، وا 
فقااول موسااى  ة،بااالقوة العظمااى فاااي الكاااون شاااعور رائاااع يماااأل جاااوانحهم بالرضااي والتاااسليم والطمأنين اا

وداللاة  ،على اإليمان العميق باهلل تعالى عالمة (62: الشعراء){قَالَ كَلَّا إِ  ّ مَعِيَ رَبَي سَيَهْدِينِ} عليه السالم
 .على الطمأنينة واألمن النفسي اللذين إن تحققا للعبد فاز وسعد 
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 :التوكل على اهلل : ثانيًا 
وباذل ، م كال ماا يساتطيعألن العباد إذا قاد   على اهلل مهام جادًا فاي بااب األمان النفساي، والتوكل

، ويلقااي بنفسااه بااين يديااه لااى مااواله،فإنااه ال يبقااى لااه إال أن يفاازع إ ،كاال مايقاادر أن يبذلااه ماان أسااباب
 .بأن اهلل تعالى حافظه ومانعه من أعدائه  ،ويثق تمام الوثوق ،إليه ويطمئن  

الذَّيِنَ قَالَ لَهُمُ الن اسُ إِ   الن اسِ قّدْ جَمَعُوا }:قوله تعاالى  ،ومن األدلة على عالقة التوكل باألمن النفسي

ه وَفَضْل  لَمْ يَمْسَسهُمْ سُوه  وَاتَّ َعُوا رِضْوَا َ اهللِ وَاللـهُ لَكٌُمْ فَاخْشَوْهُمْ فََِادَهُمْ إمِيَاناً وَقَالٌُوا حَسْ ُنَا اللـهٌُُ وَنِعْمَ الْوكِيلٌُ فَانْقَلَ ُوا بِنِعْمَ َ مِـنَ اللـ

 (173-175:نل عمران )     {دُ أَوْلِيَاه ُ فاَل تَخَافٌُوهُمْ وَخَافٌُو ِ إِ ْ كٌُنْتٌُمْ مُؤْمِنِيِنَ ذٌُو فَضْل  عَظيِم  إِنَّمَا ذَّلٌُكِمُ الـش يْطَا ُ يُخَـوَ
 

 :ذكر اهلل تعالى : ثالثًا  
الذَّيِنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قٌُلٌُوبُهُمْ بـِذِكْرِ اللـه أاَل بِـذِكْرِ  } : فقد قال سابحانه ، ورد في كتاب اهلل مايدل على ذلك 

  ( .28: الرعد) { اللـهِ تَطْمَئِنُّ الْقٌُلٌُوبُ 
ن النبااي صاالى اللاااه عليااه وساالم فااي أحاديثااه أثاار الااذكر فااي تحقيااق األماان النفسااي ماان وقااد بااي        
 :خالل
 الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم  -والكرب  تفريج الهم  دعاء  -أذكار الصباح والمساء -
  .الذكر المطلق –دعاء الخروج والدخول للمسجد  -قول ال إله إال اهلل ربي وال أشرك به شيئاً  –

 

 :الدعاء: رابعًا 
فقد ، والمطلوب أن يتعلق المؤمن بالدعاء في أحوال الرخاء حتى يستجيب اهلل له في الشدائد 

فليكثـر الـدعاء فـي   ه أن ي سـتجاب لـه عنـد الكـرب والشـدائدمـن سـر   ): قال صلى اهلل علياه وسالم 
 .( 1998 : 1544    النيسابوري)  (الرخاء

ال : مثل ، األدعية التي تحقق األمن النفسي جملة من األدلة القرآنية والنبوية على أنواع من 
 يِنـّ إِ كَانَ يَسُ نتَا أَلَّإِ فَنَادَى فِي الظُّلٌُمَا ِ أَ  لَّا إِلَهَ}: لقوله تعاالى  إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

قاال رساول اهلل صالى :فعن سعد بن أبي وقاص رضاي اهلل عناه قاال   (56:األنبياء )  {نيَمِالِالظَّ نَمِ نتُكٌُ
ال إلـه إال أنـت سـبحانك إنـي كنـت :دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ):اهلل عليه وسلم 
فقـال : وفـي زيـادة   "إنه لم يدع بها مسلم في شـيء قـط إال اسـتجاب اهلل لـه بهـا  من الظالمين 

هـل كانـت ليـونس خاصـة أم المـؤمنين عامـة ل فقـال : عليه وسلم يا رسول اهلل صلى اهلل : رجل 
ــى قــول اهلل تعــالى:"صــلى اهلل عليــه وســلم  ــنَ الْ َــمَ وَكَــذَلِكَ نٌُنْجِــي الْمُــؤْمِنِيِنَ     }:أال تســمع إل   ({وَنَج يْنَــا ُ مِ

 (31160  أحمد 3808 الترمذي )  (55:األنبياء)
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 :  معرفة شأن القضاء والقدر : خامسًا 
 : وهي ، هناك بعض القواعد في قضية القضاء والقدر مفيدة جدًا في تحقيق األمن النفسي    

 .مقادير الخالئق ف رغ منها  (8

وما هدد به مان مخااوف وباالء ال يصايبه مناه إال ، ما نزل بالعبد من بالء لم يكن ليتجنبه  (8
 .ره اهلل عليه ما قد  

نما الشر   ،كل قضاء اهلل تعالى وقدره خير (3  .بالنسبة للعبد  وا 

 .العدل الكامل والعلم الشامل: القضاء والقدر قائمان على حقيقتين عظيمتين وهما  (4
 

 :   معرفة شأن االبتالء: سادسًا 
قال سلطان العلماء العز بن عباد  ،وذلك سنة من سنن اهلل تعالى ،لالبتالءالمؤمنون معرضون     

وحال العافية والنعمااء صاارفة للعباد عان ، لى اهلل تعالى فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إ: السالم 
 ( .30: 2002 السهلي ) اهلل تعاالى 

فاااعلم ، ويكثار علياك الشادائد والبلاوى ، إذا رأيت اهلل تعالى يحبس عنك الدنيا  " :وقال الغزالي     
أمااا ...ه يااراك وأناا، وأنااه يساالك بااك طريااق أوليائااه وأصاافيائه ، وأنااك عنااده بمكااان ،أناااك عزيااز عنااده 

بل اعرف منته عليك فيماا يحفاظ ، (48:الطور)  {وَاصْ ِرْ لِيُكْمِ رَبَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} تاسمع إلى قوله تعالى
وينزلك منازل األبارار واألخياار واألعازة ، و يكثر من أجورك وثوابك ،عليك من صالتك وصالحك 

 "عنده 
ــا     } :كمااااا وعااااد اهلل تعااااالى بقولااااه  ،النصاااار والصاااابر طريااااق      ــا لَمّــ ــدُو َ بِأَمرِنَــ ــ ً يَهْــ ـ ــنْهُمْ أَئِمـ  ــا مِــ وَجَعَلنَــ

 (.24:السجدة){صَ َروُا

ـهَ بِمَـا    } : كما قال تعاالى  ،ن من كيد الكافرينوالصبر يهو        وَإ ْ تَصْ ِرُوا وَتَتَقَّوا ال يَضٌُرُّكٌُمْ كَيْدُهُمْ شَـيْئاً إِ   اللَـّ

 (.120: نل عمران )  {مُييِطٌ  يَعْمَلٌُو َ

يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا لَقيِـتٌُمْ  فِئَ ً فَاثْ ُتٌُوا } :كما قال تعاالى، وجعل اهلل الصبر أحد شروط النصر الخمسة      

ـهَ وَرَسُـولَهُ واَل تَنَـا     هَ كَثيِراً لَعَلَّكٌُمْ تٌُُْلِيُو َ وَأَطِيعُـوا اللَـّ اِبرِيِنَ        وَاذْكٌُرُوا اللَـّ ـهَ مَـََّ الصـ  مْ وَاصْـِ ُروا ِإ   اللَـّ   {زَُعوا فَتَُْشَـلٌُوا وَتَــْذَهبَ ِركُكُـٌ

ــ ِ     } (.46-45: األنفــــــال ) ــوْا بِالْمَرْحَمَــــ ــ ْرِ وَتَوَاصَــــ ـــ ــوْا بِالصـ  ـــوا وَتَوَاصَــــ ــذيِنَ آمَنُــــ ـــ ــنَ الَـّ ــا َ مِــــ ــم  كَــــ ـــ ــد) { ثُـٌ                                                  ( 17:ال لــــ

وا الـص الِيَا ِ وَتَوَاصَوْا بـِاْحلَ َ وَتَوَاصَوْا بِالص  ْرِ }   (3: العصر )  .{إِلَّا الَّذيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُـٌ
 بإشاباع الحاجاة إلاى رة على أن اإلسالم اهتموتؤكد هذه األدلة من القرآن الكريم والسنة المطه  

فهو يعتبرها من الضروريات التي ال غنى عنها والتي ال يمكن أن تتحقاق وتشابع إال ، األمن النفسي
 ( .48:  1995  الصنيع ) . باإليمان باهلل سبحانه وتعالى 
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 : األمن النفسي في السنة النبوية 
دعيتاه وتشاريعاته وتوجيهاتاه ألقد جاء لفظ األمن في بعض أقوال النباي صالى اهلل علياه وسالم و      

، كمطلاااب صااالى اهلل علياااه وسااالم أهمياااة األمااان وقاااد باااين   أنعااام اهلل علااايهم،ومااادح باااه ماااان ، الساااديدة 
وذلاك فاي  حازهاا بحيازتاه للادنيا بحاذافيرها، بهاا رب البريااة علاى مان يمان   ضروري، وحاجة أساساية،
 : قوله صلى اهلل عليه وسلم 

قال : قال  ،أبيه وكانت له صحبة ،عبيد اهلل بن محصن الخطي عنعن سلمة بن  :الحديث األول 
عنـده   معـافى فـي جسـده   مـن أصـب  مـنكم نمنـا فـي سـربه  ): رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم 

ففااي هااذا الحااديث أشااار الرسااول .  (574 :ت  ب  الترمــذي )  (فكأنمــا حيــزت لــه الــدنيا   قــوت يومــه 
 :أسباب رئيسة للسعادة هي  ةصلى اهلل عليه وسلم إلى ثالث

كمقومات لحياة اإلنسان  ،وصحة الجسم والحصول على القوت، الشعور باألمن في الجماعة     
 (.48:1966 الشيباني ). للصحة النفسية  المهم ةرات السعيدة وهي من المؤش  

ذا إكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال   عن ابن عمر رضي اهلل عنهماو :الحديث الثاني 
علينا باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم والتوفيق لما  هأهل   اللهم    اهلل أكبر):قاال  ،رأى الهالل

 (.1ج 256  1739:مي دار لا)( ربنا وربك   نا ويرضـىه رب  يحب  

  أسألك األمن يوم الخوف إنياللهم ) ئهوكان يقول عليه الصالة والسالم في دعا :الحديث الثالث 
ذا رأى الهالل دعا ربه قائال   (.19: ت.ب  يوسف)(ه علينا باألمن واإليمان اللهم أهل  " وا 

المسلم من سلم الناس من ):قال  ،عن رسول اهلل ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنهو :الحديث الرابع 
 (.1ج: ه  268- 206  ابن ماجه ) (نه الناس على دمائهم وأموالهم والمؤمن من أم   لسانه ويده 

هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقف على  أبيعن و : الحديث الخامس 
   ؤمن شرهرجى خيره وي  خيركم من ي  : قال   كمأال أخبركم بخيركم من شر  ):فقال  ،أناس جلوس

 (.5ج 334 : ه1313  أحمد  الترمذي )(ؤمن شره رجى خيره وال ي  كم من الي  وشر  

رسول صلى  قال سمعت   ،عنه اهللعن سلمان رضي  ،عن شرحبيل بن السمطو : الحديث السادس  
ن مات جرى عليه عمله   وم وليلة خير من صيام شهر وقيامهرباط ي )يقول  ،اهلل عليه وسلم وا 

 .(276:ه270الطبراني  ) (ان الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفت  
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            قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنهو  :الحديث السابع  
 (2ج: 7600  أللبانيا) (المستشار مؤتمن  )

ماينبغي ): أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنهو:  الحديث السابع 
 (.656:1422  رواه أحمد والبخاري ) (لذي الوجهين أن يكون أمينًا 

 :األمن النفسي عند الفقهاء والعلماء 

فيقول  ،ةتومحبا اهلل نه يرى سعادة اإلنسان وأمنه النفسي اليتحققان إال بعباادةإف ،أما ابن تيمية      
وبذلك  ،إليه اإلنابةو ه ه وحب  وال يطمئن إال بعبادة رب  ، وال يسكن ،  يعلمال لقلب ال يصلح و اف"

 (.2008 ابن تيمية )والطمأنينة  ،والسكون ،له الفرح والسرور واللذة والنعمةيحصل 

ال بذكر اهلل إوذكر ابن القيم إن الطمأنينة مصدرها من اهلل سبحانه وتعالى وال يحصل عليها      
فالطمأنينة إلى اهلل سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه علياه  : )تعالى فقال 

إال باهلل وال يمكن حصول الطمأنينة الحقيقياة  ،د إليه حتى مكانته جالس بين يديهقلبه الشار  وترد  ،

 .(232:1997  إبن القيم الجوزية) ( وبذكره

 :خصائص األمن النفسي  

حاسب  لى أساس اإلشباع النسبي للحاجاتالنفسي ينشأ وينمو مع الفرد عإن الشعور باألمن       
فال  ،متداخلةع المختلفة والعوامل الللحاجات وبتأثير من مصادر اإلشبا (هرم ماسلو)ترتيبها في 

والنوع في مراحال العمر يوجد بينها حدود فاصلة وذات تأثير متباين وقوي من حيث المقدار 
هي تتارك المصادر والعوامل السابقة ف بجميعقافة المجتمع اإلطار الذي يحيط كما تشكل ث ،المختلفة

 (.24:2010خويطر ) .بصماتها ضمن هذا اإلطار

وهناك خصائص  (300-299: 1959ن   زهرا)كما أشار إليها   خصائص األمن النفسي استناداً      
 :لألمن النفسي أظهرتها نتائج عينية من البحوث والدراسات وهي على النحو التالي 

ط وتاسل   ،وعقااب ،ها مان تاسامح وأساليب،يتحدد األمن النفسي بعملية التنشئة االجتماعية  -1
والمواقف ، والخبارات، ويرتبط بالتفاعال االجتمااعي ،وكراهية ،وحب، ورفض، وتقبل ،وديمقراطية

 .تماعية في بيئة آمنة غير مهددة االج
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 .األمن النفسي إيجابيًا على التحصيل الدراسي وفي اإلنجاز بصفة عامة ينعكس   -2
 .المتعلمون والمثقفون أكثر أمنًا من الجهلة واألميين  -.
 .شعور الوالدين باألمن النفسي مرتبط بوجود األوالد  -4
 . اآلمنيننفسيًا أعلى في االبتكار من غير  اآلمنون -7
         بت بالرأي والجمود الفكري بدون مناقشة ثأي الت (بالدوجماطية)عدم األمن يرتبط موجبًا  -6

  .أو تفكير
ض لإلصابة باألمراض وخاصة أمراض وبالتالي التعر  ، عدم الشعور باألمن مرتبط بالتوتر  -5

 .القلب
 :حاجة الفرد إلى األمن النفسي 

وهاي ماان .الحاجاة إلاى األماان مان أهاام الحاجاات النفساية وماان أهام دوافااع السالوك طاوال الحياااة      
 . الحاجات األساسية الالزمة للنمو النفسي السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفرد 

وتاارتبط ارتباطااًا وثيقااًا  ،قيااق أمنااهأن الحاجااة إلااى األماان هااي محاارك الفاارد لتح (زهااران)ويااذكر      
بغريزة المحافظة على البقاء وتتضمن الحاجة إلى األمن الحاجة إلى شعور الفرد أنه يعيش في بيئاة  

وأنااه مسااتقر  ،ويحترمونااه ويقبلونااه داخاال الجماعااةونااه صااديقة ، مشاابعة للحاجااات وأن اآلخاارين يحب  
وأنااه مسااتقر فااي سااكن مناسااب ولااه مااورد رزق مسااتمر ، وأنااه آماان  ،فااق اجتماعياااً سااريًا ومتواوآماان أ  

ب الخطاار ويلتاازم الحااذر ويتعاماال مااع األزمااات بحكمااة وبااأمن وصااحيح جسااميًا ونفساايًا ، وأنااه يتجن اا
  (292:1989زهران   ) الكوارث الطبيعية ، ويشعر بالثقة واالطمئنان واألمن واألمان 

رات وتنشااأ التااوت   ،أمنااه ر الااذي يهاادد  ان هااو خفااض التااوت  إلااى أن هاادف اإلنساا (سااوليفان)يااذهب       
وخفاااض ، رات ناشااائة عااان حاجاااات عضاااوية وتاااوترات تنشاااأ مااان مشااااعر القلاااق تاااوت  : مااان مصااادرين

ااةرات الناشاائة عاان القلااق يعتباار ماان العمليااات التاااااوت   طلااق عليهااا والتااي أ   (سااوليفان)فااي نظريااة  المهم 
كاااااااااات األولياااااااااة فاااااااااي حيااااااااااة هاااااااااو أحاااااااااد  المحر   (ساااااااااوليفان)والقلاااااااااق فاااااااااي نظااااااااار ، " مبااااااااادأ القلاااااااااق"

وي م الحاجااات األساسااية الالزمااة للنمااو النفسااي الس ااواألماان النفسااي ماان أه اا  (35:2001عثمــان ).الفاارد
الخطار و المخااطرة  بوتظهر هاذه الحاجاة واضاحة فاي تجن ا ،افق النفسي والصحة النفسية للفردوالتو 

رعايااة  إلاى وتتضااح الحاجاة إلاى  األمان فاي الطفاال الاذي يحتااج ،و فاي اتجاهااات الحاذر والمحافظاة
واالنتماء ( األصدقاء) واالنتماء إلى الجماعة ،نتماء األسريلالالحاجة و  ،الكبار حتاى يااستطيع البقاء
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ر ماان خاالل هااذه االنتمائيااة يشااعر الفارد باااألمن واألمااان والراحاة والطمأنينااة التااي تااؤث   و ،إلاى الااوطن
 اً وتميااز شخصاايته عاان غيااره  ماان األفااراد ساايكولوجي ،وكه المختلفااة ماان داخاال مجتمعااهفااي أنماااط سااال

  . (2001:20 عطية) واجتماعياً 
ذا ما طارأ ت   ،اليومية ات اإلنسانفي إشباع حاج الحاجة إلى األمن  تظهرو          غيار علاى هاذا وا 
نفعااال فاإن ذلااك يثيار ا ،بحياث يااؤدي إلاى حاادوث اضاطراب فااي إشاااباع  حاجتاه إلااى األمان ،الاروتين

حياث ياألف  ،أما األشاخاص الااذين يعانااون المراحال األولاي مان حيااة الفاردي،الخوف والقلق الشخصا
ضاوا إشباع تلك الحاجة منذ الطفولة وفقًا لروتين حياتاه مان  التهديد الالشاعوري لألمان بحكام ماا تعر  

عويضية يحمون بها أنفسهم ضد أخطار فات تفإنهم يلجئون إلاى القياام بتصر   ،له من ظروف حياتهم
 (.1999:23 موسوعة علم النفس الشاملة ) ر لها من واقع مجهولة ال سند من حقيقة وال مبر  

 

اا لاادى األفااراد ة والضاارورية التااي ال بااد ماان إشااباعها ويعتباار األماان النفسااي ماان الحاجااات المهم 
ذا لم تشبع الحاجة  .م يمكن أن يحققوا ذواته فإن ذلك يشعرهم بالتهديد وال ،إلى األمن لدى األفراد وا 

إلى أهمية الشعور باألمن النفسي في هذا العالم  Maslow( 39:1970-43) (ماسلو )ولقد أشار      
الذي يتصف باالحروب والكاوارث واألزماات االقتصاادية وانتشاار البطالاة والخاوف مان المساتقبل ممااا 

 . يجعل الطفل يشعر بالقلق والعجز واليأس
لتااي اوالوساايلة  ،مظاااهر التااي يحتاااج فيهااا الفاارد إلااى األماان الهاادف الااذي يسااعى لبلوغااهالوأهاام      

و  عياة التاي تصاله باااألفراد اآلخارينالعالقاات االجتما، و والمهناة لتاي يعايش فيهاا ،بعها لبلاوغ هدفاهيت
 .واإليمان الدواء لفقدان األماان ،ألمناوالمرض النفسي نوع من فقدان  ،بالثقافة الدائمة

 (1996:40 عدس )  

أن يكااون هااذا المفهااوم مفهااوم الااذات لااديهم إيجابيااًا ومرتفعااًا  –كافااة األفااراد  –ويحتاااج األفااراد 
فصورة الفرد عن ذاته وتقديره لها واحترامه لها يؤثر في سلوكه االجتماعي وأدائه المهني يجعل لدى 

 (.1994:216 صال  ) األفراد تقديرًا إيجابيًا لدواتهم 
فاإلنسان في  ،عدد صور الحاجة إلى األمن في زماننا الحاضرتوت" (1993:146 الزحيلي ) يقول      

لاااى أن  هحاجااة إلااى أن يشااعر باااألمن علااى نفقااة عيشاا فااي صااورة تااوفير مسااتوى اقتصااادي معااين وا 
وفاي حاجاة  ،يشعر باألمن على حقه في إبداء رأيه والتعبيار عان نفساه فاي مواجهاة السالطة الحاكماة

بأن يحترموا حقوقه وحريتاه الشخصاية وأال يتادخلوا  ،جهة غيره من األفرادإلى الشعور باألمن في موا
 ". فيما ال يعنيهم في شؤون غيرهم
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رة وفااي اتجاهااات الحااذر والمحافظااة ب الخطاار والمخاااطوتظهاار هااذه الحاجااة واضااحة فااي تجن اا
الحاجاة إلاى و  ،لكباار حتاى يساتطيع البقااءوتتضح الحاجة إلى األمن في الطفال الاذي يحتااج رعاياة ا

والفرد الذي يشعر بااألمن واإلشاباع فاي بيئتاه  ،ستقرار االجتماعي واألمن األسرياألمن تستوجب اال
والحاااب  ويااارى فاااي النااااس الخيااار، هاااذا الشاااعور سااارة يميااال إلاااى أن يعااام  االجتماعياااة المباشااارة فاااي األ

لثقااااة الحاجااااة ويشااااعر با ماااان يشااااعر بإشااااباع هااااذهوالشااااخص اآل ،ويتعاااااون معهاااام والعكااااس صااااحيح
ن القباااول االجتمااااعي ورضاااا مااان فهاااو فاااي خاااوف دائااام مااان فقاااداأماااا الشاااخص غيااار اآل ،واالطمئناااان
                                                                                    .وأي عالماااااااة مااااااان عااااااادم القباااااااول أو مااااااان عاااااادم الرضاااااااا يراهاااااااا تهديااااااادًا خطيااااااارًا لذاتاااااااه ، اآلخاااااارين

 (2003:14  الخضري) 

 :العوامل المؤثرة في األمن النفسي
 

 . الوراثة مقابل البيئة ( أ
أن هناك تأثيرًا للوراثة على بعض السامات مان خاالل بعاض الدراساات التاي  (كاتل )لقد أوضح     

أشاار إلاى أن عااملي  ، و قام بإجرائهاا، فاي حاين ترجاع سامات أخارى لعامال البيئاة أكثار مان الوراثاة
الوراثااة والبيئااة يعمااالن معااًا علااى تقويااة أو إضااعاف بعااض الساامات، وفااي نفااس الوقاات قااد يتعااارض 

  509:1998   )       نعبد الرحم) . دور البيئة مع دور الوراثة في التأثير على بعض السمات

ضااطرابات االنفعاليااة أنااه ال يمكاان الحااديث عاان الوراثااة فااي إطااار اال (333: 1112ســعد  )واعتباار     
طااالع دون اسااتخدام كلمااات أو مفاااهيم تشااير إلااى عاادم تااوافر الثقااة الكاملااة فااي النتااائج التااي تاام اال

عليهاا فاي أدبياات الوراثااة، واكتفاى باإلشاارة إلااى أن الوثاوق فاي وراثاة المظاااهر االنفعالياة ماا زال فااي 
 .من النفسي لها األثر األكبرضوء التجريب، وهذا يدل على أن تأثير البيئة في الشعور باأل

وهناااك العديااد ماان العواماال البيئيااة الماديااة والعضااوية المختلفااة والتااي تتمثاال فااي بعااض الظااواهر     
التي تهدد حياة اإلنسان  وغير ذلك،...كالعواصف والبراكين واألعاصير والزالزل ،الطبيعية والمناخية

كماا هاو  ،سياساية تشاكل أيضاًا مثال هاذا التهديادوبقاءه، وكذلك بعاض عناصار البيئاة االقتصاادية وال
الحاااال فاااي الحاااروب وعااادم االساااتقرار االقتصااااادي وتزاياااد احتمااااالت التعااارض لألخطاااار والحااااوادث 
وموجااات اإلجاارام والفوضااى واألزمااات واالنهيااار االجتماااعي التااي قااد تتعاارض لااه بعااض المجتمعااات 

 (.23: 1111موسوعة علم النفس الشاملة  ). في بعض الظروف
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والوراثااة يتااداخالن معااًا وبااالتوازي فااي تحقيااق ق ياارى الباحااث أن عاماال البيئااة بفااي ضااوء مااا ساا     
 .األمن النفسي عند الفرد

 التنشئة االجتماعية ( ب
باات ة توفير األمن النفسي للفرد والذي يعتبر من المتطل  على أن مهم   (411: 1111زهران  )أشار       

كااي يتمتااع بشخصااية إيجابيااة متزنااة منتجااة تقااع  ،تااي يحتاااج إليهااا الفاارداألساسااية للصااحة النفسااية وال
على عاتق األسرة، ويؤكد على أن إدراك الطفل اتجاهات والديه نحوه يعتبر من العوامال المهماة فاي 
تكيفااه ونمااوه وشااعوره باااألمن النفسااي، وأن الطريقااة التااي ياادرك بهااا الطفاال هااذه االتجاهااات هااي التااي 

 .فهي  تؤثر فعليًا في تك
أن أول ما يحتاجه األطفال من الناحية النفسية هو الشعور باألمن  (131: 1111الدسوقي  )ويرى      

بااأنهم محبوبااون كاأفراد، ومرغااوب فاايهم لااذاتهم، وأنهاام  ،بمعنااى أنهاام يحتاااجون إلاى الشااعور ،العااطفي
علاى إشاباعها  رة فاي نشاأتها وأن خيار مان يقاومواعتزاز حياث تظهار هاذه الحاجاة متكار   موضع حب  

 .خير قيام هما الوالدان
على أن لخبرات الطفولة دورًا هامًا في نمو الشعور باألمن لدي الفردت  (21: 1111سعد  ) ويؤكد      

ت أثاار خبارات الطفولااة علااى ومان البحااوث التاي أكااد   ،وذلاك اسااتنادًا لماا أشااار إليااه فرياق ماان العلماااء
حياث اتضاح أن الاذين لام يحصالوا علاى عطاف  ،وآخارون( ميوشان)تنمية مشاعر األمن، ما قام باه 

سرى كاف كانوا أقل أمنًا، وأقل ثقة بالنفس، وأكثر قلقًا، وأقل توافقًا من أولئك الذين يحصالون علاى أ  
علاااى أن أسااااليب التنشااائة االجتماعياااة، والعالقاااات ( محماااود عطاااا حساااين)ساااري، كماااا أكاااد عطاااف أ  

شااعاره  ،المتبااادل، وأساااليب التعامالسارية القائمااة علااى االحتارام األ   القائمااة علااى تفهام الطفاال وتقبلااه وا 
شاااروطًا أساساااية للطمأنيناااة  دون إهماااال أو نقاااص تعاااد   ،أناااه مرغاااوب فياااه، وأسااااليب الرعاياااة المتزناااة

 .االنفعالية عند األطفال
بأسااااالوب هم ئأن قياااااام الوالااااادين بتنشااااائة أبناااااا (21: 1121الريحـــــاني  )وقاااااد أكااااادت دراساااااة أجراهاااااا       

ديمقراطي متسامح يؤدي إلى تنمية الشعور باألمن لدى األبنااء بصاورة أكثار مان اساتخدام األسااليب 
 .المتسلطة

ر حالاااة األمااان علاااى أهمياااة دور التنشااائة االجتماعيااة حياااث فس ااا (6: 1979عبـــد الســـالم  )كمااا أكاااد      
جااة لعمليااات التفاعاال االجتماااعي بأنااه اإلحساااس بالطمأنينااة االنفعاليااة، وتمتااع الفاارد بهااا نتي ،النفسااي

 .بين الفرد، والبيئة االجتماعية التي يعيش بها
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 األمن النفسي والقلق : 
إلااى أن القلااق الااذي يساابب للفاارد اضااطرابات  (42: 1123دوانــي وديرانــي  ( ) ,1191Dalton)أشااار       

مااان مصاااادر عااادم الشاااعور بااااألمن النفساااي، ويتوقاااف علاااى مااادى  مهمااااً مصااادرًا  دة يعاااد  نفساااية متعاااد  
       كاااالهروب الااادفاعي،)اساااتجابة الفااارد للخطااار الاااذي يهاااددهت فاالساااتجابة للخطااار بطريقاااة مااان الطااارق 

ب القلاق النفساي للفارد، ولكان إذا عجاز الفارد عان االساتجابة للخطار قاد ال يساب  ( أو الهجوم اإليجابي
صاااب بااالقلق النفساااي الااذي قااد يسااتفحل ليصاال إلااى درجااة كبيااارة ال فإنااه قااد ي   ،بساالوك غياار منااتظم

 .يستطيع الفرد أن يقاومه، ويصبح مالزمًا له في حياته

من ،م األطفال للقلاقأن تعل   (12: 1122نغا  ) (نورمان كاميرون، وهربرت)ويبين الطبيب النفسي      
طفااال أهاال للثقااة، ويمكاان االعتماااد بااأن هااؤالء األ ،هم بالتعاماال معهاام بطريقااة تااوحيئخااالل قيااام آبااا
ضااون لصااعوبات الراشاادين قباال النضااج الااالزم، وأن افتقااارهم للخباارة الكافيااة، فااإنهم يتعر   ،علاايهم لااذلك

 .وعدم بلوغهم مستوى النضج الالزم لتلك األعباء يؤدي إلى عدم شعورهم باألمن النفسي

 األمن النفسي والتوتر: 
التاوتر هاو عباارة عان ظااهرة نفساية ناجماة عان المواقاف الضااغطة أن ( 12: 1112جـودة  )ترى       

والمؤثرة والتي تهدد حاجات الفرد ووجوده وتتطلب منه نوعاًا مان إعاادة التوافاق عبار تغيارات جسامية 
 .ونفسية وسلوكية

أن التااوتر هااو األساااس الاادينامي الااذي يكماان وراء الشااعور  (29: 1192ســويف  )فااي حااين ياارى       
ككال أو لجاناب مان جوانباه وماا يترتاب  ،طمأنينة أو بتهدياد أي اتازان قاائم بالنسابة للشاخصبتهديد ال

 .على ذلك من تحفز للقضاء على هذا التهديد

حياث يتضاح مماا سابق أن التاوتر  ،بين األمان النفساي والتاوتر قويةوهذا يعني أن هناك عالقة      
أباارز تلااك الحاجااات هااي وماان  ،ألفاارادالااذي يصاايب الفاارد ينشااأ عاان ضااغوط نفسااية مهااددة لحاجااات ا

، كما أن أساس شعور الفرد بعدم األمن والطمأنينة ينشأ من خالل اختالل التوازن الحاجة إلى األمن
 .   يجعله عرضة لإلصابة باإلضطرابات والمشاكل النفسية مما، في الجهاز النفسي لديه

 األمن النفسي والتوافق : 
عاديل حتاى يحادث غير والت  ينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة بالت  هو عملية د التوافق النفسي     

 :توازن بين الفرد وبيئته وأبعاد التوافق هي
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شاااباع الااادوافع الداخلياااة : التوافـــق الشخصـــي - ويتضااامن الساااعادة ماااع الااانفس والرضاااا عااان الاااذات وا 
 الاااانفس حيااااث ال صااااراع داخاااال ،األوليااااة والفطريااااة والثانويااااة والمكتساااابة ويعباااار عاااان ساااالم داخلااااي

 .ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة
ــق االجتمــاعي - والااذي يتضاامن السااعادة مااع اآلخاارين وااللتاازام بأخالقيااات المجتمااع مسااايرة : التواف

ر االجتمااعي الساليم والعمال معايير االجتماعياة واالمتثاال لقواعاد الضابط االجتمااعي وتقبال التغي ا
 .الجماعة والسعادة الزوجية مما يؤدي إلى تحقيق الصحة االجتماعية لخير

ويتضاامن االختيااار المناسااب للمهنااة واالسااتقرار علمااًا وتاادريبًا لهااا والاادخول فيهااا : التوافــق المهنــي -
 (.31 :1111زهران  ). واإلنجاز والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضا والنجاح

ن يأن األمان النفساي يتضامن مكاون ،خالل تعريفه لألمن النفسايمن  (22: 1119جبر  )ويؤكد         
الصاراعات التاي تواجاه وتحمال األزماات  المتمثال بقادرة المارء علاى حال  : محورهما التوافق ماع الاذات

المتمثل في قدرة المرء على التالؤم مع البيئة الخارجية والتوفيق بين : والحرمان، والتوافق االجتماعي
 .والعالم الخارجي واألنا األعلىالمطالب الغريزية 

 .فالتوافق بأنواعه الشخصي واالجتماعي والمهني يعد محور شعور الفرد باألمن النفسي

 األمن النفسي والتوازن االنفعالي : 
إلااى وجااود عالقااة وطياادة بااين األماان النفسااي واالتاازان االنفعااالي، فهااو  (11: 1121ســي  ر م)يشااير      

االطمئنااان واالسااتقرار للفاارد ماان خااالل تنميااة الشخصااية "ياارى أن االتاازان االنفعااالي هااو عبااارة عاان 
أن التاوازن النفساي هاو الطريقاة التاي تسااعد الفارد علاى خفاض  (243: 1111مطـوع  ) كما يارى" السوية

شاااباع الااادا لخارجياااة التاااي افع والعاااودة إلاااى الحالاااة التاااي تتاااوازن فيهاااا مشااااعره ماااع المنبهاااات التاااوتر وا 
ساقًا فاي انساجام ماع مفهوماه لذاتاه و دافعيتاه إلنجاااز تيادركها ويكاون تفكياره وشاعوره وسالوكه غالباًا م

 .بعض المهمات األخرى وباتجاهه نحو المواقف الصعبة التي يقدم عليها

 األمن النفسي والثقة بالنفس : 

فهااي تاارتبط بإحساااس  ،تاارتبط الثقااة بااالنفس ارتباطااًا وثيقااًا بالشااعور باااألمن والطمأنينااة النفسااية      
هاااي حالاااة نفساااية مااان االرتيااااح ترتكاااز بصااافة أساساااية علاااى اإلحسااااس  ،الفااارد بالساااعادة، والساااعادة

وافرت بالطمأنينااة النفسااية و الثقااة بااالنفس و لاايس ماان الممكاان أن يحااس شااخص بالطمأنينااة إال إذا تاا
رضاة فاي أي هي الدرع الواقي للطمأنينة ، فمن يفتقار إلاى الثقاة باالنفس يكاون ع  ف ،لديه الثقة بالنفس

يتوعده بكل ما يؤدي إلى تمزيق شيء يتربص به ويتىمر عليه و  بأنه كل   ،حال لالضطراب والشعور
 . (42 : ت.بأسعد  ). قأوصاله كل ممز  
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الطمأنينااااة النفسااااية نتيجااااة يتضاااامن الثقااااة بااااالنفس والهاااادوء و أن األماااان  (211: 1121زهــــران )يااارى و     
 .للشعور بعدم الخوف من أي خطر أو ضرر 

  مفهوم الذات األمن النفسي و: 

 ،الطمأنيناة النفسااية تازداد عناد األفاارادإلاى أن درجااة الشاعور بااألمن و  (11:  1114الزعبـي )يشاير       
القلااق عنااد األفااراد وتاازداد مشاااعر الخطاار والتهديااد، و لمفاااهيم عاان الااذات أكثاار إيجابيااة كلمااا كاناات ا

فاي  (1121حسـن   )عاانون مان مفااهيم سالبية عان ذواتهام، كماا أوضاحت الدراساة التاي قاام بهاا الذين ي  
درجات ي الاااذو أن لنفساااي باااين مجموعاااات مفهاااوم الاااذات و فاااي درجاااة األمااان ا الريااااض أن هنااااك فرقااااً 

باااألمن  مفهااوم إيجااابي عاان الااذات يكونااون أكثاار شااعوراً التااي تعباار عاان المرتفعااة فااي مفهااوم الااذات و 
 .المنخفضة ت المتوسطة و النفسي من ذوي الدرجا

ح ماادى العالقااة بااين مفهااوم القلااق والتوافااق والتااوازن االنفعااالي والثقااة فااي ضااوء مااا ساابق يتضاا       
ر التحار  مدى التفاعل بينها، فاألمن النفساي يشاير إلاى وم الذات ومفهوم األمن النفسي و مفهبالنفس و 

لااى التوافااق مااع الااذات و ماان مشاااعر القلااق النفسااي و  االتاازان االنفعااالي تقبلهااا والتوافااق مااع اآلخاارين و ا 
يعبار عنهااا  جمياع تلاك المفاااهيم تشاير إلاى الصاحة النفسااية التايوتكاوين مفهاوم إيجاابي عاان الاذات و 

 (.2102113 الخضري) .الشعور باألمن النفسي

االتزان االنفعالي أو ق أو افتقاره إلى الثقة بالنفس و شعور المعاق بصريًا بالقليرى الباحث أن و       
علاى قياماه بواجباتاه الحياتياة ويشاعره  ، ياؤثر سالباً ت اإليجابية أو التوافق الشخصاي واالجتمااعيالذا

 .يوقعه في مشاكل نفسية واجتماعيةمان مما بالتهديد وعدم األ

  الصحة النفسية األمن النفسي و: 

ماااااا ه فساااااية ترتكاااااز علاااااى دعاااااامتين أساسااااايتين أن بنااااااء الصاااااحة الن(  11: 2112خليـــــل  )يااااارى       
الاااااانفس              هااااااي مساااااايرة الحياااااااة عنااااااد علماااااااءاالطمئنااااااان النفسااااااي والمحبااااااة ماااااان المهااااااد إلااااااى اللحااااااد و 

هما             المحبااااة يساااايران مساااايرتوالتااااي يباااادأ ماااان الطفولااااة وتنتهااااي بالشاااايخوخة، بمعنااااى أن االطمئنااااان و 
           األمااااااان مئنااااااان فااااااي الطفولااااااة وشاااااااط  األماااااان و ، شاااااااط  االطفااااااي الاااااانفس البشاااااارية بااااااين شاااااااطئين

 .ه هذه المرحلة تستغرق العمر كل  خة و في الشيخو 

دراكاه لقيمتهاا وبالشاعور لشخص السو  إلى أن ا (31: 2111ملحم  ) يشيرو      ي يتصف بتقاديره لذاتاه وا 
باألمن والطمأنينة النفسية وبتقديره الاواقعي لناواحي قوتاه وضاعفه وعلاى منزلتاه التاي تساتطيع بلوغهاا 

 .تصميمه وعلى ما هو متوقع وعلى عزمه و 
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 الصاااحة النفسااايةب مؤشااار قاااوي لتمتاااع الفاااردهاااو يتضاااح مماااا سااابق أن الشاااعور بااااألمن النفساااي       
وي الااذي ال زة للساالوك السااوأنااه ماان الساامات الممي اا وتحقيااق توافقااه الشخصااي والمهنااي واالجتماااعي،

ويرى الباحث بأنه توجد عالقة طردية بين  ،الصراعو  والتوتر بالقلق والخوف شعور الفرد نسبياً ينفي 
سااتوى الصااحة النفسااية عنااد الفاارد زاد مسااتوى األماان الصااحة النفسااية واألماان النفسااي أي  كلمااا زاد م

 . النفسي

 :أساليب تحقيق األمن النفسي 

هااي و " ى بعمليااات األماان النفسااي ا يساام  أن الفاارد يلجااأ إلااى ماا" إلااى  (311: 1121زهــران   ) يشااير      
ر الاذات تقاديض أو الاتخلص مان التاوتر وتحقياق و عباارة عان أنشاطة يساتخدمها الجهااز النفساي لخفا

 :ن على الفرد ما يلي يتعي    لتحقيق األمن النفسيو ، والشعور باألمن النفسي

وهااذا مااا  فااي تحقيااق األماان والطمأنينااة النفسااية، مهماااً  إشااباع الحاجااات األوليااة للفاارد أساساااً  -8
اا بحيااث وضااعتها فااي المرتبااة األولااى ماان  ،ور اإلسااالميأكاادت عليااه النظريااات النفسااية و التص 
 (  12:  1111الصنيع  . )حاجات اإلنسان التي ال حياة بدونها

فأحااد  ،ماان أهاام مااا ياادعم شااعور الفاارد باااألمن و العكااس صااحيح والتااي تعااد  : الثقااة بااالنفس  -8
              .أساااااااباب فقااااااادان الشاااااااعور بااااااااألمن و االضاااااااطرابات الشخصاااااااية هاااااااو فقااااااادان الثقاااااااة باااااااالنفس 

 ( .113:  1111راج   )

وهو أسالوب يقاوم علاى أن يقادر الفارد قدراتاه و يعتماد عليهاا عناد : تقدير الذات و تطويرها  -3
األزماات ، ثاام يقاوم بتطااوير الاذاتت عاان طرياق العماال علاى إكسااابها مهاارات ، و خباارات جدياادة 

 (  11:  1111الصنيع ) . تعينه على مواجهة الصعوبات التي تتجدد في الحياة 

بحيث يجد من  ،العمل على كسب رضا الناس و حبهم و مساندتهم االجتماعية و العاطفية -4
في تقديم الخدمات التاي تضامن للفارد األمان عان  اً يرجع إليه عند الحاجة ، كما أن للمجتمع دور 

ن العااادل أسااااس أل،طرياااق المسااااواة فاااي معاملاااة جمياااع األفاااراد مهماااا كانااات مراكااازهم االجتماعياااة
 (113:  1111راج  ) . األمن

لوغاااه الكماااال يفهااام طبيعاااة ن وعاااي الفااارد بعااادم بإحياااث : عااادم الكماااال لنقص و االعتاااراف باااا -7
بالتااااالي فإنااااه يقااااوم باسااااتغالل تلااااك القاااادرات االسااااتغالل المناسااااب دون القيااااام قدراتااااه وضااااعفها و 

فإنااه  ،، وماان هنااالحاجااة إليهاااعناادما يكااون فااي أمااس ا بإهاادارها ماان غياار فائاادة حتااى ال يخساارها
، وهااذا يشااعره باااألمن ألن قااائص عاان طريااق التعاااون مااع اآلخاارينمااا لديااه ماان ن يسااعى إلااى سااد  
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التعااااون خطاااار وحاااده دون مسااااعدة اآلخااارين و بأناااه ال يساااتطيع مواجهاااة األ ،ذلاااك يجعلاااه ياااؤمن
 (11: 1111الصنيع  ) .معهم

ا، مع وله الدور الكبير فاي تاوفيرهالمجتهذا يقع على عاتق و : معرفة حقيقة الواقع -6 ة فاي خاص 
م في معرفة الحقاائق المختلفاة، الحياة المعاصرة التي أصبح فيها الفرد يعتمد على وسائل اإلعال

ن األفاراد الاذين يعرفاون حقيقاة ماا يجاري إحياث  ،تظهر أهمية هذا األسلوب فاي حالاة الحاروبو 
لون الاذين ال لحروب على عكاس األفاراد المضال  حولهم تجعلهم أكثر صالبة في مواجهة أزمات ا

  (21:  1111الصنيع  .)يعرفون ما يحدث حولهم 

ويرى الباحث أن اإليمان باهلل عزوجل هو أسااس تحقياق األمان النفساي لادى الفارد، وذلاك       
اتباع أوامر اهلل عزوجل وسنة نبيه محماد صالى اهلل علياه وسالم، ومان خاالل االبتعااد من خالل 

رتكاااب الااذنوب والمعاصااي واآليااات القرآنيااة واألحاديااث الشااريفة التااي تاام ذكرهااا فيمااا ساابق عاان ا
 .توضح ذلك

 :اآلثار المترتبة على انعدام الشعور باألمن 

 أكثرهااا شاايوعاً ماان أقااوى العواماال و  ور باااألمن يعااد  إلااى انعاادام الشااع( 113:  1111راجــ   ) يشااير      
 . لإلصابة باالضطراب النفسي 

واالجتهااد  لجاد  األمان يدفعه إلاى ااألمن و أن شعور اإلنسان ب (21: 2111عبد الخالق  )كما اعتبر      
رضاااة لالضاااطراب النفساااي والعقلاااي ب ويكاااون ع  األماااان يشاااقى اإلنساااان و يضاااطر ، وبااادون األمااان و 

 .األمراض السيكوسوماتية و 

ر باألمن قد يؤدي إلى أن يصبح الفرد إلى أن انعدام الشعو ( 121: 1121الزيادي  )في حين يرى       
داء من أجل استعادة االستجهم أو قد يلجأ إلى الرضوخ و سب عطف اآلخرين وود  من أجل ك عدوانياً 

ل وسايلة للحصاول علاى ، فقد نجد الموظف الذي يفتقر إلى اإلحساس بااألمن يساعى بكاأمنه المفقود
التشاااجيع واالستحساااان مااان أساااتاذه، ن يساااعى فاااي الغالاااب بطلاااب مااااآلالطالاااب غيااار رضاااا رئيساااه، و 

  .ه لهامنة تلح على زوجها بشدة كي يقدم لها البراهين على صدق حب  اآلغير الزوجة و 

أن اإلنسان ال يطلب األمن إال إذا كان في عالقته اعتمادياة يخااف  (321: 1121مليكة  ) واعتبر     
أماااا إذا شاااعر  ،سااالك سااالوكا ساااوياً فإناااه ي ،وجاااود العااادلفيهاااا الحرماااان التعسااافي ، فاااإذا اطماااأن علاااى 

 .فإنه يسعى إلى تحقيق ضمانات األمن  ،بالتهديد االعتمادية
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       ، تكماااان فااااي جااااذورها فااااي أعماااااق الطفاااال وتنمااااو تاااادريجياً هااااي حاجااااة  ،إن الحاجااااة إلااااى األماااان     
قااد يختلااف ذلااك ماان هااذه الحاجااة ماان ساالوك فااي المسااتقبل، و  ماان الصااعب التنبااؤ بمااا ستساافر عنااهو 

تماااع بدقاااة بمعاااايير المج اً ، األول ناااراه ملتزمااان يفتقاااران إلاااى األمااانيفنجاااد شخصااا ،خااارإلاااى آشاااخص 
تازعم عصاابة الناس، في حين اآلخر قد تمارد و  ممتثل بجميع قواعده من أجل الحصول على رضاو 

ماان الشااعور  عاادوان علااى هااذا المجتمااع الااذي حرمااهلل هكمحاولااة مرضااية ماان جانباا ،ماان المجاارمين
 ( 121: 1121  زياديال). اجه باألمن الذي يحت

بأن افتقار المعاق بصريًا إلى حاجة األمن النفساي تجعلاه عرضاة لإلصاابة  ،ويتضح مما سبق     
، فاااال باااد مااان تركياااز الجهاااود لااادى ان واالنطاااواء واالعتمادياااة وغيرهااااكالعااادو  ،باالضاااطرابات النفساااية

إلااى األمااان  افتقااار المعاااقين بصااارياً ماان تاااأثير الجهااات المختصااة ووضاااع الباارامج العالجيااة للتقليااال 
 .النفسي 

 :النظريات المفسرة لألمن النفسي 

  (المدرسة النفسية االجتماعية  –نظرية التحليل النفسي ) نظرية سوليفان                                       :                

 (فرويااد)صااية بااين ماان جاااءوا ماان بعااد يعتباار سااوليفان أول ماان صاااغ نظريااة فااي نمااو الشخ     
نساان نتااج لعملياة فهاو يارى أن اإل" العالقات اإلنسانية المتبادلة " نظريته بنظرية  (سوليفان)يسمي و 

تااؤثر فيهااا  الجتماعيااة التاايالشخصااية، وا، وأن الشخصااية اإلنسااانية تنبااع ماان القااوى تفاعاال مااع الغياار
وصاال إلااى اإلشااباع الت:  ه إلااى تحقيااق هاادفين هماااأن اإلنسااان يسااعى فااي حياتاامنااذ لحظااة الماايالد، و 

ى  ا يسام  عان طرياق ما ياتم تحقياق األخيارو صل إلاى تحقياق الشاعور بااألمن، ، والتو (إشباع الحاجات)
اعتبار أن معظام المشاكالت النفساية تهما في نسيج واحاد، و عملياويمتزج الهدف و  (بالعمليات الثقافية)

عناااده يقاااوم علاااى  ، والشاااعور بااااألمنق الشاااعور بااااألمنعتااارض الفااارد لتحقياااتنشاااأ نتيجاااة لصاااعوبات ت
  (92: 1121جالل  ). شعور الفرد بأنه مقبول في الجماعةالشعور باالنتماء، و 

، و وهمياة تهادد إحسااس الفارد بااألمنأن التهديد الناش  عن أخطار خفياة أ (سوليفان)كما يرى      
ذا زاد قدرها انخ ضاطراب عالقاتاه الشخصاية وأدى ذلاك إلاى ا ،فضت قدرة الفرد على إشباع حاجاتهوا 

فاعلياااة الف خطاااورة التهدياااد و تختلاااف شااادة القلاااق بااااختوكاااذلك علاااى الخلاااط فاااي التفكيااار، و ، المتبادلاااة
كاات األولياة حاد المحر  أ (ساوليفان)، القلق الاذي اعتباره التي تكون في حوزة الشخص" األمن عمليات"

 (  921: 1112  غنيم ) . في حياة الفرد 
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شاباع هاذه توتر داخلي محكوم لحاجات الفرد و : ن من التوتريإلى وجود نوع (سوليفان)يشير و      ا 
، والنوع اآلخر التوتر المحكوم بالقلق الناش  عن عدم إشاباع حاجاة األمان وترالحاجات يخفض الت

 ( 32: 1111الصعيدي  الداهري و )  .لدى الفرد مما ينعكس على عالقته مع اآلخرين

األولااى علااى إلااى أن شااعور الفاارد باااألمن النفسااي يتوقااف فااي الدرجااة  (ارين هااورنيكاا)تشااير       
 أن : يمكن أن يحدث أمران في هذه العالقةللحظات األولى في حياته، و منذ ا( عالقة الطفل بوالديه)

 يباديبالتاالي يشابعان حاجتاه إلاى األمان أن نحو الطفل، و  دفئاً و  حقيقياً  الوالدان في إبداء عطفاً يقوم 
  .بالتالي يحبطان حاجته لألمنالوالدان عدم المباالة بل وعداء لدرجة الكراهية نحو الطفل و 

 ،، بينماا الظاروف الثانياة تاؤدي إلاى النماو العصاابيروف األولى تؤدي إلى النمو السويفالظ      
فال فاي جاو أساري يانعم أن أصول السالوك العصاابي ينشاأ نتيجاة لعادم نماو الط (هورني)حيث ترى 

 ( 121:1111جابر   ).الحب من خالل عالقته بوالديه فيه بالدفء و 

إلاى أن القلاق األساساي وانعادام األمان هماا مان العوامال التاي تاؤثر فاي  (هاورني)قد أشاارت و       
قااد اليب دفاعيااة حتااى تقلاال ماان عزلتااه وعجاازه و تشااكيل الشخصااية لااذا فااإن الفاارد يلجااأ إلااى عاادة أساا

. ليسااتعيد أمنااه المفقااود أو قااد يحاااول أن يكااون لنفسااه صااورة مثاليااة ناً أو مااذع يصاابح الفاارد عاادوانياً 
 ( 111: 1112الزيود  )

  ( علم النفس الفردي  –نظرية التحليل النفسي ) نظرية ألفرد ندلر:      

       ثااار مااان المظااااهر البيولوجياااة للسااالوك، دات االجتماعياااة أكعلاااى المحاااد   (آدلااار)تركاااز نظرياااة       
            السااااعي نحااااو الكمااااال ص ماااان الاااانقص و حااااددة تتمثاااال فااااي الااااتخل  يتجااااه لتحقيااااق غايااااات من الفاااارد وأ
 ( 21:1111العزة و عبد الهادي   ).الطمأنينة ذي يجعل اإلنسان يشعر بالسعادة و ال

ف قااادرة اإلنساااان علاااى تحقياااق التكي ااابمااادى  (آدلااار)يااارتبط  األمااان النفساااي مااان وجهاااة نظااار و       
يتم ذلك من خالل قدرة اإلنساان علاى و  ،، والمجتمعدين العمل، والحب  يتلقاها في مياالسعادة التي و 

ة مناسابة تساهم ينطوي على غائي االشعور بالدونية و  هيالبشر، و  وصف بها بنية يت  بية كل  تجاوز قط
 (21: 1111سعد .)في تجاوز عقد النقص المعممة بين البشر 

  (جوردن ألبورت ) نظرية السمات       :                   

قريااااب جاااادًا ماااان نجااااده عنااااد  هااااذااسااااة األصااااحاء بااااداًل ماااان العصااااابيين و بدر  (ألبااااورت)اهااااتم        
أن األمن االنفعالي من مميزات الشخصية السليمة الناضجة، فاألسوياء  (ألبورت)اعتبر ، و (ماسلو)

التاااي ال حملاااوا الصاااراعات واإلحباطاااات قبلاااوا، ويت  ليت  زون بساااماحة كافياااة تلااازمهم مااان الراشااادين يتمي ااا
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هاااذا ماااا يحااادث عناااد  يقاباااللاااديهم صاااورة موجباااة عااان أنفساااهم، و  كماااا أن ،بهاااا فاااي الحيااااةيمكااان تجن  
 .ز بصورة سلبية عن نفسه ، يتمي  ي تمتل  نفسه باإلشفاق على الذاتسواء الذ ،الشخص األول

 (  213-212: 1111جابر  ) 

أن ما يضفي الشعور باألمن على الشخص الناضج هاو قدرتاه علاى مواجهاة  (ألبورت)يرى و       
ى أو تثابط ، وأنه ليس من السهل أن يقع فريساة للفوضاالة دون اإلصابة باإلحباطبطرق فع  مشاكله 

االسااتفادة ماان خبراتااه الماضااية، وتقباال الااذات، ولديااه الثقااة هااو قااادر علااى همتااه أو يختاال توازنااه و 
اااإشاااباع حاجاتاااه و  باااالنفس ويمكناااه تأجيااال  ىل إحباطاااات حياتاااه اليومياااة دون لاااوم اآلخااارين علاااتحم 

 ( . 329: 1112عبد الرحمن .)أخطائهم أو ممارسة سلوك غير مرغوب فيه

  ( أبراهام ماسلو) نظرية اإلنسانية:        

 ،قام ماسلو بوضع الحاجات اإلنسانية في تنظيم هرمي قام بتقسيمه إلى خمسة مستويات         
 :لتاليكا
الحاجااة إلااى تقاادير  –االنتماااء و  الحاجااة إلااى الحااب   –الحاجااة إلااى األماان  –الحاجااات الفساايولوجية  

:               خاااااااااار للحاجااااااااااات وهااااااااااو كاااااااااان لماساااااااااالو تقساااااااااايم آ، و الحاجااااااااااة إلااااااااااى تحقيااااااااااق الااااااااااذات –الاااااااااذات 
عان الفاروق  (ماسالو)تكشف لناا نظرياة و  مو والحاجات العليا،حاجات الن   –حاجات النقص والقصور

ة اإلشاباع أولويارز الحاجات الدنيا من حيث القوة واألهمية و حيث تب ،الجوهرية بين هذين المستويين
شااباعها يعنااي البقاااء، ،اجااات البقاااءالحاجااات الاادنيا هااي حعاان الحاجااات العليااا، و  فااي  أمااا الفشاال وا 

 (  21:  1111السيد  ) . إشباعها ال يعني إال العجز والقصور

          الفهمفة مستويين آخرين لهذه الحاجات وهما حاجات المعرفة و بإضا (ماسلو)قام  كما       
(need to know & understand ) والحاجات الجمالية(Aesthetic need).( 422: 1112عبد الرحمن)                       

وجية مهيأ الفسيولشبع حاجاته أفإن الشخص الذي  ،في الحاجات (ماسلو)حسب نظرية و        
ات األمن مهيأ إلشباع حاجات الحب، واإلنجاز الذي أشبع حاجإلشباع حاجاته لألمن والطمأنينة، و 

، والذي أشبع هذه الحاجات مهيأ إلشباع حاجات االستطالع ، والتقدير وحب  االستحسانواالنتماء، و 
 (  2: 1111ي مرس). السعادةشعر الفرد في إشباعها بالكفاءة و تحقيق الذات التي ي

وضاع الحاجاة إلاى األمان فاي الترتياب الثااني  (ماسالو)إلاى أن  (439: 1112عبـد الـرحمن  )يشير و      
ى تجناب أوضاح أن حاجاات األمان تسااعد الفارد علالحاجات الفسايولوجية، و في التنظيم الهرمي بعد ا

، كمااا النمااو الشخصااي حيااث تعيااق المزيااد ماانلكنهااا قااد تبلااغ ماان القااوة باآلالم الموجعااة، واإلصااابة، و 
ض إلااى التعاار   أو ،مثاال التجنيااد اإلجباااري ،دكتاتوريااة يحاادث عناادما يخضااع اإلنسااان لقااوانين إجباريااة
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مما يدفع الشخص إلى القيام بسلوك عنيف " كاالحتالل مثال " طة ضغوطات من قبل مصادر متسل  
األعماال " حرياة مثال تجاه المصادر التي تسبب له فقدان األمن من أجال الحصاول علاى قادر مان ال

فإننااا سااوف نختااار  ،النمااوإذا خيرنااا بااين األمااان و : "ماساالو فااي ذلااك يقااولو " الفدائيااة ضااد االحااتالل
 " . األمان بالتأكيد 

ده ال يكفاي للنماو الساوي أن إشباع الحاجات البيولوجية وحا (293: 1192  الزيني) (ماسلو)يرى و       
بال هاو فاي حاجاة إلاى تحقياق الساعادة  ،حادهال يعيش بالخبز و لحياةت فالفرد المحافظة على االسليم و 

، كماااااااا يشاااااااير حقيااااااق الحاجاااااااات النفسااااااية األخااااااارىت والتاااااااي تشاااااامل الشاااااااعور باااااااألمنماااااان خاااااااالل ت
الحاجااات الجساامية، وتجنااب األلاام إلااى أن الحاجااة إلااى األماان تشاامل  (211: 1121الريحــاني  )(ماساالو)
د أن تشاابع حاجاتااه ال تظهاار عنااد الفاارد إال بعااو  ، والشااعور باااألمن واالطمئنااانالتحاارر ماان الخااوفو 

ت فإناااه يساااعى إلاااى تحقياااق تمكن الفااارد مااان إشاااباع حاجاااات األمااانحاااين ياااالفسااايولوجية ولاااو جزئياااًا، و 
 .تحقيق الذاتجات، كالحاجة إلى تقدير الذات و م الهرمي للحال  حاجات أعلى في الس  

ة أبعاد أساسية أولية لألمان النفساي يتمثال حدد ثالث (ماسلو)إلى أن  (1: 1111عبد السالم )يشير و     
 :فيما يلي  ،جانبها اإليجابي

 . المحبة مع اآلخرين وعالقات الدفء و  ل والحب  الشعور بالتقب   -8

 .المكانة بين المجهول كوطن وباالنتماء و  ،شعور بالعالمال -8

 ( .الخطر، العدوان، الجوع )غياب مهددات األمن الشعور بالسالمة و  -3

أن هناك مؤشرات ثانوية للشعور باألمن تبدو ( 11: 1123ديراني داوني و )(ماسلو)كما وضح       
 : كما يلي  ،جوانبها اإليجابية

دراكه للبشر بصفاتهم الخي  ةن العالم بيئة سار  بأ ،شعور الفرد -8  .رة من حيث الجوهر ، وا 

 .فاؤل بشكل عاماإلحساس بالتتوقع الخير و ، واالتجاه نحو الشعور بالثقة نحو اآلخرين -8

 .الشعور باالستقرار االنفعالي ة واالسترخاء وانتقاد الصراع و الراحمشاعر الهدوء و  -3

مشكالته بموضوعية ومن ت والقدرة على التفاعل مع العالم و الميل لالنطالق من خارج الذا -4
 .التمركز حول الذات 

 .تفهم االندفاعات الشخصية تقبل الذات والتسامح معها و  -7
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 .من الرغبة في السيطرة على اآلخرين تالك القوة في مواجهة المشكالت بدالً الرغبة بام -6

 .قدرة نظامية في مواجهة الدفاعة و و النسبي من االضطرابات العصابية أو الذهانيالخل   -5

 .االهتمام باآلخرين االجتماعية وبروز روح التعاون واللطف و االهتمامات  -2

 ،بوسائل كثيرة، حسب طبيعة الفرد ومرحالة نموهيرى ماسلو أن تحقيق األمن النفسي يتم و      
البحث عن القلق و األلم و ب الفرد مصادرة التهديد و ريق تجن  ولكن أهم تلك الوسائل تتم عن ط

 ( . 11: 1111الصنيع ). الطمأنينة 

وأن مدى  ،لدية منذ البدايةركزت على أهمية العالقة الوا (هورني)بأن  ،ومن هنا يتضح      
، وهذا تأكيد على ضرورة التنشئة االجتماعية السليمة عن شعور الفرد باألمن النفسي رعب  قوتها ي

فإنه يؤكد على ضرورة  (آلدلر)، أما بالنسبة األمن النفسي كعامل مهم في تحقيق ،للمعاقين بصرياً 
ة بالنسبة وخاص   ،عويض النقصف السليم لتيتعزيز القيم االيجابية عند الفرد من أجل تحقيق التك  

س هو الخيار لتحقيق األمن ، ويوضح ألبورت أن مواجهة اإلحباط وتعزيز الثقة بالنفللمعاق
والتقبل واالنتماء  بأن األمن النفسي يتحقق من خالل الشعور بالحب   ،فأوضح (ماسلو)، أما النفسي

، ويرى الباحث بأن اإلسالم سبق جميع النظريات التي فسرت والشعور بالسالمة وعدم التهديد
األمن النفسي، من خالل إبرازه لحاجات الفرد وترتيب أولوياتها، واآليات القرآنية واألحاديث الشريفة 

     .  التي تم ذكرها فيما سبق توضح وتؤكد حقيقة هذه األمور
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 االعتمادية/ االستقالل :  ر الثانيالمتغي  

 :المقدمة   
 

من الحاجات  أن الحاجة لالستقالل عن الوالدينالنمو  سيكولوجيةمن الحقائق األساسية في        
، التي تظهر في سنوات الطفولة األولى عندما يستطيع الطفل اكتساب المهارات المختلفة األساسية

، ومع ذلك يظل الفرد في المجتمعات حاجاته إشباعالتي تمكنه من االعتماد على النفس في 
، وال يتحقق له االستقالل االقتصادي والنفسي ن الناحية االقتصادية على والديهالشرقية معتمدًا م

زًا ومستقاًل ، وبالتالي يصبح له كيانًا متمي  عندما يستطيع تحقيق الهوية يجامعنهاية التعليم الحتى 
 .عن اآلخرين 

 

ويعتبر الفقدان التدريجي لالرتباط بالوالدين مع االحتفاظ بعالقات حميمة معهما من الخطوات      
يعة العالقة بين على طب الخطوة، وتعتمد صعوبة هذه النفسياألساسية الالزمة لتحقيق االستقالل 

بسعادتهم والخوف الزائد  ملالهتما، إذ يعارض البعض محاولة األبناء في االستقالل المراهق ووالديه
، وقد تدفع الرغبة في عم والمسانده والمرشد والمد  الموج  على مستقبلهم بعد فقدان الدور الوالدي 

، بالتالي يسود التوتر الجو األسري، و ةطة الوالديرد على السلاالستقالل بعض المراهقين إلى التم  
 .يعة العالقة بين المراهق ووالديهواضحة في طب باإلضافة إلى حدوث تغيرات

 Robinson 1978,pp.456-757) ) 
أحد المطالب  على تحقيق االستقالل النفسي عن الوالدين هو (نفس النمو)ويتفق معظم علماء      

االستقالل ): يتكون من مكونين أساسين هما ب  ، وهذا المفهوم المرك  األساسية للمراهقة النهائية
كمصدر للشعور  ،يشير األول إلى عدم االعتمادية على الوالدين:  (واالستقالل السلوكي) (االنفعالي

اتخاذ القرار بصورة ة على ، بينما يشير الثاني إلى القدرة المتزايدواألمن االنفعالي بالراحة والطمأنينة
، ويتحقق االستقالل النفسي في نهاية ةص لنفسه، وتنظيمه لشؤونه الخاص  ، ورعاية الشخمستقلة
 ، وينمو من خالل ثالثة مجاالتسلوبه في الحياة وقيمه الخاصة بهعندما يصبح للفرد أ، المراهقة
منح والديه يتحقق عندما ي  ، وهو مطلب مشترك بين المراهق و (والقيم) (والسلوك) (االنفعاالت)هي 

، وهو ضروري للمراهق نظرًا والمساندة الدين القائم على الحب  الو  المراهق الحرية مع استمرار توجيه
  .لنضجه الجسمي والمعرفي وزيادة قدرته على العمل بصورة مستقلة 

Carol and Shaffer . 1991.pp.450-451) ) 
                         (هوفمان)االستقالل النفسي بعدما صمم  مجال بدأت الدراسات تتزايد في وقد        

 (Hoffman,1984 ) إلى  ،مقياسًا لالستقالل النفسي في دراسة أجراها على طلبة الجامعة أشار فيها
االستقالل العاطفي، والمهني، : زة وهيب يتكون من أربعة أبعاد منفصلة ومتمي  أن هذا المفهوم المرك  

بينما يرتبط البعد األول يرتبط بالتوافق األكاديمي، االتجاهات، والنزاعات، وأن البعد  واستقالل
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عد من أبعاد االستقالل تعريفًا دقيقًا لكل ب  ( 1984 هوفمان)اآلخر بالتوافق الشخصي، هذا وقد قدم 
  .النفسي، ثم قام بتصميم المقياس بناء على التعريف المقدم لكل بعد 

 (Hoffman,1984,pp.170-178 )              

اتاه واهتماماتاه وسالوكه و المراهاق وحاجة فاي نم ارات واضحة ومهم  تشهد مرحلة المراهقة تغي          
تااتالءم ، ديمااة وتكتسااب عااادات توافقيااة جدياادةوفااي المرحلااة تختفااي العااادات التوافقيااة الق، االجتماااعي

اهااق بعااد أن تتاااح لااه فرصااة الجتماعيااة التااي يعاايش فيهااا المر اوالعقليااة و  مااع المعطيااات الفيزيولوجيااة
الحاجة إلى االساتقالل ،ومن ضمن هذه الحاجات ، الت حاجات جديدةنشأ عن هذه التحو  وت ،إدراكها

 ( 10-11 :1978   مكي   حطب) . النفسي عن الوالدين

ساي مان أهام االساتقالل النفر من االعتماد الطفلي على الوالدين واآلخرين وتحقياق عد التحر  يو       
فااإن نجاااح الفاارد  ،وماان ثاام ،علااى الصااحة النفسااية مهماااً  مؤشااراً  عااد  كمااا ي  ، مسااتلزمات النضااج والنمااو

فاي  ،ل مساؤولياته و اعتمااده علاى نفساهم اعلاى قدرتاه علاى تح اً كبيار  اً وسعادته النفسية تعتماد اعتمااد
قين المعااو  واحاادة لاادى المااراهقين األسااوياء و  وهااذه االسااتقاللية. تحقيااق اسااتقالليته النفسااية عاان والديااه

ولكااان ، ماااا مااان االعتمادياااة لاااى صااااحبها نوعااااً وذلاااك رغااام أن طبيعاااة اإلعاقاااة ونوعهاااا قاااد تفااارض ع
عملياة النماو النفساي مان  خاصاة أن، ل النفساي ومبادئاه وأطاواره واحادةفإن مفهاوم االساتقال ،بالنهاية

  ،النفسااي ماان نظريااات النمااو   ورغاام أن كثيااراً  ،قينحيااث البناااء والطبيعااة واحاادة لاادى األسااوياء والمعااو 
  النفساي والفطاام ،Identity))ات مختلفة مثال الهوياة تشير إلى مفهوم االستقالل النفسي تحت مسمي  

(psychologicalweaning )، والتمايز(differentiation)   إلى أن أولى النظريات التاي تحادثت
 .  النفسااااااااي تحاااااااات مصااااااااطلح االسااااااااتقالل والفرديااااااااةعاااااااان هااااااااذا المفهااااااااوم كاناااااااات نظريااااااااة التحلياااااااال 

(separation-individuation) . ( 257-258: 1998  السيد عبد الرحمن )    
 

  تعريف االستقالل النفسي:      
م عاان تحك اا نظاار إلااى االسااتقالل النفسااي علااى أنااه العمليااة التااي يصاابح فيهااا المراهااق مسااتقالً ي         

 .(633: 1955  إبراهيم هرمز) في سبيل االعتماد على الذات شدينالوالدين وغيرهما من الرا
أي فعاااال األشااااياء بحريااااة  ،مسااااتقالً  فاً ف تصاااار  االسااااتقالل النفسااااي يعنااااي القاااادرة علااااى التصاااار  و       

 ( Jaff.M.L.,1988:293). الشخص نفسه
ويختار ، قدميهلمراهق مكانة يقف فيها على باالستقالل النفسي العملية التي يبلغ فيها ا ويقصد     
 .ويبني نظرته الخاصة عن الحياة ،وينساق مع أفكاره الفردية ،بنفسه هه وقيمءوال
 (425 :1992 مخول)  
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لعملية التحرر مان السالطة  ف العلماء مفهوم االستقالل النفسي بوصفه مفهوما مرادفاً قد عر  و        
تمثال ماا  ،فعملياة االساتقالل النفساي  ،واالعتمااد الكلاي علاى الانفس ومرحلاة الفطاام النفساي ،الوالدية

 . (58 :2000  منصور) ر من سلطة الوالدين وعملية الفطام النفسي يعرف بعملية التحر  

 :ي الستقالل النفسامظاهر  
فيرى أن هناك أربعة مظاهر لالستقالل   Hoffman, J.A 1984:170-178)) (هوفمان)أما        

المظاهر هي امتداد لعملية االستقالل النفسي التي تتحادد فاي مرحلاة وهذه ، النفسي عن األب واألم 
 :كالتمثيل والموائمة وغيرها وهذه المظاهر هي  ،الطفولة وما يقوم به الطفل من عمليات عقلية

ألن يعمل باستقالل ربما تتمثل خاالل مرحلاة المراهقاة فاي قدرتاه علاى اساتغالل  ،إن جهود الطفل.1
بشكل مباشر في مجال مهنة أو عمل ماا دون مسااعدة مان ، لية وتوجيهها جهوده الشخصية و العم

 ( Functional Independence  ).وهو ما يدل على االستقالل الوظيفي ،األب أو األم
 

إن تميياااز الطفااال باااين التصاااورات العقلياااة الخاصاااة بنفساااه والخاصاااة بااااآلخرين ربماااا تتمثااال خاااالل .2
فااي القاادرة علااى التمييااز بااين اتجاهاتااه وقيمااه واعتقاداتااه وقاايم اآلخاارين واتجاهاااتهم ، مرحلااة المراهقااة 

 (  Independence Attitudinal. )  وهو ما يدل على استقالل االتجاهات ، واعتقاداتهم 
 

فربمااا يعكااس مشاااعر إيجابيااة ، وواسااع المجااال  إن االعتمااد العاااطفي للطفاال علااى األم معقااد جااداً ..
 : وهكذا ينقسم المجال إلى ، لعملية االندماج أو قد يعكس مشاعر سلبية عن عملية الصراع 

 (:  Independence Emotional)  االستقالل العاطفي .أ   
مفرطة للقبول واالندماج والتدعيم العاطفي المستمد من العالقة ماع ر من الحاجة الوهو التحر         
 .الوالدين 

 (:  Gonflictual Independence )استقالل الصراعات .ب  
ر الفاااارد ماااان الشااااعور المفاااارط بالااااذنب والقلااااق أو عاااادم الثقااااة والمسااااؤولية واالسااااتياء وهااااو تحاااار        

وبااذلك نكااون أمااام أربعااة  ،( 324:1998-325الســيد عبــد الــرحمن   ) والغضااب فااي عالقتااه مااع والديااه 
االساااااتقالل العااااااطفي  ،اساااااتقالل الصاااااراعات: )مظااااااهر لالساااااتقالل النفساااااي عااااان الوالااااادين و هاااااي 

 ( . استقالل االتجاهات  ،االستقالل الوظيفي
 :االستقالل النفسي في مراحل العمر المختلفة 

الطفل وتطوره ولكن بطريقة تدريجية مع تقدم  فجائياً  تحدث حدوثاً عملية االستقالل النفسي ال       
فاي محايط  أناه يتوقاع أن يكاون مساتقالً  ،فمنذ األشاهر األولاى لحيااة الطفال نجاد، إلى مرحلة المراهقة

إناه يساع ويباذل ماا بوساعه لكاي ينجاو  ،صااحب نفاوذ يراقباه ويشارف علياه أو وال يارى مسائوالً ، عمله
وهاذا األمار يتكامال عناد الطفال بماا  ،ياؤدي أعمالاه بنفساهاعتماده عليهما و بنفسه من تبعيته ألبويه و 

ويصل الطفل إلى المرحلاة التاي ينازعج معهاا حتاى مان  تصاعدياً  وه الزمني والعقلي نمواً يتناسب ونم  
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وتتجلااى   (  530:1996القــائمي   )التااي يمارسااها  باال وماان األلعاااب، تاادخل األبااوين فااي شااؤون حياتااه
الصااغير فااي الساانة األولااى ماان عمااره فااي الجلااوس والوقااوف  تقالل فااي محاااوالت الطفاالالحاجااة لالساا
وة متزايادة ومع تقدمه فاي النماو تكتساب هاذه الحاجاة قا ،ة والتنسيق بينهام بحركاته الخاص  وفي التحك  

الااذي وصاال إليااه الطفاال ماان حيااث قدرتااه علااى ممارسااة تعكااس المسااتوى ، وتسااتعين بوسااائل عدياادة
 ( 179:1996منصور   )  .في كل فترة نمائية من حياته وتقويماً  تنفيذاً و  فعالياته تخطيطاً 

 

، الطفل النزعاة إلاى االساتقاللية وتراجاع االعتمادياة أما في مرحلة ما قبل المدرسة فتظهر لدى      
الاارفض القااوي لمحاااوالت تلقاااء نفسااه ألداء أفعااال معينااة و  ماانع الطفاال ر عاان هااذه النزعااة بتطااو  يعب ااو 

وعناااد التحااااق الطفااال  ،(Robert.G-Srnoflan.L,1988;67)الكباااار الاااذين يمنعوناااه مااان هاااذه األفعاااال 
رعاياة نفساه فاي أثنااء هاذا  وقدرتاه علاى، يعناي غياباه عان البيات لسااعات أطاولفإن هذا  ،بالمدرسة
فاإن ماا يتطلباه الطفال فاي هاذه المرحلاة هاو  ،لاذلك، ي هذه المهمةعه بالسعادة وهو يؤدوتمت، الغياب

وعنادما يصال الفارد إلاى مرحلاة المراهقاة (   346:1998الريمـاوي   ) أن يتقبل الوالدان اساتقالله عنهماا 
اااا ع المراهااااق ورغبتااااه فاااايفااااإن النزعااااة لالسااااتقالل تتضاااامن تطل اااا ،المبكاااارة ل بعااااض المسااااؤوليات تحم 

ة الثااورة نحااو مصااادر الساالطقااة المتوسااطة نالحااظ مشاااعر الغضااب و المراه، وفااي مرحلااة االجتماعيااة
 .ة تلك التي تحول بينه وبين تطلعاته إلى التحرر واالستقاللخاص   ،في األسرة والمدرسة والمجتمع

 ( 324:1982حمزة   )  
 

األخيارة هاق قاد وصال إلاى المراحال وفي مرحلة المراهقة المتاأخرة مان المفتارض أن يكاون المرا      
التاي  نماو المختلفاةبعد أن يكون قد استفاد من تجارباه الساابقة فاي مراحال ال، والنهائية في استقالليته

ولة مان االعتمااد الكلاي يجب أن يكون قد ترك صفات الطف (العشرين) مع بلوغه سن   ،بها سابقاً  مر  
جهاااة الحيااااة دون لموا بااال يجاااب أن يكاااون مساااتعداً ، أو االنساااياق األعماااى لماااا يفرضاااان، علاااى أبوياااه

فاي تكاوين وجهاة النظار  وحراً ، مله واختيار زوجتهفي اختيار ع بذلك يصبح حراً و  ،النظر إلى الوراء
لااااذا تاااارى المراهااااق يكاااارر محاوالتااااه باسااااتمرار لتحقيااااق  ،( 69:1987فهــــيم   ) التااااي يراهااااا فااااي الحياااااة 

 ممااا يااؤدي أحياناااً ، عاان مكانتااه اهااداً عاان حقوقااه وياادافع ج كمااا تااراه يتحاادث كثيااراً  ،اسااتقالليته الكاملااة
زهـران    ) ة حول اختياار أوجاه النشااط والرفااق والتعلايم والمهناةإلى سوء تفاهم بينه وبين والديه خاص  

مة من مجرد الرغبة فاي التحارر ليست النزعة إلى االستقاللية عند المراهق ناج ،(  374-373:1977
 .االنفعالي ،الجنسي ،االجتماعي،العقلي ،كبير إلى إنجازات النمو الجسمي د  بل تستند إلى ح، فقط
 (  1996 : 179منصور  ) 
 العوامل المؤثرة في االستقالل النفسي : 

             وتتناااااوع العوامااااال الماااااؤثرة فاااااي االساااااتقالل النفساااااي والتاااااي تاااااؤدي إلاااااى تعجيااااال هاااااذه العملياااااة      
فهاذه  ،أبنائهمااأساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان مع  أو إلى تأجيلها ومن أكثر هذه العوامل تأثيراً 
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سواء أكان هاذا الفارد  ،د شخصية الفرد وترسم معالمه وتوجه إمكاناته وقدراتهاألساليب هي التي تحد  
فاااإن مبادئهاااا  ،أم سااالبياً  بيااااً فعلاااى الااارغم مااان تناااوع هاااذه األسااااليب إيجا، أم يعااااني مااان اإلعاقاااة عاديااااً 

              وال شااااااااك فااااااااي أن ألساااااااااليب المعاملاااااااااة  قين ساااااااامعياً ومظاهرهااااااااا واحاااااااادة لاااااااادى األسااااااااوياء والمعااااااااو  
ماع األخاذ بعاين  (االساتقاللية)أو الشخصاية  (االعتمادياة)الادور األكبار فاي خلاق الشخصاية  ةلدياالو 

 .ما من االعتمادية والتواكل  عاً االعتبار أن اإلعاقة السمعية قد تفرض على صاحبها نو 
 

، در عاان الوالاادين أحاادهما أو كليهماااساالوك يصاا بأنهااا كاال   ،ةف الباااحثون المعاملااة الوالديااويعاار        
 (65:1989  الكفـافي) التربياة أم البهاذا السالوك التوجياه و  دساواء أقصا ،يؤثر في الطفل وفي شخصيته

فاي  أثنااء األوضااع المختلفاة التاي تحصال، مع أوالدهما لتي يتبعها الوالدانأو أنها أساليب السلوك ا
ن هااذه وتتباااي ،( 74:1965رحمــة   ) فيهااا  والتااي يكااون الطفاال طرفاااً ، الحياااة داخاال المناازل أو خارجااه
، التعاااطف، التشااجيع) فمنهااا أساااليب إيجابيااة ،آثارهااا فااي تربيااة األبناااءاألساااليب ماان حيااث نوعيتهااا و 

فالميال إلاى األساااليب السالبية فااي  ،(الحرمااان ،الحمايااة الزائادة، النباذ) ومنهاا أساااليب سالبية( التساامح
حبيب   )واالعتماد الشديد على اآلخرين  وانعدام الثقة،، يؤدي باألبناء إلى كثرة المطالب قد ،المعاملة

الشخصااية  ةيااؤدي إلااى عاادم شااعوره بالمسااؤولي إن اسااتخدام أساالوب الحمايااة الزائاادة فمااثالً  (99:1995
نااه يحاارم الطفاال ماان الفاارص كمااا أ ،(197-1997:251حــافظ ونخــرون   ) تماعيااة وعاادم اسااتقالليتهواالج
فااي حااين   ( 169:1979   فهمــي)تمنااع شااعوره باالسااتقاللية ي تساااعده فااي أن يعتمااد علااى نفسااه و التاا

ومان هاذه  ،كبيارة فاي شخصاية الطفال ونفسايته يترك اساتخدام أسالوب القساوة فاي معاملاة الطفال آثااراً 
أماااا اساااتخدام أسااااليب   ( 230:1985العيســـوي   )اآلثاااار ماااا تاااؤدي إلاااى تكاااوين شخصاااية غيااار مساااتقلة 

عااان تاااوفير  مسااائولةفإنهاااا شاااروط  ،والقباااول والتشاااجيع والتعااااطف سااامة بالحاااب  المت   ةالدياااالمعاملاااة الو 
أن اساتخدام الطرائاق ين ، فقاد تب ا (  123:1993اسـماعيل   )  الطمأنينة والثقة والصاحة النفساية للطفال 
 دهبالثقة باالنفس وتحمال المساؤولية وتعاو   قوياً  مي لديه شعوراً االيجابية في معاملة الطفل وتشجيعه تن  

  ( 404:1988هرمز   ابراهيم   ) . االستقالل واالعتماد على النفس  على
ذا كانت مظاهر االستقالل وارتباطها بمجموعة من المتغي        فإنها  ،المراهقين األسوياءز تمي   تراوا 

ي من حيث قين فالشخص المعوق ال يختلف عن الشخص السو  كذلك تنطبق على المراهقين المعو  
ولكن قد تغدو الحاجة لالستقالل النفسي عند  ،(167:1998الخطيب   )الحاجات النفسية األساسية

 ،اآلخرينعلى  داالعتماالمساعدة و وق من مواقف تتطلب لمع  لما يواجه ا إلحاحاً ثر قين أكالمعو  
وهي مصطلح ، السمعيةالباحث اإلعاقة  واختار منها ،قينقة تشمل فئات متعددة من المعو  واإلعا

ولها مستويات ، يشمل كال من الصم أو الفقدان السمعي الكلي وضعف السمع أو الفقدان الجزئي
 ولما كانت اإلعاقة ال تحد    (13:1993   الخطيب) مختلفة تتراوح في شدتها من بسيطة إلى شديدة جداً 

من قدرة اإلنسان على التفاعل ومواصلة العطاء في الحياة وجب علينا أن نلقي الضوء على 
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العوامل التي تساعدهم على مواصلة دورهم في الحياة ولهذا رأى الباحث أن يقدم هذه الدراسة التي 
فقد أما الباحث   (288:2004  نصر  أبوفخر)  من المراهقين األسوياء والمعوقين سمعياً  تشمل كالا 
الدراسة الحالية االستقالل النفسي لدى فئة المعاقين بصريًا في محافظات قطاع غزة، وقد تناول في 

 .بشقيها الجزئي والكلي اإلعاقة البصريةتناول 
وتحقيق الهوية الشخصية واحدًا من أهم مظاهر النمو في مرحلة  يمثل االستقالل النفسي       

المراهقة، والمراهقة المتأخرة وبداية الرشد بصفة خاصة وال يحدث ذلك بشكل فجائي ولكن بطريقة 
 Separation)االستقالل )تدريجية مع التقدم من مرحلة الطفولة إلى المراهقة حيث يفترض أن 

، ق هوية ذاتية مستقلة عن الوالدينتحققان إذا ما استطاع المراهق تحقيي (Individuationوالفردية )
 .كمصدر للنصيحة والمساندة النفسية  ،وفي الوقت ذاته يبقى مرتبطًا بهما

( التفرد عن األبوين) مرتين من أجل تحقيق االستقالل ويرى العلماء أن الكائن البشري يجاهد      
وأن ما  ،ثم مع بداية المراهقة مرة أخرى ،ألولى من العمرويحدث ذلك خالل السنوات الثالث ا

من إشباع لحاجات الطفل وتحقيق مطالب النمو ودعم ومساعدة  –وخاصة األم –نامه األبو يقد  
 .على االستقالل في المرة األولى يسهم في تحقيق االستقالل في المرة الثانية 

 (323:1995عبد الرحمن  ) 
 –التفرد –أن عملية االستقالل Mahler M.S et al 1975 ))وآخرون  (ماهلر)وقد أوضحت  

خالل مرحلة الطفولة تتحقق عمومًا خالل السنوات الثالثة األولى من الحياة على أن يقترب ذلك 
الطفل خالل عدد من المراحل تبدأ  ، حيث يمر  لطفل بعالقة عاطفية قوية مع األمبإحساس ا

تقوده إلى إعادة ( أو التخلص من التوحد مع األم ) عن األم  Breaking Awayباالنفصال عن 
م الطفل تدريجيًا أن يتفاعل ، وبذلك يتعل  (عودة لألمال)ية مع األم مرة أخرى عالقة الود  إقامة ال

ح الطفل بذلك أقل اعتمادًا على األم إذا كانت بكشخص مستقل، ويص ،باستقالل وينظر لنفسه
 ،والرعاية بشكل معتدل القة صحيحة، حيث األم متوافقة وتقدم الحب  العالقة بين الطفل واألم ع

عليها بشكل تدريجي وغير  فإنها توجه طفلها نحو االستقالل، ويظل يتخلص من االعتماد العاطفي
و التناقض، والقلق، بينهما بخصائص من قبيل التذبذب،أ أما إذا وصفت العالقة ،(هادئ)مضطرب

 .انب األم، فإن عملية االستقالل النفسي لن تمر بهدوءوالعدائية، أو الرفض من ج
 

أن عدم  Boszormenyi, Nagy I & Spark, G 1973 ) ) (بوزرميني وسبارك)كما يرى      
ذا لم يتم التوحد مع صورة  Dependency Needsإشباع الحاجات االعتمادية  للطفل الصغير، وا 

على تحقيق  يكون محبوبًا، كما تتأخر قدرته نالوالدين ربما يبقى الفرد يتوق في داخلهت أل
ية التربوية بهدوء أو العمل ة إذا لم تمر  خاص   ،االستقالل العاطفي مع وجود عواطف متعارضة

 (323:1995عبد الرحمن  ) .نجاح
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التي تحدث خالل مرحلة المراهقة فإنها تتضمن درجة مرتفعة ( التفرد ) أما عميلة االستقالل  
أنه في هذه المرحلة ( Blos,p.1979:149) (بلوس)ادة تنظيم الشخصية، ويرى من القابلية إلع

ر من األهداف الطفولية التي توحدت معها في الصغر والتي يضعف االرتباط باألسرة والتحر  
 .اقترنت بتوحده مع الوالدين 

 

وهكذا تلعب أساليب المعاملة الوالدية والمنهاج األسري الذي يخبره المراهق منذ صغره دورًا      
هامًا في تأجيل أو تعجيل عملية االستقالل النفسي عن األسرة، وتحقيق المراهق لهويته الذاتية، 

محاواًل توضيح دور استجابة  (  Heinick,C.M.1984:169-181) (هينك)وفي دراسة قام بها 
لوالدين لحاجات الطفل على نوعية التحول في عالقات الطفل بوالديه خالل مرحلة المراهقة حيث ا

وجد أن األم التي اتصفت بالتناقض في سلوكها كان من الصعب على الطفل أن يحقق األلفة 
معها، كما زرعت في نفس طفلها مشاعر العدائية وعدم الحب، وكشفت الدراسة عن دور التناقض 

 (ليفينسون)في صعوبة تحقيق االستقالل للطفل عن األم، كما كشفت دراسة  األمومي
((Levinsson,L.1994:371-392  ،عن حالة فتاة تعاني من صعوبات في االستمرار في دراستها

حيث وجد أن األم كانت ت شعر ابنتها بالتدليل، األمر الذي جعل الفتاة تشعر بأنها مفتونة بأمها 
Bewitched By Her Mother كلما اقتربت من مرحلة االعتماد على  ،، ويزداد هذا الشعور

 (324:1995عبد الرحمن  ) .لحالة صعوبة مرضية في لعب الدوركما أخبرت ا ،النفس
 

تفترض نظريات النمو اإلنساني بصفة عامة وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين االستقالل        
في مرحلة المراهقة المتأخرة وبداية الرشد، وتحقيق التوافق  Psychological Separationالنفسي

جه المراهق نحو تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي فإن تو   ،في مجاالت الحياة المختلفة، وبذلك
واألكاديمي يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة هذا المراهق على تحقيق االستقالل النفسي عن الوالدين، 

 .كشخص مستقل  ،بهويته وأن يكون لديه اإلحساس
 

النفسي عن الوالدين يرتبط بتحقيق النجاح  لأن االستقال(  Teyber, 1983)( تيبر)ويذكر       
جريت في مجال االستقالل األكاديمي في مرحلة الجامعة، ويضيف مالحظته أن الدراسات التي أ  

 .هذا المتغير النفسي قليلة، وهو يرجع ذلك على عدم وجود األداة المناسبة لقياس 
 

 &Fulmer,1982,Medali)وكل من فولمير، ميدالي ولورد Elson,1964) )  (أليسون)كما الحظ      

lord,1982 ) أن كثيرًا من المشكالت التي تدفع بالطالب إلى مراكز اإلرشاد والعالج النفسي في
 .والفردية من أجل االستقاللية   لواقع مظاهر ألعراض تتصل بالكفاحالجامعات هي في ا

 ( 287 : 1993الشناوي   عبد الرحمن  )  
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بإعداد قائمة لقياس االستقالل النفسي عن األبوين تشمل  ( Huffman,1984 )وقد قام هوفمان      
فقرة، نصفها خاص بقياس االستقالل عن األب والنصف اآلخر لقياس االستقالل عن  (138)على 

األم، وتوصل إلى تحديد أربعة أبعاد لهذا المقياس هي االستقالل الوظيفي، واالستقالل العاطفي، 
 . استقالل الصراعات، واالستقالل في االتجاهات 

من الدراسات حول عالقة هذا المتغير  وقد شجع ذلك مجموعة من الباحثين على القيام بمجموعة
 (257:  1993الشناوي   عبد الرحمن  ) . رات بمجموعة أخرى من المتغي  

 

ورغم أن كثيرًا من نظريات النمو النفسي تشير بشكل أو بىخر إلى مفهوم االستقالل النفسي       
ال أن أولى إ Differentiation (التمايز) ،Identity (الهوية)أو الفردية تحت مسميات مختلفة مثل 

االستقالل )النظريات التي تحدثت عن هذا المفهوم كانت نظرية التحليل النفسي تحت مصطلح 
حيث ترى أن الباعث لدى الفرد  ،( Paris,1976باريس )  Separation-Individuation (والفردية

ستقالل نفسيًا عن والديه نحو التوافق الشخصي الصحيح يعتمد بدرجة كبيرة على قدرته على اال
 .   واكتسابه لإلحساس بالهوية كشخص مستقل 

                                                                             

أن  (االستقالل والفردية)التي اقترحت اصطالح  ( Mahler,1968)  (مارجريت ماهلر)وترى      
رات المرتبطة داخليًا، إحداهما الطفولة من مجموعتين من المتغي  هذه العملية تتكون خالل مرحلة 

وتتمثل في الدرجة والمرونة التي يحقق بها الطفل نشاطًا  Behavioral (طبيعة سلوكية)ذات 
 Mental (عملية التمثيل العقلي)سلوكيًا مستقاًل، والمجموعة الثانية ذات طبيعية معرفية تتمثل في 

Representation  يق بين الذات وبين تمثيل األشياءوهي الدرجة ومدى الثبات في التفر ،      
على أنه شخص ( عقليًا ) رف باستقاللية عن األم، ورؤية نفسه معرفيًا وقدرة الطفل على التص  

 .متداخلة من مهام النمو  اً مستقل ، تعتبر مهام
 

تتحقق  أن هذه المهام   ( Mahler,Pine & Pergman,1975)  (وباين وبيرجمان)، (ماهلر )وترى     
عادة خالل األعوام الثالثة األولى من حياة الطفل في إطار عالقة عاطفية مكثفة بين األم والطفل 

، غير أن عة التي تتالشى فيها هذه العالقةحيث تفضي بالطفل إلى مجموعة من المراحل المتتاب
استقاللية وتفرد ثانية تحدث أثناء مرحلة المراهقة قد اقترح أن هناك عملية (  Bloss,1979)  (بلوس)

الناجح لكل من المرحلتين األولى  حيث يزداد فيها االستهداف لتنظيم الشخصية ، ويضيف أن الحل  
                                            (257:1993الشناوي   عبد الرحمن  ) . والثانية لالستقالل والتفرد ضروري للنمو النفسي الصحيح 

 

 

 Family Therapy (والعالج األسري)ومع ظهور الكتابات الحديثة في مجال األسرة ،       
 Family (األسرية توالمنظوما) Object Relation (نظريات العالقة مع األشياء)ة وبصفة خاص  

systems  ( التمايز ) ، ظهر مفهوم المفارقةDifferentation  كمرادف لمفهوم االستقالل
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نظرية )وهو من أبرز من كتبوا في  (بووين)ويرى  Individuation- Separationوالفردية 
قوة تدفع  ،أن هناك قوى تعادلية في حياة األسرة Family Systems Theory (المنظومة األسرية

وقد أطلق على القوة التي تدفع  Fusion (االنتشار)واالستقالل أو  Individuality (الفردية)نحو 
القوة الثانية االئتالف أو )في مقابل  Differentation (المفارقة أو التمايز)إلى الفردية اصطالح 

 . Togethereness (التجمع
 Scale (رج االختالفتد  )أن الناس يتوزعون على خط متدرج يمكن أن نسميه  (بووين)ويرى       

Of Differentation بين المستويات األدنى إلى المستويات األعلى من اختالف الذات يتراوح  
رج كائنه في المستوى النظري ، ويعتبر المستويات األعلى على هذا التد  (مفاصلة الذات عما حولها)

أما  ،ولكن اإلنسان لم يصل إليه بعد ر له الناسحيث يحتفظ بها للمستوى الذي قد يتطو   ،فقط
أو  عفهم الذين تسيطر عليهم قوة التجم   ،رجالطرف األدنى من هذا التد  يقعون في  نالناس الذي

رج فهم الذين ، أما أولئك الذين يقتربون نحو الطرف األعلى من التد  االئتالف في تفكيرهم ونشاطهم
، وهذا التوازن يسمح للشخص أن أمثل من التوازن مع إلى حد  التج  تقترب لديهم كل قوى االنفراد و 

هو فريق )  رًا في فريق، باإلضافة إلى كونه عضوًا مؤث  رًا أو مستقاًل بشكل جيدمحر   رداً يكون ف
 .رج وفي الواقع فإن معظم الناس يقعون حول منتصف هذا التد   ،(األسرة بالطبع 

 (258:1993-257الشناوي   عبد الرحمن  )  
 

 :العالقة بين التوافق واالستقالل عن األب وعن األم
 :التحصيليالتوافق  ( أ)

يرتبط التوافق التحصيلي لدى الذكور ارتباطًا سالبًا دااًل باالستقالل الوظيفي عن        
ويعني هذا أنه كلما ازداد االرتباط باألب في الجوانب  ،األب واالستقالل العاطفي عن األم

ى الوظيفية والعاطفة كلما انخفض التوافق التحصيلي، كذلك يرتبط التوافق التحصيلي لد
الذكور ارتباطًا عكسيًا دااًل مع االستقالل الوظيفي عن األم، وكذلك مع استقالل االتجاهات 

 .عن األم 
فإن التوافق التحصيلي ارتباط موجبًا ودااًل مع استقالل الصراعات  ،أما عند اإلناث       

افق أي كلما ازداد االستقالل في الصراعات ازداد مستوى التو  ،عن كل من األب واألم
 .التحصيلي لديهن 
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 :التوافق االجتماعي ( ب)
يرتبط التوافق االجتماعي لدى الذكور ارتباطًا عكسيًا دااًل مع االستقالل الوظيفي        

أنه كلما  ،واستقالل االتجاهات عن األب وكذلك االستقالل الوظيفي عن األم وهذا يعني
 .ماعي ازداد االستقالل في تلك الجوانب زاد التوافق االجت

فإن التوافق االجتماعي يرتبط ارتباطًا موجبًا ودااًل مع استقالل  ،أما عند اإلناث       
 .الصراعات عن كل من األب واألم 

 :التوافق االنفعالي( ج)
لدى الذكور من أفراد العينة ( العاطفي ) ال يوجد ارتباط دال بين التوافق االنفعالي           

االتجاهات عن  استقاللوبين استقاللهم الوظيفي أو العاطفي أو استقالل الصراعات أو 
 .األب أو األم 

ستقالل فإن التوافق االنفعالي لديهم يرتبط ارتباطًا موجبًا ودااًل مع ا ،أما اإلناث          
 .الصراعات عن كل من األب واألم 

 

 :توافق الجامعة( د)
من االستقالل الوظيفي  يرتبط توافق الجامعة لدى الذكور ارتباطًا عكسيًا مع كل            

والعاطفي واستقالل االتجاهات عن األب وال توجد عالقات ارتباط دالة مع االستقالل عن 
 .األم 

ل فإن توافق الجامعة يرتبط ارتباطًا موجبًا دااًل مع استقال ،اثأما بالنسبة لإلن          
وال يرتبط ارتباط دااًل أبعاد مقياس االستقالل عن األب  النزاعات عن كل من األب واألم،

 أو األم ؟
 

 (:الدرجة الكلية للتوافق ) التوافق العام ( ه)
من االستقالل  بين التوافق العام وكل  بالنسبة للذكور توجد عالقة ارتباط سالبة ودالة           

الوظيفي واستقالل االتجاهات عن األب وال توجد عالقات ذات داللة إحصائية مع أبعاد 
 .االستقالل عن األم 

فإن التوافق العام لديهن يرتبط ارتباطًا موجبًا ودااًل مع بعض االستقالل  ،أما اإلناث          
 .م من األب واأل في الصراعات عن كل  

 :وبمعنى نخر
االتجاهات عن األب ترتبط  فإن االستقالل الوظيفي واالستقالل العاطفي واستقالل          

، أي تؤدي إلى زيادة التوافق التحصيلي واالجتماعي وتوافق الجامعة والتوافق العام لدى عكسياً 
افق عكسيًا مع التو  الذكور في حين أن االستقالل الوظيفي واستقالل االتجاهات عن األم يرتبط
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ومعنى هذا أنه حين توجد عالقة بين استقالل الطالب  التحصيلي والتوافق االجتماعي،
فإن هذه العالقة تكون عكسية أي أن  ،الجامعيين الذكور عن الوالدين وبين أبعاد التوافق لديهم

لمجتمع حيث ال وربما يرجع ذلك إلى طبيعة القيم في ا ة االرتباط يؤدي إلى نقص التوافق،زياد
 .يشجع األبناء عن االستقالل عن آبائهم قبل الزواج 

فإن االستقالل في الصراعات عن األب وعن األم تؤدي إلى نتائج  ،أما بالنسبة لإلناث          
حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجات أبعاد التوافق المختلفة وهذه النتيجة  ،طيبة بالنسبة للتوافق
ر من الشعور بالذنب واالستياء والغضب في بأنه التحر   ،قالل الصراعاتتتسق مع مفهوم است

ل وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توص   عامة للتوافق النفسي،ر عالقته مع والديه وهي مظاه
 (291: 1993الشناوي   عبد الرحمن ) . (1984)إليها هوفمان 

 

 :االعتماد على الغير أو االتكالية 
  ،ما الكبار منهمويقصد بذلك اعتماد الفرد في بلوغه ألهدافه على غيره من األفراد وال سي         

كذلك يالحظ  ،وهي صفة من صفات الشخصية تختلف عن العجز وعدم القدرة على القيام باألشياء
كثير أنفسهم في قضاء الأن المجتمعات تتوقع من الطفل الكبير ومن الراشدين أن يستقلوا وينفردوا ب

مما يترتب عليه أن يصبح االتكال سمة من السمات التي ال تعين الفرد على أن  ،من أمورهم
  .يحسن التوافق مع بيئته االجتماعية

 

على أن السلوك االتكالي عند األطفال  ( 1943لبفى  ) ت األبحاث في هذا الصدد وقد دل         
  ،يل إلى أن يفرطوا في حماية أطفالهم ووقايتهميرتبط ارتباطًا موجبًا بما لدى بعض األمهات من م

لكن الدراسات التي تستهدف بحث الوسيلة التي يكتسب بها األطفال صفة االتكال ، أو الوسيلة 
طبيع وهل لهذين النوعين من أساليب الت ،ن الميل إلى االتكال على اآلخرينالتي يتخاصمون بها م

ه الدراسات التي تبحث هذه األمور قليلة في عددها نقول إن هذ ،االجتماعي آثار جانبية أخرى
 (99:1982الغفار عبدسالمة  )  .متناقضة في نتائجها 

 

قاموا فيه بتقدير السلوك  (.196)وأعوانه في سنة  (سيرز)من هذه الدراسات بحث قام به         
المدرسات في هذه ما تراه وك ،كما يالحظ في المدرسة ،االتكالي عند أطفال مدارس الحضانة

فوجدوا أن هناك ارتباطًا موجبًا بينه وعدد من العوامل التي تنطوي عليها عملية التطبيع  ،المدارس
ن لهؤالء الباحثين أن وقد تبي   ،ي عقدها الباحثون ألمهات األطفالمقدرة من واقع المقابالت الت

في اتباع نظام محدد للتغذية والرضاعة مت السلوك االتكالي عند األطفال يرتبط ارتباطًا موجبًا بالتز  
التشدد في ) ا كان هذان العامالن على أنه لم   ،دد في فطام الطفل على وجه الخصوصوبالتش

ض له الطفل أثناء من قبيل اإلحباط الذي يتعر  ( مت في اتباع نظام تغذية محدد فطام الطفل والتز  
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الذي تتضمنه عملية التطبيع  اإلحباطأن وجماعته من ذلك إلى  (سيرز)فقد ذهب  ،فترة الرضاعة
  .على الغير عند الطفل  االتكالفي فترة الرضاعة يؤدي إلى ميل متزايد إلى 

 (1982100:الغفارعبد سالمة   ) 
 

ولبحث هذا الفرض والتأكد من صحته لجأ بعض الباحثين إلى أسلوب المقارنة بين األطفال       
المالج  والمؤسسات باألطفال الذين نشأوا في بيوتهم وبين أهليهم رضاعتهم في  الذين قضوا فترة

ن له أن تبي  (  1974)  (ويتنبورن)من ذلك مثاًل أن  ،ث الميل إلى االتكال عند كل منهممن حي
، كما يتضح ذلك من المقابالت التي عقدت لآلباء ،الخامسة اتكااًل في سن   أطفال المؤسسات أقل  

إلى مياًل  أن أطفال المؤسسات أميل إلى البالدة العامة وهم أقل  (  1946)  (لسبيروولف)ن وقد تبي  
ولكن دراسة  ،االجتماعي مع اآلخرين بصفة عامة على الغير وأكثر عزوفًا عن التفاعل االتكال

نما بين   ،توصل إلى مثل هذه النتائجيلم و (  .194)  (جولد فارب)أخرى قام بها  ت على العكس وا 
ن كانوا أقل حظًا من التفاعل االجتماعي إال أنهم أكثر  تكالية امن ذلك أن أطفال المؤسسات وا 

 (100:1982الغفار عبدسالمة  ) . اجة إلى انتباه اآلخرين ومودتهم وأكثر ح
 

 جتماعياالالطفل  نمواألسرة في  أثر : 
يتضح من العرض السابق لبعض الدراسات النفسية مدى األهمية التي يعطيها الباحثون        

مرآة تنعكس عليها  يفاألسرة هي ممثلة الثقافة أو ه ،لدور األسرة في تنشئة الطفل اجتماعياً 
ومن األسرة يستقى الطفل ما يرى من  ،ا تحتويه من قيم وعادات واتجاهاتالتي توجد فيها بم الثقافة
ة وقيم ومن األسرة يستقى الطفل ما يرى من ثقاف ،من قيم وعادات واتجاهات اجتماعيةثقافة و 

ف على ومنها يتعر   ،يتعلم الطفل فكرة الصواب والخطأ ومنها ،وعادات واتجاهات اجتماعية
يتعلم الطفل من األسرة ما عليه و  ،كأسلوب في سلوكه ،األساليب السلوكية التي عليه أن يتخذها

ومن واجبات وما له من حقوق وكيف يعامل غيره وكيف يستجيب لمعاملة الغير وجميع هذه 
األنماط السلوكية والقيم يتعلمها الطفل في مرحل تكوينه األولى في السنين التي تسبق دخوله 

 .كبير أساليبه السلوكية في المستقبل  المدرسة ومحدد إلى حد  
 

د إلى واألسرة بجانب تلك الوظيفة االجتماعية لها أثرها على النمو النفسي للطفل في محد        
وهي  ،درجة كبيرة إن كان الطفل سينمو نموًا نفسيًا سليمًا أو إن كان سينمو نموًا نفسيًا غير سليم

تفاء كالعدوان واالك ،إلى حد كبير عن سمات الشخصية التي يدخل فيها عنصر التعلم مسئولة
سرية وقبل أن نتكلم عن العوامل األ   ،واء وغير ذلك من السمات المكتسبةالذاتي واالنبساط واالنط

شبع ، نود أن نذكر كقاعدة عامة أن األسرة المستقلة التي ت  كيل شخصية الطفلالتي تؤثر في تش
في سعادة  مهمز به من تجاوب عاطفي بين أفراد األسرة عامل حاجات الطفل في اتزان وبما تتمي  

ت السلوكية واالضطرابات ب لالنحرافاخصفهي ال شك مرتع  بة،أما األسرة المضطر  ،الطفل
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وهم أقل  ،أن أطفال المؤسسات أميل إلى البالدة العامة(  1946)  (لسبيروولف)ن وقد تبي  ، النفسية
ولكن  ،بصفة عامةعلى الغير وأكثر عزوفًا عن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين  إلى االتكالمياًل 

نما بي  يلم (  .194)  (جولد فارب)دراسة أخرى قام بها  نت على توصل إلى مثل هذه النتائج وا 
ن كانوا أقل حظًا من التفاعل االجتماعي إال أنهم أكثر  العكس من ذلك أن أطفال المؤسسات وا 

 (101:1982الغفارعبد سالمة   )  .اجة إلى انتباه اآلخرين ومودتهم تكالية وأكثر حا
 

في تشكيل شخصية الطفل وتحديد سلوكه في  مهمذكرنا فيما قبل أن األسرة هي عامل       
إال أنهم  ،والواقع أن علماء النفس رغم اختالفهم في إطارهم النظري ،كبير المستقبل إلى حد  

المؤثرات يه األولى من أهم ض لها الطفل في سن  سرية التي يتعر  يجمعون على أن الخبرات األ  
 .األساسية التي تؤثر في نموه االجتماعي والنفسي 

 

 :ب التالية نأن تأثير األسرة على نمو الطفل يتض  في الجوا (ثورب)ويرى  
 .نمو الطفل الجسمي وتزويد الطفل بما يحتاجه في نموه ( أ)
 .األمن النفسي للطفل ( ب)
 .االتزان االنفعالي للطفل ( ج)
 .للطفل النضج االجتماعي ( د)
 

 بنا د أثر األسرة في نمو الطفل االجتماعي وتشكيل شخصيته يحسننستطيع أن نحد   وحتى     
 : إلى األنواع اآلتية من العالقات أن نحلل العالقات الموجودة داخل األسرة والتي تؤثر على الطفل

 .العالقة بين الوالدين ( 1
 .الوالدية نحو الطفل العالقة بين الوالدين والطفل أو االتجاهات ( 2
 .العالقة بين اإلخوة واألخوات ( .
 

 :العالقة بين الوالدين: أوالً 
ومدى ما نتوقع من تماسك في األسرة وسعادة زوجية  ن نوع الزواج واألسرةإنستطيع أن نقول       

شباع الحاجات الشخصية لكل من الزوجين، فإذا وجدت الزوجة إيتوقف إلى حد كبير على مدى 
فإن  ،حياتها الزوجية مشبعة وأنها تحقق ما تطلعت إليه من أهداف وما تشعر به من حاجات أن

ى مصدر إشباع حاجاتها ذلك بال شك يؤدي إلى حرصها على تماسك األسرة وعلى حرصها عل
ذا وجد في حياته  ،وهي األسرة وكذلك الزوج الذي يجد في زوجته ما كان يأمل فيه عندما تزوج وا 
سعاد زوجته، وقد وجد الزوجية مص ليفن )درًا إلشباع حاجاته فإنه بدوره يعمل على تماسك األسرة وا 

بع وجودهما في األسرة، أما األول فهو الحاجة شأن هناك نمطين من الحاجات النفسية ي (ومونرو
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شباعإلى الحب واإلعجاب والحماية، والثاني فهو الحاجة إلى االستقالل والحاجة إلى مركز    وا 
 .ت لذاا

ورغم أنه قد يكون هناك تعارض بين هذين النمطين من الحاجات، إال أنه يحدث أن يصل        
فنحن نرى  ،ات بين الوالدين على شخصية الطفلن إلى مواءمة بينهما وينعكس أثر العالقاالزوج

صية و الطفل إلى شخأنه كلما كانت العالقة بين الوالدين منسجمة أدى ذلك إلى جو يساعد على نم
ة عندما يشعر بها الطفل تعتبر من العوامل والخالفات والتشاحن بين الزوجين خاص   ،متكاملة متزنة

سري الذي تشيع فيه نه ال شك في أن الجو األ  إًا نفسيًا غير سليم، إذ المؤدية إلى نمو الطفل نمو  
رات بك أن من الخوال ش ،يشيع فيه الحب واالتفاق والتعاطفالخالفات والمشاحنات يختلف عن جو 

عوره بما يوجد بين والديه من انعدام الحب شالقاسية ذات األثر النفسي غير السليم على نمو الطفل 
فالطفل عادة يحب والديه ويعجب بكل منهما  ،قتهما من خالف وتشاحنوالتعاطف وما تحويه عال

يمثل بالنسبة إليه لدين وخالف الوا ،أنماط سلوكهما وقيمهما وعاداتهماص ما يالحظه من وقد يمت  
 ،بينهما اً فإذا سمع تشاحن ،يبعد نفسه جسمانيًا عن خالفاتهماوقد يستطيع الطفل أن  ،صراعًا نفسياً 

فقد يضع رأسه تحت الوسادة لكي يبعد عن سمعه ألفاظًا قد تكون قاسية ولكنه ال يستطيع أن يهرب 
واألمن النفسي  من اآلثار النفسية المؤلمة لهذه الخالفات والتي قد تهدد إشباع حاجاته إلى الحب  
 .دي للمجتمع بما يؤدي إلى التوتر النفسي الذي يؤدي بدوره إلى السلوك العدواني والسلوك المعا

 

يشيع في جو األسرة نتيجة لخالف  ذيلاموجبًا بين التوتر  ارتباطا (هاتويك)وقد وجدت       
 ،والشجار وعدم االتزان االنفعالي كالغيرة واألنانية والخوف ،الوالدين وأنماط من السلوك بين األطفال

  .انفعالياً الطفل  وعدم اتزانه  وجميع هذه األنواع السلوكية تدل على عدم توافر األمن النفسي عند
 

في  مهموالتعاطف واالستقرار هو عامل  وبعكس هذا فالجو األسري الذي يعيش فيه الحب       
أن أحسن وصفة للزواج  (تيرمان)وقد أكدت نتائج الدراسات التي قام بها  ،زنةتكوين الشخصية المت  

كل من الزوجين  اتزانفي  األساسيوأن العامل  ،لكل من الزوجين (االتزان االنفعالي)السعيد هو 
أهمية العالقة  (وكوترل) (بيرجس)منهما ، وتؤكد أبحاث كل من  هو مدى سعادة والدي كل   انفعالياً 

  .ألمن النفسي في تكيفه االجتماعيبين الوالدين في إشباع حاجة الطفل إلى ا
 

 ( :الدية نحو الطفل االتجاهات الو ) العالقة بين الوالدين والطفل : ثانياً 
التي تنشأ بين الوالدين والطفل وطريقة معاملة الوالدين لطفلهما عامل مهم إن نوع العالقة      

يدخل في تشكيل شخصية الطفل، فهناك فرق بين شخصية فرد نشأ في ظل جو من التدليل 
والعطف الزائد والحنان المفرط وشخصية فرد آخر نشأ في جو من النظام الدقيق الذي يتصف 
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هذين الفردين في سلوكهما وسماتهما الشخصية، وهذا الفرق بشيء من القسوة، وهناك فرق بين 
 .مرده إلى حد كبير إلى نوع العالقة بين الوالدين والطفل أو إلى االتجاهات الوالدية نحو الطفل

فإذا ما نشأ الطفل في جو أ شبع بالحب والثقة، تحو ل عند نمو ه إلى شخص يستطيع أن يحب      
نمو إلى شخص يستطيع أن يثق في غيره ألنه عاش في جو من ألنه أحب وتعلم كيف يحب، سي

يزخر بالحرمان من الحب وشعر برفض والديه سينمو إلى فرد الثقة مع والديه، أما الطفل الذي نشأ 
 .أناني وعدواني ال يعرف الحب وال يستطيع أن ينتمي إلى غيره

ي كيف تكون معاملة األطفال، ولقد شهدت السنوات األخيرة تغيرًا في آراء علماء النفس ف    
فظهرت الكثير من الدراسات والبحوث التي اهتمت بالعالقة بين الوالدين والطفل وظهرت ألفاظ، 
كالرعاية الزائدة والرفض واإلهمال والتدليل وجميع هذه األلفظ ترمي إلى أنواع معينة من السلوك 

 (.طفلباالتجاه الوالدي نحو ال) الوالدي تجاه األطفال مايسمى 
 

 :العالقة بين اإلخوة : اً لثثا    
تؤثر  كما تؤثر العالقة بين الوالدين، واالتجاهات الوالدية في نمو شخصية الطفل، كذلك     

العالقة بين اإلخوة في نمو هذه الشخصية، فكلما كانت العالقات منسجمة وكلما خلت من تفضيل 
كانت هناك فرصة أمام الطفل كي ينمو نمو ًا نفسيًا طفل عن طفل بما ينشأ عنها من أنانية وغيرة، 

سليمًا، وقد اهتم علماء النفس بترتيب الطفل بين إخوته وأثر ذلك في شخصيته وتعرض لهذه 
الذي عمل على انتشار فكرة أن األخ األصغر يشعر بالنقص نحو أخيه ( آلفرد آدلر) الناحية

وق على من يكبره من إخوة وأخوات، وأكد األكبر، ويحاول أن يعوض هذا النقص بإظهار التف
 .أهمية اآلثار التي تتولد عن ترتيب الطفل بين إخوته في نمو شخصيته

، وأن الطفل الذي ينشأ بين عدد (يفسد)البعض مثاًل أن الطفل الوحيد غالبًا ما يسوء تكي فه ىوير     
أ األكبر غيورًا وعدوانيًا إذا ما ولد كبير من اإلخوة ينمو إلى شخصية متكي فة تكي فًا سليمًا، وقد ينش

بين إخوته في حد ذاته يريان أن ترتيب الطفل ( ونيوكومب()مورفي)، غير أن ..منافس له وهكذا 
ليس عاماًل مؤثرًا في شخصية الطفل النامية، وأن ما يؤثر هو اختالف معاملة الوالدين للطفل، فإذا 

ك من عوامل فسواء كان الطفل هو األكبر أو شعر الطفل بالتقبل والحب من والديه وغير ذل
 (207:1982-102الغفارعبد سالمة   ) . األصغر فهذا ال يؤثر في شيء

 

يعتمد  (االعتمادية)أن حاجة المعاق بصريًا إلى االستقاللية والتقليل من حالة ويرى الباحث      
فالخطر الذي يهدد المعاق بصريًا نتيجة فقدان البصر  سلوب التربية والتنشئة منذ المهد،على أ

من  فال بد   ،وهذا يشعر المعاق باإلحباط والتبعية ساعدة اآلخرين في الحركة والتنقل،يجعله يطلب م
تعزيز دافع االستقاللية عند المعاق بصريًا بالتدريج دون إهمال أو التقليل من حالة المتابعة من قبل 
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ل على تعزيز ثقته بنفسه وتهيئة المناخ األسري المالئم الذي يتيح له فرصة األسرة للمعاق والعم
 .االنطالق في الحياة والقيام بواجباته المجتمعية 
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 جودة الحياة:  ر الثالثالمتغي  
 .مقدمة 

تختلف وجهات النظر حول مفهوم جاودة الحيااة وفقاًا لاذات الشاخص، أي لماا يدركاه الشاخص       
رات البيئيااة التااي تحاايط بااه، وكااذلك اإلمكانااات الماديااة والمعنويااة، ولااذلك يمكاان أن نعتبااره وفقااًا للمتغي اا

 (25:2011هنداوي ال).ر ومن معاق إلى آخريختلف من إنسان إلى آخ اً نسبي اً مفهوم
 

م الصااعبة ، لمااا تحملااه ماان جوانااب متعااددة ومتفاعلااة مااع ايعااد تعريااف جااودة الحياااة ماان المهاا     
إلاى أن جاودة الحيااة تارتبط ببيئاة الفارد،  ( Rogerson 1999روجرسـون  ) بعضاها الابعض، حياث أكاد 

إلدراك الفاارد بجااودة الحياااة، وهااذا يباادو فااي تركيااز  األساساايةفالعواماال البيئيااة تعتباار ماان المحااددات 
 ،ياة في بيئات محددة، كما أن االهتماام بجاودة الحيااة لان يتوقافالعديد من الدراسات على جودة الح

 .بل سيزداد بصورة ملحوظة
 

وتحتل جودة الحياة دورًا محوريًا في مجاالت الخدمات المتعددة التي تقدم ألبناء المجتماع، كماا      
الفااارد  يتضاااح فاااي العالقاااة االنفعالياااة القوياااة باااين Quality (جاااودة)أن العنصااار األساساااي فاااي كلماااة 

وبيئتااه، وهااذه العالقااة التااي يتوسااطها مشاااعر وأحاساايس الفاارد ومدركاتااه، كمااا يؤكااد علااى أهميااة دور 
 ( ( Rogreson, 1999:969-986. البيئة والعوامل الثقافية كمحددات الحياة

أنه توجاد صاعوبة فاي التوصال إلاى اتفااق حاول التعريفاات اإلجرائياة  ( Lio:2001)  (ليو)ولذلك يرى 
 ( Lio,2001:22) . لجودة الحياة بين الباحثين

 

 :الصعوبات التي تواجه تعريف جودة الحياة
 :يعد تعريف جودة الحياة من المهام الصعبة لعدة اعتبارات منها

اعتباروا دراساة هاذا المفهاوم مجال مان المجااالت العلمياة المختلفاة  ن المتخصصين في كل  أ -1
فوه من وجهة نظرهم المتخصصة، ولذا ظهرت وجهات نظر متعددة وغير ر  حكرًا عليهم، وع

د لهذا المفهوم، فقد استخدمه البعض لمعرفاة جادوى بارامج الخادمات متفقة على تعريف محد  
راك الفاارد الطبيااة واالجتماعيااة، أو للتعبياار عاان الرقااى والتقاادم، واسااتخدمه آخاارون لتحديااد إد

 لمدى قدرة الخدمات المقدمة إليه على إشباع حاجاته
نظااارًا الساااتخدامه فاااي كثيااار مااان المواقاااف  ،رةمااان المفااااهيم المحي ااا (جاااودة الحيااااة)ن مفهاااوم أ -2

المختلفاااة وفاااروع العلااام المتعاااددة، فااايمكن أن يشاااير إلاااى الصاااحة أو الساااعادة، أو إلاااى تقااادير 
الذات،أو الصحة النفسية، أو الرضا عن الحياة، ولذا تختلاف وجهاات النظار وتتعادد الطارق 

 .ة واحدة لقياسهطريق ود حول مفهوم واحد أالتي يمكن أن يقاس بها، وال يوجد محد  
يتغياار بتغياار الزمااان وبتغياار حالااة الفاارد النفسااية والمرحلااة العمريااة  (جااودة الحياااة)ن مفهااوم أ -.

ه فاي المواقااف المختلفاة، فااالمريض سابهااا، فالساعادة تحمال معاااني متعاددة للفاارد نف التاي يمار  
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ر مااع تغي اايارى السااعادة فااي الصااحة، والفقياار ياارى السااعادة فااي المااال، وهكااذا تتغياار المفاااهيم 
 ( ( Cummins &MCcabe, 1994:372-383 .الظروف المحيطة بالفرد

مفهوماًا نسابيًا يختلاف مان شاخص  يعاد   (جاودة الحيااة)أن مفهوم  ( 38:2006العادلي ) ويذكر  -4
اسااتنادًا إلاى المعااايير التااي يعتماادها اإلفااراد لتقااويم ( النظريااة والتطبيقيااة)آلخار ماان الناااحيتين 

ماااات جاااودة الحيااااة ومتطلباتهاااا، والتاااي غالباااا ماااا تتاااأثر بعوامااال كثيااارة تاااتحكم فاااي تحدياااد مقو  
دارة الظااااروف ، واتخااااذ القااارارات، والقااادرة ، مثااال القااادرة علاااى التفكيااارالحيااااة علاااى الاااتحكم وا 

المحيطااااة، والصااااحة الجساااامية والنفسااااية والظااااروف االقتصااااادية واالجتماعيااااة، والمعتقاااادات 
اا ة واألكثاار الدينيااة، والقاايم الثقافيااة والحضااارية، التااي يحاادد ماان خاللهااا األفااراد األشااياء المهم 

 .أهمية، والتي تحقق سعادته في الحياة
ض المتغيرات الثقافية، مما يجعل هناك فروقًا في تحدده بع (جودة الحياة)ن مفهوم أ -7

إلى أن تعريف هذا ( Leitmanليتمان ) التعريف بين الثقافات المتعددة، حيث يشير 
رات الثقافية، المفهوم هو بمثابة مهمة صعبة، حيث إنه يتحدد إلى مدى كبير بالمتغي  

فة، وال يوجد تعريف جودة الحياة بطرق مختل تعر ففإن المجتمعات المختلفة ، ولذلك
 (Leitman, 1999:169-181 ).نموذجي ومتفق عليه في جميع الثقافات ولدى الباحثين

بأن الفالسفة ومن خالل العقود  ( Taylor & Racino 1991تيلور ورسينو  ) من  ويشير كل       
            .د لجودة الحياةقد فشلوا في االتفاق على مفهوم واضح ومحد   ،المتعاقبة

     (Taylor &Racino,1991 :235) 
ال يقتصاار علااى نفااي الماارض أو الخلااو ماان األمااراض فقااط ولكنااه  (جااودة الحياااة)ن مفهااوم أ -6

نتاجااًا للصاااحة  (جااودة الحياااة)يمتااد إلااى الجوانااب االيجابياااة، فقااد اعتباارت بعااض الدراساااات 
وأكااادت علاااى تحساااين جاااودة الحيااااة كهااادف واضاااح لبااارامج الصاااحة النفساااية، وأحاااد  ،النفساااية
اااةات المحك ااا للحكااام علاااى مااادى نجااااح هاااذه البااارامج، واعتبااار تعرياااف منظماااة الصاااحة  المهم 

بأنهاا ليسات مجارد  ،للصاحة النفساية World Health Organization (WHO)العالمياة 
تبادو فاي الصاالحية الجسامية واالنفعالياة  الخلو من األمراض، ولكنه حالة أكثر مان إيجابياة

 (litwin, 1999:211-214). واالجتماعية أساسًا لتفسير جودة الحياة
لجاودة )بأنه ال يوجاد نظرياة محاددة  ( Barry &Crosby 1993بارى وكر وسبى  ) من  ويرى كل   -5

ينطلااق منهااا هااذا التعريااف وأن معظاام الدراسااات ينقصااها الماانهج الواضااح فااي قياااس  (الحياااة
 .هذا المفهوم

أصابحت هادفًا للعدياد  (جاودة الحيااة)أن (  Sanders et al 1998سـاندرز ونخـرون  ) ولذا تؤكاد  -8
من األبحاث في المجاال اإلكلينيكاي، إال أن هاذا المصاطلح يساتخدم بشاكل غاامض ومابهم، 

دًا واضااحًا، وربمااا يعااود ذلاك إلااى الطبيعااة الواسااعة ريفااات ال تتبااع تعريفااًا محاد  وأن بعاض التع
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نجااز أنشاطة الحيااة اليومياة، مثال إالقادرة علاى ) للمفهاوم والتاي تتضامن الوظاائف الجسامية 
والوظائف االجتماعية ( االنفعاالت ، اإلدراك ) والوظائف النفسية ( العناية بالنفس والتجول 

دراك الح( آلخااارين ، المشااااركة فاااي األنشاااطة االجتماعياااة العالقاااات ماااع ا)  لاااة الصاااحية اوا 
                                                               (Sanders,et al, 1998:1191-1195) .واأللم، والرضا عن الحياة بصفة عامة

خااتالف فااي البيئااات االخااتالف فااي تحديااد مفهااوم جااودة الحياااة إلااى اال الباحااث ويرجااع          
وانعكااااس ذلاااك علاااى الحيااااة العلمياااة والعملياااة وعلاااى  فياااة والحضاااارية للفالسااافة والعلمااااء،الثقا

األبحاث النفسية في هذا المجال، كما يرجع إلى المجاالت التاي يساتخدم بهاا  نتائج ودراسات
المجااااالت التربوياااة والنفساااية أو فاااي المجااااالت الطبياااة  مفهاااوم جاااودة الحيااااة ساااواء كاااان فاااي
  .والعلمية وغيرها من المجاالت األخرى

 
 : جودة الحياة لغًة واصطالحاً 

 

 : الجودة لغةً : أوالً 
ااافعااال جااااد، ، جاااود، الأصااالها مااان : الجاااودة      د  يءد الاااردجاااودًة أي صاااار جيااادًا، وهاااو ض  اااو  ، وج 
 ( 98البستاني  ) . داً أي حسنه وجعله جي  :  يءالش

، يءنقااايض الااارد: الجاااودة فاااي اللغاااة، مااان الفعااال جاااود، الجياااد ( 215:1993ابـــن منظـــور )  وقاااال     
: دًا، وقاد جااد جاودًة وأجااد أي صاار جًيا: جاودةً جماع الجماع، وجااد الشا  : والجمع جياد، وجياادات

 .أتي بالجيد من القول أو الفعل
 

 تعريف جودة الحياة اصطالحاً : ثانياً 
 

مفهااوم جااودة الحياااة بأنااه ذلااك المفهااوم الجزئااي والااذي يعكااس  ( Blatt,1987)  (بااالت)  فعاار        
 .الطبيعة الفردية لإلنسان

اإلحسااااس بالرفاهياااة والرضاااا التاااي يشاااعر بهاااا الفااارد فاااي ظااال  ،بأنهاااا ( 1988ليمـــان  ) فهاااا ويعر       
 .( Lehman.1988:51-62)  ظروفه الحالية

فاااي تعريفهمااااا إلاااى جااااودة  ( Taylor&Bogden,1990:27)  (تاااايلر وبيجاااادون)ماااان  ويشاااير كااال       
الحياة، بأنها عبارة عن دراسة إحصائية لقياس مدى الشعور بالراحة التي تتوافر عناد اإلنساان، مان 

 .خالل خبرته الحياتية في هذا العالم
بأنهاااا  ،جاااودة الحيااااةفاااا فيعر   ( Stark &Goldsbury,1990: 71-84ســـتارك وغولدســـبرى  ) أماااا       

 .انعكاس للذات اإلنسانية، مع تحقيق الشعور بالرضا والسعادة واإلشباع والنجاح
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أن جااودة الحيااااة هااي المتوسااط الاااوزني لمجموعااة وساااائل  ( Gianias 1998جيانيــاس  ) وياارى      
وتحديااده  وأن المشااكلة األساسااية فااي قياااس هااذا المفهااوم.. ( األجااور، السااكن ، ) المتعااة والرفاهيااة 

 .تكمن في طرق تحديد أوزان وسائل المتعة والرفاهية المتعددة
فارد علاى  أعلاى يصابو إلياه كال   إلاى أن جاودة الحيااة تعتبار ماثالً  ( 2003: 601عـزب  ) يشير و      

أماال أن يحققااه بشااكل أو بااىخر، ولكاان ال ياانجح فااي اسااتكمال مكوناتااه أحااد، فالكاال يمكاان أن يحقااق 
يضيف أيضًا أن هذا المفهوم ال يرتبط في عموميته بثراء أو فقر وال بعلم أو درجة منه أو أخرى، و 

جهال، وال بمنصاب أو جااه، فقاد يانعم بجاناب وفيار مان جاودة الحيااة فقيار فاي كاوخ بسايط ويحصاال 
حسب ونسب وجااه، وربماا يمثال الشاعور  وعلى قوت يومه بالكاد هو وأسرته، وقد يحرم منه ثري ذ

االداخلي باألمن واالط رى الصالة بااهلل مئنان والرضا عن الحياة وعن الاذات وحاب النااس، وتوثياق ع 
 . تعتبر المكونات األساسية التي تمثل معبرًا إلى الشعور بجودة الحياة

بأنها تمثيل للرفاهية الحياتياة بالنسابة لإلنساان  ،(جودة الحياة)(  Bognar,2005:561) ف ويعر       
 .في حياته بصفة خاصةبصفة عامة، والعوامل المؤثرة 

مستوى الخدمات المادية  أن جودة الحياة تتمثل في درجة رقي   ( 2005: 3-11األشول  ) ويرى       
واالجتماعياااة التاااي تقااادم ألفاااراد المجتماااع، ومااادى إدراك هاااؤالء األفاااراد لقااادرة الخااادمات علاااى إشاااباع 

لاه بمعازل  مبأنه ال يمكن للفارد أن يادرك جاودة الخادمات التاي تقاد ،حاجاتهم المختلفة، ويذكر أيضاً 
أي أن جاودة ( صادقاء، وزماالء، وأشاقاء، وأقاارب، وغيارهم أ) عن األفاراد الاذين يتفاعال معهام مثال 

 .الحياة ترتبط بالبيئة المادية والبيئية النفسية االجتماعية التي يعيش فيها الفرد
إلااى وجااود العديااد ماان المفاااهيم المتعااددة التااي تقاباال هااذا  ( 192:2006الغنبوصــي  ) يشااير كمااا       

ات الحياااة وظهااور واإلتقااان، واألحساان، ويضاايف أيضااًا أن مسااتجد   ،زالمفهااوم مثاال، النوعيااة، والتمي اا
 ( Quality Gurus)الجاودة  بارو ادرهاا مان عرفاوا مفهوم الجودة ومبادئها كان من خالل أفكاار طو  

وفيلياااااب ) ،(JosephJuran) (وجوزياااااف غاااااوران)، (EdwardDeming) (ادوارد ديمااااانج)أمثاااااال 
 (Deming)نتشاارًا، فيعاارف ا، فهااؤالء طاوروا مفاااهيم أصابحت أكثاار ( PhilipCrosby) (كروسابي

باأن الجاودة  Juran))الجودة، بأنها تحقيق احتياجات وتوقعاات المساتفيد حاضارًا ومساتقباًل، ويقاول 
فياارى أن الجااودة اإليفاااء أو  (Crosby) (كروساابي )هااي مالئمااة المنااتج للغاارض أو االسااتخدام، أمااا

 .االلتزام بالمتطلبات
أن المتتبع للدراسات النفسية الحديثة، قد يالحظ  ( 252:2006كاظم والبهادلي  ) من  ويضيف كل       

ة الحياة لدى الفرد بشاكل خااص، ومان أمثلاة هاذه اهتمامًا ملحوظًا بمفهوم الجودة بشكل عام، وجود
 . ) ,Faro 2006), (Hajiran 1999) ( Picher 2006)الدراسات دراسة كل من 

أن جاودة الحيااة قاد تعناي أماورًا مختلفاة ألفاراد مختلفاين، فهاي  ( 229:2006الخنجـي  ) ويضيف      
 اً قااد تعنااي العاايش فااي أعلااى درجااات الرفاهيااة الماديااة ألشااخاص، بينمااا تعنااي العاايش بأمااان وكفافاا
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فااإن علاام الاانفس باسااتطاعته المساااهمة فااي تبيينااه وتوضاايحه  ،النظاار عاان معناااه آلخاارين، وبغااض  
وكيفيااة تنميتهااا باإلضااافة إلااى بيئااتهم ومحاايطهم وكيفيااة تأثيرهااا  ودراسااته، فلألفااراد تجاااربهم وسااماتهم

يجابيًا في تعريف دور جودة الحياة والطرياق الموصال إليهاا، وعلام الانفس االيجاابي هاو مان أنساب إ
 .العلوم النفسية للقيام بهذا الدور شبه الغائب عن معظم أفرع علم النفس األخرى

 

إلى أن جودة الحياة قد تتمثل لدى البعض بامتالك الثروة التي  ( 38:2006العادلي  ) يشير كما      
أن الحياااة الجياادة هااي التااي يتااوافر فيهااا فاارص  ،تحقااق لهاام السااعادة، فااي حااين ياارى الاابعض اآلخاار

العمل والدراسة، ويراها آخرون بالحياة التي يتمكن فيهاا الفارد مان الحصاول علاى مبتغااه دون عنااء 
دها آخاارون بالحياااة والخااداع، وقااد يحااد   ر بالحياااة الخاليااة ماان الغااش  أو جهااد، ويصاافها الاابعض اآلخاا

بأنه مهماا  ،المفعمة بالصحة الجسمية والنفسية الخالية من األمراض واالضطرابات، ويضيف أيضاً 
دراكااه بتااوافر الماادلول االتفاااقي  يكاان المااراد بالمفاااهيم، فااإن المهاام   هااو ماادى إحساااس الفاارد وشااعوره وا 

رًا للرضااا عمااا تااوافر لااه ماان جهااة، عدمااه، فااإدراك الفاارد لجااودة الحياااة يعتباار مؤش االااذلك المفهااوم ماان 
 .رًا على مستوى قدرته إلشباع حاجاته األساسية والثانويةويعتبر أيضًا مؤش  

هاو شاعور المعااق بصاريًا بالساعادة "  للمعااقين بصارياً  ويرى الباحاث أن تعرياف جاودة الحيااة      
نتيجة تغلبه علاى المشاكالت النفساية واالجتماعياة والتاي نتجات بفعال اإلعاقاة البصارية وصاواًل إلاى 

  ."تحقيق مستوى معين من الصحة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي 
 

 (:QOL)نظرة تاريخية عن جودة الحياة 
صرًا في البداية على األبحاث تكان مق (جودة الحياة)فإن استخدام مصطلح  ،على كل حال     

واستمر توظيف هذا المصطلح في هذا المجال لفترة طويلة من  العملية المبنية على حياة المرضى،
، الحياة ظهر في الفلسفة اإلغريقيةل استخدام لمصطلح جودة ومن ناحية تاريخية أو   الزمان

            .السعادة مشتقة من فعالية ونشاط الروح وبالتالي تحقق حياة سعيدةأن  (أرسطو)وافترض 
                                                        (In king ,1996 McKeon 1947) 

       1947))عاام ( WHO)أعضااء مان منظماة الصاحة العالمياة  اقتارح و في األوقات المعاصارة     
اا (لجااودة الحياااة)ًا ضاامنيًا اقترحااوا مفهوماا ه هااذا المفهااوم إلااى الرعايااة الصااحية عناادما تاام تعريااف وتوج 

دة تشمل الجوانب الفسيولوجية والعقلية واالجتماعية وليس بالضرورة غيااب حالة صحية جي  "الصحة 
المصاطلح ( WHO)عت حياث وس ا، (1978)وبقي هذا المصاطلح حتاى عاام " المرض أو المرض 

في الرعاية النفسية وجودة حياة كافية وذلاك طبعاًا باإلضاافة إلاى الرعاياة  أن لألفراد الحق   وأوضحت
 (king & Hinds ,1996. )الفسيولوجية 
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ماااااان  وأصااااابح جااااازءاً ( (QOLبااااادأ اساااااتخدام مصااااااطلح جاااااودة الحيااااااة  (1975)وفاااااي العاااااام 
أوائاال الثمانينيااات وباادأ اسااتخدامه بصااورة منهجيااة ومنتظمااة فااي  المصااطلحات الطبيااة المسااتخدمة،

ا واجه األطباء مشكلة باأن العاالج لمرضاى لم   ،عندما تم استخدام هذا المصطلح مع مرضى األورام
لمتوقاااع لعمااار هاااؤالء زياااادة المااادى ا مااان العاااالج هاااو غااارضوكاااان ال ،السااارطان ذو تكلفاااة دفاااع عالياااة

بالمرضااى وأن تبتكاار جااودة الحياااة مساااهمة فعالااة فااي األبحاااث المتعلقااة بالعنايااة  المرضااى، فقاادمت
 . هذه األبحاث أي مستويات مالحظة حتى إلى ما بعد الموت 

وتستخدم لتعكس مدى االحترام المتزايد ألهمية كيفية شعور المريض ورضاه عن الخدمات      
    .بجانب النظرة التقليدية التي تتركز على نتائج المرض ، الصحية المقدمة 

       (Berlim and Fleck , 2003:249 ) 
 

 :مبادئ جودة الحياة
على الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة بين الباحثين على مفهوم جودة الحياة تمثلت فاي        

بأناه هنااك شابه اتفااق مان بعاض البااحثين والاذين  ،دات، لكان يمكان القاولالتعريف واألبعااد والمحاد  
هنااك مباادئ يمكان أن تكاون مشااتركة علاى أن  ،فاي الساطور القادماة مان هااذا المحاورسايتم ذكارهم 

 (37:2011الهنداوي ) .بين األفراد، سواء كانوا معاقين أم أسوياء
جااودة )بااأن  ( Goode,1990:41-85)  (جااودي)، فقااد أوضاحت (جاودة الحياااة)أماا عاان مبااادئ      
 :تعتمد على مجموعة من المبادئ منها (الحياة

 (.األسوياء ) وغير المعاق أن هذه المبادئ مشتركة بين الشخص المعاق  .1
أن جودة الحياة مرتبطاة بمجموعاة مان االحتياجاات الرئيساية لإلنساان، وبمادى قدرتاه  .2

 .على تحقيق أهدافه في الحياة
أن معااااني جااااودة الحياااااة تختلااااف باااااختالف وجهاااات النظاااار اإلنسااااانية، بمعنااااى أنهااااا  ..

إلاى آخار  تختلف من شخص إلى آخر، ومن عائلة إلى أخارى، ومان برناامج تاأهيلي
 .ومن شخص مهني إلى آخر

أن مفهااوم جااودة الحياااة لااه عالقاااة وطياادة ومباشاارة فااي البيئاااة التااي يعاايش فيهااا هاااذا  .4
 .اإلنسان أو ذاك

 .أن مفهوم جودة الحياة يعكس التراث الثقافي لإلنسان واألشخاص المحيطين به .7
 

 ،أن مجموعااااة كبياااارة ماااان الباااااحثين ( Dennis,et al,1993:49)  (ديناااايس وآخاااارون)يشااااير و       
 Goode( 1990 ) (جاودي)، و (( Deverox 1998 (ديفاروكس)و (( Blatt1987 (بالت)مثل
وويااك )،  (( Tumbull&Brunk 1990 (تمباال وبرنااك)و،  ( Schalock1990) (وشااالوك)، 
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(Weic1988سااواء كااانوا  ،، اتفقاات علااى أن مبااادئ جااودة الحياااة تتقاااطع وتتشااابك بااين األشااخاص
 .معاقين أو أسوياء

 

ماان  (جااودة الحياااة)إلااى أنااه ماان خااالل استعراضااه لمفهااوم (  Goode,1994)  (جااودي)ويشااير       
، Good life)الحيااة الجيادة، )وجهات نظار متعاددة، فإناه يشاير إلاى أناه يجاب أن يحادد أواًل مفهاوم 

 :االعتبار عند تعريف هذا المفهوم أنهوكيف يحدد الناس حياتهم الخاصة، كما يجب أن يوضع في 
 .مفهومًا عامًا وليس قاصرًا على فئة محددة مثل المعاقين أو المرضى .1
 .شاماًل يتضمن أكبر قدر ممكن من مظاهر حياة الفرد مفهوماً  .2
 .م واضعًا في االعتبار حدود الحريةد فكرة تعظيم قدرة الفرد على التحك  يجب أن يجس   ..
 .وما يتضمنها من معايير اجتماعية يجب أن يعكس المعيارية .4
 ( 2001 :127-128هاشم  ) . يجب أن يحترم الميل للدفاع عن الذات .7

 :إلى بعض الحقائق الخاصة بجودة الحياة منها ( Goode,1994)  (جودي)وتوصل       
  تتكااون جااودة الحياااة لألشااخاص المعاااقين ماان نفااس العواماال والعالقااات ذات األهميااة فااي تكااوين

 .الحياة لغير المعاقينجودة 
   ع حاجاته األساسية، وتكون لديه الفرصة لتحقيق أهدافه في يشعر الفرد بجودة الحياة عندما تشب

 .مجاالت حياته الرئيسية
 ترتبط جودة حياة الفرد بجودة حياة األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في البيئة نفسها. 
 رات الذاتية والمؤشرات االجتماعيةؤش  جودة الحياة بناء نفسي يمكن قياسه من خالل الم. 
 تعزيز جودة الحياة يتضمن األنشطة وبرامج التأهيل والعالج والدعم االجتماعي. 

 

 مات جودة الحياة مقو  
ر حسب ما يراه من معايير تقيم خص آلختلف من شخبأنه تعريف نسبي ي ،نستطيع القول

 .جودة الحياةفي تحديد مقومات وتوجد عوامل كثيرة تتحكم  ،حياته
 .القراراتذ خالقدرة على التفكير وأ .1
 .القدرة على التحكم .2
 .الصحة الجسمانية والعقلية ..
 .األحوال المعيشية والعالقات االجتماعية  .4
 .المعتقدات الدينية والقيم الثقافية والحضارية .7
 ص مااا هااو الشاايء األهاام خد كاال شاااألوضاااع الماليااة واالقتصااادية والتااي عليهااا يحااد    .6

 .بالنسبة له والذي يحقق سعادته في الحياة التي يحياها
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ذا تحدثنا عن مقو   مات جودة الحياة ونعني هنا الناحية الصحية نجدها تتمثال فاي أرباع ناواح وا 
ه كما أنها تتفاعل مع بعضها بل وعلى نمو   ،ر على صحة اإلنسانخأساسية والتي تؤثر بشكل أو بى

 :البعض 
 الناحية النفسية . ث     الناحية العقلية  . ت    الناحية الشعورية  .ب   الناحية الجسمية   .أ
 

رى الضارورية لحيااة اإلنساان التاي خاوتتمثل هذه النواحي األربع في االحتياجاات األساساية األ
 .ولية ال يستطيع العيش بدونها والتي يمكن أن نطلق عليها االحتياجات األ

 

اًل لهاا بال تعتبار جازءًا مكم ا ،ماات جاودة الحيااةماع مقو   وهذه االحتياجات تقف جنباًا إلاى جناب
رى خااولكاان هااذا ال يمنااع  ماان وجااود عواماال أ راع،لااق الصااخالل بااأي عنصاار فيهااا يااؤدى إلااى خااواإل
 : مات حياته والتي تتصل بالناحية الصحية وتتمثل في ر على مقو  ارجة عن إرادة اإلنسان تؤث  خ

 –اإلحبااااط  –الماااوت  –الحاااروب  –ضاااغط العمااال  -وفخاااال –األلااام  -التقااادم فاااي العمااار –العجاااز 
ق بااين مااا هااو طبيعااي وبااين مااا لكنااه البااد أن نفاار  ، باال والراحااة أيضااًا  ،اللياقااة الجساامانية –األماال 

 (net,www.montada.com ,2008)اط  أو مرض ختباع أسلوب حياة ايحدث نتيجة 
 

جاااااوهر اإلنساااااان بمكوناتاااااه : ويقاااااول  (جاااااودة الحيااااااة)عااااان 218:1999)  الفرمـــــاوي ) ويتحااااادث
ن جااوهر اإلنسااان يتمثاال فااي عمااق الفطاارة وثرائهااا  ه فيااه أسااباب جااودة الحياااة وبهجتهااا،وخصائصاا وا 

ااا، وفياااه إمكانياااات اإلنساااان الكامناااة  تلاااك التاااي تجساااد الطبيعاااة اإلنساااانية وتعطاااي  لة،وطاقتاااه المتأص 
عالء لنفسه فوق مادياتهافيه تحقيق إلنسانيا، لحياته لإلنسان معنى لوجوده وهدفاً   .ته وا 

 

 :أبعاد جودة الحياة
، وقد اعترف الباحثون الاذين حااولوا األبعاد   ةعلى أنها تراكيب متعدد (دة الحياةو ج)ينظر إلى       

ر األبعاااااد وهالمااااي المالمااااح وغااااامض بأنهااااا متغي اااا ،ر جااااودة الحياااااةإجااااراء قااااراءة شاااااملة حااااول متغي اااا
المجااالت التاي تساتخدمه، وهاذه الطفارة األخيارة والحديثاة نسابيًا فاي  التفاصيل، ويرجع ذلك إلى تعادد

ر جودة الحياة في الحقول العلمية المختلفة، مثل الطب واالقتصاد وعلم االجتماع بحث ودراسة متغي  
عااااااااااااااااادة التأهياااااااااااااااال، أكاااااااااااااااادت أن هااااااااااااااااذا المفهااااااااااااااااوم متعاااااااااااااااادد األبعاااااااااااااااااد                                 .وباااااااااااااااارامج اإلرشاااااااااااااااااد وا 

 (Bishop&Feist-Price,2002  ) 

 (جاودة حيااة)باأن مفهاوم  ،إلى أن الباحثين والدارساين قاد أكادوا ( 2006: 135الراسبي  ) ويشير       
         فكاااال منااااا ينظاااار إلااااى جااااودة حياتااااه ماااان زاويااااة ،د الجواناااابومتعااااد   د األبعاااااد  الفاااارد هااااو مفهااااوم متعااااد  

للمراحاال العمريااة والمواقااف  أو مجااال أو عاادة مجاااالت، وهااو مفهااوم نساابي لاادى الشااخص ذاتااه وفقاااً 
بأنااه حينمااا ياارتبط هااذا المفهااوم بحاجااات الفاارد  ،التااي يعيشااها الفاارد ويتعااايش معهااا، ويضاايف أيضاااً 
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حينهاا تمثال  ثم يتم تلبية إشاباع هاذه الحاجاات،النفسية واالجتماعية والروحية والبدنية والعقلية، ومن 
شباعها مقومات جودة حياة الفرد  .هذه الحاجات وا 

أيضًا أن مفهوم جودة الحياة  ( Cummins & McCabe, 1994كومينز وماك كيب  ) من  ويقرر كل        
، وأن جميااع المقاااييس التااي أعاادت فااي هااذا المجااال تأخااذ بهااذا االتجاااه، دة األبعاااد  ماان المفاااهيم متعااد  

ويضااااااااااااايف أن أي مقيااااااااااااااس لجاااااااااااااودة الحيااااااااااااااة يجاااااااااااااب أن يتضااااااااااااامن المؤشااااااااااااارات الموضاااااااااااااوعية 
IndicatorsObjective) ) والمؤشاااااارات الذاتيااااااة ،SubjectiveIndicators))  وياااااارى الباحثااااااان ،

 إال أناه بط ارتباطاًا قوياًا بجاودة الحيااة،ياة تارتمن المؤشرات الموضوعية والذات على الرغم من أن كالً 
ضعيفًا، ربما يعود ذلاك إلاى أن االتجااهين  بين البعدين يعتبر ارتباطاً  رتباطاالملفت للنظر أن ال من

 .يستعرضان مجموعتين مختلفتين من البيانات
ًا مرجعياًا الفارد محك افبينما تعتبر المؤشرات الموضوعية المجتمع أو الجماعة التي ينتمي إليها       

 ،ة للفاردفاإن المؤشارات الذاتياة تكاون أكثار خصوصاي   ،..الدخل والسكن والعمار : نات مثلوتقيس بيا
رات الموضاااوعية لقيااااس الذاتياااة إال فاااي حالاااة معرفاااة قيماااة هاااذه ومااان ثااام ال يمكااان اساااتخدام المؤش ااا
 ( 2001: 130هاشم  ) . المؤشرات بالنسبة للفرد واتجاهاته

 :رين ظهر نوعان من المؤشرات لجودة الحياةيخأنه خالل العقدين األ ( 1990صال  ) تحدث يو       
 ـــ  حصاااائيوناإلويالحاااظ أن المتحمساااين لهاااذا الناااوع مااان المؤشااارات هااام : رات الموضـــوعيةالمؤش 

ان، والمكاناة الساك) الدولية المهتماة بالتنمياة وتشامل والعاملون بأجهزة الدولة والعلماء والمنظمات
 (.الت، واإلسكان، والتعليم، والصحة، والدخل وتوزيعه، والمواصاالجتماعية، والعمل

   كماا يادركها ويساتجيب لهاا األفاراد وماا تحققاه لهام  ،وتهاتم بتقيايم جاودة الحيااة :رات الذاتيةالمؤش
شااباعات، وماان ثاام ماادى شااعورهم بالرضااا أو السااعادة، وبالتااالي فسااعادة الناااس ورضاااهم أو إماان 

                                                              ( 65:1990-68صال   ) . وسخطهم هو أفضل مؤشر لجودة الحياةتعاستهم 
ــرج  ) ماان  وياارى كاال          ــي وجرينب أن غالبيااة الجهااود التااي  ( Greenley &Greenberg,1997جرينل

ويتضامن إدراك الفارد للرضاا عان  ،األبعاادد تتضمن اعتباار المفهاوم متعاد   ،بذلت لقياس جودة الحياة
وخصاائص (  SQOL) (جودة الحياة الذاتية)طلق عليها كما تقاس من وجهة نظر الفرد، وي   ،الحياة

جاودة الحيااة )طلاق عليهاا الموقف الذي يعايش فياه الفارد، والتاي يمكان قياساها بصاورة موضاوعية، وي  
، إال أن العديد من الدراسات تركز على أهمية الجوانب الذاتياة فاي مقيااس ( OQOL) (الموضوعية

 .جودة الحياة،وبعض الدراسات تهمل تمامًا الجوانب الموضوعية
 :وهي كالتالي ،أن هناك ثالثة أبعاد لجودة الحياة ( 2009: 63مجدي   ) ضيف يو   

إمكانات مادياة، إلاى جاناب الحيااة وتتمثل بما يوفره المجتمع من : جودة الحياة الموضوعية .1
 .االجتماعية الشخصية للفرد
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         ،دة التاااي يعيشاااهافااارد بالحيااااة الجي ااا التاااي تعناااي كيفياااة شاااعور كااال   :جـــودة الحيـــاة الذاتيـــة .2
 .أو مدى الرضا والقناعة عن الحياة، ومن ثم الشعور بالسعادة

ل الفاارد والتااي ماان خاللهااا وتعنااي مسااتوى عمااق الحياااة الجياادة داخاا :جــودة الحيــاة الوجوديــة ..
المثاالي فاي إشاباع حاجاتاه  يمكن للفرد أن يعيش حياة متناغمة، والتي يصل فيهاا إلاى الحاد  

البيولوجياة، والنفسااية، كماا يعاايش فااي توافاق مااع األفكاار والقاايم الروحيااة والدينياة السااائدة فااي 
 .المجتمع

ة علاى ع فاي المؤشارات الدال اإلى أنه يجاب التوس ا ( Lawton,et al :1990لوتن ونخرون  ) ويشير       
وياااارون أن  ،واإلنسااااانيةلتشاااامل عمليااااات أكثاااار فاااي مجاااااالت الحاجااااات االجتماعيااااة  (جاااودة الحياااااة)

رًا متصاًل، وأن التفرقة بينهما تكون سهلة فقط عندما تكاون رات الموضوعية والذاتية تمثل متغي  المؤش  
اباين مؤش ا لادخل فااي مقابال حكام شخصاي كيفااي علاى الرضاا عان هااذا ي، مثال ار بيئاي اجتماااعي كم 

، إال أنااه فااي الكثياار ماان الدراسااات يصااعب الوصااول إلااى هااذا (الرضااا عاان الاادخل ) المظهاار نفسااه 
دراكااه بجااودة الحياااة، وتقييمااه  الفصاال، كمااا تؤكااد الدراسااات علااى ضاارورة التركيااز علااى رؤيااة الفاارد وا 

 ( 2001: 132هاشم  ) . الذاتي و الموضوعي

رات أو تقااوم علااى تكاماال المؤش ااا (جااودة الحياااة)أن  ( 206:2006أبــو ســريع ونخــرون  )ويضاايف       
وعية يعتمااد مااات الموضااوعية والذاتيااة للسااعادة الشخصااية مااع مراعاااة أن تااأثير الجوانااب الموضااالمقو  

 ولقياس الجاني الموضوعي تجري المقارنة بين الوضع القائم والمتاح وبين الحاد   ،على التقييم الذاتي
د مفهاااوم متعاااد   (جاااودة الحيااااة)األدناااى مااان الظاااروف المعيشاااية المناسااابة، ويضااايفوا أيضاااًا أن مفهاااوم 

الرضاا البادني، والماادي، واالجتمااعي، والوجاداني، : األبعاد، يشمل خمسة مجاالت على األقل وهاي
 .لشخصيوالنشاط ا

 

نموذجاًا لجاودة الحيااة تتكامال فياه المؤشارات  ( Felce&Berry,1995فيلس وبيـرى  ) من  ويقدم كل       
الت الحياااة، وللقاايم الفرديااة، ويتضاامن هااذا النمااوذج خمسااة االموضااوعية والذاتيااة للماادى الواسااع لمجاا

االجتماعيااااة، والصااااالحية الصااااالحية الجساااامية، والرفاهيااااة الماديااااة، والرفاهيااااة : أبعاااااد أساسااااية هااااي
 .االنفعالية، والنمو والنشاط

 :أن هناك إجماعًا على وجود أربعة أبعاد رئيسة لجودة الحياة هي ( Widar,et al,2003)ويذكر   
 .وهو خاص باألمراض المتصلة باألعراض: البعد الجسمي  -1
 .وهو خاص بالرعاية الطبية، ومستوى النشاط الجسمي: البعد الوظيفي   -2
 .وهو خاص باالتصال والتفاعل االجتماعي مع المحيطين: البعد االجتماعي  -.
وهو خاص بالوظائف المعرفية والحالة االنفعالية، واإلدراك العام للصاحة، :  البعد النفسي -4

 .والصحة النفسية والرضا عن الحياة والسعادة
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العاالمي يتكاون مان عادة  (جاودة الحيااة)إلاى مفهاوم ( WHO) وتشير منظماة الصاحة العالمياة      
المعتقاادات ، الرضااا عاان الحياااة ،الحالااة النفسااية، الحالااة االنفعاليااة، الرضااا عاان العماال: أبعاااد مثاال 

هااذا وتتكااون جاااودة الحياااة ماان خاااالل اإلدراك  ،األساااري ، التعلاايم، الاادخل الماااادي الدينيااة ، التفاعاال
وظيفيااة، وماادى فهمااه لألعااراض التااي الااذاتي للفاارد عاان حالتااه العقليااة، وصااحته الجساامية، وقدرتااه ال

 ( 2007: 30جبريل  ) . تعتريه

، (عباد الوهااب كامال)، كال مان (Widar,et al,) (2003) (ويـدار ونخـرون)ويتفق مع ما أشار إليه      
، علاااااى وجاااااود أربعاااااة أبعااااااد  (Taylar2004) (وتاااااايلر)، (135:2006) ، (والراسااااابي)، (2004)

 .رئيسية لجودة الحياة
جاودة )فيشير إلى أنه ليس هنااك حاجاة إلاى تصانيف متغيارات  ( Schalock 1996شالوك  ) أما      
بااال اعتباااره تصااانيفًا ينقصاااه بعاااض المروناااة ، حياااث توجاااد ( موضاااوعي وذاتاااي) عااادين إلاااى ب   (الحيااااة
باأن هنااك ثمانياة أبعااد ( شاالوك ) رات أخرى تخرج عن هذا التصانيف الثناائي، وباذلك يضايف متغي  

لتوجاه الباحاث وأهدافاه  لمفهوم جودة الحيااة، والتاي يمكان أن تختلاف فاي درجاة أهميتهاا وفقااً متنوعة 
 :كالتالي  ،عند دراسة المفهوم والمنطق النظري الذي يحكم هذه الدراسة، واألبعاد الثمانية

ــــة  -1 وتشاااامل الشااااعور باألمااااان، والجوانااااب الروحيااااة، والسااااعادة، : جــــودة المعيشــــة االنفعالي
 .للمشقة ، ومفهوم الذات ، والرضا أو القناعةوالتعرض 

ـــات بـــين  -2 وتشااامل الصاااداقة الحميماااة، والجواناااب الوجدانياااة، والعالقاااات :  األشـــخاصالعالق
 .األسرية، والتفاعل، والمساندة االجتماعية

وتشاامل الوضااع المااادي ، وعواماال األمااان االجتماااعي، وظااروف : جــودة المعيشــة الماديــة -.
 .مكانة االجتماعية واالقتصاديةالعمل، والممتلكات، وال

 .نجازويشمل مستور التعليم، والمهارات الشخصية، ومستوى اإل: االرتقاء الشخصي -4
وتشمل الحالة الصحية ، والتغذية واالستجمام، والنشااط الحركاي، : جودة المعيشة الجسمية -7

 .ميةومستوى الرعاية الصحية ، والتأمين الصحي، ووقت الفراغ، ونشاطات الحياة اليو 
وتشااامل االساااتقاللية والقااادرة علاااى االختياااار الشخصاااي، وتوجياااه الاااذات، : دات الـــذاتمحـــد   -6

 .والقيم واألهداف
ويشمل القبول االجتماعي والمكانة، وخصائص بيئة العمل، والتكامل : التضمين االجتماعي -5

 .والمشاركة االجتماعية، والدور االجتماعي ، والنشاط التطوعي، وبيئة المسكن
االنتخاب والتصويت، وأداء الواجبات، والحق في  يوتشمل الخصوصية، والحق ف: الحقوق -8

 . ( 70:2005-71إبراهيم  ) . الملكية
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 :مظاهر جودة الحياة
فاي اقتراحاه لخمساة مظااهر رئيساية لجاودة الحيااة تتمثال فااي  (13:2005-23عبـد المعطـي  ) يشاير 

 :خمس حلقات ترتبط فيها الجوانب الموضوعية والذاتية، وهي كالتالي
 :العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال :الحلقة األولى 

والتي تشمل الخدمات المادية التاي  ،(Objective Factors): العوامل المادية الموضوعية .1
والصاحية والتعليمياة،  والزوجياةالمجتمع ألفراده، إلى جاناب الفارد وحالتاه االجتماعياة  يوفرها

إذ تاارتبط بثقافااة ، حيااث تعتباار هااذه العواماال عواماال سااطحية فااي التعبياار عاان جااودة الحياااة 
 .هذه الثقافة عمدى قدرة األفراد على التوافق م المجتمع وتعكس

بمثابة مقياس عام لجودة الحياة، ويعتبر كذلك تبر هذا عوي ،((Well belling: حسن الحال .2
بأن حياتهم جيدة ولكانهم  ،مظهرًا سطحيًا للتعبير عن جودة الحياة، فكثير من الناس يقولون

 .يختزنون معنى حياتهم في مخازن داخلية ال يفتحونها ألحد
 

 :إشباع الحاجات والرضا عن الحياة :الحلقة الثانية     
رات الموضاوعية وهو أحاد المؤش ا ،((Full Fillment of Needsإشباع وتحقيق الحاجات  .1

فااإن جااودة الحياااة ترتفااع وتااازداد،  ،لجااودة الحياااة، فعناادما يااتمكن الماارء ماان إشاااباع حاجاتااه
ياارتبط بعضااها بالبقاااء، كالطعااام والمسااكن والصااحة، ومنهااا مااا ياارتبط  ةوهناااك حاجااات كثياار 

ء والحااااب والقااااوة والحريااااة، وغيرهااااا ماااان بالعالقااااات االجتماعيااااة، كالحاجااااة لألماااان واالنتمااااا
 .الحاجات التي يحتاجها الفرد والتي يحقق من خاللها جودة حياته

ويعتباار الرضااا عاان الحياااة أحااد الجوانااب  ،(Satisfaction of Life)الرضااا عاان الحياااة  .2
فهذا يعني أن حياتك تسير كما ينبغي، وعنادما يشابع  ،الذاتية لجودة الحياة ، فكونك راضياً 

 .رد كل توقعاته واحتياجاته ورغباته، يشعر حينها بالرضاالف
 

حساسه بمعنى الحياة :الحلقة الثالثة  :إدراك الفرد القوى والمتضمنات الحياتية وا 
، قااااااد ياااااارى الاااااابعض أن إدراك القااااااوى ((Life.potentials القااااااوى والمتضاااااامنات الحياتيااااااة .1

كي يعيشوا حياة جيادة  ر، فالبش (لجودة الحياة)والمتضمنات الحياتية بمثابة مفهوم أساسي 
ال بااد لهاام ماان اسااتخدام القاادرات والطاقااات واألنشااطة االبتكاريااة الكامنااة داخلهاام، ماان أجاال 
القياااام بتنمياااة العالقاااات االجتماعياااة، وأن ينشاااغلوا بالمشاااروعات الهادفاااة، ويجاااب أن يكاااون 

اباة مؤشارات لجاودة لديهم القدرة على التخطيط واستغالل الوقت وما إلى ذلك، وهذا كله بمث
 .الحياة
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فكلمااا شااعر الفاارد  ،الحياااة ، ياارتبط معنااى الحياااة بجااودة((Meaning Lifeمعنااى الحياااة  .2
نجازاتاه ومواهباه، وأن شاعوره قاد يسابب نقصااًا إ، وشاعر ببقيمتاه وأهميتاه للمجتماع ولآلخارين

 .أو افتقادًا لآلخرين له، فكل ذلك يؤدي إلى إحساسه بجودة الحياة
 

 

حساس الفرد بالسعادة :الرابعة الحلقة      :الصحة والبناء البيولوجي وا 
وتعتباار حاجااة ماان  ،(Health and Biological State)الصااحة والبناااء البيولااوجي  .1

التي تهتم بالبناء البيولوجي للبشر، والصحة الجسمية تعكس النظاام  (جودة الحياة)حاجات 
حيح يجعال الجسام فاي حالاة صاحية البيولوجي، ألن أداء خاليا الجسم ووظائفهاا بشاكل صا

 .جيدة وسليمة
، وتتمثاال بالشااعور بالرضااا واإلشااباع وطمأنينااة الاانفس وتحقياااق ((Happiness: السااعادة  .2

الذات، وهي شعور بالبهجة واالستمتاع واللذة، وهي نشوة يشعر بها الفرد عند إدراكه لقيماة 
 .ومتضمنات حياته مع استمتاعه بالصحة الجسمية

بأنهاااا الدرجاااة التاااي يحكااام فيهاااا الشاااخص  ،Veenhoven( 1994فينهاااوفن، )ويعرفهاااا       
ايجابيًا على نوعية حياته بوجه عام، وبمعنى آخر تشير السعادة إلى حب الشاخص للحيااة 

ت بحوث كثيرة على أن الساعادة هاي التي يعيشها واستمتاعه بها وتقديره الذاتي لها، وقد دل  
 .ص وبيئتهنتاج تفاعل مركب بين الشخ

 

 :جودة الحياة الوجودية :الحلقة الخامسة    
حساااس الفاارد         وهااي الوحاادة الموضااوعية لجوانااب الحياااة، وهااي األكثاار عمقااًا داخاال الاانفس، وا 

 بوجوده، وهاي بمثاباة النازول لمركاز الفارد، والتاي تاؤدي باالفرد إلاى إحساساه بمعناى الحيااة الاذي يعاد  
وماان  الوجوديااة هااي التااي يشااعر ماان خاللهااا الفاارد بوجااوده وقيمتااه، (فجااودة الحياااة)محااور وجودنااا، 

خااالل مااا يسااتطيع أن يحصاال عليااه الفاارد ماان عمااق للمعلومااات البشاارية المرتبطااة بالمعااايير والقاايم 
 .والجوانب الروحية والدينية التي يؤمن بها الفرد ، والتي يستطيع من خاللها تحقيق وجوده

 

ــــد المعطــــي   ) ويشااااير         ، تتعاااادد وتشاااامل العواماااال الماديااااة (ياااااةجااااودة الح)أن مظاااااهر  ( 2005عب
شااباع الحاجااات، والرضااا عاان الحياااة دوا  ، وماادى إحساااس الفاارد راك الفاارد اإليجااابي لمعنااى الحياااة، وا 

والاذي  ،يااة الوجودياة وهاي األعماق تاأثيراً ، فضااًل عان جاودة الحالسعادة والصاحة النفساية والجساميةب
شباع الحاجاات ، واإلحساس بحسن الحال ظروف المادية في البيئة الخارجيةليتضمن االستمتاع با وا 
دراوالرضا عن الحياة لى جانب الصاحة إ ،، وشعوره بمعنى الحياةك الفرد لقوى ومتضمنات حياته، وا 
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حساساه بمعناى الساعادة ، وصاواًل إلااى عايش حيااة متناغماة متوافقاة باين جااوهر الجسامية اإليجابياة، وا 
 .والقيم السائدة في المجتمع اإلنسان 

 

العاااادي وباااين لااادى اإلنساااان  (جاااودة الحيااااة)باااأن هنااااك اختالفاااًا باااين مظااااهر  ،ويااارى الباحاااث      
ها على ، نظرًا للصعوبات والمشاكل التي يواجهها المعاق بصريًا بسبب اإلعاقة وآثار اإلنسان المعاق

المطلاوب  هال والمجتماع فاي تحقياق الحاد  ، فال بد من تضاافر جهاود األتوافقه الشخصي واالجتماعي
 .من جودة الحياة وشعور المعاقين بالسعادة كغيرهم من عامة الناس األسوياء 

 :قياس جودة الحياة      
، لااذا كااان هناااك حااذر (جااودة الحياااة)نظاارًا لعاادم وجااود معااايير واضااحة ومحااد دة لقياااس مفهااوم 

 .    صيص مصادر للرعاية الصحية خالقياس ولتمع ضرورة هذا ( جودة الحياة)شديد لعمل قياس 
(king & Hinds, 1996)    

واألبحاااث التااي تتعلااق بجااودة الحياااة أظهاارت الفاارق  مااا بااين تقياايم جااودة الحياااة الااذي يقااوم بااه      
 .دمات الصحية وبين المرضىخمقدمو ال

 

فاااهيم ذات عالقااة ماان المهاام أن نمي ااز هااذا المفهااوم عاان م( جااودة الحياااة)وعنااد مناقشااة مفهااوم 
، الرضااا عاان الحياااة ، الحالااة الصااحية ، تلااف ماان حيااث المضاامون، مثاال الصااحة الجياادة خولكاان ت

 طواألماال وماان المهاام تقياايم العالقااة مااابين الثقافااة وجااودة الحياااة، ألن اإلدراك لجااودة الحياااة ذو ارتبااا
 .تلف من مجتمع لمجتمع خوثيق مع الحدود الثقافية والتي ت

 

ليل تم بذله في األبحاث التي توضح العالقة ما باين القضاايا الثقافياة وجاودة الحيااة مان جهد ق      
  Fowlie and others , 1989:55)). حيث تأثير الثقافة عليها

وهي أمور يمكن قياسها مثال ( جودة الحياة)اللها قياس خهناك بعض األمور التي يمكن من 
 .المنزل وغيرها وجودة ، وقابلية الحركة، الحالة الصحية

عن طريق الحصاول علاى معلوماات دقيقاة عان حيااة ( جودة الحياة)رى لقياس خوهناك أمور أ      
ل، تاوفر الوصاول إلاى خص أو مدى كفاءة وفعالية النظام الذي يحيااه اإلنساان، مثال توزياع الادخالش
 .دمات الصحية وغيرها خال

ن هذا القياس مساتندًا علاى قيماة الجاودة، مثال ويكو ( جودة الحياة)ر عن قياس خوهناك سؤال آ     
ماادى قاادرة اإلنسااان علااى االسااتقاللية والااتحك م، وتعتباار مؤشاارًا علااى جااودة حياااة جياادة، وقااد توصااف 

 ( Rapheal and others,1996). اص وليس للجميعخلبعض األش

ف عاالمي هو أمر معتقد وذلك بسبب حقيقة، أناه ال يوجاد تعريا( جودة الحياة)إن تقييم نوعية 
 .واضح أو متفق عليه لجودة الحياة 
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وفاااااي الماضاااااي كثيااااار مااااان البااااااحثين قااااااموا بقيااااااس األمااااار مااااان جاناااااب واحاااااد مثااااال الوظاااااائف      
 .أو الوظائف الجنسية ، الفسيولوجية، االعتبارات االقتصادية

 ( 1)جدول رقم 
 قياس جودة الحياة من نظرات مختلفة

 

 التعريف التركيز النظرة

 األشخاص واألمراض الطب

للمرض وتبعات  جودة الحياة تمثل التأثير الوظيفي

المريض كما ينظر إليها  على العالج

 (Schipper and others, 1990)المريض

 أمور تتعلق بالصحة
أشخاص مع أمراض أو 

 إعاقات

, تجابة األفراد الجسدية كمعنى يمثل اس ,جودة الحياة تفهم

على الوظائف الحياتية واالجتماعية للمرض  ,العقلية

اليومية وتمتد لتشمل مدى رضا اإلنسان بظروف حياة 

 (Bowling.1997. )المحيطة التي يمكن إنجازها 

 التشخيص  االجتماعي
األشخاص في 

 المجتمعات

التكيف والرضا عن الحياة ألعضاء المجتمع 

(Green&kreuter,1991) 

التركيز على تطوير 

 الصحة
 لكل األشخاص

التي فيها يستمتع اإلنسان بكل اإلمكانيات المتاحة الدرجة 

 (Rootmannand others,1992. )في حياته 

 

(  جااااودة الحيااااااة)تلفااااة لتعرياااااف خأن هنااااااك وجهااااات نظااااار م (1)ويتضااااح ماااان الجااااادول رقاااام        
((Schipper and others,1990  ينظاار لجااودة الحياااة جانااب فساايولوجي وتااأثير الماارض علااى حياااة

رى، خابمعناى أكثار شامولية ويضايف جواناب أ Bowling .1991))فاي حاين ينظار إلياه ، اص خاألشا
سااواء كاناات جساادية أو اجتماعيااة أو عقليااة تتعلااق باسااتجابة األفااراد للماارض أي االنتقااال ماان النظاارة 

رون إلااى خااالساالبية للماارض إلااى نظاارة إيجابيااة أو النظاارة للصااحة ولاايس للماارض، فااي حااين ذهااب آ
مان جواناب ( جودة الحياة)الذين توجهوا بتعريف معنى  ( Green &Kreuter ,1991)ر مثل خجانب آ

يص االجتمااااعي لجاااودة الحيااااة ورباااط المصاااطلح باااين التكياااف خاساااتجابة الجسااام للمااارض إلاااى التشااا
والرضاااا عااان الحيااااة الاااذي يعيشاااه األفاااراد ماااع مجاااتمعهم، بمعناااى أناااه كلماااا زاد التكي اااف والرضاااا عااان 

ة الحياااة أفضاال بمعنااى انتقااال تعريااف جااودة الحياااة وربطهااا بقضااايا تغيياار الحياااة، كلمااا كاناات جااود
 :السلوك، وهذه النظرة تتناسق مع نظرة العاملين في مجال الصحة وتركز نظرتهم على 

 التعليم الصحي  -سلوك ونمط الحياة       -الحالة الصحية      -منع المرض       -
وهااااو التركيااااز علااااى تطااااوير الصااااحة ( لجااااودة الحياااااة ) ياااارخياااارًا كااااان هناااااك المفهااااوم األخوأ       

(Rootmann and others,1992)  والااذي ربااط بااين جااودة الحياااة وبااين درجااة االسااتماع الفاارد بكاال
 .ير اإلمكانيات الصحية الموجودة لتطوير هذا المفهوم خاإلمكانيات المتاحة بحياته وتس
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نظمااة الصااحة العالميااة والااذي عاار ف الصااة هااذا األماار هااي أن الباااحثين اقتبسااا تعريااف مخو 
إدراك األفااراد لمااواقعهم فااي الحياااة فااي " فتااه بالتااالي ، بأنااه مفهااوم متعااد د الجوانااب وعر  (جااودة الحياااة)

" سااياق نظاااام الثقافاااة والقااايم التاااي يعيشاااونها وعالقاااة هاااذا األمااار ماااع أهااادافهم ومعااااييرهم واعتبااااراتهم 
(WHO,1993.) 

 : عةالتعريف يشمل ستة مجاالت واس
 مستوى االستقاللية -         الحالة النفسياة        -       الصحة الجسدية         -

 االعتبارات الدينية -        المميزات البيئية       -      العالقات االجتماعية      -
 :فوائد عمل مقياس لجودة الحياة 

تلفة من المرضى وذلك خمتلفين أو مجموعات خدمت للتمييز بين مرضى مخجودة الحياة است
 .دامها ختلفة لألفراد، وكذلك لتقييم فعالية البدائل والطرق العالجية التي تم استخللتنبؤ بالنتائج الم

تلفة في خدامات المختقييم وعمل قياس لجودة الحياة من الممكن أن يكون له العديد من االست
، وضااع المشاااكل صاااحبة األولويااة) مساااعدة العااالج السااريري الروتينااي حيااث يساااعد األطباااء فااي 

وكااذلك معرفاة األشااياء ، البحااث واكتشااف المشاااكل المحتملاة، اطاب بصااورة أفضال مااع المرضاىخالت
 .Berlim & Fleck ,2003:249-252))(. واألمور التي يفضلها المريض 

الصااااحة المرتبطااااة بجااااودة الحياااااة  ) تص بجااااودة الحياااااة وهااااي خاااارى تخاااايوجااااد هناااااك منطقااااة أ
(health related to quality of life (HRQOl  ) وهاذا الجاناب مان التقيايم والقيااس الصاحي
مثل تأثير الحالة الصاحية للفارد علاى ، المتعلقة بالصحة بالنسبة لألفراد( جودة الحياة)تص بتقييم خي

 .تلفة في جوانب مهمة ومتعددة في حياته خمقدرته بالقيام بالوظائف الم
تشااامل إحسااااس الماااريض بحالتاااه الصاااحية والتاااي تشااامل جواناااب  (HRQOl)ومجمااال األمااار       

وظيفية متعددة مثل السيكولوجية، االجتماعية، الجسدية، وكذلك الجوانب التي تتعلق بالمرض والتي 
تعكس اإلحساس بمدى تأثير مرض معين على الوظائف الرئيسة الثالثة السيكولوجية، االجتماعياة،  

 (Trief and others, 1999:1154 ). ص خالجسدية لهذا الش
 

، الحياة والحالاة الصاحية المحسوساة للمرضاى( بين جودة)من منظور المرضى هناك فرق ما 
وعناادنا نعطااي ، اص بااهخااحيااث وجااد أن جااودة الحياااة والحالااة الصااحية لكاال منهااا تركيبااه الممي ااز ال

تركيازهم علاى الوظاائف معد ل لجودة الحياة نجد أن المرضاى يرك ازون علاى الحالاة العقلياة أكثار مان 
 .الجسدية 
وهذا النمط عكس التقييم للحالة الصحية حيث تكون الحالة الجسادية أكثار أهمياة مان الحالاة  
اص باه وال يجاب خابمعنى أن جودة الحياة والحالة الصحية كل منهماا لهاا وصافه وتركيباه ال، العقلية

 ( .Smith,1999:447) . دام هذين المصطلحين خالتبادل في است
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 :أدوات لقياس جودة الحياة 
: أنواع قياس جودة الحياة إلى ثالثة أناواع هاي ( (Wiklund and others.,2000قسم ويكالند  

 .اص خعالمي، عام، 
  : القياس العالمي: أوالً 

وهااذا قااد يكااون ، وصاامم أساالوبه العااام ماان أجاال قياااس جااودة الحياااة بصااورة متكاملااة وشاااملة 
ص لحساااااب مقياااااس جااااودة الحياااااة بصااااورة عامااااه لااااه، مثاااال مقياااااس خللشااااسااااؤااًل وحياااادًا يااااتم سااااؤاله 

 . مجااًل من مجاالت الحياة   (15)لجودة الحياة الذي يسأل الناس عن رضاهم عن( فالناجان)
 

  : المقياس العام: ثانياً 
فاي الرعاياة الصاحية ثام ، له أماور مشاتركة ماع القيااس العاالمي وصام م مان أجال مهاام وظيفاة

بصاااورة شااااملة، مثااال احتمالياااة تاااأثير المااارض أو أعاااراض هاااذا المااارض علاااى حيااااة  تحدياااده ليكاااون
 .المرضى 

والميازة الكبارى لهاذا المقيااس هاي ، ويطبق المقيااس الخااص علاى مجموعاة كبيارة مان الساكان
،               تغطيتاااااه الشااااااملة، وكاااااذلك حقيقاااااة أناااااه يسااااامح بعمااااال مقارناااااة مجموعاااااات مختلفاااااة مااااان المرضاااااى

 .  القياس، فإنه ال تعطي عناوين ذات صلة بمرض معين  أما عيوب هذا
 

 :الخاص بالمرض المقياس : ثالثاً 
وهااذه الخطااوات محصااورة لمشاااكل ، تاام تطااويره لمراقبااة رد ة الفعاال للعااالج فااي حاااالت خاصااة

حياااث يكاااون لهاااؤالء المرضاااى حساساااية للتغي ااار، وكاااذلك قلاااة ، تمياااز مجموعاااة خاصاااة مااان المرضاااى
ور لديهم في   .الربط مع تعريف معنى جودة الحياة التص 

 ،التعب، وعة من المرضى مثل األلمحيث يركز على مشكلة معينة لمجم : مجاالت المقياس الخاص
 .الوظائف الجسدية 

هذه اإلجراءات والقياسات مفيدة في مالحظاة مشااكل خاصاة يمكان أن تحال بواساطة التادخل        
 .العالجي 

االسااتبيانات القياسااية تساامح باااإلدارة الموحاادة ، فااي االسااتخدام هااذه الطاارق المتعااددة تختلااف 
كاسااتجابة للخيااارات المحااًددة ساالفًا ومتساااوية عنااد المسااتحبين ، والقياااس غياار المتحي ااز فااي البيانااات 

 .لهذا االستفتاءات 
المقابلة مع المرضى لها ميزة وهي أن معظم المرضى يمكن اساتيفاء المعلوماات مانهم بصاورة       

 . املة وكافية، وهذه الميزة تعوض عن العيب في هذا االستبيان وهي وقته الطويل وتكلفته العاليةش
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 المعاقون بصرياً 
 :المقدمة 

 

، ال يترقباون المساتقبل يوماًا بعاد ياوم فاي عاالم المجهاول ي عالم آخر يعيش المعااقون بصارياً ف      
         ، األماااااال الااااااذي يشاااااادو نحااااااو الغااااااد المشاااااارقيملكااااااون سااااااوى القلااااااب المنياااااار واإلحساااااااس المملااااااوء ب
ه الفئااة التااي تجاااه هااذ ثاام أمااام ضااميرهم الحااي   ،فااالمجتمع ومؤسساااته مساائولون أمااام اهلل عزوجاال أوالً 

فااال بااد ماان  ،، فاآلثااار النفسااية المترتبااة علااى اإلعاقااة البصاارية كثياارة ومتنوعااةتسااتوجب كاال االهتمااام
لفاات أنظااار المختصااين والدارسااين فااي مجااال اإلعاقااة البصاارية إليهااا ماان أجاال الصااعود فااي مسااتوى 

ب علاى مشاكالتهم النفساية ل اومسااعدتهم فاي التغ لهذه الشريحة المهمة فاي المجتماع، الصحة النفسية
 .  واالجتماعية 

 :تعريفات اإلعاقة البصرية 
، ويعتبااار الشاااخص ي أو الجزئاااي للبصااارا الفقااادان الكل اااأنهااا ( 405:2002سيســـالم   ) لقااد عرفهاااا       

دام ، وذلاااك باساااتخأو أقااال (قااادم 200/20)أو  (متاااراً  60/6)معاقاااًا بصاااريًا إذا بلغااات حااادة إبصااااره 
إذا كان مجال إبصاره أقل من  ،، كما ويعتبر الشخص معاقًا بصرياً العدسات المصممةالنظارات أو 

  .(درجة (20
 :ي البصر الكل   كف   -
 .هو انعدام اإلبصار بشكل تام  (19:1997سيسالم ) فه عر    
 :البصر الجزئي  كف   -

بأناه بلاوغ حادة إبصاار الفارد  ( 178:1996القريطـى   ) و(  21:1997سيسـالم   ) عرفه كل مان      
في العين األفضل وذلاك بعاد اساتخدام العدساات أو النظاارات  (70/20)و (200/20)فيما بين 

 .الطبية والمعينات البصرية المالئمة 
 ( :األعمى ) التعريف الطبي للكفيف 

أنااه الفااارد الااذي ال يمكناااه القياااام  ( 233:1999شـــقير   ) وعرفــه (  177:1996ي   يطـــالقر ) ه عرف اا    
فاي أحسان العيناين ، كاذلك لاو قال ميادان نظاره عاان  ((60/6باألعماال اليومياة إذا قال  نظاره عان

 . في أحسن العينين ، وذلك بعد تحسينها بالنظارات الطبية أو العدسات الالصقة (درجة (20
 ( :ضعيف البصر ) التعريفات التربوية للكفيف أو 

أن المعااااق بصاااريًا الاااذي  ( 26:1997سسيســـالم   ) فاااي  ( Barraga,1976) ( باراجاااا)تعرفاااه       
تحول إعاقته دون تعل مه بالوسائل العادية، ولذلك فهو في حاجة إلى تعديالت خاصة في المواد 

 .التعليمية وفي أساليب التدريس وفي البيئة المدرسية 
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أنااه الفاارد الااذي يعجااز عاان اسااتخدام (  234:1999شــقير    )ويشااير عبااد المااؤمن نقاااًل عاان        
بصااره للحصااول علااى المعرفااة، ويعجااز عاان تلقااي العلاام فااي الماادارس الحاليااة وبااالطرق العاديااة، 
والمناهج الموضوعة للفرد العادي، هذا وقد يكون الفرد مكفوفًا كليًا، وقد يملك درجة بسايطة مان 

 .بسيطة باألحرف الكبيرة أو المجسمة اإلحساس البصري الذي يؤهله للقراءة ال
أنااه ذلااك الشااخص الكفيااف الااذي ال يسااتطيع أن يقاارأ  ( 157:2001الروســان   ) يشااير  كمااا       

 .ويكتب إال بطريقة بريل
 :الوظيفي لإلعاقة البصرية  فالتعري   

 سااواء كليااًا أو جزئيااًا،  ،بأنهااا فقاادان أو نقااص اإلحساااس بالبصاار ،وظيفياااً ويعرفهااا الباحااث      
ممااا يوقااع الفاارد المعاااق بصااريًا بمشااكالت نفسااية واجتماعيااة تنااتج عاان تعااذره ماان القيااام بوظائفااه 

 .وكنتيجة طبيعية لسوء توافقه النفسي واالجتماعي  ،اليومية الحياتية
 :تصنيفات اإلعاقة البصرية 

 : ف اإلعاقة البصرية وفق التالي تصن       
 :اإلعاقة البصرية إلى قسمين رئيسين  ( 152:2001الروسان   ) يصنف           

وهااي الفئااة التااي ينطبااق عليهااا التعريااف القااانوني والتربااوي لإلعاقااة : إعاقــة بصــرية كليــة .أ 
 .البصرية 

وهي الفئة التي تستطيع أن تقرأ الكلمات المكتوبة بحروف مكبرة  :إعاقة بصرية جزئية . ب
، حيااث تتااراوح حاادة إبصااار هااذه الفئااة مااا الطبيااة أو أي وساايلة تكبياارنظااارات أو باسااتخدام ال

  .، أو حتى في استعمال النظارة الطبيةقدم في أحسن العينين ((200/20إلى (70/20)بين 
 :إلى أربع فئات ( 34:1988أبو الحمص ونخرون   ) كما ويصنفها مصطفى فهمي نقاًل عن        

صاايبوا بااالعمى قباال ساان وهاام الااذين ولاادوا أو أ  :  قباال ساان الخامسااة ياااً قين كل  فئااة المعااو   -1
 .الخامسة 

 .هم الذين أصيبوا بالعمى بعد سن الخامسة :  بعد سن الخامسة ياً قين كل  فئة المعو   -2
ا باالعمى الجزئاي قبال وهم الذين ولدوا أو أصيبو :  قبل سن الخامسة قين جزئياً فئة المعو   -.

 سن الخامسة
وهاام الااذين أصاايبوا بااالعمى الجزئااي بعااد ساان :  بعااد ساان الخامسااة جزئياااً قين فئااة المعااو   -4

 .الخامسة 
 :الذي وقع فيه العمى  تصنيفًا آخر حسب السن   ( 136:2003الزهيري   ) ويضيف        

 ( .منذ الوالدة ) عمى والدي  - أ
 ( .قبل سن الخامسة ) عمى يقع في مرحلة الطفولة المبكرة - ب
 ( .بعد سن الخامسة ) لة المتأخرة عمى يقع في مرحلة الطفو - ت
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 .عمى يقع في مرحلة المراهقة - ث
 .عمى يقع في مرحلة النضج - ج
 .عمى يقع في مرحلة الشيخوخة - ح

 :حسب ما يلي  (شان )أو (أسدول)تصنيف      
فال يستطيعون رؤية أي  (200/20)إبصارهم عن  ةحد   وهم من تقل  : ن كليًا والمكفوف -1

 .مثير بصري يوضع على بعد ثالثة أقدام من أعينهم 
وهااؤالء فئااة ماان المكفااوفين تصاال حاادة إبصااارهم  :مكفوفــون يســتطيعون إدراك الحركــة  -2

 .األصابع من مسافة ثالثة أقدام  ويمكنهم عد   ((200/5
 :وهؤالء ينقسمون إلى ثالثة أقسام  :مكفوفون يستطيعون القراءة  -.

فهاااام ينتقلااااون بمفااااردهم ويقاااارءون  (200/10)ة إبصااااارهم إلااااى مكفوفااااون تصاااال حااااد   . أ
 .العناوين الكبرى للصحف 

فهاااام يسااااتطيعون قااااراءة  ((200/20مكفوفااااون تصاااال حاااادة إبصااااارهم إلااااى أقاااال ماااان . ب
 ( . 14بنط ) عناوين الصحف والحروف المكتوبة بخط واضح 

وتصال حادة 10) بنط ) يمكنهم قراءة حروف مكتوبة بخط  المكفوفين الذينوهم فئة . ت
وحدة إبصاار هاذه الفئاة بتصانيفاتها الثالثاة ال تكفاي للمعااق ، ((200/20إبصارهم إلى 

 (  235:1999شقير    (. بصريًا لممارسة مهام الحياة اليومية بصورة عادية 
 

 .لشموليته لجوانب اإلعاقة البصرية وتفصيالتها  (شان )أو (أسدول)ويتبنى الباحث تعريف   
 : مظاهر اإلعاقة البصرية

 :من أهم مظاهر اإلعاقة البصرية ما يلي 
 . قصر النظر .  1
 .طول النظر . 2
 .مرض السكري . .
 .وهو الماء األبيض  كتاركت،. 4
 .وهي زيادة الضغط على كرة العين  الجالكوما،. 7
وهاااي حالاااة تناااتج عااان خطاااأ فاااي االنكساااار راجاااع إلاااى عااادم انتظاااام ساااطح  االساااتجماتزم، .6

جهاد شديد في العين  ،أو عدسة العين ،القرنية  .وينجم عن ذلك غشاوة القرنية وا 
 ( 210:2003أبو النجا   )          
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 :نسبة انتشار اإلعاقة البصرية 
يتمتعاون بالقادرة علاى اإلبصاار بشاكل عاادي ، ولكان  (%98.5)ما نسابته إن من بين الناس       
طلق علياه منهم ال يحظون ألسباب ما بالقدرة على اإلبصار العادي وهو ما ي   (0.5-1.5%)حوالي

 . ( 140:2004الحجار   ) و  ( 32:2000  عبيد ) .  (اإلعاقة البصرية)
 

نتشااار العمااى تختلااف ماان ا إلااى أن نساابة(  WHO) وتشااير تقااارير منظمااة الصااحة العالميااة       
وتازداد النسابة ماع  يًا هم من دول العالم الثالث،من المعاقين بصر  (80%)وأن حوالي  دولة ألخرى،

 .تقدم العمر واالفتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة 
 

مان كال ألاف شاخص لاديهم إعاقاة (  15-50) وهناك شبه إجماع فاي الارأي علاى أن ماا باين      
مان أطفاال سان المدرساة ( 0,5-1.5) بصرية شديدة ، وهذه النسبة تزداد مع تقدم العمار ، كماا أن 

 ( 41:2000العزة   ) . يعانون من اضطرابات بصرية ذات داللة 
 

ة بين عامة نسبة انتشار اإلعاقة البصري" عطي مكتب التربية في الواليات المتحدة األمريكية وي       
 " .الناس وطالب المدارس التقديرات نفسها 

 

ملياون ( 120) ، وحاوالي اً ملياون كفيفا( 35) وأكدت اإلحصائيات على أن هنااك ماا يزياد عان      
 .ضعيف بصر في العالم 

 

على مستوى العاالم  (7.10%)إلى أن معدل انتشار العمى يقدر حوالي  (الحديدي)بينما أشار      
ر حااالت فيماا تقاد   مليون حالاة،(  180) وقد وصل عدد المعاقين بصريًا إلى ( 2000) حتى سنة 
    ( 45:1998الحديدي   )  .مليون حالة على مستوى العالم (  40-45) ي من العمى الكل  

                                                       

فقااد اقتصاارت اإلحصااائيات علااى قلااة ماان المحاااوالت المتواضااعة  ،أمااا فااي األراضااي الفلسااطينية     
 (2000  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا) لبعض المؤسسات ، والتي كان من أبرزها تلك التي قام بها 

، أمااا فااي داً فاار (  4591)  يًا فااي الضاافة الغربيااة يبلااغ حااواليحيااث أشااار إلااى أن عاادد المعاااقين بصاار 
، وعاان تااوزيعهم النساابي وفقااًا للجاانس فااي اً فاارد(  2136) هم مااا يقاارب ماان قطاااع غاازة فقااد بلااغ عاادد

، ( 15%) حاااوالي  األراضاااي الفلساااطينية مقارناااة باإلعاقاااات األخااارى ، فكانااات نسااابة اإلنااااث مااانهم
 وقدر بذلك متوسط نسبة انتشارها بين اإلعاقات األخرى ما يقرب من( 14.3%) والذكور حوالي 

  (%14.6. ) 
لإلحصااء الفلساطيني بالتعااون وفي المساح المياداني للمعااقين الصاادر عان الجهااز المركازي        

، فقااد أوضااح بااأن عاادد المعاااقين بصااريًا فااي قطاااع غاازة (.211)مااع وزارة الشااؤون االجتماعيااة لعااام 
ماان إجمااالي عاادد السااكان ماان قطاااع غاازة، وتوزيااع  (%1.719)معاقااًا، أي مااا نساابته  (9.12)بلااغ 

  :والجنس حسب الجداول اآلتية ين بصريًا في محافظات قطاع غزة وفق السن  عدد المعاق
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 (2) جدول رقم 
 في محافظات قطاع غزة سنة فأكثر (12)بين األفراد ذوي اإلعاقة  إلعاقة البصريةتوزيع ا 

 بصرية المحافظة والجنس

 8137 شمال غزة

 8646 غزة

 275 دير البلح

 8771 رفح

 284 خانيونس

 3632 ذكور

 3864 إناث

 9112 مجموع اإلعاقة

 

 (3)جدول رقم 
 في محافظات قطاع غزة سنة )12)بين األفراد ذوي اإلعاقة دون  إلعاقة البصريةتوزيع ا 

 بصرية المحافظة والجنس

 745 شمال غزة

 641 غزة

 270 دير البلح

 496 رفح

 258 خانيونس

 1,373 ذكور

 1,073 اناث

 2,410 مجموع اإلعاقة

 
 :أسباب اإلعاقة البصرية 

أو  ،حيث تم تصنيفها إلى أسباب ما قبل الوالدة ب كثيرة ومتعددة لإلعاقة البصرية،أسباتوجد       
ولإلعاقاة  ، كتنااول العقااقير، وهنااك أساباب ماا بعاد الاوالدة،أثناءها كالعوامل الوراثية والعوامل البيئية

وأشاااكالها وزمااان حااادوثها مااان طفااال  تجعلهاااا مختلفاااة فاااي درجتهاااا وشااادتها، العدياااد مااان األساااباب التاااي
وبالتااالي  الااوالدة، أو مكتساابة بعااد الااوالدة،وبالتااالي قااد تكااون اإلعاقااة البصاارية خلقيااة أي منااذ  ،آلخاار

 .تختلف اإلعاقة من طفل آلخر 
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فيمااا (  35:2008-37عــامر ونخــرون   ) مــع (  41:1997-42   وشــعثأبــو مصــطفى ) ويتفاق كاال ماان       
 :يلي من أسباب 

 

 :أسباب تعود إلى ما قبل الوالدة  -1
والتاااي تاااؤثر علاااى مااادى نماااو الجهااااز  الوراثياااة والبيئياااة،وهاااي التاااي تااارتبط بكااال مااان العوامااال       
بعااض األدويااة دون استشااارة  ومنهااا تناااول األم الحاماال بي المركاازي للحااواس باادرجات مختلفااة،العصاا

 . كالحصبة األلمانية أو إصابتها ببعض األمراض المعدية، الطبيب، أو تعرضها لألشعة السينية،
 :أسباب خالل الوالدة  -2

 ،حيث يخرج من قناة مجرى البول لألم إفرازات صاديدية كثيارة بمرض السيالن،كإصابة األم        
دة الطفل قبل تسعة أشهر من كما أن وال وتعرض عيونه للعدوى،ثر على الطفل هذه اإلفرازات قد تؤ 

 .من شأنه أن يؤثر على عيون الطفل  الحمل، وعدم اكتمال نمو العينين،
 :أسباب ما بعد الوالدة  -3

طفاال لاابعض األمااراض التااي كتعاارض ال وثيقااًا بكثياار ماان العواماال البيئيااة،ارتباطااًا وهااي تاارتبط      
هاااا مااان وغير  الميااااه البيضااااء، أو الميااااه الزرقااااء، أو التهااااب القرنياااة،يتعااارض لهاااا، كإصاااابة الطفااال ب

 .والتعرض لإلصابات والحوادث  األمراض المعدية من البيئة،
 :إلى أنه من ضمن األسباب أيضًا  ( 38:2008عامر ونخرون   ) ويضيف 

 :أسباب تشريحية  -1
 :ل العين عن وظيفتها وتنقسم إلى وهي أسباب تعط         

تشاامل عيااوب األجاازاء المكونااة للعااين، كالطبقااة و  تتعلااق بكاارة العااين،: أسااباب خارجيااة . أ
 .والعدسة  القرنية والشبكية،

 .وتلف المراكز العصبية في الدماغ  ي،تتعلق بالعصب البصر : أسباب داخلية . ب
 :األمراض المعدية  -2

البصاار تسااببها تلااك األمااراض  ماان إصااابات كااف   80%))اإلحصااائيات علااى أن حااوالي تاادل      
، الرماد الغشااائي لميااه الزرقااء والتراكومااا الحاادة، اعتماان القرنيااة، ضامور المقلاة، الجلوكومااا: ومنهاا 

 .الحاد والرمد المخاطي الصديدي 
 : األمراض غير المعدية  -3

 كسااوء اً ، أو مكتساابا، وهااو ماارض قااد يكااون لااه ساابب خلقاايتلااك األمااراض الكتاركتااوماان أهاام       
يعجاز الفارد عان  ، وكذلك العشى الليلاي الاذي بساببه(أ ) صة فيتامين التغذية ونقص الفيتامينات خا

 .، وهو من األمراض التي تؤدي إلى فقدان البصر الرؤية في الظالم
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 :مرض األم  -4
ااألم الحامل بالحصابة األلمانياةإن إصابة        ، األشاهر الثالثاة األولاى مان الحمال ة خاالل، خاص 
ضااافة إلاى ساوء تغذيااة األم ، باإلن األجهازة الوظيفيااة فاي جسام الطفالالفتارة التاي يااتم فيهاا تكاويوهاي 
 .، يمكن أن يؤثر على الجنين الحامل
دماغ يجاب أن تعمال ماع بعضاها يرى أن أجزاء كثيرة مان العاين والا ( 110:2006الزريقات   ) أما     

، تسبب اإلعاقة البصريةلعديد من الطرق التي ، فإنه توجد االبعض، حتى نتمكن من الرؤية السليمة
 :ويرى أنه في العموم أن اإلعاقة البصرية تنتج عن واحدة من ثالثة أسباب رئيسية 

، اعتالل الشبكية النااتج الجالكوما، الغمش، الحول ،الماء األزرق مثل:  اإلعاقات البنيوية -1
 .البصري ضمور العصب " المهق " عن الخداج ، الرأرأة ، البهق 

 

         ، تفااااااوت االنكساااااار فاااااي العاااااين النظااااار،طاااااول  مثااااال قصااااار النظااااار،: أخطـــــاء االنكســـــار -2
 .حرج البصر الالبؤرية 

 

 .، عيوب المجال البصري مثل اضطرابات رؤية األلوان: القصور البصري القشري -.
  الجهااااز المركااازي لإلحصااااء الفلساااطيني بالتعااااون ماااع وزارة الشاااؤون االجتماعياااة  أوضاااحقاااد و   
 :، وهي حسب الجدول اآلتي فأكثر سنة (18)، عدة أسباب لإلعاقة البصرية (.211)لعام 

 ( 4)جدول رقم 
 (توزيع نسبي)سنة فأكثر حسب السبب الرئيس  (12)األسباب الرئيسة لإلعاقات البصرية لألفراد ذوي اإلعاقة 
 

 النسبة المئوية عدد االعاقات سبب اإلعاقة البصرية

 9.9 680 خلقي

 1.9 132 ظروف متعلقة بالوالدة

 46.5 3.207 مرضي

 0.6 42 سوء المعاملة الجسدية

 0.1 8 سوء المعاملة النفسية

 13.7 943 كبر السن

 1.0 71 حادث سير

 1.9 128 إصابة عمل

 8.0 555 حادث من نوع آخر

 6.0 416 إجراءات إسرائيلية

 2.1 144 الضغط النفسي

 6.9 477 وراثي

 0.3 20 مشاكل متعلقة بالحمل

 1.1 78 أخرى

 100 6,901 المجموع

األول لإلعاقات بين  شكلت السبب الرئيس المرضيةاألسباب يتضح من الجدول السابق أن       
عاقات التي سببها الرئيس المرض اإلكثر، حيث وصل عدد أسنة ف (18(االفراد ذوي االعاقة 
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عاقات اإل، ثم تالها كبر السن، حيث وصل عدد (%(47إعاقة، بنسبه بلغت حوالي  (3.207)
فقد  ،الخلقية، ثم األسباب (%14)عاقة بنسبة بلغت حوالي إ ((943 التي سببها الرئيس كبر السن  

 .(%11)إعاقة، بنسبة بلغت حوالي  ((680وصل عدد اإلعاقات 
 

 :رة على اإلعاقة البصرية العوامل المؤث   
 التااااي حاااادثت بهااااا، فاألطفااااال الااااذين فقاااادوا البصاااار قباااال ساااان   اإلعاقااااة البصاااارية بالساااان  تتااااأثر       

              الخامساااااااة، يختلفاااااااون عااااااان األطفاااااااال الاااااااذين فقااااااادوا البصااااااار بعاااااااد ذلاااااااك، وتتاااااااأثر بشااااااادة اإلعاقاااااااة، 
 :، والقدرات الخاصة، ومن تلك العوامل وبالظروف التأهيلية واألسرية

فيختلااف ضااعيف البصاار عاان  يااث إن درجااة النظاار تااؤثر حسااب شاادتها،ح:  درجــة اإلعاقــة -1
 .الكفيف الكلي 

ـــة -2 إن بعاااض عياااوب النظااار تناااتج عااان أماااراض جسااامية ال تصااايب العاااين :  أســـباب اإلعاق
، وكذلك هل السابب وراثاي أم الج عام، كالتدريب الرئوي مثالً ولكنها تحتاج إلى ع  ،وحدها

 .بيئي مكتسب 
و فاي كهولتاه يالقاون ، أو أوائال حياتاه أفمن أصيب في صغره: عند حدوث اإلعاقة  السن   -.

 .دمات وأساليب مختلفة لتدريبهم ، ويحتاجون إلى خمشاكل مختلفة
إمااا بشااكل مفاااج ، أو تاادريجي وباابطء، واإلعاقااة  ،تحاادث اإلعاقااة:  كيفيــة حــدوث اإلعاقــة -4

المفاجئااة تحاادث صاادمة للفاارد لفقدانااه أغلااى حواسااه، باال ويشااعر نحااو اإلعاقااة نفااس شااعور 
 .الجمهور العادي تجاه اإلعاقة البصرية 

ـــة العـــين ومنظرهـــا -7 مااان الناحياااة العاطفياااة ن لهماااا أهميتهماااا يالعاااامل نين هاااذإحياااث :  حال
 (      124:2008-122عامر ونخرون   )  .واالجتماعية

 

 :قياس وتشخيص اإلعاقة البصرية 
ــــزة   ) يحاااادد        عاااادة مؤشاااارات للحكاااام علااااى ماااادى إصااااابة الفاااارد باإلعاقااااة (  102:2002-101الع

 :البصرية ومنها 
 ، وألعلى وأسفل جاه الحدقتين إلى الداخل والخارجات –          .           احمرار جفون العين  -
 .خروج إفرازات من العين كالصديد  –         .                مرض التراخوما  -
 .وجود قشر على الرموش والجفون  –        .                   انتفاخ الجفون  -
 .، وتحركهما بكثرةعدم تساوي حدقتي العين –          .           انسدال جفون العين  -
 .صعوبة في التركيز والمتابعة البصرية  –        .         العينين بكثرة  فرك وحك   -
 .الحول وانحناء الرأس لرؤية األشياء  –  .   التوتر خالل أداء المهمات البصرية  -
 .ياء من مسافة قريبة النظر إلى األش – .  الشكوى من الضوء ومن آلم في العين  -
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 .الخلط بين الحروف المتشابهة  – .             الشكوى من حكة في العين  -
 .ضعف التىزر البصري الحركي  –  .           باألشياء الصغيرة  االصطدام -
 .صعوبات في القراءة  – .         د العينين أو تغطيتها إغالق أح -
 .صعوبة في الحكم على المسافات  –  .      للعين  كثيراً تقريب المادة المقروءة  -
 .عدم االهتمام باألنشطة البصرية  –  .                        ضبابية الرؤية ال -
 .عدم الجلوس بشكل صحيح أثناء القراءة  -

 

تحدياد ، من أجل وضرورياً  مهماً عتبر أمرًا حيث إن عملية قياس وتشخيص اإلعاقة البصرية ت      
ليميااة التاادخالت الطبيااة والعالجيااة الالزمااة، ووضااع السياسااات التربويااة الالزمااة وتحديااد الطاارق التع

 . ، ولكي تتم متابعة تطور الحالة ال بد من مراعاة المؤشرات السابقة واستخدام الوسائل المساعدة
 

 :خصائص المعاقين بصريًا 
، وتعتمد طبيعة هاذه التاأثيرات المختلفة للفرد المعاقاهر النمو اإلعاقة البصرية على مظتؤثر       

والفرص المتاحة للتادريب   ،شدة اإلعاقة البصرية، ونوع اإلعاقة المصاحبة: وامل منها على عدة ع
 هاذه ومان   (  87:2010شـعبان  )  ، واتجاه ممن هم حولاه تجااه اإلعاقاةوالتعلم، ووقت حدوث اإلعاقة

            : الخصائص
 

 : األكاديمية الخصائص : أوالً 
 الماانهج ماان ةواالسااتفاد ،الااتعلم علااى بالقاادرة يتعلااق فيمااا رالمبصاا عاان يختلااف ال بصاارياً  المعاااق       

 الحتياجاااتهم مالئمااة ميااةتعلي ووسااائل ،تدريسااية بأساااليب تعلاايمهم تاام مااا اإذ ،مناسااب بشااكل التعليمااي

 ،التعليماي المانهج فاي المتضامنة هيمالمفاا نم كثير عن ةحسي   صورة تكوين على ومساعدتهم ،التربوية
        ( 60:2008عامر ونخرون   )  . المحيطة البيئة في أو

                                        

ــداهري   )  وياارى        شاادة علااى يعتمااد للفاارد األكاااديمي التحصاايل علااى اإلعاقااة تااأثير أن ( 35:2008ال

 تعليميااة لمااواد  يحتاااجون جزئيااة إعاقااة لااديهم الااذين األطفااال إن حيااث ،اإلصااابة عنااد والعماار اإلعاقااة،

 اساااتخدام إلاااى بحاجاااة  يكوناااوا فهااام المكفوفاااون أماااا ،البصااارية المعيناااات بعاااض ماااع كبيااارة، حاااروف ذات

 . بريل طريقة
 : اللغوية الخصائص : ثانياً 
 بين اللغة في   تشابه يوجد إذ ،اللغوي النمو على تؤثر ال لبصريةا اإلعاقة أن إلى الدراسات تشير      

 يسااتخدم الكفيااف أن إال  ،اللغويااة والتراكيااب ، اللغويااة يلةوالحصاا ،النطااق حيااث ماان والمبصاار الكفيااف

 . االجتماعي قبوله تحقيق سبيل في اللغة في المبالغة ظاهرة
 (46:1997وشعث أبو مصطفى )     
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 قااد بصاارياً  المعاااق أن ياارى حيااث ( 1997   وشــعثأبــو مصــطفى )  مااع(  99:2002العــزة   )  ويختلااف      

 ، بهاا معرفتاه عادم مان الارغم علاى ،واألشاكال ، واألحجاام بااأللوان لاقتتع التاي الكلماات بعاض يستخدم
 أرض علااى رؤيتهااا دون المفااردات لتلااك وتكرارهااا ،سااماعها طريااق عاان المفاااهيم لتلااك بهاكتسااا ويكااون

 الجساااد لغاااة إلاااى يلجاااأ وقاااد  اآلخااارين، ماااع التواصااال فاااي صاااعوبات هلديااا فاااإن فياااه شاااك ال ومماااا الواقاااع،

 ، وأفكااارهم اآلخارين مشااعر معرفااة علاى مقادرتهم عاادم وبسابب األفاراد هااؤالء وأن ، ذلاك عان للتعاويض
 وجاوه علاى التقطياب أو ،االبتساامة رؤية يستطيعون ال نهمأل ،نحوها مناسب غير بشكل يستجيبون دفق

 يعتمادون التاي هاي الصاوت فحادة السامع، ةحاس   طريق عن آلخرينا لغة تفسير طريق عن إال اآلخرين

 . اآلخرين مشاعر تفسير في عليها
 :بصارياً  المعااقين خصاائص مان أن ضاوعالمو  هذا في ( 67:2008عامر ونخرون   )  من كل ويرى       
 المبصرين، من أكبر بصورة الصوت قةطب في ملحوظ وقصور ،المبصرين عن مرتفع بصوت الحديث

 . الكلمة في حرف من أكثر باستبدال ،الحروف وتحريف تشويه أو الحروف، واستبدال
 

 : الحركية الخصائص : ثالثاً 
 عاادم بساابب ،آلخاار مكااان ماان بأمااان الحركااة علااى ةالقاادر  فااي مشااكالت بصاارياً  المعاااقون يواجااه       

 المشااي مان تمكانهم عدةمساا أدوات علااى الحصاول جاهادين ويحااولون فيهااا، يتنقلاون التاي البيئاة معرفاة

 . مناسبة بصورة والتحرك
 

 العااين علااى الضااغط أو الاارأس، هااز   مثاال، نمطيااة حركااات وجااود إلااى ( 99:2002العــزة   )  ويشااير       

                ،نفساااااااه المكاااااااان فااااااي والااااااادوران هادفاااااااة، غياااااار بطريقاااااااة اليااااااادين وحركااااااة رالشاااااااع شاااااااد   أو ،باألصااااااابع

 . المبصرون فيها ينمو التي والطريقة السرعة بنفس يسير الحركي نموهم أن اإلشارة وتجدر
 

 متعلقااة بصاارياً  المعاااق يواجههااا أخاارى مشااكالت هناااك بااأن (69:2008عــامر ونخــرون   )  ويالحااظ

 ، التنااول أو االساتقبال ،االحتكااك الجلاوس، أو الوقاوف التاوازن، : فاي وتتمثال الحركية المهارات بإتقان
 . الجري
 : إلى لديهم الحركية المهارات في القصور هذا ويرجع
 . الحركة محدودية -1
 . البيئة بمكونات المعرفة قلة -2
 . المبصرون يستخدمها التي المكانية والعالقات المفاهيم في نقص -.
 . العام التناسق في القصور -4
 . للمغامرة الحافز فقدان -7
 . الحركي اإلحساس تناسق في القصور -6
 . والتقليد المحاكاة على القدرة عدم -5
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 . الحركية المهارات على للتدريب المتاحة الفرص قلة -8
 . األمور أولياء جانب من الزائدة الحماية -9
 : العقلية الخصائص : رابعاً 
            ،والمبصااااارين بصااااارياً  المعااااااقين باااااين ءالاااااذكا فاااااي كبيااااارة فاااااروق توجاااااد ال أناااااه الدراساااااات تشاااااير        

 نسااابة وبالتاااالي ،المبصااارين لصاااالح ضااائيل فااارق دجاااو و  علاااى تدل ااا علااايهم االختباااارات تطبياااق أن رغااام

 (46:1997 رزق   وشعث نظمي   مصطفى أبو ) . المكفوفين من أعلى المبصرين من المتفوقين

 :اآلتية القصور بجوانب اإلعاقة اطالرتب وذلك ،الذكاء نمو على تؤثر أن يمكن ريةالبص اإلعاقة وأن
 . الخبرات نمو   معدل -1
 . وفاعلية بحرية والحركة ، التنقل على القدرة -2
 األداء علاى يؤثر وهذا ا،فيه والتحكم ،عليها السيطرة على وقدرته ه،ببيئت بصرياً  المعاق عالقة -.

                                                             ( 64:2008   ونخرون عامر ) . الذكاء ومستوى ،العقلي
 : بصرياً  للمعاقين واالجتماعية االنفعالية الخصائص : خامساً 
 بنفساه، ثقتاه بنااء فاي كبياراً  دوراً  بصارياً  المعااق الطفل من القريبين األشخاص اتجاهات تلعب قد        

 خادمات تقاديم يرافقهاا والتاي بصارياً  المعاق نحو االيجابية االجتماعية فاالتجاهات ،إعاقته مع تكيفه أو

 البيئاااة فاااي لتنقااالوا فالتعااار   بمهاااارة يتعلاااق فيماااا وخصوصااااً  ،ومياااةالي الحيااااة لنشااااطات تدريبياااة وبااارامج

 كانااات إذا أمااا ،اآلخاارين علااى اعتماااده درجااة وتقلياال ،بنفساااه ثقتااه تعزيااز علااى تعماال بالااذات، والعنايااة

 اعتباار فاي بتدني شعوره إلى ذلك سيؤدي ،بصرياً  للمعاق لةمتقب   غير ورافضة سلبية المجتمع اتجاهات

حساسه ،الذات  ( 36:2008   الداهري ) . باإلحباط وا 
                                                                                

 االنفعاليااة الخصااائص ماان العديااد لديااه بصاارياً  المعاااق أن ( 74:2008-76   ونخــرون عــامر ) وياارى      

 : ومنها واالجتماعية
 . الجيدة المدرسيةو  األسرية االجتماعية العالقات .1
 . العمر من المتقدمة المراحل في خاصة واالجتماعية ، الذاتية بالقيمة اإلحساس .2
 . األمن وعدم الثقة بعدم واإلحساس ، المستمر الخوف ..
 . الغريبة والحيوانات ،المرتفعة واألماكن العالية، األصوات من الخوف .4
 . السريع والهياج ،والعصيان دوالتمر   الدائم، القلق .7
 . اليقظة أحالم في االستغراق .6
 . لديهم المبكرة العمرية المراحل في واالجتماعي االنفعالي التوافق انخفاض .5
 . االنطواء إلى الميل يصاحبها قد التي الشديدة الحساسية .8
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 ودرجااة جهاة مان المتاحاة االجتمااعي التفاعال بفارص بصارياً  للمعااق االجتمااعي التوافاق ويتاأثر       

 بصارياً  المعااقين حياال االجتماعياة االتجاهاات وتعتبر ،أخرى جهة من إعاقته مع الفرد فكي  ت أو لتقب  

 االجتمااعي التفاعال فارص ءإغناا فاي األساسية العوامل من بصرياً  المعاق يلقاه الذي التدريب وطبيعة

 الغربياة المجتمعاات فاي بصارياً  عااقينالم حياال الساائدة االجتماعياة باالتجاهاات يتعلاق وفيماا ،المتاحة

 حتااى كثااب عاان بصاارياً  المعاااقين علااى التعاارف المبصاارين علااى ويصااعب نتائجهااا، فااي متناقضااة فهااي

مكاناتهم قدراتهم عن موضوعية رأكث درجة إلى يتوصلوا  تلقااه الاذي التدريب بطبيعة يتعلق فيما أما ،وا 

 الاذين بصرياً  المعاقين أن الدراسات من العديد هرتأظ فقد ،االجتماعي بتوافقه وعالقته صرياً ب المعاق

 أو الخاصااة التربياة ماادارس فاي يوضااعوا ممان توافقاااً  أكثار العاديااة المادارس فااي تربوياة خاادمات يتلقاون

 (  55:2001   سليمان ). الداخلية المدارس

        : بصرياً  المعاقون يواجهها التي المشكالت
والصااعوبات تجاااه  ،يتعاارض المعاااقون بصااريًا فااي حياااتهم اليوميااة إلااى العديااد ماان المشااكالت      

ويمكاااان إجمااااال هااااذه الصااااعوبات  المهمااااة حيااااال مااااا يحاااايط بهاااام،أنفسااااهم لفقاااادانهم إحاااادى الحااااواس 
 :والمشكالت فيما يلي 

 :فردية  (1
التااي قااد تااؤدي إلااى تحسااين  دنيااة، وتااوفير األجهاازة التعويضااية،اسااتعادة اللياقااة الب: طبيعيااة  -

 .درجة اإلبصار 
 .ف االجتماعي االهتمام بالعوامل النفسية والمعاونة على التكي  :   نفسية  -
التعليم من المكفوفين مع االهتمام  إفصاح فرص التعليم المتكاف  لمن هم في سن  : تعليمية  -

 .بتعليم الكبار 
 .رات فتح مجاالت التدريب تبعًا لمستوى المها: تدريبية  -
 :اجتماعية  (2
مكاناته : عالقات  -      .توعية المجتمع بأحوال المعاق وا 
 .المادية والترفيهية وامتيازات التنقل واالتصال   ،الخدمات المساعدة: تدعيم  -    
 .التعليمية الثقافية كالكتب البارزة  والوسائل مواد واألدوات،توفير ال: ثقافية  -    
 . تمكين الكفيف من الحياة األسرية الصحية  :أسرية  -    
 :مهنية  (3
 .، وتدريبهمالتوجيه المهني لمن يتم إعدادهم عن طريق تهيئة سبل وأساليب: توجيهية  -   
 .، وتسهيل حياته في المجتمعالتي تهي  القيام بتشغيل الكفيف إصدار التشريعات: تشريعية  -   
 .لفئات المعاقين الذين يتعذر دمجهم إنشاء المصانع المحمية : محمية  -   
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، ومحاربااة االنعزاليااة للكفيااف فااي مااع بقيااة المااواطنين تااوفير فاارص العماال والتفاعاال: اندماجيااة  -   
      ( 1969 :230نور   )  .شتى صورها 

 :أن مشكالت الطفولة يمكن إجمالها فيما يلي  (  142-2008:128 عامر ونخرون    ) ويرى 
  :المشكالت النفسية : أواًل 

األماان، وعاادم القاادرة علااى التحاارك، وعاادم إدراك التفاااعالت  والتااي تنشااأ نتيجااة اإلحساااس بعاادم      
نااات البيئاااة ، حياااث يشاااعر الكفياااف بااابعض الصاااراعات والتاااوترات النفساااية التاااي تااازداد إذا كاالمحيطاااة

ة غياار سااوية فااي شخصااي البصاار يفسااح المجااال لظهااور ساامات ، وأن كااف  االجتماعيااة غياار مالئمااة
 .، والميول االنسحابية شخصية الكفيف، كاالنزواء واالنطوائية، والعزلة

  :المشكالت االنفعالية : ثانيًا 
، رجية التي ال يمكن السيطرة عليهااإن الكفيف يعاني درجة عالية من القلق إزاء األحداث الخا      

دي ، وهذا يؤ لتبرير والكبت، واالستعالء والتعويضل الدفاعية بأنواعها، كاوأنه كثيرًا ما يلجأ إلى الحي
، كهاااز الااارأس ووضاااع اإلصااابع فاااي العاااين نتيجاااة شاااعوره باااالقلق إلاااى وجاااود بعاااض اللزماااات الحركياااة

 .واإلحباط أو الخوف 
  :المشكالت االجتماعية : ثالثًا 
اإلحباطاات ، اصاة إزاء أنفساهمناون اتجاهاات خأشارت بعض الدراسات إلاى أن المكفاوفين يكو        
عيااااة السااااالبة والظااااروف ، تتولااااد عاااان االتجاهااااات االجتماضااااطرابات االنفعاليااااة التااااي تعترضااااهمواال

، وبالتاااااالي يصاااااعب علااااايهم التكياااااف د قصاااااورًا فاااااي المهاااااارات االجتماعياااااة، مماااااا يول اااااالمحيطاااااة بهااااام
 .، واإلحساس بالدونية والنقص والشعور بتدني تقدير الذات ،اعياالجتم
  :األسرية  المشكالت: رابعًا 
، فناوع العالقاات الساائدة فيهاا تحادد وبدرجاة كبيارة ة تاأثيرًا كبيارًا فاي شخصاية الطفالتؤثر األسر       

، فاألسارة هاي الناواة األولاى فاي ماع طفلهماا أكثار مان أي مجتماع آخار إلى أي مدى يتفاعل الوالادان
الطفال الكفياف ال يحظاى وآماان، وقاد نالحاظ أن  الطفل به من حب   تأسيس شخصية الطفل بما تمد  

، لااااد لديااااه مشاااااعر الكراهيااااة والعاااادوان، ممااااا يو مااااام الااااذي يحصاااال عليااااه الطفاااال العاااااديباااانفس االهت
ماان  ، ويرجااع الساابب فااي هااذه المعاملااة إلااى مااا يعانيااه الوالاادانواإلحساااس بالدونيااة والاانقص والقلااق

 .، أو الشعور بالذنبعات داخلية، مثل اإلحساس بالخوفصرا
  :المشكالت التعليمية : خامسًا 
فر الكتااب افر الماادارس، أو بعاادها عاان مكااان السااكن، وعاادم تااو ان أهاام المشااكالت عاادم تااو ماا       

عداد المنالخاصة بهم  . ، واألجهزة التعويضية اهج الدراسية والوسائل التعليمية، وا 
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 :المهارات التي يحتاج إليها المعاقون بصريًا 
تاااؤثر اإلعاقاااة البصااارية علاااى الطريقاااة التاااي يحصااال فيهاااا الفااارد علاااى المعلوماااات مااان البيئاااة       

 .حظة األدوات البصرية في المدرسةم من خالل مالمن فرصهم في التعل   وتحد   ،المحيطة بهم
يم ربين في تعلام مهارات خاصة من المعلمين المد  وهذا يعني أن هؤالء األفراد يحتاجون إلى تعل       

 :وتشمل هذه المهارات على  هذه المهارات،
 

طريقااة براياال، ام لاام مهااارات القااراءة والكتابااة باسااتخدوهااذا يتضاامن تع  :  مهــارات القــراءة والكتابــة -1
 ،أو التاااادريب علااااى االسااااتعمال الفعااااال لبقايااااا البصاااار والحااااروف الكبياااارة، واألدوات البصاااارية،

  .والبرامج المعدلة لتناسب المعاقين بصرياً  االتصال،ام التكنولوجيا والحاسوب، وأجهزة واستخد
 

والتنقال باساتخدام األسااليب  ف،ويشتمل على إكسابهم مهارات التعر  :  التنقل اآلمن والمستقل -2
 .                         العصا الطويلة ، وغيرها من أدوات التنقل : مثل  ،المستخدمة

ــداهري   )  وياارى         ، ماان أهاام المشااكالت التكيفيااة التااي ان آلخاارأن التنقاال ماان مكاا(  36:2008ال
اا ،المعاااق بصاارياً  تواجااه فااإن أي برنااامج تربااوي مقاادم للمكفااوفين يجااب أن  ،، لااذلكة المكفااوفينخاص 

ى حاساة اللماس ، حياث إن الكفياف يعتماد علاف والتنقالاق بصاريًا لمهاارة التعار  يركز على إتقان المعا
ذا لااام فاااي معرفاااة االتجاهاااات سااايعتمد علاااى اآلخااارين بصاااورة  ، فإناااهذه المهااااراتيطاااور المعااااق هااا، وا 

 .، واستكشافه لبيئته ذلك من حركته كبيرة، وسيحد  
 

  .وهذا يتضمن استخدام لغة الجسم ، والمفاهيم البصرية األخرى:  مهارات التفاعل االجتماعي  -.
 

ااا:  الضـــبط الشخصـــي ومهـــارات العـــي  المســـتقل -4 ة ويعلااام المكفوفاااون أن هنااااك أسااااليب خاص 
دارة النقااود: ة المسااتقلة ، مثاال تساااعدهم علااى القيااام باألنشااطة الحياتياا ، إعااداد الطعااام، وا 

     ( 2006 : 27الزريقات   ) .وغيرها من المهارات األخرى 
 
الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني بالتعاااون مااع وزارة الشااؤون االجتماعيااة قااد أوضااح و        
سااانة  (18)أبااارز األدوات والخااادمات التاااي يحتاجهاااا األفاااراد ذوي االعاقاااة البصااارية  (.211(لعاااام 
 :ذلك حسب الجدول اآلتي و  ،فأكثر
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  (8)جدول رقم         
 (نسبة مئوية)سنة فأكثر  (15(عاقة البصرية األدوات والخدمات التي يحتاجها األفراد ذوي اإل

 النسبة العدد الخدمات \األدوات 

 %6.0 401 أدوات لقراءة البرايل

 %11.2 752 أجهزة ناطقة أو ملموسة

 %11.8 770 أجهزة تسجيل

 %13.2 893 (لونر) كمبيوتر مع طباعة خط كبير 

 %13.4 766 مرشد حركة/ مرافق شخصي

 %7.2 493 ماسح ضوئي

 %11.4 691 عصا

 %11.1 759 قارئ شاشة

 %24.8 1,639 تلسكوب/عدسات مكبره

 %53.6 2,643 نظارة

 %4.3 6 أخرى

 
ويتضح من الجدول السابق أن النظارات الطبية هي من أكثر األدوات التي يحتاجها         

، من األدوات والخدمات التي يحتاجها المعاقون بصرياً  (%6..7)المعاقون بصريًا وتمثل نسبة 
بنسبة  مرشد الحركة/ثم يليها المرافق الشخصي (%24.8)ةالتلسكوب بنسب/رةويليها العدسات المكب  

  .(%2..1 )بنسبة( لونر ) ثم الكمبيوتر مع طباعة خط كبير ( 4%..1)
 

 :خطوات تأهيل المعاقين بصريًا 
سب ما تبقى يهدف التأهيل المهني واالجتماعي للمعاقين بصريًا إلى مزاولة العمل الذي ينا       

مكانات ًا للظروف تبع ،ف النفسي واالجتماعي واالقتصاديي  ، مع معاونته على التكله من قدرات وا 
 :، وبالتالي دمجه بالمجتمع ومن هذه الخطوات المحيطة به في المجتمع

 

 :ثالثة خطوات لتأهيل المعاقين بصريًا  ( 106:2008-101الداهري   ) يذكر       
 :التوجيه المهني : أواًل 

عاااداده للع ة األولاااى فاااي تأهيااال المعااااق بصاااريًا،وهاااو الخطاااو         مااال الاااذي يتناساااب ماااع ميولاااه وا 
 ، بحياث يساتطيع أنعلى تفهم نفساه والكشاف عان طاقاتاه ، ويقصد به معاونة المعاق بصرياً وقدراته

ف مااع الوسااط الااذي يعاايش فيااه ، والتكي ااي تعااود عليااه وعلااى المجتمااع بااالنفعيسااتغلها فااي الناحيااة التاا
 .لالعتماد على نفسه والوصول إلى قرارات حاسمة 

 

 :ويعتمد التوجيه المهني على أسس ومبادئ   منها 
اس ، وأن كلمة العجز ال يجب التوسع في دماج النااض وجود مكان في المجتمع لكل فردافتر  -1

 .بها 
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، شخصااية الكفيااف ، بمعنااى يجااب التركيااز علااى الجوانااب السااوية ماانأن المعاااق مثاال السااوي -2
 .بداًل من التركيز على نقاط الضعف 

مكاناتاااهتوقعاااات المااارء لهاااا أهميتهاااا فاااي  -.         ، فالمعااااق ينتظااار الكشاااف عااان شخصاااية المعااااق وا 
 .من اآلخرين العون 

 :ائي التوجيه المهني لى عاتق أخص  ولتحقيق هذه المبادئ هناك أبعاد تقع ع
 .، بقصد وضع خطة شاملة لالستفادة من فرص العمل المتاحة لهم تحليل األعمال -1
 .، ومدى اإلعاقة لديه الكشف عن قدرات الفرد وميوله -2
بحاال مشااكالته الفرديااة ف مااع الوسااط الااذي يعاايش فيااه واالهتمااام معاونااة المعاااق علااى التكي اا -.

 .، والمهنية واالجتماعية
 .التوفيق بين حاجة الكفيف والفرص المكفولة له في الميدان المهني  -4
 .اإلرشاد النفسي في الحاالت التي تستدعي ذلك  -7

 

 : التدريب : ثانيًا 
التاادريب المهنااي للمعاااقين بصااريًا بإتاحااة الفرصااة أمااامهم للتاادريب علااى األعمااال والمهاان يهااتم       

، يتمكنااوا ماان أداء عماال مثماار مناسااب كااي، أنهااا تناساابهمالتوجيااه المهنااي علااى والحاارف التااي أساافر 
م علااى العماال فااي المصااانع وماان بااين االتجاهااات الحاليااة فااي مجااال تاادريب المعاااق بصااريًا تاادريبه

نفساااهم ضااامن رعاياااة الدولاااة ، ألنهاااا تاااوفر الظاااروف المالئماااة لهااام وتزياااد مااان ثقاااتهم فاااي أالحكومياااة
 . لعمل ، ويتوقف نجاح التدريب على تحليل اوحمايتها

 

 :التشغيل : ثالثًا 
ااة التأهياالهااذه الخطااوة ماان أهاام الخطااوات فااي عملياا تعااد        ائيين ، وتسااند هااذه العمليااة إلااى أخص 

ت االجتماعيااااااة،             الااااااذين يعملااااااون فااااااي المؤسسااااااا (أخصااااااائيو التشااااااغيل)اجتماااااااعيين يطلااااااق علاااااايهم 
تخصص نسبة محاددة مان عادد ف، وتلجأ بعض المجتمعات إلى إصدار التشريعات أو مراكز التأهيل

 .العاملين بالمصانع والمؤسسات التي يبلغ حجم العمال فيها مستوى معين 
 .وا اإلعاقة البصرية تحد   ألشخاصنماذج 
عان اإلعاقاة البصارية أولئاك األشاخاص العظاام الاذين واجهاوا اإلعاقاة  إن من أجمل ما قرأت         

صاارار  ورسااموا بااإرادتهم  الحياااة بااألوان جميلااة تتحاادث عنهااا األجيااال  خارطااةالبصاارية بكاال عزيمااة وا 
 .على مدار التاريخ، ونذكر منهم على سبيل الذكر ال الحصر 

 

  اإلمام الترمذي. 
وأحاد  ،محمد بن عيسى الترمذي صااحب سانن الترماذي المشاهور ،ثهو األمام الحافظ المحد        

وتااي ماان المواهااب أعمااى ولكنااه أ   -رحمااه اهلل  -أصااحاب الكتااب السااتة المشااهورة فااي الحااديث كااان 
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واألخالق ما جعله من أكابر العلماء برع في علم الحديث وحفظه وأتقنه وطاف البالد وسمع الشيوخ 
سااانن الترمااذي وكتااااب الشااامائل : لنافعااة والمفيااادة وماان أهمهاااا مااان الكتاااب ا وصااانف عاادداً  ،والعلماااء

 .المحمدية والعلل المفرد والزهد
 

  أبو العالء المعري. 
بعد إصابته بداء الجدري، وهو في الرابعة مان عماره  فقادت عيناه اليسارى عاش حياته مكفوفًا       

ا ولكان أبا بالكلياة، بصاره البصر وغشاي اليمناى بيااض أضاعف قادرتها علاى الرؤياا ولام يلباث أن فقاد
باال واجااه مشااكلته وحاازم أمااره علااى االنتصااار مواصاااًل الجهاااد حتااى يبلااغ الغايااة،  ،عااالء لاام يستساالمال

ك بالبصاايرة فجعاال العقاال فشااق طريقااًا معينااة أباادع فيهااا شاااعرًا ومفكاارًا وفيلسااوفًا فبفقااده للبصاار تمس اا
 " .إمام سوى العقل  ال" مقياسًا لجميع األحكام، وله اإلمامة المطلقة بقوله 

 

 

 الدكتور طه حسين . 
عميد األدب العربي قد عاش ظروف الفقر والبؤس في بداية حياته، وبالرغم من فقدانه لبصره       

في العام الرابع من عمره فاي مقتبال حياتاه نتيجاة الفقار والجهال والظاروف الصاعبة التاي عاشاها، إال 
ساااهم فااي نشاار الفكاار  ،ى أصاابح مفكاارًا وأديبااًا عربياااً أنااه واجااه تلااك الظااروف بكاال إرادة وتحاادي حتاا

أساااس و داب مااان فرنساااا فاااي اآل ةواألدب العرباااي فاااي جمياااع أنحااااء العاااالم، كماااا حصااال علاااى الااادكتورا
  ،للمعارف وأسس جامعة عين شمس في القاهرة ثم أصبح وزيراً  ،لها جامعة اإلسكندرية وصار مديراً 

قام بتأليف العديد مان الكتاب والرواياات والرساائل مثال كتااب و  إلى جانب حفظه للقرآن الكريم كاماًل،
 .األيام، في األدب الجاهلي، حديث األربعاء

 

  هيلين كيلر. 
ثم  ،مريكية كانت مصابة بالعمى والصمم والبكم منذ صغرها ورغم هذا تعلمت الكتابة والنطقأ      
غات للكتاباة جت ثام تفر  ودخلت الجامعة وتخر   نجليزية والفرنسية واأللمانية والالتينيةمت اللغات اإلتعل  

 (http://m3aq.net/vb(/ .    قصة حياتي: والتأليف ولها كتب وقصص ومقاالت ومن مؤلفاتها 
 الشاب الفلسطيني محمد جندية. 

واقعناااا الفلساااطيني لااايس بعيااادًا عااان تلاااك النمااااذج التاااي واجهااات اإلعاقاااة البصااارية بكااال إرادة        
                                    وتصااااااااااااااميم، وقطاااااااااااااااع غاااااااااااااازة يشااااااااااااااهد قصااااااااااااااة الشاااااااااااااااب الااااااااااااااذي أورد موقااااااااااااااع دنيااااااااااااااا الااااااااااااااوطن 

 (www.alwatanvoice.com )  علاااى شااابكة االنترنااات تقريااارًا مفصااااًل عااان حياتاااه التاااي جسااادت معاااالم
          عاماااًا  (ثمانياااة عشااار)التحااادي فاااي وجاااه اإلعاقاااة البصااارية، الشااااب محماااد جندياااة يبلاااغ مااان العمااار 

وباالرغم  ،ياة فوجد نفسه يصاحب فقادان البصارخرج إلى الح بمدينة غزة( حي الشجاعية)من سكان 
ب علاى الصاعوبات التاي واجهتاه والتاي كاان سته إلاى الثانوياة العاماة وتغل امن ذلك فقد وصل في درا

هاات لااه ماان قباال زمالئااه فااي كثياار ماان األوقااات، فقااد ماان أبرزهااا السااخرية واأللفاااظ الجارحااة التااي وج  

http://m3aq.net/vb
http://m3aq.net/vb
http://www.alwatanvoice.com/
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كاساااتخدامه  ،امتااااز بامتالكاااه الكثيااار مااان المهاااارات التاااي ربماااا يتفاااوق بهاااا عااان األشاااخاص العااااديين
له حساب على برنامج السكايب والهوت ميل مسنجر، وياتعلم حالياًا إجاادة تصافح للكمبيوتر بمهارة و 

بوجود شخص خلفه، ويتمناى  لهوائية وقام بقيادة دراجة ناريةالفيس بوك وهو يستطيع قيادة الدراجة ا
داب تخصااااص اللغااااة محمااااد إنهاااااء دراسااااة الثانويااااة العامااااة ليااااتمكن ماااان دخااااول الجامعااااة ودراسااااة اآل

 .نها حلمه ويتمنى كثيرًا لو يتمكن من دراستهاأل ،نجليزيةاإل
 

وياارى الباحااث بااأن النماااذج السااابقة التااي ذكاارت تتمتااع بقاادر كبياار ماان األماان النفسااي وجااودة        
الحياة، وساعدهم هذه التمتع على تحقيق العديد من اإلنجازات التاي ربماا تفاوق األشاخاص العااديين 

ة الصااعوبات المترتبااة عاان تااأثير اإلعاقااة البصاارية، كمااا بفضاال قااوة إرادتهاام وتصااميمهم علااى مواجهاا
االعتمادية مان خاالل قادرتهم علاى تحقياق االساتقالل / تتمتع أيضًا بقدر جيد من مستوى االستقالل 

النفساااي والتقليااال مااان االعتمااااد علاااى اآلخااارين، ويتضاااح ذلاااك جلياااًا مااان خاااالل ماااا قااادموه مااان قااادرات 
بداعات أذهلت الجميع   .وا 

     

 :اإلطار النظري  عام علىتعقيب 
 

بااااااااااألمن النفساااااااااي، " ثلاااااااااة يااااااااارى الباحاااااااااث مااااااااان خاااااااااالل دراساااااااااة متغيااااااااارات الدراساااااااااة والمتم      
وعالقتهااا بالمعاااقين بصااريًا ، لقااد حاااول الباحااث حصاار أهاام " جااودة الحياااة  االعتماديااة،/االسااتقالل

، والتاي رات الثالثاةالمتغي   في اختيار هذهفاجتهد  ،المتغيرات النفسية التي تؤثر على المعاقين بصرياً 
فشاعور المعااق بصااريًا باالخطر والتهدياد يدفعااه  رات،باأن هنااك ترابطاًا وتشااابكًا باين تلاك المتغي اا ،رأى

ة إلى البحث عن الوسائل التي من خاللها يحقق أمناه النفساي ، ويرغاب الباحاث بالكشاف عان عالقا
ة لادى المعااقين بصاريًا بمحافظاات غازة ، االعتمادياة وجاودة الحياا/األمن النفسي بكل مان االساتقالل

بأن معرفة هذه العالقة تساعده وتساعد المهتمين في الكشف عان المزياد مان الخصاائص  ،ألنه يرى
 .النفسية للمعاقين بصريًا 

وتعتباار جااودة الحياااة ماان أهاام نتااائج تحقيااق األماان النفسااي للمعاااقين بصااريًا ماان خااالل شااعوره       
، ويرغااب الباحااث ماان خااالل دراسااته تحقيااق التوافااق النفسااي واالجتماااعيية و بالسااعادة والصااحة النفساا

، حياث إن تحقياق االساتقالل النفساي االعتمادياة/عان عالقاة جاودة الحيااة باالساتقاللالحالية الكشف 
 .وشعور المعاق بصريًا بالسعادة وتعزيز ثقته بنفسه  ًا من مؤشرات الصحة النفسية،يعتبر مؤشر 

 

رات النفسااية بأنااه يقااع علااى األساارة والمجتمااع دور كبياار فااي تعزيااز هااذه المتغي اا ،وياارى الباحااث      
ولماا لهاا مان أهمياة فاي انتشاال المعااق ماان  نظارًا لترابطهاا ماع بعضاها الاابعض، عناد المعااق بصارياً 

كالت الظااالم الحقيقااي إلااى النااور الساايكولوجي الااذي يااوفر لااه حياااة أفضاال ويجنبااه الوقااوع فااي المشاا
 .النفسية واالجتماعية 
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 الفصل الثالث
 

 الدراسات السابقة
 

 
 .الدراسات التي تناولت األمن النفسي : أوالً  

 . االعتمادية/الدراسات التي تناولت االستقالل :ثانيًا 

 .الدراسات التي تناولت جودة الحياة : الثًا ث

 . تعقيب عام على الدراسات السابقة  -

 . فرضيات الدراسة -
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 .مقدمة 
األمن ) الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة سيعرض الباحث في هذا الفصل         

، ومن ثم سيقوم بالتعقيب على هذه الدراسات في (االعتمادية، جودة الحياة / النفسي، االستقالل
" يب اإلحصائية، النتائج موضوع الدراسة، عينة الدراسة، أدوات الدراسة، األسال" ضوء النقاط اآلتية 

، ومن ثم سيذكر الباحث أهم الخصائص التي تميزت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  .وسيقوم الباحث في نهاية هذا الفصل بعرض فرضيات الدراسة

 
 .الدراسات التي تناولت األمن النفسي : أواًل 
 : ( 1985الريحاني   )  دراسة .1

   هـدفت إلـى التعــرف علـى أثـر نمــط التنشـئة الوالديـة علــى الشـعور بـاألمن النفســي والتاي      
واسااتخدم الباحااث  ،طالبااًا وطالبااة ماان المرحلااة اإلعداديااة فااي األردن( 450) العينااة ماان  وتكوناات
 منهااااا ،للشااااعور باااااألمن النفسااااي ، واسااااتخدم الباحااااث عاااادة أساااااليب إحصااااائية (ماساااالو)اختبااااار 

ومعاماال الثبااات بطريقااة التجزئااة النساابية،  (ألفااا كرونباااخ)المتوسااطات الحسااابية النساابية، ومعاماال 
، واختبااار تحلياال (T-Test)واختبااار ت ، (ساابيرمان بااراون)ومعادلااة  (بيرسااون) ومعاماال ارتباااط 
، وأظهاااارت النتااااائج أن المااااراهقين المنتمااااين ألساااار ( (One-WayANOVA  التباااااين األحااااادي

وأن اإلنااث أكثار شاعورًا  مان أقارانهم المنتماين ألسار متسالطة،كانوا أكثر شعورًا باألمن  ديمقراطية
 .باألمن من الذكور 

 :(  Vohra&Sen ,1986)  دراسة .2
ب وعالقته بالشـعور بـاألمن النفسـي لـدى السـيدات مرتفعـات هدفت إلى دراسة التصل   والتي      

ـــق    للقلاااق  اً سااايدة ، واساااتخدم الباحثاااان مقياسااا (40)وذلاااك علاااى عيناااة قوامهاااا ومنخفضـــات القل
عاادم األماان ، واسااتخدم الباحثااان عاادة أساااليب  –والتصاالب ماان إعاادادهما ومقياااس ماساالو لألماان 

ومعاماال الثبااات بطريقاااة  (ألفااا كرونباااخ)المتوسااطات الحسااابية النساابية، ومعامااال  إحصااائية منهااا
، (T-Test)واختبااار ت ، (ساابيرمان بااراون)ومعادلااة  (بيرسااون)التجزئااة النساابية، ومعاماال ارتباااط 
، وأساافرت النتااائج عاان وجااود فااروق ( One-WayANOVA) واختبااار تحلياال التباااين األحااادي 

، بفااي الشااعور باااألمن النفسااي والتصاال  دالااة إحصااائيًا بااين الساايدات مرتفعااات ومنخفضااات القلااق 
 . باً حيث كانت السيدات مرتفعات القلق أقل شعورًا باألمن وأكثر تصل  

 

 : ( 1996جبر   )  دراسة  .3
  س  السن  الجن  " رات ن النفسي وبعض المتغي  ف على العالقة بين األمهدفت إلى التعر   والتي     

فاردًا مان الاذكور ( 342) وأجريات الدراساة علاى عيناة مان "   مسـتوى التعلـيم الحالة االجتماعية
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(  95) متزوجااون و( 252) واإلناااث البااالغين ماان مسااتويات تعليميااة واجتماعيااة مختلفااة ، ماانهم 
لألماان النفسااي، واسااتخدم الباحااث عاادة  (ماساالو)، واسااتخدم الباحااث اختبااار ماان غياار المتاازوجين
ومعاماال الثبااات  (ألفااا كرونباااخ)المتوسااطات الحسااابية النساابية، ومعاماال  منهااا ،أساااليب إحصااائية

              واختبااااااار، (ساااااابيرمان بااااااراون)ومعادلااااااة  (بيرسااااااون)بطريقااااااة التجزئااااااة النساااااابية، ومعاماااااال ارتباااااااط 
، وأظهااارت النتاااائج ( One-WayANOVA) ، واختباااار تحليااال التبااااين األحاااادي (T-Test)ت 

وزياادة الشاعور عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستويات األمن النفسي بين الاذكور واإلنااث ، 
 .زيادة المستوى التعليمي  باألمن مع تقدم السن  

 : ( 2003الخضري   )  دراسة .4
ف على مستوى األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف الطبية هدفت إلى التعر  والتي       

من ( 123) وقد تكونت عينة الدراسة من  ،بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات الشخصية
وقد استخدم الباحث مقياس األمن النفسي  اكز اإلسعاف الطبية بمحافظات غزة،العاملين بمر 

واستخدم الباحث عدة أساليب  قوة األنا والذي قام هو بإعدادهم،ومقياس االلتزام الديني ومقياس 
ومعامل الثبات بطريقة  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  إحصائية منها

، (T-Test)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (بيرسون)لتجزئة النسبية، ومعامل ارتباط ا
الالبارامتري  (مان ويتني)اختبار و (  One-WayANOVA) واختبار تحليل التباين األحادي 

اف بمستوى ، وقد أظهرت النتائج شعور العاملين بطواقم اإلسع( ( Independent testاختبار و 
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين األمن النفسي وقوة األنا لدى  األمن النفسي، متوسط من
كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين األمن  واقم اإلسعاف الطبية في قطاع غزة،العاملين بط

 .النفسي وااللتزام الديني لدى العاملين بطواقم اإلسعاف الطبية في قطاع غزة 
 : ( 2004السهيلي   )  دراسة .8

ف علــى مســتوى األمــن النفســي وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى هــدفت إلــى التعــر   والتااي      
ناازالء باادور  اً طالباا( 95)وتكااون مجتمااع الدراسااة ماان  دور رعايــة األيتــام بمدينــة الريــاض طــالب 

ولقاااد اساااتخدم الباحاااث مقيااااس الطمأنيناااة  سااانة،(  13-23) رعاياااة األيتاااام تتاااراوح أعماااارهم باااين 
واستخدم الباحث عدة أسااليب إحصاائية  ين،من إعداد مهند الدايم وآخر ( األمن النفسي ) النفسية 
ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة  (ألفاااا كرونبااااخ)المتوساااطات الحساااابية النسااابية، ومعامااال  منهاااا

، واختبااار (T-Test)واختبااار ت ، (باراون ساابيرمان)ومعادلاة  (بيرسااون)النسابية، ومعاماال ارتبااط 
  ،، ولقد توصلت الدراسة إلى عادة نتاائج منهاا( One-Way ANOVA) تحليل التباين األحادي 

وجااود عالقااة ارتباطيااة سااالبة بااين األماان النفسااي والتحصاايل الدراسااي لطااالب دور الرعايااة لأليتااام 
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بنسااب ال تصاال إلااى الماارض ، أو  وهناااك فااروق دالااة إحصااائيًا بااين فئتااي األماان النفسااي ولكاان،
 .العرض 

 : ( 2008أقرع   )  دراسة .7
ت لدى ف على مستوى الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيراهدفت إلى التعر   والتاي      

  ،طالبااًا مااان طلباااة الجامعاااة(1112)مااان وتكاااون مجتمااع الدراساااة طلبـــة جامعـــة النجـــا، الوطنيـــة 
واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية  ،للشعور باألمن النفسي (ماسلو)قياس واستخدم الباحث م

ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة  (ألفاااا كرونبااااخ)المتوساااطات الحساااابية النسااابية، ومعامااال  منهاااا
واختبااار  (T-Test)واختبااار ت ، (ساابيرمان بااراون)ومعادلااة  (بيرسااون)النساابية، ومعاماال ارتباااط 

اختبااااااااااار تحليااااااااااال التباااااااااااين الثناااااااااااائي و  ( One-WayANOVA) تحلياااااااااال التباااااااااااين األحاااااااااااادي 
(TwoWayAnova ) ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاا ، أن الشاعور بااألمن النفساي ،

، كما أسفرت النتائج عن عدم %(49.9) حصل على تقدير منخفض حيث كانت النسبة المئوية 
لنفسااي لاادى طلبااة جامعااة النجاااح وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى الشااعور باااألمن ا

، والمساااتوى (التقااادير )  الوطنياااة تعااازى لمتغيااار الجااانس والكلياااة ومكاااان الساااكن والمعااادل التراكماااي
 .، والتفاعل بين متغير الجنس مع بقية المتغيرات التعليمي

 

 : ( 2006أبو عودة   )  دراسة .6
االتجاهات السياسية واالجتماعية ف على العالقات االرتباطية بين هدفت إلى التعر  والتي       

، وقد  بمستويات األمن النفسي والتوافق الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة األزهر بغزة
طالب وطالبة من جامعة األزهر بغزة ، وقد استخدم الباحث  ( 256 )  تكونت عينة الدراسة من

استخدم الباحث عدة أساليب و  مقاييس االتجاهات السياسية واالجتماعية ومقياس األمن النفسي ،
ومعامل الثبات بطريقة  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  إحصائية منها

، (T-Test)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (بيرسون)التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط 
، وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة (One-WayANOVA)واختبار تحليل التباين األحادي 

 . ارتباطية دالة إحصائيًا بين معظم االتجاهات السياسية واألمن النفسي لدى أفراد العينة 
 

 : (2007الطهراوي   )  دراسة .5
ف على مستوى األمن النفسي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته هدفت إلى التعر  والتي       

وطالبة من  اً طالب( 359)، وقد تكونت عينة الدراسة من  اإلسرائيلي باتجاهاتهم نحو االنسحاب
، وقد ( الجامعة اإلسالمية ، جامعة األقصى ، جامعة القدس المفتوحة ) ثالث جامعات في غزة 
بعد أن قام بتطويره لقياس األمن النفسي، واستخدم الباحث عدة  (ماسلو)استخدم الباحث مقياس 
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ومعامل الثبات  (ألفا كرونباخ)متوسطات الحسابية النسبية، ومعامل ال أساليب إحصائية منها
-T)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (بيرسون)بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط 

Test) واختبار تحليل التباين األحادي ، (One-WayANOVA ) وأظهرت نتائج الدراسة ،
ن النفسي واالتجاهات نحو االنسحاب وأن مستوى األمن وجود ارتباط دال إحصائيًا بين األم

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في  ارتبط طرديًا بإيجابية االتجاهات،النفسي 
ولم توجد فروق دالة إحصائيًا  لخطورة سكان المنطقة الحدودية،األمن النفسي بين الطلبة تبعًا 

غير / متضررين ) ة الطالب ألخطار االحتالل ض أفراد أسر ري الجنس وتعر  حسب متغي  
 ( .متضررين 

 

 ( : 2009عقل   )  دراسة .9
 ف علـى عالقـة األمـن النفسـي بمفهـوم الـذات لـدى المعـاقين بصـرياً هدفت إلـى التعـر   والتي      
وطالبااة ماان الطلبااة المكفااوفين بمحافظااات غاازة ، ماانهم  اً طالباا( 56)وتكوناات عينااة الدراسااة ماان ،
 ،واسااااتخدمت الباحثااااة مقياااااس األماااان النفسااااي التااااي قاماااات بإعااااداده طالبااااة،( 26)و اً طالباااا( 30)

ألفااااا )المتوسااااطات الحسااااابية النساااابية، ومعاماااال  واسااااتخدم الباحااااث عاااادة أساااااليب إحصااااائية منهااااا
، واختباار (T-Test)واختباار ت ، (سبيرمان باراون)ومعادلة  (بيرسون)ومعامل ارتباط  (كرونباخ

للتجزئااااة النصاااافية غياااار  (جتمااااان)ومعادلااااة (  One-WayANOVA) تحلياااال التباااااين األحااااادي 
الوزن النسبي لألمن النفسي لدى المعاقين بصاريًا متاوفر بدرجاة جيادة  وأظهرت النتائجالمتساوية، 

عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي مساتوى األمان  لدى عينة الدراسة، كما أظهرت النتائج
كمااا أظهاارت عاادم  نويااة للمعاااقين بصااريًا تعاازى للجاانس،يااة والثاالنفساي لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداد

ر المرحلاة الدراساية وأظهارت عادم وجاود فاروق ذات وجود فروق ذات داللة إحصاائية تعازى لمتغي ا
 . داللة إحصائية تعزى لدرجة اإلعاقة 

 : ( 2010خويطر   )  دراسة .10
ة أبالوحدة النفسية لدى المر هدفت إلى معرفة مستوى األمن النفسي والشعور والتي        

 وقد تكونت عينة الدراسة من ،راتوعالقتهما ببعض المتغي  ( المطلقة واألرملة ) الفلسطينية 
استخدمت الباحثة استمارة جمع المعلومات وقامت  مرأة مطلقة وأرملة من محافظة غزة،ا ((237

بإعداد مقياس األمن النفسي ومقياس الوحدة النفسية، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية 
ومعامل الثبات بطريقة التجزئة  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  منها

واختبار ( T-Test)واختبار ت ، (رمان براونسبي)ومعادلة  (بيرسون)النسبية، ومعامل ارتباط 
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 ،رينلمعرفة الفروق بين متغي  (  ( Independent testلمعرفة الفروقات واختبار  (شيفيه)
، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا ر رقمي واآلخر نوعي ذو اتجاهينأحدهما متغي  

كثر االجتماعية لصالح المرأة األرملة أر الحالة فيما يتعلق بمتغي   ،في مستوى األمن النفسي
كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين من يسكن مع أهل  شعورًا باألمن،

كانت لصالح من  ،الزوج وبين من يسكن مع أهل الزوجة بالنسبة ألبعاد األمن النفسي والفروق
تائج وجود فروق ذات داللة وأوضحت الن الزوج أكثر شعورًا باألمن النفسي،يسكن مع أهل 

لنسبة لدرجات أبعاد إحصائية بين المرأة الفلسطينية المطلقة واألرملة العاملة وغير العاملة با
 .والفروق كانت لصالح النساء غير العامالت أكثر شعورًا باألمن النفسي  األمن النفسي،

 

 .االعتمادية / االستقالل الدراسات التي تناولت :  ثانياً 
 : (  Moore,1987 مور)  دراسة .1

وأجريات علاى عيناة  ،هدفت إلى الكشف عن مستوى االستقالل النفسي عن الوالدين والتي       
عااان األسااارة ،  (االساااتقالل النفساااي)ق علااايهم مقيااااس ب اااط   طالباااًا وطالباااة جامعياااة،( 199) قااادرها 

 –االساااتقالل الماااالي  –االنفصاااال العااااطفي  –الاااتحكم الاااذاتي : ) ويتضااامن ثمانياااة أبعااااد وهاااي 
 –بااادء تكاااوين أسااارة  –االنضااامام لإلقاماااة الداخلياااة فاااي الجامعاااة  –التحااارر  –اساااتقالل المساااكن 

المتوسااطات الحسااابية النساابية، ومعاماال  واسااتخدم الباحااث عاادة أساااليب إحصااائية منهااا ،(التخاارج 
ومعادلااااة  (رسااااونبي)ومعاماااال الثبااااات بطريقااااة التجزئااااة النساااابية، ومعاماااال ارتباااااط  (ألفااااا كرونباااااخ)
-One) ، واختبااااااااار تحلياااااااال التباااااااااين األحااااااااادي (T-Test)واختبااااااااار ت بااااااااراون،  (ساااااااابيرمان)

WayANOVA )، اا ال توجااد فااروق بااين الجنسااين فااي : لت إلااى عاادة نتااائج ماان أهمهااا وقااد توص 
فكانات الفاروق  ماا عادا بعاد الاتحكم الاذاتيالعوامل الثمانية لمقياس االساتقالل النفساي عان األسارة 

بأن الطريقة التي يحصل عليها المراهقون فاي مرحلاة  ،كما أوضحت الدراسة لصالح الذكور، دالة
 .المراهقة المتأخرة استقاللهم النفسي عن األسرة ترتبط بداللة مع سوائهم النفسي 

 

 : (  Lapsley et.al,1989البسلي ونخرين )  دراسة .2
جرياات وقااد أ   النفســي والتوافــق للجامعــة ســتقالل اال دراســة العالقــة بــينهــدفت إلــى  والتااي       

  ين فاااي السااانة األولاااى بالجامعاااة مااان الطاااالب المساااتجد  طالباااًا ( 130 )الدراساااة علاااى عيناااة قااادرها 
  النهائيااة بالجامعااة ، وقااام الباااحثون باسااتخدام مقياااس االسااتقالل النفسااي واتطالبااًا بالساان( 123)و
 ،واستخدم الباحثون عدة أساليب إحصاائية ،لمعرفة مستوى االستقالل النفسي(  1984هوفمان ) 
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ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة  (ألفاااا كرونبااااخ)المتوساااطات الحساااابية النسااابية، ومعامااال  منهاااا
، واختبااار (T-Test)واختبااار ت ، (ساابيرمان باراون)ومعادلاة  (بيرسااون)النسابية، ومعاماال ارتبااط 
اا ،( One-WayANOVA) تحلياال التباااين األحااادي  : لت الدراسااة إلااى عاادة نتااائج أهمهااا وتوص 

أظهر طالب السنة األولى مياًل أكبر لالعتماد النفسي على الوالدين عان طاالب السانة النهائياة ، 
االساتقالل العااطفي ) كما توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين االساتقالل النفساي عان الوالادين 

كماا يوجاد  والتوافاق النفساي لطلباة  الجامعاة، (واستقالل النزعات عن األب  –والوظيفي عن األم 
 .حيث أظهرت اإلناث استقاللية نفسية أكبر من الذكور  ،فروق بين الجنسين في االستقالل

 

 : ( Allen , S.F. et al 1990نلن ونخرون )  دراسة .3
األسرة ل النفسي عن هدفت إلى معرفة أثر الطالق بين الوالدين على عملية االستقال  والتي      

وقام الباحثون بإعداد أكثر من    طالبًا جامعياً  ( 161) نت عينة الدراسة من وتكو   لدى األبناء 
 مقياس لتوضيح أثر الطالق بين الوالدين على عملية االستقالل النفسي عن األسرة لدى األبناء،

ألفا )المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  منها ،واستخدم الباحثون عدة أساليب إحصائية
 (سبيرمان)ومعادلة  (بيرسون)ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط  (كرونباخ
، ( One-WayANOVA) ، واختبار تحليل التباين األحادي (T-Test)واختبار ت براون، 

نحدرون من أسر منفصلة أكثر استقالاًل منها أن الطالب الذين ي ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
وأنهم قد توافقوا بالجامعة بمجرد التحاقهم  طالب الذين انحدروا من أسر عادية،عن األبوين عن ال

 .ويتميزون بقدرتهم على تحمل المسؤولية لألحداث  ديهم درجة أعلى من تقديرات الذات،بها ، ول
 
 : ( Obrien,Karen,1996كارين أوبرين )  دراسة .4

إلــى معرفــة تــأثير االســتقالل النفســي واالرتبــاط بالوالــدين علــى النمــو المهنــي  هــدفت والتااي      
( 282)جريااات الدراساااة علاااى عيناااة مااان طالباااات المااادارس الثانوياااة بلاااغ حجمهاااا وقاااد أ   هقـــات للمرا
قالل وقام الباحث باستخدام مقيااس االساتقالل النفساي الاذي قاام بإعاداده لمعرفاة تاأثير االسات ،طالبة

المتوسااطات  واسااتخدم الباحااث عاادة أساااليب إحصااائية منهااا ،النفسااي علااى النمااو المهنااي للمراهقااات
ومعامال الثباات بطريقاة التجزئاة النسابية، ومعامال ارتبااط  (ألفا كرونباخ)الحسابية النسبية، ومعامل 

        ، واختباااار تحليااال التبااااين األحاااادي (T-Test)واختباااار ت ، (سااابيرمان باااراون)ومعادلاااة  (بيرساااون)
 (One-WayANOVA )،  تميل المراهقات المرتبطات : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها
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رت المراهقات المرتبطاات نفسايًا بااألم كما عب   تيار المهن التي تتفق مع قدراتهن،نفسيًا باألم إلى اخ
 .تيار المهني عن الشعور المرتفع بفعالية الذات في االخ

 

 : ( 1998عبد الرحمن   الشناوي )  دراسة .8
القته بتوافقهم في ف على مستوى االستقالل النفسي عن الوالدين وعهدفت إلى التعر   والتي     

من خالل دراسة أبعاد االستقالل األربعة وعالقتها ببعض مظاهر التوافق في مرحلة  الجامعة 
من األسر السوية والذين  طالبًا وطالبة(  82) المراهقة المتأخرة ، وتكونت عينة الدراسة من 

واستخدم الباحثان مقياس االستقالل النفسي  من كلية التربية بجامعة الزقازيق،يقيمون مع والديهم 
الصورة األولى تقيس أبعاد  والذي يتكون من صورتين،( هوفمان)ده ب الجامعة الذي أعلطال

االستقالل عن األب والثانية تقيس أبعاد االستقالل عن األم ومقياس التوافق للجامعة من إعداد 
المتوسطات الحسابية  منها ،، واستخدم الباحثان عدة أساليب إحصائية(1987) (الشناوي وبداري)

بيرسون )ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط  (ألفا كرونباخ)النسبية، ومعامل 
-One) ، واختبار تحليل التباين األحادي (T-Test)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة 

WayANOVA )  رتباطية ذات داللة توجد عالقة ا أنه لت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، وتوص
اعي إحصائية سالبة بين االستقالل الوظيفي عن األب وكل من التوافق التحصيلي والتوافق االجتم

والتوافق االجتماعي والتوافق للجامعة للعينة الكلية ، كما توجد  والتوافق للجامعة لدى الذكور،
عن األب وكل من التوافق عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين االستقالل العاطفي 

وتوجد عالقة  توافق للجامعة لدى العينة الكلية،التحصيلي والتوافق للجامعة لدى الذكور وال
ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين استقالل الصراعات عن األب وكل من التوافق التحصيلي 

ة ودالة إحصائيًا بين في حين كانت العالقة موجب عي واالنفعالي لدى العينة الكلية،واالجتما
والنفسي العام استقالل الصراعات عن األب والتوافق للجامعة لدى اإلناث ، والتوافق االجتماعي 

عن  كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في االستقالل العاطفي لدى العينة الكلية،
بعاد األخرى لالستقالل عن األم بينما ال توجد فروق بينهما في األ األم والفروق في صالح الذكور،

 .وأبعاد االستقالل عن األب 
 

 : ( 1998عبد الرحمن   )  دراسة .7
كما يدركها األبناء وعالقتها   ف على أساليب المعاملة الوالديةهدفت إلى التعر   والتي      

    وقد تكونت عينة الدراسة من  بوين في مرحلة المراهقة المتأخرة باالستقالل النفسي عن األ
عة من كلية التربية بجامعة الزقازيق ة غير المتصد  طالبًا وطالبة من األسر السوي  (   136)

لة الوالدية ألساليب المعام (إمبو  )واستخدم الباحث اختبار  سنة،( .2-19)تراوحت أعمارهم بين
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الشناوي )واستخدم مقياس االستقالل النفسي لطالب الجامعة من إعداد  من وجهة نظر األبناء،
المتوسطات الحسابية النسبية،  منها ،، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية(وعبد الرحمن

ومعادلة  (بيرسون)ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط  (ألفا كرونباخ)ومعامل 
 One-Way)واختبار تحليل التباين األحادي ، (T-Test)ختبار ت وا، (سبيرمان براون)

ANOVA  )كما يدركها  ،كما استخدمت البناء العاملي ألساليب المعاملة الوالدية من قبل األب
 ، (فاريمكس)مرتفعي ومنخفضي االستقالل المهني عن األب واألم بعد تدوير العوامل بطريقة 

ها توجد عالقة ارتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين بعض وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من
اإليذاء الجسدي، الحرمان، القسوة، اإلذالل، الرفض، ) ية من قبل األب أساليب المعاملة الالسو 

وكل من أبعاد االستقالل المهني ( التدليل  الحماية الزائدة، التدخل الزائد، اإلشعار بالذنب، النبذ،
عات عن بينما كانت العالقة غير دالة مع استقالل الصرا االتجاهات عن األم، اطفي واستقاللوالع
وية من قبل وتوجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين بعض أساليب المعاملة الس األم،

وكل من االستقالل المهني ( التشجيع  التسامح، التعاطف، التوجيه لألفضل،) األب واألم 
واستقالل  األب واالستقالل المهني والعاطفي،الصراعات واالتجاهات عن والعاطفي واستقالل 

 استقالل الصراعات عن األب واألم، االتجاهات عن األم ، في حين كانت العالقة غير دالة مع
في تأثيرهما المشترك على أي من  ري الجنس والسن  كما ال يوجد تأثير دال إحصائيًا لتفاعل متغي  

 .نفسي عن األم أبعاد االستقالل ال
 
 : ( 1999حسيب   )  دراسة .6

االستقالل النفسي عن الوالدين وعالقته بفعالية ف على مستوى التعر   هدفت إلىوالتي       
العالقة بين أبعاد االستقالل النفسي عن  توكشف لسلوك التوكيدي لدى طلبة الجامعة الذات وا

نت عينة الدراسة من وتكو   والسلوك التوكيدي لطلبة الجامعة، الوالدين وكل من فعالية الذات
غير متصدعة من كلية التربية بالعريش ، واستخدم ن األسر السوية طالبًا وطالبة م  146))

ترجمة (   1984)  (هوفمان)الباحث مقياس االستقالل النفسي لطالب الجامعة من إعداد 
واشتمل على عدة أبعاد هي  (حروس الشناويومحمد م) (محمد السيد عبد الرحمن)وتعريب 

، استقالل االتجاهات، واستخدم االستقالل الوظيفي، االستقالل العاطفي، استقالل الصراعات
ومعامل  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  الباحث عدة أساليب إحصائية منها

واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (يرسونب)الثبات بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط 
(T-Test) واختبار تحليل التباين األحادي ، (One-Way ANOVA ) ومن أبرز النتائج التي ،

فحسب وبين لت لها الدراسة توجد عالقة ارتباطية دالة بين االستقالل المهني عن األب توص  
لدين وال توجد عالقة ارتباطية دالة بين األبعاد األخرى لالستقالل عن الوا الفعالية العامة للذات،
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أبعاد االستقالل وتوجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا بين  وبين الفعالية العامة للذات،
واالستقالل المهني واالتجاهات عن األم وبين الدفاع عن الحقوق ، بينما توجد  العاطفي عن األب،

كما توجد  جاهات عن األب والدفاع عن الحقوق،موجبة ودالة إحصائيًا بين استقالل االتعالقة 
عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين استقالل الصراعات عن األب وبين بعد االستقالل في السلوك 

 . التوكيدي 
 
 : ( 2004  نصر )  دراسة .5

القتـــه بأســـاليب هـــدفت إلـــى معرفـــة مســـتوى االســـتقالل النفســـي عـــن الوالـــدين وع والتاااي       
( 66)عاات إلااى توز   ماان المااراهقين،( 106)جرياات الدراسااة علااى عينااة قوامهااا وأ   المعاملــة الوالديــة 

مراهقاااًا مااان ( 40) مراهقاااًا مااان األساااوياء مااان طاااالب السااانتين األولاااى والثانياااة فاااي كلياااة التربياااة و
ألساااليب المعاملااة  (أمبااو)ومقياااس  (االسااتقالل النفسااي)واسااتخدم الباحااث مقياااس  ،قين ساامعياً المعااو  

ألفاا )المتوساطات الحساابية النسابية، ومعامال  الوالدية، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية منها
ساابيرمان )ومعادلااة  (بيرسااون)ومعاماال الثبااات بطريقااة التجزئااة النساابية، ومعاماال ارتباااط  (كرونباااخ
 ،( One-WayANOVA) ، واختبااااار تحلياااال التباااااين األحااااادي (T-Test)واختبااااار ت ، (بااااراون

اا قين لت لهااا الدراسااة وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين األسااوياء والمعااو  وماان النتااائج التااي توص 
كماا  ات عان األب واألم لصاالح األساوياء،سمعيًا في مظهري االستقالل الوظيفي واستقالل االتجاه

ظهاارت لاادى األسااوياء عالقااة ارتباطيااة سااالبة بااين أساااليب المعاملااة الخاطئااة ماان قباال الوالاادين كمااا 
ياادركها األبناااء ومظاااهر االسااتقالل النفسااي عاان الوالاادين باسااتثناء مظهاار اسااتقالل االتجاهااات عاان 

 .األب 
 .جودة الحياة الدراسات التي تناولت :  ثالثاً 

 

 : ( Boni Boswell,et al  1998,بوسويل وأخرون )  راسةد .1
مصـابي النخـاع ) ف علـى مسـتوى جـودة الحيـاة لـدى المعـاقين حركيـًا إلى التعر  هدفت  والتاي     

شخصااًا معاقااًا ، ولكاان عاادد المشاااركين الفعليااين فيهااا ( 21)يتكااون مجتمااع الدراسااة ماان   (الشــوكي 
صااغيرة ماان أجاال اكتشاااف بعاادين  معاقااًا فقااط ، وقااد اسااتخدم الباااحثون جلسااات نقاااش( 12) كااانوا 

معناى جااودة الحياااة ، والعوامال المساااهمة فاي تنميااة جاودة الحياااة، وقااد : رئيساين لجااودة الحيااة وهمااا 
أهمها أن مفهوم جودة الحياة يختلف مان معااق إلاى  ،أسفرت الدراسة عن وجود مجموعة من النتائج

ظااروف الحياتياة المختلفااة التااي يخضااع آخار ، حيااث إن هااذا االخاتالف يعااود إلااى الفاروق الفرديااة وال
 لهااا كاال معاااق، وماان النتااائج أيضااًا أن الموقااف اإليجااابي للمعاااق يركااز علااى أن جااودة الحياااة تاازداد
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حياااث إن العمااال يسااااهم فاااي تحقياااق مجموعاااة مااان المصاااادر  باساااتمرار كلماااا تحققااات فرصاااة للعمااال،
 .اةالمعيشية والتي تؤهل المعاق للتمتع بمستوى أعلى من جودة الحي

 

 : ( Hampton,1999هامبتون )  دراسة. 2
ف علـــى مســـتوى جـــودة الحيـــاة لـــدى المعـــاقين وعالقتهـــا بـــبعض هـــدفت إلـــى التعـــر   والتاااي      

من السيدات، ( 22)من الرجال و( 122)معاقًا منهم ( 144)وتكونت عينة الدراسة من المتغيرات   
سانة ، وقاد اساتخدم الباحاث مقيااس جاودة الحيااة للتعارف علاى  (35)إلاى  (16)تتراوح أعمارهم من 

 منهاااا ،واساااتخدم الباحاااث عااادة أسااااليب إحصاااائية ،مااان فئاااات مختلفاااة مسااتوى جاااودة الحيااااة للمعااااقين
ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة النسااابية،  (ألفاااا كرونبااااخ)المتوساااطات الحساااابية النسااابية، ومعامااال 

، واختبااااار تحلياااال (T-Test)واختبااااار ت ، (ساااابيرمان بااااراون)ومعادلااااة  (بيرسااااون)ومعاماااال ارتباااااط 
، وأسفرت الدراسة عان مجموعاة مان النتاائج أهمهاا أن ( One-Way ANOVA) التباين األحادي 

درجاااة اإلعاقااااة وعماااار الفاااارد وتاااااريخ بدايااااة اإلعاقااااة والمسااااتوى التعليمااااي والوضااااع الزواجااااي والعماااال 
ة دالاااة بجاااودة الحيااااة لااادى المعااااقين فاااي فئااااتهم والوضاااع الصاااحي والااادعم االجتمااااعي تااارتبط بصاااور 

الاذين يعملاون فاي وظاائف يرتضاونها ( المتزوجون أو غيار المتازوجين ) المختلفة ، وأن األشخاص 
وعلى مستوى عال من التعليم ويحصالون علاى الادعم االجتمااعي ، ويارون أنفساهم فاي صاحة جيادة 

نما ينخفض مان يادركون أنفساهم بصاورة سالبية ، يميلون إلى االرتفاع على مقاييس جودة الحياة ، بي
 .وتقل عالقتهم باآلخرين أو بالمحيط البيئي 

 

 : ( Mendlowicz,and Stein,1999)  دراسة. 3
ف على مسـتوى نوعيـة الحيـاة التـي اسـتخدمت فـي الممارسـة الطبيـة هدفت إلى التعر   والتاي      

 النتــائج بــين مختلــف أســاليب العــالج لتقــدير أثرهــا علــى ســير عمــل مختلــف األمــراض ومقارنــة 
اضاااطرابات القلاااق لدراساااة الحالاااة الصاااحية للتحقياااق فاااي درجاااة عااادم عاااالج  اً قصاااير  اً اساااتخدم نموذجااا

وانخفااض األداء والرفاهياة باين  ، إما منفردة أو مجتمعاة،هذه االضطرابات تحدث واالكتئاب الشديد،
 ماان مرضااى مركااز الرعايااة الصااحية األوليااة، واسااتخدم الباحااث عاادة أساااليب إحصااائية منهااا ((637

ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة النسااابية،  (ألفاااا كرونبااااخ)المتوساااطات الحساااابية النسااابية، ومعامااال 
، واختبااااار تحلياااال (T-Test)واختبااااار ت ، (ساااابيرمان بااااراون)ومعادلااااة  (بيرسااااون)ومعاماااال ارتباااااط 

مريضاااًا ((319، ومااان نتاااائج الدراساااة تااام التعااارف علاااى( One-WayANOVA) ألحاااادي التبااااين ا
اضاااطرابات القلاااق ) كاناات لاااديهم تلبيااة معياااار تشاااخيص واحااد أو أكثااار ماان ساااتة اضاااطرابات القلااق 

واالضاطراب ، رهااب بسايط ، رهااب اجتمااعي ، واضاطرابات الهلاع أو الخاوف مان األمااكن   ،العام
لاااااديهم % ( 43)  اً مريضااااا ((137: هاااااذه المجموعااااة ( اس القهاااااري المكشااااوفة ، واضاااااطراب الوسااااو 
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وكان لديهم العديد من االضاطرابات ، راجعات الدراساة %( 57)  اً مريض ((182اضطراب واحد ، و
كمارض ممكان أن ياؤدي إلاى خلال فاي جاودة الحيااة  ،تصورًا موحدًا تقريباًا مان اضاطراب القلاق العاام

 .النفسية للمريض 
 

 : ( 2001هاشم   )  دراسة. 4
هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتويات جــودة الحيــاة لــدى المعــوقين جســميًا  والتااي       

ــرات والمســنين وطــالب الجامعــة ــبعض المتغي  اً معاقاا( 62)وتكوناات عينااة الدراسااة ماان   وعالقتهــا ب
مستوى تعليمي متوسط أو فوق المتوسط ، وهم من  وجسميًا بدرجة بسيطة أو متوسطة وجميعهم ذو 

مسانًا ( 24) ومان  سنة، 25-40))الذين يترددون على مراكز الرعاية والتأهل وتتراوح أعمارهم من 
م ويعيشاون ماع أساره ة والاذين يتارددون علاى المستشافيات،مسنة من المرضى بأمراض مزمن( 38)و

طالباااًا ( 28)ومااان  سااانة، (60-68)ارهم مااان وتتاااراوح أعمااا ، ومااان غيااار المرضاااى باااأمراض مزمناااة،
والاااذين تتاااراوح أعماااارهم مااان  بجامعاااة عاااين شااامس، طالباااة مااان طلباااة الجامعاااة بكلياااة التربياااة( 39)و

وقااد اسااتخدم الباحااث مقياااس جااودة الحياااة ومقياااس القاادرة علااى التكيااف والتماسااك  ساانة، (21-20)
ألفاا )طات الحساابية النسابية، ومعامال المتوسا األسري، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصاائية منهاا

سااابيرمان )ومعادلاااة  (بيرساااون)ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة النسااابية، ومعامااال ارتبااااط  (كرونبااااخ
كمااا  ،( One-WayANOVA) واختبااار تحلياال التباااين األحااادي ( T-Test)واختبااار ت ، (بااراون

التكيف والتماسك والمتغيار التاابع جاودة  استخدم أسلوب تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرين المستقلين
الحياااة لااادى المعاااوقين، واساااتخدمت تحلياال االنحااادار المتعااادد بعاااد اسااتبعاد التكياااف لعيناااة المعاااوقين،  
وأسفرت الدراسة على عدة نتائج من أبرزها عدم وجود فروق جوهرية بين الاذكور واإلنااث فاي جاودة 

وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين ذوي اإلعاقاة و  واء لادى المسانين أو طاالب الجامعاة،الحياة س
البسيطة وذوي اإلعاقة المتوسطة في جودة الحياة ، وعدم وجود فروق جوهرية في جودة الحيااة باين 

  .المقيمين في الريف أو الحضر من جميع فئات عينة الدراسة
 

 : ( 2007حسن ونخرون   )  دراسة .8
وعالقتها بالضغوط النفسية  مستوى جودة الحياةعلى  فهدفت إلى التعر  والتي       

      ( (183 من وقد تكونت عينة الدراسة ها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس واستراتيجيات مقاومت
 ،اآلداب التربية،) وس ممن يدرسون في كلية طالبًا وطالبة من طالب جامعة السلطان قاب 

 stroke specific quality ofوقام الباحثون باستخدام مقياس جودة الحياة ( الهندسة ، والعلوم 
life scale ( SS-QOL)  وهذا المقياس من إعداد كل منWilliams l.s.,Weinberger 

m.,harris l.e.,clark d.o.&biller j   ومقياس مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات ،
واستخدم الباحث عدة أساليب  ،( 2004ع ، محمد مقداد ومحمد حسن المطو  ) داد مقاومتها من إع
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ومعامل الثبات بطريقة  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  منها ،إحصائية
، (T-Test)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (بيرسون)التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط 

لت إليها ، ومن أبرز النتائج التي توص  ( One-Way ANOVA) لتباين األحادي واختبار تحليل ا
الدراسة وجود مستويات متوسطة من الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة والمرتبطة بالمصادر 
األكاديمية والمالية والصحية وارتفاع مستوى استخدام طلبة الجامعة لالستراتيجيات المختلفة 

ما لدى طلبة  كما كان مستوى جودة الحياة مرتفعًا لحد   النفسية التي يعانون منها،الضغوط لمقاومة 
 .الجامعة مما يشير إلى مستوى جيد من جودة الحياة لديهم 

 

 : (2010الهمص   )  دراسة. 7
لقطاع  هدفت إلى معرفة مستوى قلق الوالدة لدى األمهات في المحافظات الجنوبية والتي      

من األمهات الالتي ترددن (  203) وقد تكونت عينة الدراسة من  غزة وعالقته بجودة الحياة 
على قسم استقبال الوالدة في مستشفيات المحافظات الجنوبية لقطاع غزة بغرض الوالدة ، وقام 
 ،الباحث بإعداد مقياس قلق الوالدة وعالقته بجودة الحياة، واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية

ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النسبية،  (ألفا كرونباخ)المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  منها
، واختبار تحليل (T-Test)واختبار ت ، (سبيرمان براون)ومعادلة  (بيرسون)ومعامل ارتباط 
عدة نتائج منها أن أكثر  إلى ، وقد توصل الباحث( One-WayANOVA) التباين األحادي 

ة التي تعيش فيها األم كانت لها وأن طبيعة األسر  الوالدة كانت في األسرة النووية، مستويات قلق
وأنه يزيد مستوى القلق وتقل جودة  وحالة األم النفسية لحظة الوالدة،بالغ األثر في جودة الحياة 

وأن  الحامل جميع هذه األبعاد النفسية،حيث تفقد  ،الحياة في األسر النووية لألمهات الحوامل
بكثير من األمهات غير  م قلق الوالدة أقلاألمهات الذين أنهوا المراحل التعليمية يوجد عنده

 .مات متعل  المات عن غير كما ترتفع جودة الحياة عند األمهات المتعل   المتعل مات،
 

 : ( 2011الهنداوي   )  دراسة. 6
هدفت  إلى الكشف عن عالقـة الـدعم االجتمـاعي بمسـتوى الرضـا عـن جـودة الحيـاة  والتي      

ماان المعاااقين بإعاقااات ( 201)تكوناات عينااة الدراسااة ماان لــدى المعــاقين حركيــًا بمحافظــات غــزة   
وماانهم  ،(%59.2)ماان الااذكور بنساابة ( 119)حركيااة متنوعااة ماان الجنسااين بمحافظااات غاازة ماانهم 

وقاد اساتخدم الباحاث مقيااس جاودة  مان جمياع محافظاات غازة،( %(40.8من اإلناث بنسابة ( 82)
المتوسااطات الحسااابية النساابية، ومعاماال  منهااا ،اسااتخدم الباحااث عاادة أساااليب إحصااائيةكمااا الحيااة، 

ومعادلااااة  (بيرسااااون)ومعاماااال الثبااااات بطريقااااة التجزئااااة النساااابية، ومعاماااال ارتباااااط  (ألفااااا كرونباااااخ)
-One) ، واختباااااااااار تحليااااااااال التبااااااااااين األحاااااااااادي (T-Test)واختباااااااااار ت ، (سااااااااابيرمان باااااااااراون)

WayANOVA )منهااا ال توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية  ،، وأساافرت الدراسااة علااى عاادة نتااائج
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وال توجاد عالقاة  لحياة لدى المعاقين أفراد العينة،بين مصادر الدعم االجتماعي والرضا عن جودة ا
والرضااا عاان جاودة الحياااة لاادى  اده ودرجتااه الكلياة،االجتماااعي بأبعاذات داللاة إحصااائية باين الاادعم 

 .المعاقين 
 

 ( , 2013Aishعاي    : )دراسة  .5
وقد   تقييم جودة الحياة عند مرضى الفصام في محافظات قطاع غزةهدفت إلى والتي        

      مريضًا من الذكور واإلناث والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 161) تكونت عينة الدراسة من 
صة لقياس جودة الحياة من إعداد منظمة استبانة مخص   واستخدم الباحث ،عاماً (  21-47) 

الصحة العالمية واستخدم أسلوب جمع المعلومات من خالل الملفات والتقارير الطبية للمرضى، 
ألفا )المتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل  منها ،واستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية

سبيرمان )ومعادلة  (بيرسون)ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النسبية، ومعامل ارتباط  (كرونباخ
 ،( One-Way ANOVA) ، واختبار تحليل التباين األحادي (T-Test)واختبار ت ، (براون

الجسمية، ) لحياة طبقًا للمتغيرات أن معدل جودة الت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وقد توص  
ها بدرجة منخفضة لدى مرضى مما يعني ظهور ( %44) بلغت( ، البيئية تماعيةالنفسية، االج

ن أن البعد االجتماعي من أبعاد جودة الحياة هو أدنى النسب بين مجتمع الدراسة وتبي   الفصام،
، كما أظهرت (%71.7)وفي المقابل سجل البعد البيئي أعلى مستوى وبلغ  (%7.4.)وبلغ

ر تعزى لمتغي  في جودة الحياة    (1.17)ائية عند مستوى أقل من الدراسة فروق ذات داللة إحص
ذات  اً ، كما لم تجد الدراسة فروقوالنفسي واالجتماعي لصالح اإلناثالجنس في البعد الجسمي 

، عدد أفراد األسرة، ، الحالة االجتماعيةالعمر) رات عزى لمتغي  دة الحياة ت  داللة إحصائية في جو 
 ( .، عدد أيام دخول المستشفى التاريخ المرضيالمهنة، الدخل الشهري، 

 

 .تعقيب عام على الدراسات السابقة  -
موضاوع الدراساة، " سيقوم الباحث بالتعقياب علاى الدراساات الساابقة فاي ضاوء النقااط اآلتياة        

 ."عينة الدراسة، أدوات الدراسة، األساليب اإلحصائية، النتائج 
 .األمن النفسي الدراسات التي تناولت : أواًل 
هنااااك تشاااابه باااين الدراساااة الحالياااة والدراساااات الساااابقة فاااي تناولهاااا لموضاااوع :  موضـــوع الدراســـة  

فيمااا يتعلااق باااألمن النفسااي وتختلااف مااع باااقي الدراسااات فااي طبيعااة الفئااة المسااتهدفة وهااي  ،الدراسااة
والتي تناولت األمن النفسي لادى المعااقين بصاريًا (  2009) المعاقين بصريًا باستثناء دراسة عقل 
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رات مثااال ز موضااوع الدراسااة علااى عالقااة األماان النفسااي باابعض المتغي اارك اا، أمااا باااقي الدراسااات فت  
التااي تناولاات أثاار نمااط التنشاائة الوالديااة علااى الشااعور باااألمن النفسااي، ( 1987) دراسااة الريحاااني 
القااة األماان النفسااي لاادى العاااملين بمراكااز اإلسااعاف والتااي تناولاات ع( .211) ودراسااة الخضااري 

التاي تناولات عالقاة األمان النفساي (  2115) الطبية ببعض سامات الشخصاية، ودراساة الطهاراوي 
التاي تناولات ( 2111) لدى طلبة الجامعة باتجاهااتهم نحاو اإلنساحاب اإلسارائيلي، ودراساة خاويطر

 .رات ببعض المتغي  ( المطلقة واألرملة ) ة الفلسطينية أعالقة األمن النفسي لدى المر 
 

وتختلااف مااع  ،عينااة الدراسااة المسااتخدمة تتوافااق فااي حجمهااا مااع بعااض الدراسااات:  عينــة الدراســة 
أخارى كاون المجتماع األصالي لعيناة الدراساة الحالياة محادود ومتمركاز فاي مؤسساة جامعاة لاه حياث 

ختلاف ماع عيناات الدراساة وت ،vohra& sen(1986)و(  2009) تتفاق ماع دراساة كال مان عقال 
 .في الدراسات األخرى 

ودراساااااة (  2117) وأقااااارع (  2007) اساااااتخدمت دراساااااة كااااال مااااان الطهاااااراوي :أدوات الدراســـــة  
مقياس ماسلو لألمن النفساي  ( 1996)ودراسة جبر vohra&sen(1986) و(  1987) الريحاني 

بإعااداد مقياااس (  2111)وخااويطر ( 2116) وأبااو عااودة ( .211) كمااا قااام كاال ماان الخضااري ،
ماان " األماان النفسااي " مقياااس الطمأنينااة النفسااية ( 2114) لألماان النفسااي، كمااا اسااتخدم السااهيلي 

إعااداد مهنااد الاادايم وآخاارين، وساايقوم الباحااث باالسااتعانة بمقياااس ماساالو لألماان النفسااي مااع إجااراء 
 .بعض التغييرات عليه

              حصاااااائية المساااااتخدمة فاااااي الدراساااااات الساااااابقةتتشاااااابه األسااااااليب اإل :األســـــاليب اإلحصـــــائية     
                (ألفااااااا كرونباااااااخ)فيمااااااا يتعلااااااق بالمتوسااااااطات الحسااااااابية النساااااابية، ومعاماااااال  ،مااااااع بعضااااااها الاااااابعض

         ، (سااابيرمان باااراون)ومعادلاااة  (بيرساااون )ومعامااال الثباااات بطريقاااة التجزئاااة النسااابية، ومعامااال ارتبااااط
وتختلاااااف (  One-WayANOVA) ، واختباااااار تحليااااال التبااااااين األحاااااادي (T-Test)واختباااااار ت 

التاي اساتخدمت  (  2119) بعض الدراسات في األساليب اإلحصائية المستخدمة مثال دراساة عقال 
التاي اساتخدمت اختباار  ( 2111) لمتساوية، ودراسة خويطر معادلة جتمان للتجزئة النصفية غير ا

لمعرفااة الفااروق باااين  ( (Independent testلمعرفااة الفروقااات كمااا اساااتخدمت اختبااار  (شاايفيه)
اختباار (  8113) ر رقمي واآلخر نوعي ذو اتجاهين، كما اساتخدم الخضاري رين أحدهما متغي  متغي  
، كماا اساتخدم ( (Independent testاختباار الالباارامتري باإلضاافة إلاى اساتخدامه  (ماان ويتناي)

، وهذه األساليب اإلحصائية ( Two Way Anova )  اختبار تحليل التباين الثنائي( 8117)أقرع 
 . سوف يستفيد منها الباحث في الدراسة الحالية 

 

رات تتفااق ماااع نتااائج الدراساااات السااابقة المرتبطااة بعالقاااة األماان النفسااي بااابعض المتغي اا : النتــائج   
أن ( 2119) بعضها فاي بعاض النتاائج وتختلاف فاي نتاائج أخارى، حياث وجادت نتاائج دراساة عقال 
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الوزن النسبي لألمن النفسي لدى المعاقين بصريًا متوفر بدرجة جيدة لدى عينة الدراسة، كما وجادت 
متاااوفر ( لاااة المطلقاااة واألرم) ة الفلساااطينية أأن األمااان النفساااي لااادى المااار (  2111) دراساااة خاااويطر 

أن األمان النفساي لادى العااملين بمراكاز (  .211) بدرجة مرتفعة نسابيًا، وأظهارت دراساة الخضاري 
ودراساة أقارع (  1996) اإلسعاف متوفر بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج دراسات كال مان جبار 

 عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة ( 2009) ودراساااة عقااال (  2007) ودراساااة الطهاااراوي (  2117) 
( 1996) إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مستوى األمن النفسي، كما أظهرت نتاائج دراساة جبار 

وأظهاارت نتااائج دراسااات كاال ماان  ة تعاازى لمتغياار المرحلااة التعليميااة،وجاود فااروق ذات داللااة إحصااائي
، عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تعاازى للمرحلااة التعليميااة(  2117) أقاارع (  2009) عقاال 
عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية تعااازى لدرجاااة (  2009) أظهااارت نتاااائج دراساااة عقااال كماااا 

 .اإلعاقة 
 .االعتمادية / الدراسات التي تناولت االستقالل : ثانيًا 

هنااااك تشاااابه باااين الدراساااة الحالياااة والدراساااات الساااابقة فاااي تناولهاااا لموضاااوع :   موضـــوع الدراســـة  
االعتمادياااة ولكنهاااا تختلاااف ماااع بااااقي الدراساااات فاااي طبيعاااة الفئاااة / الدراساااة فيماااا يتعلاااق باالساااتقالل 
الااذي تناولاات مسااتوى االسااتقالل النفسااي عاان الوالاادين (  2114) المسااتهدفة باسااتثناء دراسااة نصاار 

ن طااالب كليااة التربيااة ماان المعاااقين ساامعيًا واألسااوياء، وقااد تناولاات هااذه الدراسااة فئااة لاادى عينتااين ماا
المعاااقين ساامعيًا والتااي تتشااابه مااع الدراسااة الحاليااة فااي تناولهااا لفئااة المعاااقين وتختلااف معهااا فااي نااوع 

مان  االعتمادياة لادى طلباة المارحلتين اإلعدادياة والثانوياة/ اإلعاقة، حيث تناولت مستوى االساتقالل 
المعااااقين بصاااريًا، أماااا بااااقي الدراساااات الساااابقة فقاااد تناولااات معظمهاااا االساااتقالل النفساااي لااادى طلباااة 

الذي تناولت عالقة االستقالل النفسي عن الوالدين ( 1999) مثل دراسة حسيب  ،الجامعة األسوياء
ذي تناولات الا( 1998) بفعالية الاذات والسالوك التوكيادي لادى طلباة الجامعاة، ودراساة عباد الارحمن 

عالقاااة أسااااليب المعاملاااة الوالدياااة كماااا يااادركها األبنااااء باالساااتقالل النفساااي عااان األباااوين فاااي مرحلاااة 
 .المراهقة المتأخرة

 

عينة الدراسة المستخدمة في الدراسة الحالية تقال فاي حجمهاا عان الدراساات الساابقة :  عينة الدراسة
عاة لاه الحالية محدود ومتمركز في مؤسسة جامالمذكورة، وذلك كون المجتمع األصلي لعينة الدراسة 

 .والتي تتفق في حجم العينة مع الدراسة الحالية(  1998) الشناوي  باستثناء دراسة عبد الرحمن،
 

سارة مقيااس االساتقالل النفساي عان األ (Moore,1987  مور)  استخدمت دراسة: أدوات الدراسة  
استقالل  –االستقالل المالي –االنفصال العاطفي -الذاتيالتحكم ) : والذي تضمن ثمانية ابعاد وهي

، (التخااارج  –بااادء تكاااوين أسااارة  –االنضااامام لإلقاماااة الداخلياااة فاااي الجامعاااة  –ر التحااار   –المساااكن 
أكثار مان مقيااس لتوضايح أثار  ( Allen , S.F. et al 1990آلان وآخارون ) واساتخدمت دراساة 
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وهااذه المقاااييس ماان  ،النفسااي عاان األساارة لاادى األبناااءالطااالق بااين الوالاادين علااى عمليااة االسااتقالل 
كاااااااااااارين أوبااااااااااارين ) إعاااااااااااداد البااااااااااااحثين القاااااااااااائمين علاااااااااااى هاااااااااااذه الدراساااااااااااة، واساااااااااااتخدمت دراساااااااااااة 

Obrien,Karen,1996 )  مقيااااس االساااتقالل النفساااي الاااذي قاااام بإعاااداده لمعرفاااة تاااأثير االساااتقالل
مقيااس االساتقالل (  1998) لارحمن النفسي على النمو المهني للمراهقات، واستخدمت دراسة عبد ا

(  2114) النفسي لطالب الجامعة مان إعاداد الشاناوي وعباد الارحمن، كماا اساتخدمت دراساة نصار 
ل ماان عبااد الاارحمن، الشااناوي مقياااس االسااتقالل النفسااي ماان إعااداد الباحااث، واسااتخدمت دراسااات كاا

مقياااس االسااتقالل   ( Lapsley et.al,1989ن و البساالي وآخاار ) و( 1999)وحساايب ( 1998)
واألدوات المسااتخدمة فااي الدراسااات السااابقة المااذكورة سااوف  ،(1984()هوفمااان)النفسااي ماان إعااداد 

اا ،االعتماديااة/االسااتقالل السااتبيانيسااتنير بهااا الباحااث فااي إعااداده  ة مقياااس االسااتقالل النفسااي خاص 
 ( . 1984)  (مقياس هوفمان)و (للشناوي وعبد الرحمن)
 

تتشااابه األساااليب اإلحصااائية المسااتخدمة فااي الدراسااات السااابقة مااع بعضااها  :اإلحصــائية األســاليب 
ومعامال الثباات بطريقاة  (ألفاا كرونبااخ)البعض  فيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل 

، (T-Test)واختباااار ت ، (سااابيرمان باااراون)ومعادلاااة  (بيرساااون)التجزئاااة النسااابية، ومعامااال ارتبااااط 
، وتختلف بعض الدراسات في األساليب ( One-WayANOVA) بار تحليل التباين األحادي واخت

والتي استخدمت البناء العااملي ألسااليب (  1998) عبد الرحمن  اإلحصائية المستخدمة مثل دراسة
كماا ياادركها مرتفعاي ومنخفضاي االساتقالل المهناي عاان األب واألم  ،المعاملاة الوالدياة مان قبال األب

وهااذه األساااليب اإلحصااائية سااوف يسااتفيد منهااا الباحااث فااي دوير العواماال بطريقااة فاااريمكس، بعااد تاا
 . الدراسة الحالية 

 

رات تتفق ماع االعتمادية ببعض المتغي  /نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بعالقة االستقالل: النتائج  
بعضااها فااي بعااض النتااائج وتختلااف فااي نتااائج أخاارى، حيااث وجاادت نتااائج دراسااات كاال ماان البساالي 

عاازى االعتماديااة ت  /ق فااي االسااتقاللوجااود فاارو ( 1998)وعبااد الاارحمن والشااناوي (  1986) وآخاارين 
عادم (  1998) وعباد الارحمن  ) 1987)كما أظهارت نتاائج دراساات كال مان ماور  لمتغير الجنس،

، وأظهرت نتائج دراسة البسلي وآخرين وجاود فاروق فاي االساتقالل عزى لمتغير الجنسود فروق ت  وج
 Allen , S.F. et 1990آلان وآخارون )  النفسي تعزى للمرحلة التعليمية، وأظهارت نتاائج دراساة 

al )  أن الطااالب الااذين ينحاادرون ماان أساار منفصاالة أكثاار اسااتقالاًل عاان األبااوين ماان الطااالب الااذين
وجااود عالقااة ارتباطيااة ارتباطيااة (  1999)وأظهاارت نتااائج دراسااة حساايب  انحاادروا ماان أساار عاديااة،

كاارين أوبارين ) دراساة ة باين االساتقالل المهناي عان االب وباين الفعالياة العاماة للاذات، وأظهارت دال  
Obrien,Karen,1996 )  أن المراهقات المرتبطات نفسيًا باألم تميل إلى اختيار المهن التي تتفاق

مااع قاادراتهن وعباارت عاان الشااعور المرتفااع بفعاليااة الااذات فااي االختبااار المهنااي، كمااا أظهاارت نتااائج 
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وجاااود عالقاااة ارتباطياااة ذات داللاااة إحصاااائية ساااالبة باااين (  1998) دراساااة عباااد الااارحمن، الشاااناوي 
الستقالل الوظيفي عن األب وكل من التوافق التحصيلي والتوافق االجتماعي والتوافق للجامعة لدى ا

الذكور والتوافاق للجامعاة لادى العيناة الكلياة، كماا أظهارت الدراساة وجاود عالقاة ارتباطياة ساالبة ذات 
للجامعة لدى  داللة إحصائية بين االستقالل العاطفي عن األب وكل من التوافق التحصيلي والتوافق

وجااود عالقااة (  1998) الااذكور والتوافااق للجامعااة لاادى العينااة الكليااة، وأظهاارت دراسااة عبااد الاارحمن 
ارتباطيااة سااالبة ذات داللااة إحصااائية بااين بعااض أساااليب المعاملااة الالسااوية ماان قباال األب وكاال ماان 

 .أبعاد االستقالل المهني والعاطفي واستقالل االتجاهات عن األم 
 .الدراسات التي تناولت جودة الحياة  :ثالثًا   
هنااااك تشاااابه باااين الدراساااة الحالياااة والدراساااات الساااابقة فاااي تناولهاااا لموضاااوع :  موضـــوع الدراســـة  

وتتوافق الفئة المساتهدفة فاي الدراساة الحالياة ماع بعاض الدراساات  الدراسة فيما يتعلق بجودة الحياة،
        ن و مثااال دراساااة بوساااويل وآخااار  ،الساااابقة والتاااي تناولااات المعااااقين ولكنهاااا تختلاااف فاااي ناااوع اإلعاقاااة

التي تناولت اإلعاقة بشكل عام ( 1999)التي تناولت اإلعاقة الحركية ودراسة هامبتون  1998)) 
والتااااي (  2011) والتاااي تناولااات اإلعاقااااة الجسااامية ، ودراساااة الهناااداوي ( 2001) ودراساااة هاشااام 

فقد تناولت جودة الحياة لدى األشخاص الذين يعانون  ،تناولت اإلعاقة الحركية، أما باقي الدراسات
 (Mendlowicz,and Stein,1999) من مرض االكتئاب الشديد واضاطرابات القلاق مثال دراساة 

جودة الحياة لدى مرضى الفصام في محافظاات قطااع غازة، (  .211) كما تناولت دراسة عايش ،
جااودة الحياااة وعالقتهااا بالضااغوط النفسااية واسااتراتيجيات (  2115)  حساان وآخاارونوتناولاات دراسااة 

قلق الوالدة لدى (  2111)قابوس، كما تناولت دراسة الهمص مقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان 
   .ة لقطاع غزة وعالقتها بجودة الحياةاألمهات في المحافظات الجنوبي

 

عينااة الدراسااة المسااتخدمة تتوافااق فااي حجمهااا مااع بعااض الدراسااات وتختلااف مااع :  عينــة الدراســة 
أخارى كاون المجتماع األصالي لعيناة الدراساة الحالياة محادود ومتمركاز فاي مؤسساة جامعاة لاه حياث 

 ( . 2001) اتفقت مع دراسة هاشم 
 

جلساات  Boni Boswell,et al)  1998,بوساويل وأخارون )  استخدمت دراسة: أدوات الدراسة  
معناى جاودة الحيااة، والعوامال : نقاش صغيرة من أجال اكتشااف بعادين رئيساين لجاودة الحيااة وهماا 

 ( Mendlowicz,and Stein,1999) المسااهمة فاي تنمياة جاودة الحيااة، كماا اساتخدمت دراساة 
ية للتحقيااق فااي درجااة عاادم عااالج اضااطرابات القلااق واالكتئاااب نمااوذج قصااير لدراسااة الحالااة الصااح

(  2111) والهماص (  2111) وهاشام  ( Hampton,1999هاامبتون )الشديد، كما قام كل مان 
ات، واسااتخدمت دراسااة بإعااداد مقياااس لجااودة الحياااة وعالقتااه باابعض المتغياار (  2111)والهنااداوي 

 QOL)-(SS stroke specific quality of life مقيااس جاودة الحيااة( 2115)حسن وآخرين 
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scale  وهذا المقياس من إعداد كل منWilliams l.s.,Weinberger m.,harris l.e.,clark 
d.o.&biller j مقيااس جاودة الحيااة مان إعاداد منظماة (  .211) ، كماا اساتخدمت دراساة عاايش

لملفااات والتقااارير الطبيااة الصااحة العالميااة، واسااتخدمت أيضااًا أساالوب جمااع المعلومااات ماان خااالل ا
 الساتبيانللمرضى، األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة سوف يستنير بها الباحث فاي إعاداده 

، ومقياااس جااودة 2007)حساان وآخاارون،)  فااي دراسااة( SS-QOI)جااودة الحياااة وخاصااة مقياااس 
 (. .211) الحياة من إعداد منظمة الصحة العالمية في دراسة عايش 

 

تتشاااابه األسااااليب اإلحصاااائية المساااتخدمة فاااي الدراساااات الساااابقة ماااع  :ليب اإلحصـــائية األســـا    
ومعامال الثباات  (ألفاا كرونبااخ)بعضها البعض  فيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية النسبية، ومعامل 

                   واختباااااار ت، (سااااابيرمان باااااراون)ومعادلاااااة  (بيرساااااون)بطريقاااااة التجزئاااااة النسااااابية، ومعامااااال ارتبااااااط 
(T-Test) واختبار تحليل التباين األحادي ، (One-WayANOVA ) وتختلف بعض الدراسات ،

التااي اسااتخدمت أساالوب تحلياال (  2111) دراسااة هاشاام فااي األساااليب اإلحصااائية المسااتخدمة مثاال 
حيااة لادى المعاوقين، ر التاابع جاودة الف والتماسك والمتغي  االنحدار المتعدد للمتغيرين المستقلين التكي  

بوسااويل ) كمااا اسااتخدمت تحلياال االنحاادار المتعاادد بعااد اسااتبعاد التكيااف لعينااة المعااوقين، أمااا دراسااة 
وهااذه األساااليب فلاام تسااتخدم أي أساالوب إحصااائي،  ( Boni Boswell,et al  1998,ن يوأخاار 

 .اإلحصائية سوف يستفيد منها الباحث في الدراسة الحالية 
  

رات تتفاق ماع بعضاها الدراسات السابقة المرتبطة بعالقة جاودة الحيااة بابعض المتغي ا نتائج :النتائج 
(  2007 (حسان وآخارون  في بعض النتاائج وتختلاف فاي نتاائج أخارى، حياث وجادت نتاائج دراساة

 دراسااة نتااائج فاي حااين وجاادت  لاادى طلبااة الجامعااة بمسااتوى مرتفااع لحاد مااا أن جاودة الحياااة ظهاارت
كمااا وجااادت  جااودة الحيااااة ظهاارت بمسااتوى مااانخفض لاادى مرضااى الفصاااام، أن(  .211) عااايش 

وجود فروق في جاودة الحيااة (  2001)وهاشم (  1998) نتائج دراسات كل من بوسويل وآخرون 
عاادم وجااود فااروق فااي جااودة (  2001) ووجاادت نتااائج دراسااة هاشاام  ر درجااة اإلعاقااة،عاازى لمتغي اات  

وجااود فااروق فااي متغياار ( .211)دت نتااائج دراسااة عااايش ر الجاانس، بينمااا وجااعاازى لمتغي ااالحياااة ت  
 2010))والهماص (  1999) الجنس لصالح اإلناث، كما وجدت نتائج دراسات كل مان هاامبتون 

 .ر المرحلة التعليمية عزى لمتغي  وجود فروق في جودة الحياة ت  
 

 :زت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة الخصائص التي تمي  
االعتمادياة وجاودة /الحالية بتناولها لموضوع األمن النفسي وعالقته باالساتقالل الدراسةانفردت  -1

 .الحياة لدى المعاقين بصريًا بمحافظات غزة 
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االعتمادياة للمعااقين /زت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها لموضاوع االساتقاللتمي   -2
 .بصريًا كدافع نفسي إجتماعي 

              حالياااااااااة عااااااااان الدراساااااااااات الساااااااااابقة بتناولهاااااااااا لموضاااااااااوع جاااااااااودة الحيااااااااااة تميااااااااازت الدراساااااااااة ال -.
 .للمعاقين بصريًا 

 Simple Linear)تحليااال االنحااادار الخطاااي اساااتخدام الباحاااث لألسااالوب اإلحصاااائي  -4
Regression  ) االعتمادية و جودة /االستقالل كل منبين األمن النفسي و إليجاد العالقة التنبؤية

التي استخدمت (  2111) هاشم باستثناء دراسة  لم يكن موجودًا في الدراسات السابقة، وهذا الحياة
يار التاابع جاودة الحيااة ف والتماساك والمتغ  رين المستقلين التكي  أسلوب تحليل االنحدار المتعدد للمتغي  

 .قينلدى المعوقين، كما استخدمت تحليل االنحدار المتعدد بعد استبعاد التكيف لعينة المعو  

 

  :فرضيات الدراسة 
ال توجاااااااااد عالقاااااااااة ارتباطياااااااااة ذات داللاااااااااة إحصاااااااااائية باااااااااين األمااااااااان النفساااااااااي وكااااااااال مااااااااان  .1

االعتمادية وجودة الحياة لادى طلباة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة للمعااقين بصاريًا /االستقالل
 .في محافظات غزة 

وجاودة الحيااة لادى االعتمادياة /ال توجد عالقة تنبؤية بين األمن النفسي وكل من االستقالل .2
 .طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة 

 

ال توجااااااااااد فااااااااااروق ذات داللااااااااااة إحصااااااااااائية فااااااااااي مسااااااااااتوى كاااااااااال ماااااااااان األماااااااااان النفسااااااااااي  ..
االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوياة للمعااقين بصاريًا /واالستقالل

ناث ذكور) ت عزى لمتغي ر الجنس  (.وا 
 :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية 

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي ت عزى لمتغي ر الجنس  -
االعتمادياااة ت عااازى لمتغي ااار / ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي مساااتوى االساااتقالل -

 .الجنس 
 .الحياة ت عزى لمتغي ر الجنس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة  -
ال توجااااااااااد فااااااااااروق ذات داللااااااااااة إحصااااااااااائية فااااااااااي مسااااااااااتوى كاااااااااال ماااااااااان األماااااااااان النفسااااااااااي  .4

االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوياة للمعااقين بصاريًا /واالستقالل
 ( .كلي وجزئي ) ت عزى بمتغير درجة اإلعاقة 
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 :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي ت عزى لدرجة اإلعاقة -
االعتماديااااة ت عاااازى لدرجااااة / ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية فااااي مسااااتوى االسااااتقالل -

 .اإلعاقة 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة ت عزى لدرجة اإلعاقة  -
إحصااااااااااائية فااااااااااي مسااااااااااتوى كاااااااااال ماااااااااان األماااااااااان النفسااااااااااي  ال توجااااااااااد فااااااااااروق ذات داللااااااااااة .7

االعتمادياة وجاودة الحياااة لادى المعااقين بصاريًا ت عاازى لمتغيار المرحلاة التعليميااة  /واالساتقالل
 (.إعدادي وثانوي)

 :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي ت عزى للمرحلة التعليمية -
االعتمادياااة ت عااازى للمرحلاااة / ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي مساااتوى االساااتقالل -

 .التعليمية 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة ت عزى للمرحلة التعليمية -
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 عل الرابــالفص
 

 إجـراءات الدراسـة
 

 مقدمة 
 

 ةمنهج الدراس 
 

 مجتمع الدراسة 
 

 ةة الدراسعين 
 

 أدوات الدراسة 
 

 خطوات الدراسة 
 

  يةاإلحصائاألساليب 
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 .ةــمقدم: أوالً 
ت في مجاال الدراساة الميدانياة، يعاارض هاذا الفصال اإلجااراءات والخطاوات المنهجيااة التي تم           

الدراساااة، إضاافاااًة إلااى  قاات عليهااااب  حيااث يتناااول منهاااج الدراساااة، ومجتماااع الدراسااااة، والعيناااة التااي ط  
توضيااااح األدوات المستخدمااااة فاااي الدراسااااة وخطواتهااااا، واألسااااليب اإلحصائيااااة التاااي اساااتخدمت فاااي 

 .تحليال البياناات للتوصال إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة
 .منهــج الدراســـة: ثانياً 

قد تتضمن  ،المنهج مظلة واسعة ومرنة يعتبر هذاو  ،اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي        
رية الت والتطو  االجتماعية ودراسات الحا مثل المسوح ،ساليب الفرعيةمن المناهج واأل عدداً 

ساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف أ ن المنهج الوصفي يقوم علىإذ إ ،والميدانية وغيرها
جوانب تدور حول سبر لى ذلك من إ وما ،سبابها واتجاهاتهاأراتها و طبيعتها ونوعية العالقة بين متغي  

 .الواقع رضأف على حقيقتها في ة معينة والتعر  و ظاهر أغوار مشكلة أ
 خرى باستثناء المنهجينن المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج األأويعتبر بعض الباحثين ب      
 مشتركة وموجودة فين عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة أل ،تاريخي والتجريبيال

(  ي ما هو كائنأ)لوصفي على تفسير الوضع القائم ويعتمد المنهج ا ،نواع البحوث العلميةأكافة 
 ى المنهج الوصفي مجرد جمع بياناتكما يتعد   ،راتوتحديد الظروف والعالقات الموجوده بين المتغي  

 وتصنيفها وقياسها واستخالصوصفية حول الظاهرة الى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات 

 ،(2112 األغا)سس مثل التجريد والتعميم لى عدد من األإند البحوث الوصفية وتست ،النتائج منها
حقائق الوصف المنظم لل ساسأتقوم على  نها جميعاً أال إالوصفي شكال المنهج أومهما اختلفت 

 (1111أبو حطب وصادق ) .ودقيق و مشكلة محددة بشكل عمليأوالخصائص المتعلقة بظاهرة 
 .مجتمــع الدراسـة : ثالثاً  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب والطالبات ذوي االعاقة البصرية من الصف 
وتتراوح أعمارهم ما بين  (8188-8188)حادي عشر بمحافظات غزة للعامالسابع حتى الصف ال

النور )، حيث إن مدرسة من الذكور واإلناث معاقًا بصرياً  (57) والبالغ عددهم ،سنة 88-86
من المرحلة  هي المدرسة الوحيدة في قطاع غزة التي تحتوي على شريحة المعاقين بصرياً  (واألمل

 .اإلعدادية والثانوية
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 .عينة الدراســة: رابعاً 
 :العينة االستطالعية -أ

من  إناث( 87)ذكور و( 87)بعدد  وطالبة اً طالب( 30)بلغت عينة الدراسة االستطالعية          
 .عاقة البصرية بمحافظات غزة للعام الدراسيالطلبة ذوي اإل

 :عينة الدراسة الكلية -ب
              عاقة البصرية وطالبة من الطلبة ذوي اإل اً طالب (57)تتكون عينة الدراسة الكلية من        

              حتى الصف الحادي عشر بمحافظات غزة للعام الدراسي و من الصف الدراسي السابع 
النور )على مدرسة  الدراسةاقتصار  وتم، ، حيث تم اختيارهم بشكل عشوائي(8188-8188)

رات التي اعتمدها الباحث والمتغي   ،نها المدرسة الوحيدة التي تتوافر فيها الفئة المستهدفةأل (واألمل
نه أل ،في المؤسسات ليس سهالً  ن البحث في مجال المعاقين بصرياً أضافة الى إلدراسة الموضوع، 

 .يحتاج إلى موافقات و خصوصيات غير سهلة
           الطلبة الذكور  شكل  بينما ، (%73.3) بلغت نسبة اإلناث: بالنسبة لخصائص العينة       
              السابع، من الطلبة يدرسون في الصف  (%84.5)النتائج أن، كما بينت (%46.5)نسبة 

في الصف  (%82.5)، في الصف التاسع (%86)لثامن، وفي الصف ايدرسون  (%38)و
فراد العينة أمن  (%69.3)نسبة، لوحظ بأن منهم في الصف الحادي عشر (%82.6)العاشر، بينما

 .كلية إعاقة يةعاقتهم البصر إمنهم  (%31.5 )بينما، عاقة بصرية جزئيةإلديهم 
 :موضحة من خالل الجدول التالي  خصائص العينة

 ( 9) رقم جدول
 (11=ن)للطلبة المعاقين بصريًا  يوض  الخصائص الديموغرافية

%النسبة  التكرار نوع الجنس  

 53.3 40 ذكر

 46.7 35 أنثى

   الصف الدراسي

 14.7 11 السابع

 32.0 24 الثامن

 16.0 12 التاسع

 18.7 14 العاشر

 18.6 14 الحادي عشر

   نوع االعاقة

 30.7 23 كلية

 69.3 52 جزئية
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 .وخطوات بنائها الدراســــة واتأدا:خامسًا 
/ األماااان النفسااااي واالسااااتقالل) أدوات لقياااااس متغياااارات الدراسااااة الثالثااااة قااااام الباحااااث بإعااااداد        

 .بمحافظات غزة لدى المعاقين بصريًا ( االعتمادية، وجودة الحياة 
 :استبانة األمن النفسي : أواًل 

 :وصف األداة وخطوات بنائها 
تم بنااء االساتبانة بعاد االطاالع علاى األدب الترباوي والسايكولوجي فاي مجاال األمان النفساي        

واإلعاقااة البصاارية، وكااذلك االطااالع علااى المقاااييس واالختبااارات التااي تناولاات األماان النفسااي مثاال 
مان إعاداد مهناد الادايم وآخارين، ومقيااس ماسالو لألمان " األمان النفساي " الطمأنيناة النفساية مقياس 
 .النفسي
 :فقرة تتوزع على أربعة أبعاد وهي ( 32)األداة من تتكون 

 فقرات( 81)ويتكون من ، سريمن النفسي األاأل :البعد االول. 
 فقرة( 88)ويتكون من ، من النفسي المدرسياأل :البعد الثاني. 
 فقرات( 81)ويتكون من ، من النفسي االجتماعياأل :البعد الثالث. 
 فقرات( 5)ويتكون من ، من النفسي الصحياأل :البعد الرابع. 

لتصحيح العبارات اإليجابية، ( ليكرت) جابة على فقرات االستبانة حسب مقياس وتتدرج اإل       
، اإلجابة (3)اإلجابة محايد و ، (4)اإلجابة موافق و درجات، ( 7)اإلجابة موافق بشدة بحيث أن 
وهي ( 81)، علمًا بأن الفقرات اإليجابية عددها(8)، واإلجابة معارض بشدة ( 8)معارض 
        وهي الفقرات( 82) عددها والفقرات السلبية ،(7،2,81,81،28،89،34،37،36،35)الفقرات

(1،2،.،4،5،6،9،11،12،13،14،17،16،15،18،19،21،22،2.،24،27،26،
درجة والدرجة ( 190)ما تبلغ الدرجة القصوى لالستبانة ك(  38،..،2.،1.،1.،25

 .درجة( 38)الصغرى
 :ولقد تم عمل صدقًا وثباتًا لالستبانة كما يتضح فيما يلي 

 . Validity االستبيانصدق : والً أ 
 :قام الباحث بحساب الصدق باستخدام الطرق التالية ،من النفسياأل استبيانللتحقق من صدق    
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 :مينصدق المحك   -1

 ( "8)انظر ملحق رقم " ولية على عدد من المتخصصينتم عرض االستبانة في صورتها األ       
تام  ،وبعاد اطاالع المشارف عليهاا في المجاالت التي لها عالقاة بموضاوع البحاث وعلاى ضاوء آرائهام

 . فما فوق( %27) االحتفاظ بالفقرات التي وصلت نسبة االتفاق عليها
  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

فقاااارة ماااان فقاااارات االختبااااار مااااع الدرجااااة الكليااااة  يقصااااد باالتساااااق الااااداخلي ماااادى اتساااااق كاااال         
بعاااد االختبااار أبااين درجااة كاال بعااد ماان  (لبيرسااون)م حساااب معااامالت االرتباااط وعليااه ت اا، لالسااتبانة

والدرجة الكلية لالختبار، ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعاد علاى حاده والدرجاة الكلياة 
لمعرفة مادى ارتبااط و ، بعاد بالدرجة الكلية لالختبارلكل بعد على حده، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األ

 (121: 1114أبو ناهية  ) .هكل فقرة بالدرجة الكلية لكل بعد على حد

 (1) رقم جدول      :ةول التاليايتضح ذلك من خالل الجد

 لالستبيانمن النفسي والدرجة الكلية األ استبيانبعاد أمعامالت االرتباط بين 

األمن 

النفسي 

 الصحي

األمن 

النفسي 

 االجتماعي

األمن 

النفسي 

 المدرسي

األمن 

النفسي 

 األسري

 المجموع
 الكلي 

 من النفسياأل استبيانبعاد أ

    
 من النفسيألالمجموع الكلي ل 1

   
 األمن النفسي األسري **0.826 1

  
 األمن النفسي المدرسي **0.882 **0.684 1

 
 األمن النفسي االجتماعي **0.817 **0.505 **0.562 1

 األمن النفسي الصحي **0.873 **0.689 **0.747 **0.608 1

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **         
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

 
 

من النفسي تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة ألا استبيانبعاد أن أ ،ن من الجدول السابقتبي         
بعاااااد أ، وهااااذا ياااادل علااااى أن (1.22 – 1.28)، حيااااث تراوحاااات معااااامالت االرتباااااط بااااين إحصااااائياً 
بعااد فقااد تاام إجااراء معااامالت أربعااة ألديااه  االسااتبيانوبمااا أن  ،تتمتااع بمعاماال صاادق عاالي االساتبيان

تضاح ذلاك مان خاالل اد والدرجاة الكلياة لكال بعاد علاى حاده، ويبعفقرات كل بعد من األ االرتباط بين
     :        الجداول التالية
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 (2)رقم  جدول
 ول والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات البعد األ   

رقم 

 الفقرة
 سريمن النفسي األفقرات بعد األ

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

 ** 0.002 0.54 .ينتابني القلق أثناء تنقلي داخل المنزل  (1)

 ** 0.003 0.53 .ينتابني الخوف عند حدوث طارئ في المنزل (2)

 * 0.032 0.39 ينتابني الضيق عندما يطلب مني أفراد أسرتي القيام بمهمة ما  (3)

 * 0.017 0.34 .أعاني من صعوبات عند تغيير مالبسي  (4)

 * 0.030 0.54 .القلق أثناء توجهي إلي الفراش للنوم ينتابني  (5)

 ** 0.001 0.59 .أعاني من كوابيس أثناء النوم في الليل  (6)

 ** 1.118 0.65 .تقوم األسرة بتلبية جميع احتياجاتي  (7)

 ** 1.118 0.74 .اشعر بان أفراد األسرة يستمعون لما أتحدث به باهتمام  (8)

 ** 1.118 0.65 .عندما أطلب المساعدة من أفراد األسرة ينتابني الخوف  (9)

 * 0.049 0.36 .أشعر باالرتياح أثناء تناول الطعام  (10)

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)درجة حرية  ر الجدولية عند

تتمتااااع ( سااااريماااان النفسااااي األاأل)ن ماااان خااااالل الجاااادول السااااابق أن فقاااارات البعااااد االول تبااااي         
، حياث تراوحات (1.18)و (1.17)عند مستوى داللة أقال مان  بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً 

، وهاااذا يااادل علاااى أن البعاااد األول وفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال (1.54 -1.34)معاااامالت االرتبااااط باااين 
 (1)رقم  جدول                                    .صدق عالي

 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد 

رقم 

 الفقرة
 من النفسي المدرسيفقرات بعد األ

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 مستوى

 الداللة

 * 0.015 0.44 .ينتابني القلق أثناء ذهابي وعودتي من المدرسة  (11)

 ** 1.118 0.80 .اشعر بالتوتر أثناء التنقل داخل المدرسة  (12)

 ** 1.118 0.66 .ينتابني القلق عند أداء واجباتي المدرسية  (13)

 * 0.011 0.46 .ينتابني القلق عند تأدية االمتحانات المدرسية (14)

 ** 1.118 0.67 .أشعر بالتوتر عند التحدث مع المعلم داخل الصف  (15)

 ** 0.002 0.55 .أشعر بأنني لم أحقق النجاح المطلوب في الدراسة  (16)

 * 0.013 0.45 .ب عن المدرسة أفضل التغي   (17)

 ** 1.118 0.59 .أشعر بأن المعلمين ال يتقبلوني في المدرسة  (18)

 ** 0.006 0.49 .أشعر بأن زمالئي يسخرون مني  (19)

 ** 0.002 0.54 .إعاقتي البصرية ال تؤثر علي مستوى التحصيل لدي  (20)

 ** 0.009 0.47 .أتضايق من استخدام طريقة بريل  (21)

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
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تتمتع ( من النفسي المدرسياأل)ن من خالل الجدول السابق أن فقرات البعد الثاني تبي        
، حيث تراوحت (1.18)و (1.17)عند مستوى داللة أقل من بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً 

، وهذا يدل على أن البعد الثاني وفقراته يتمتع بمعامل (1.21 -1.44)معامالت االرتباط بين 
 .    صدق عالي

 (11)جدول رقم                                          

 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد 

رقم 

 الفقرة
 من النفسي االجتماعيفقرات بعد األ

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

 ** 0.001 0.57 .ينتابني الخوف عندما أقطع الطريق  (22)

 ** 1.118 0.61 .أخشي الركوب في السيارة  (23)

 ** 0.002 0.54 .ينتابني القلق عندما أتوجه إلى مكان غير مألوف  (24)

 ** 1.118 0.61 .ينتابني الخوف من وجود حفر بالطريق  (25)

 ** 1.118 0.64 .أجد صعوبة في إقامة صداقات مع اآلخرين  (26)

 ** 1.118 0.74 .أحرج عندما أقابل أشخاص ألول مرة (27)

 ** 1.118 0.60 .أفضل اللعب مع أشخاص أسوياء  (28)

 ** 1.118 0.66 .أقوم بمجاملة اآلخرين في المناسبات  (29)

 ** 1.118 0.57 .أفضل عدم الخروج من المنزل إال للضرورة (30)

 ** 1.118 0.72 .إعاقتي هي سبب ابتعادي عن اآلخرين  (31)

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1 تساوي( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

 

تتمتااع ( ماان النفسااي االجتماااعياأل)ن ماان خااالل الجاادول السااابق أن فقاارات البعااد الثالااث تبااي          
، حياث تراوحات معاامالت (1.18)عند مستوى داللة أقال مان  بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً 

 .، وهذا يدل على أن البعد الثالث وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي(1.54 -1.74)االرتباط بين 

 

 

 

 

 



 

883 
 

 ( 11)رقم  جدول

 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

تتمتااااع ( ماااان النفسااااي الصااااحياأل)ن ماااان خااااالل الجاااادول السااااابق أن فقاااارات البعااااد الرابااااع تبااااي         
، حيااث تراوحاات 1.18و  1.17عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان  بمعااامالت ارتباااط قويااة ودالااة إحصااائياً 

، وهاااذا يااادل علاااى أن البعاااد الراباااع وفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال (1.58 -1.41)معاااامالت االرتبااااط باااين 
 ئياً حصااإن هااتين الفقارتين غيار دالتاين أن فقد تبي  ، (41)والفقرة رقم (36)ما عدا الفقرة ،صدق عالي

 .وبالتالي تم حذفهم من المقياس

 ( :صدق المقارنة الطرفية) الصدق التمييزي  -3

 تتوزع درجات بحيث ،متباينة فئات بين التمييز على المقياس قدرة إلى التمييزي الصدق يشير       

هذه المقارنة في جوهرها على  تعتمدو  (2111:الحمداني  قنديلجي)االختبار  على اعتدالي بشكل الطلبة
المقياس إلى قسمين ويقارن متوسط الربع األعلى في الدرجات بمتوسط الربع األدنى  درجات تقسيم

درجات من %( 87)في الدرجات، وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أعلى 
، حيث طالب وطالبة( 89)ة بعدد درجات الطلبمن %( 87)وأقل  طالب وطالبة( 89)الطلبة بعدد 

ين بالنسبة للدرجة الكلية تلعينتين مستقلتين لكشف الفروق بين المجموع( ت)تم إيجاد اختبار 
           :التاليوكذلك الدرجة الكلية لكل بعد على حده، والنتائج موضحة من خالل الجدول  ،للمقياس

 
 
 

رقم 

 الفقرة
 من النفسي الصحيفقرات بعد األ

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

 ** 1.118 0.71 .أعاني من الصداع أغلب األوقات  (32)

 ** 1.118 0.72 .أعاني من الدوخة والغثيان في بعض المواقف (33)

 ** 1.118 0.69 .أتمتع بصحة جسمية مناسبة  (34)

 ** 0.002 0.54 .أمارس التمارين الرياضية بشكل دوري  (35)

 // 0.227 0.23 .أقوم بإجراء الكشف الطبي بشكل مستمر  (36)

 ** 0.003 0.52 .أتناول وجبات غذائية متكاملة بشكل يومي  (37)

 * 0.028 0.40 .أنا راض عن مظهر جسمي  (38)

 ** 1.118 0.69 .بنيتي الجسمية ضعيفة  (39)

 // 0.487 0.13 .إعاقتي ال تؤثر على مستوى الصحة العامة لدي  (40)
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 (12) رقم جدول
 االستبيانبعاد ألدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على " ت"نتائج اختبار   

 النفسي األمن استبيان أبعاد
 عدد 

 الفقرات

 منخفضي الدرجات

 (11=ن)
 مرتفعي الدرجات

 (11=ن)
قيمة 

 "ت"
مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 **1.118 10.2- 1.6 47.1 4.2 29.7 10 األمن النفسي األسري
 **1.118 9.9- 1.0 51.5 5.9 31.4 11 األمن النفسي المدرسي
 **1.118 11.5- 3.5 43.1 4.1 20.4 10 األمن النفسي االجتماعي
 **1.118 11.6- 1.5 32.1 3.0 17.8 7 األمن النفسي الصحي
 **1.118 12.5- 5.0 169.4 12.8 104.7 32 الدرجة الكلية للمقياس

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **        

تباااين ماااان خااااالل النتاااائج الموضااااحة فااااي الجااادول السااااابق وجااااود فاااروق جوهريااااة ذات داللااااة        
إحصائية بين المستجيبين مرتفعي الدرجات و المستجيبين منخفضي الدرجات بالنسبة للدرجاة الكلياة 

ز بااين مي اابعاااده ي  أو  االسااتبيان، وهااذا ياادل علااى أن االسااتبيانالدرجااة الكليااة ألبعاااد  ، وكااذلكللمقياااس
المساااااتجيبين ذوى الااااادرجات المرتفعاااااة والمساااااتجيبين ذوى الااااادرجات المنخفضاااااة فاااااي الدرجاااااة الكلياااااة 

مماااا يشاااير إلاااى  ،بفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال صااادق عاااال   االساااتبيانبعااااده، ومماااا يعناااي أن أو  ساااتبيانلال
للتمييااز بااين الاادرجات المرتفعااة والاادرجات المنخفضااة، ممااا ياادل علااى صااالحية  االسااتبيانصااالحية 
 .لإلجابة على الفروض و تساؤالت الدراسة االستبيان

 :Reliability االستبيانثبات  :  ثانياً 

 االسااتبياننفاس أن تعطاي هاذه االساتبانة نفااس النتيجاة لاو تام إعاادة  االساتبيانيقصاد بثباات         
يعني االساتقرار فاي  االستبيانأكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

فيمااا لااو تاام إعااادة توزيعهااا علااى أفااراد العينااة عاادة ماارات  ،نتااائج االسااتبانة وعاادم تغييرهااا بشااكل كبياار
ماان خااالل  االسااتبيانوقااد تحقااق الباحااث ماان ثبااات . (121  2112غــا  األ) معينااةخااالل فتاارات زمنيااة 

 :والتجزئة النصفية النتائج كالتالي (ألفا كرونباخ)طريقة معامل 
 : Alphaكرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  -1

 :  و الموضح كالتالي االستبيانلحساب ثبات  (لفا كرونباخأ)استخدم الباحث معامل 
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هاو تبااين الدرجاة ( 8ع)هاي مجماوع التبايناات للفقارات، ( ك 8ماج ع)عادد الفقارات، ( ن)حيث       
 (329: 1119حبيب ) .الكلية للمقياس

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق        
لقيااس الثباات، حياث وجاد  (ألفاا كرونبااح)تم حساب معامال  االستبيانبمحافظات غزة، وبعد تطبيق 

يتمتاع  االساتبيانوهذا دليل كاافي علاى أن (  1.98)الكلي يساوي  ستبيانلال (ألفا كرونباخ)ن قيمة أ
الكلاي باإلضاافة لقيماة  ستبيانلال (كرونباخ)بمعامل ثبات مرتفع، والجدول التالي يوضح معامل ألفا 

 .ربعةبعاد األهذا المعامل لأل
 (13)رقم  جدول

 من النفسي وابعاده  األ الستبانةوعدد الفقرات  (ألفا كرونباخ)يوض  قيمة معامل  
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات من النفسياأل استبيانبعاد أ

 1.53 10 األمن النفسي األسري

 1.56 11 األمن النفسي المدرسي

 1.23 10 األمن النفسي االجتماعي

 1.56 7 األمن النفسي الصحي

 1.98 32 الدرجة الكلية للمقياس

 

الدرجة الكلية تتمتع بدرجة عالية من و  االستبيانبعاد أل السابق أن جميع يتبين من الجدو       
 .على عينة الدراسة االستباينالثبات تجعل الباحث مطمئن إلى صالحية تطبيق 

 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق         
تام حسااب الثباات بطريقاة التجزئاة النصافية، حياث تام قسامة  االستبيانبمحافظات غزة، وبعد تطبيق 

إلى نصفين وكذلك بناود كال بعاد إلاى قسامين، حياث تام حسااب معامال االرتبااط باين  االستبيانبنود 
   ،حادهوكاذلك لكال بعاد علاى  ساتبيانماوع فقارات النصاف الثااني لالمجموع فقرات النصاف األول ومج

، وبعاد اساتخدام (1.52)الكلاي بهاذه الطريقاة  االساتبيانحيث بلاغ معامال االرتبااط لبيرساون لادرجات 
يتمتاع  االستبيان، وهذا يدل على أن (1.22)براون المعدلة أصبح معامل الثبات  -معادلة سبيرمان 

فقد تم حساب معاامالت الثباات لكال  ،بعادأربعة أمكون من  االستبيانوبما أن  ،بدرجة ثبات مرتفعة
و  (سااابيرمان باااراون)بعااااد ثااام قاااام الباحاااث بتعاااديل طاااول الثباااات باساااتخدام معادلاااة بعاااد مااان هاااذه األ

    .الجدول التالي يوضح معامالت الثبات
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 (14)رقم جدول
 وابعاده قبل و بعد التعديل لالستبيانيوض  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  

 من النفسياأل استبيانبعاد أ
معامل ارتباط 

 بيرسون

معامل الثبات بطريقة 

 سبيرمان براون المعدلة

 1.53 1.72 األمن النفسي األسري

 1.58 1.77 األمن النفسي المدرسي

 1.52 1.64 األمن النفسي االجتماعي

 1.64 1.45 األمن النفسي الصحي

 1.22 1.52 لالستبيانالدرجة الكلية 

ن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل جميعها أيتضح من الجدول السابق      
لى تطبيقه إيتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحث  االستبيانن أجاءت عالية وهذا يدل على 

 .على عينة الدراسة

 : االعتمادية/االستقاللاستبانة :  ثانياً 
 :وصف األداة وخطوات بنائها 

/ تااام بنااااء االساااتبانة بعاااد االطاااالع علاااى األدب الترباااوي والسااايكولوجي فاااي مجاااال االساااتقالل      
/ االعتمادية واإلعاقة البصرية، وكاذلك االطاالع علاى المقااييس واالختباارات التاي تناولات االساتقالل

 ( . 1984( ) مقياس هوفمان)و( للشناوي وعبد الرحمن)النفسي  مقياس االستقاللاالعتمادية مثل 
( ليكاارت) جابااة علااى فقاارات االسااتبانة حسااب مقياااس وتتاادرج اإلفقاارة، ( 81)األداة ماان تتكااون       

، (4)اإلجاباااة موافاااق و درجاااات، ( 7)اإلجاباااة موافاااق بشااادة لتصاااحيح العباااارات اإليجابياااة، بحياااث أن 
، علمااااًا بااااأن الفقاااارات (8)، واإلجابااااة معااااارض بشاااادة ( 8)معااااارض  ، اإلجابااااة(3)اإلجابااااة محايااااد و 

وهي الفقرات ( 83)، والفقرات السلبية عددها(8،4،7,6،7،87،20)الفقرات وهي( 5)اإليجابية عددها
( 811)كماااااا تبلاااااغ الدرجاااااة القصاااااوى لالساااااتبانة  (8،3،2،9,81,88,88،13،84,86,85,82,89)

 .درجة( 81)درجة والدرجة الصغرى
 :تم عمل صدقًا وثباتًا لالستبانة كما يتضح فيما يلي ولقد 

 . Validity االستبيانصدق : والً أ   

االعتمادية قام الباحث بحساب الصدق باستخدام الطرق  /االستقالل استبيانللتحقق من صدق      
 :التالية

 :مينصدق المحك   -1

  ( "8)انظر ملحق رقم " المتخصصينولية على عدد من تم عرض االستبانة في صورتها األ       
تام  وبعاد اطاالع المشارف عليهاا، في المجاالت التي لها عالقاة بموضاوع البحاث وعلاى ضاوء آرائهام

 . فما فوق( %27) االحتفاظ بالفقرات التي وصلت نسبة االتفاق عليها
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  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

ساااااق كاااال فقاااارة ماااان فقاااارات المقياااااس مااااع الدرجااااة الكليااااة يقصااااد باالتساااااق الااااداخلي ماااادى ات        
كال فقارة مان و  لالساتبيانبين الدرجة الكلياة  (سونلبير )وعليه تم حساب معامالت االرتباط ، للمقياس
ويتضااح ذلااك ماان ، لالسااتبيانالفقاارات بالدرجااة الكليااة ، وذلااك لمعرفااة ماادى ارتباااط االسااتبيانفقاارات 

 (11) رقم جدول                          :خالل الجدول التالي
  لالستبيانوالدرجة الكلية  االعتمادية/ االستقالل  استبيانمعامالت االرتباط بين فقرات   

رقم 

 الفقرة
 االعتمادية/ االستقالل  استبيانفقرات 

معامل 

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية
مستوى 

 الداللة

.بشكل مستقل لدي القدرة على اتخاذ القرارات  (1)  0.02 0.920 // 

. أعتمد على نفسي أثناء التنقل داخل البيت (2)  0.39 0.031 * 

.أعتمد على نفسي أثناء ارتداء مالبسي  (3)  0.02 0.901 // 

.أقوم باستخدام العصا أثناء المشي في الطريق  (4)  0.27 0.147 // 

.أطلب مساعدة اآلخرين أثناء المشي في الطريق  (5)  0.40 0.027 * 

. أقوم بمشاورة األهل عند القيام بخطوة ما (6)  0.47 0.009 ** 

.أناقش أصدقائي في األمور الخاصة بحياتي  (7)  -0.06 0.767 // 

 ** 0.010 0.46 أتناول الطعام بشكل مستقل بدون مساعدة اآلخرين.  (8)

.أتنقل بسهولة في المدرسة دون مساعدة أحد  (9)  0.34 0.038 ** 

.أنجز الواجبات المدرسية دون االعتماد على اآلخرين  (10)  0.38 0.040 * 

. أقوم بتشغيل التلفاز دون مساعدة اآلخرين (11)  0.59 0.001 ** 

.أشعر بالشوق إلى أسرتي عندما أكون بعيداً عنهم  (12)  0.33 0.076 // 

.أطلب من أبي المساعدة عندما تواجهني مشكلة ما  (13)  0.63 0.001 ** 

.أتمني أن يجلس والدي معي حتى أراهم باستمرار (14)  0.45 0.013 * 

.إن معتقداتي تتشابه مع معتقدات أسرتي  (15)  0.56 0.001 ** 

.أتمنى أال يغضب مني أحد من أفراد أسرتي  (16)  0.34 0.040 ** 

. في حمايته لي اً أود لو أن أبي لم يكن مبالغ (17)  0.28 0.130 // 

.أعتمد على أسرتي بدرجة عالية  (18)  0.60 0.001 ** 

.أشعر بعدم االرتياح إذا أخفيت أشياء عن والدي  (19)  0.33 0.041 ** 

.تقوم األسرة بمساعدتي في تدبير أمور حياتي  (20)  0.47 0.010 ** 

.أقوم باستخدام الهاتف المحمول دون مساعدة اآلخرين  (21)  0.29 0.124 // 

.أشعر بالوحدة عندما أبتعد عن أصدقائي  (22)  -0.15 0.420 // 

.أتضايق عندما يتدخل الوالدان في شؤون حياتي  (23)  0.47 0.009 ** 

. أشعر بأني قد خذلت أبي عند تقصيري بالدراسة  (24)  0.41 0.025 * 

.أشعر بالتوتر عندما أتأخر عن البيت وال أخبر أبي  (25)  0.31 0.037 ** 

.إن أهدافي المستقبلية تتشابه إلي حد ما مع أهداف أسرتي (26)  0.49 0.006 ** 

.أطلب مساعدة األهل واألصدقاء في حل مشاكلي الشخصية  (27)  0.60 0.001 ** 

.أعتمد على زمالئي في تحضير دروسي  (28)  0.08 0.679 // 

.أتضايق من تدخل أهلي المستمر في حياتي الدراسية  (29)  0.28 0.128 // 

. أقوم بتقليم أظافري دون مساعدة اآلخرين (30)  0.54 0.002 ** 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **         
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)داللة و عند مستوى ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
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االعتمادياة تتمتاع بمعااامالت  / االساتقالل اساتبيانن مان خاالل الجادول الساابق أن فقارات تباي         
، حياث تراوحات معااامالت (1.18)و (1.17)عناد مساتوى داللاة أقاال مان ارتبااط قوياة ودالاة إحصااائياً 

االعتماديااة وفقراتااه يتمتااع  / االسااتقالل اسااتبيان، وهااذا ياادل علااى أن (1.63 -1.38)االرتباااط بااين 
فقد تباين ، (89، 82، 88، 88، 85، 88، 5، 4، 3، 8)ما عدا الفقرات رقم ، بمعامل صدق عالي

 .االستبيانويجب حذفها من  نها غير دالة احصائياً أ

 ( :صدق المقارنة الطرفية) الصدق التمييزي  -3

إلاااى قسااامين ويقاااارن متوساااط الرباااع  االساااتبيانيم تعتماااد هاااذه المقارناااة فاااي جوهرهاااا علاااى تقسااا       
األعلااى فااي الاادرجات بمتوسااط الربااع األدنااى فااي الاادرجات، وبعااد توزيااع الاادرجات تاام إجااراء طريقاااة 

مان %( 87)وأقال  طالب وطالباة( 89)درجات الطلبة بعدد من %( 87)المقارنة الطرفية بين أعلى 
لعينتااين مسااتقلتين لكشااف ( ت)، حيااث تاام إيجاااد اختبااار طالااب وطالبااة( 89)درجااات الطلبااة بعاادد 

، والنتاااائج موضاااحة مااان خاااالل الجااادول  لالساااتبيانالفاااروق باااين المجماااوعين بالنسااابة للدرجاااة الكلياااة 
                ( 19) رقم جدول                                        :التالي

   االستبيانبعاد أعي ومنخفضي الدرجات على لدراسة الفروق بين متوسط مرتف" ت"نتائج اختبار  

 االعتمادية / االستقالل استبيان

 عدد 

 الفقرات

 منخفضي الدرجات

 (11=ن)

 مرتفعي الدرجات

 (11=ن)
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

81 49.86 12.44 80.14 5.61 -5.87 0.001 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **        

تباااين مااان خاااالل النتاااائج الموضاااحة فاااي الجااادول الساااابق وجاااود فاااروق جوهرياااة ذات داللاااة         
إحصائية بين المستجيبين مرتفعي الدرجات و المستجيبين منخفضي الدرجات بالنسبة للدرجاة الكلياة 

ز باين المساتجيبين ذوى الادرجات المرتفعاة والمساتجيبين مي اي   االساتبيانذا يدل على أن ، وهلالستبيان
بفقراتاااه يتمتااااع  االساااتبيان، ومماااا يعنااااي أن لالساااتبيانذوى الااادرجات المنخفضاااة فاااي الدرجااااة الكلياااة 

للتمييااز بااين الاادرجات المرتفعااة والاادرجات  االسااتبيانممااا يشااير إلااى صااالحية  ،بمعاماال صاادق عااال  
 .لإلجابة على فروض و تساؤالت الدراسة االستبيانالمنخفضة، مما يدل على صالحية 

 :Reliability  االستبيانثبات  : ثانيا 

لو تم إعاادة توزيعهاا أكثار مان  ،أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة االستبيانيقصد بثبات        
يعنااي االسااتقرار فااي نتااائج  االسااتبيانماارة تحاات نفااس الظااروف والشااروط، أو بعبااارة أخاارى أن ثبااات 
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االسااتبانة وعاادم تغييرهااا بشااكل كبياار فيمااا لااو تاام إعااادة توزيعهااا علااى أفااراد العينااة عاادة ماارات خااالل 
 (ألفاا كرونبااخ)مان خاالل طريقاة معامال  االساتبيانوقد تحقق الباحث من ثبات  ،فترات زمنية معينة

 :والتجزئة النصفية النتائج كالتالي
 :كرونباخ  –طريقة ألفا  -1

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق        
حياث وجاد لقيااس الثباات،  (معامال ألفاا كرونبااح)تم حساب  االستبيانبمحافظات غزة، وبعد تطبيق 

يتمتاع  االساتبيانوهاذا دليال كاافي علاى أن ( 1.28)الكلاي يسااوي  لالساتبيان (ألفا كرونباخ)أن قيمة 
 .على عينة الدراسة االستبيانإلى صالحية تطبيق  اً مما يجعل الباحث مطمئن، بمعامل ثبات مرتفع

 :طريقة التجزئة النصفية  -2

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق         
تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصافية، حياث تام قسامة  االستبيانبمحافظات غزة ، وبعد تطبيق 

إلااى نصاافين، حيااث تاام حساااب معاماال االرتباااط بااين مجمااوع فقاارات النصااف األول  االسااتبيانبنااود 
 االسااتبيانحيااث بلااغ معاماال االرتباااط لبيرسااون لاادرجات  ،تبيانلالسااومجمااوع فقاارات النصااف الثاااني 

المعدلاة أصابح معامال الثباات  (باراون سابيرمان)، وبعاد اساتخدام معادلاة (1.65)الكلي بهذه الطريقة 
معاااامالت الثباااات  أن يتضاااحو ، يتمتاااع بدرجاااة ثباااات مرتفعاااة االساااتبيان، وهذايااادل علاااى أن (1.21)

يتمتااع  االسااتبيانن أوهااذا ياادل علااى  ،عااديل جميعهااا جاااءت عاليااةبطريقااة التجزئااة النصاافية بعااد الت
 .طبيقه على عينة الدراسة لتبدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحث 

 : جودة الحياةاستبانة :  ثالثاً 
 :وصف األداة وخطوات بنائها 

تاام بناااء االسااتبانة بعااد االطااالع علااى األدب التربااوي والساايكولوجي فااي مجااال جااودة الحياااة        
واإلعاقاااة البصااارية، وكاااذلك االطاااالع علاااى المقااااييس واالختباااارات التاااي تناولااات جاااودة الحيااااة مثااال 

، ومقياس جودة الحيااة مان إعاداد منظماة 2007)حسن وآخرون،) في دراسة ( SS-QOI)مقياس 
 (. .211) العالمية في دراسة عايش الصحة 
 :فقرة تتوزع على أربعة أبعاد وهي ( 32)األداة من تتكون 

 فقرة( 83)ويتكون من ، الرضا عن الحياة :البعد االول. 
 فقرات( 9)ويتكون من ، مل في المستقبلاأل :البعد الثاني. 
 فقرات( 5)ويتكون من ، الكفاية االقتصادية :البعد الثالث. 
  اتفقر ( 9)ويتكون من ، الدعم والمساندة االجتماعية :الرابعالبعد. 
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لتصاحيح العباارات اإليجابياة، ( ليكارت) وتتدرج اإلجابة على فقارات االساتبانة حساب مقيااس        
، اإلجاباااة (.)، واإلجاباااة محاياااد (4)درجاااات، واإلجاباااة موافاااق ( 7)بحياااث أن اإلجاباااة موافاااق بشااادة 

 قارات وهاي الف( 6.)، علمًا باأن الفقارات اإليجابياة عاددها(1)، واإلجابة معارض بشدة ( 2)معارض 
(1،2،.،4،7،6،5،8،9،11،11،12،1.،14،17،16،15،18،19،20،21،22،2.،24،

 وهاااي الفقااارات( 2)والفقااارات السااالبية عاااددها، (8.،6،37.،7.،4.،2،33.،1.،26،28،29،30
 .درجة( 32)درجة والدرجة الصغرى( 891)كما تبلغ الدرجة القصوى لالستبانة  (87،85)

 :لالستبانة كما يتضح فيما يلي ولقد تم عمل صدقًا وثباتًا 
 .Validity االستبيانصدق : والأ

 :جودة الحياة قام الباحث بحساب الصدق باستخدام الطرق التالية استبيانللتحقق من صدق 

 :مينصدق المحك   -1

  ("8)انظر ملحق رقم " ولية على عدد من المتخصصينتم عرض االستبانة في صورتها األ        
تام  وبعاد اطاالع المشارف عليهاا، في المجاالت التي لها عالقاة بموضاوع البحاث وعلاى ضاوء آرائهام

 .فما فوق%( 27)االحتفاظ بالفقرات التي وصلت نسبة االتفاق عليها 
  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي -2

يقصاااد باالتساااااق الااااداخلي مااادى اتساااااق كاااال فقااارة ماااان فقاااارات االختباااار مااااع الدرجااااة الكليااااة         
بعااااد االختباااار أوعلياااه تااام حسااااب معاااامالت االرتبااااط لبيرساااون باااين درجاااة كااال بعاااد مااان ، لالساااتبانة

والدرجة الكلية لالختبار، ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعاد علاى حاده والدرجاة الكلياة 
بعااد بالدرجاة الكلياة لالختباار وكاذلك لمعرفاة مادى عد على حده، وذلاك لمعرفاة مادى ارتبااط األلكل ب

 :ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل بعد على حده، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي
 (11) رقم جدول

  لالستبيانوالدرجة الكلية  جودة الحياة استبيانبعاد أمعامالت االرتباط بين  

الدعم والمساندة 

 االجتماعية
الكفاية 

 االقتصادية
االمل في 

 المستقبل
الرضا عن 

 الحياة
 المجموع 

 الكلي
 جودة الحياة استبيانبعاد أ

    
 المجموع الكلي 1

   
 الرضا عن الحياة 0.916** 1

  
 مل في المستقبلاأل 0.630* \\0.077 1

 
 الكفاية االقتصادية 0.660** *0.346 **0.516 1

 الدعم والمساندة االجتماعية 0.848** **0.630 **0.660 **1.242 1

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **         
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
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جاودة الحيااة تتمتاع بمعاامالت ارتبااط قوياة ودالاة  اساتبيانبعااد أن أن مان الجادول الساابق تباي         
بعاااااد أ، وهااااذا ياااادل علااااى أن (1.98 – 1.66)، حيااااث تراوحاااات معااااامالت االرتباااااط بااااين إحصااااائياً 
 . تتمتع بمعامل صدق عالي االستبيان

بعاااد فقاد تاام إجااراء معااامالت االرتباااط باين فقاارات كاال بعااد ماان أربعااة ألديااه  االسااتبيانوبماا أن       
 :بعاد والدرجة الكلية لكل بعد على حده، ويتضح ذلك من خالل الجداول التاليةاأل

 ( 12)رقم  جدول

 ول والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فقرات البعد األ 

رقم 

 الفقرة
 فقرات بعد الرضا عن الحياة

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

.في حياتي  المهمةلدي القدرة على اتخاذ القرارات  (1)  0.36 0.044 ** 

.قدراتي العقلية تؤهلني للتفوق في الدراسة  (2)  0.61 0.001 ** 

.أحاول الترفيه عن نفسي مرة كل أسبوع  (3)  0.56 0.001 ** 

.استخدم الحاسوب واالنترنت  (4)  0.35 0.041 ** 

.أشعر بالحيوية والنشاط  (5)  0.69 0.001 ** 

.أستلقي على السرير لبعض الوقت  (6)  0.19 0.317 // 

.أستغل وقت فراغي بأشياء تفيدني  (7)  0.23 0.214 // 

.أشعر بالسرور لالستماع إلى المذياع والتلفاز (8)  0.41 0.025 * 

.به أعتقد بأنني شخص اجتماعي مرغوب  (9)  0.69 0.001 ** 

.أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن (10)  0.46 0.010 ** 

.أنا راض عن الوقت الذي أقضيه مع الناس  (11)  0.50 0.005 ** 

.أنا راض عن حياتي ووضعي االجتماعي عموماً  (12)  0.57 0.001 ** 

.أنا راض عن أسرتي كما هي  (13)  0.74 0.001 ** 

.توجد أعراض أو أفكار غريبة تراودني  (14)  0.18 0.348 // 

.أنا راض عن الخدمات الصحية المتاحة  (15)  0.20 0.284 // 

.أشعر بالسعادة في حياتي واالرتياح وعدم التوتر  (16)  0.73 0.001 ** 

.أنا راض عن مستواي التعليمي  (17)  0.67 0.001 ** 

.القراءة أنا راض عن طريقة بريل في  (18)  0.27 0.148 // 

.أشعر بالمتعة عند قراءة كتاب جديد  (19)  0.26 0.157 // 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)داللة و عند مستوى ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

تتمتاع بمعاامالت ( الرضاا عان الحيااة)ول الجدول السابق أن فقارات البعاد األن من خالل تبي          
، حياث تراوحات معااامالت (1.18)و( 1.17)عناد مساتوى داللاة أقاال مان ارتبااط قوياة ودالاة إحصااائياً 

، ، وهاذا يادل علاى أن البعاد األول وفقراتاه يتمتاع بمعامال صادق عاالي(1.54 -1.37)االرتباط بين 
وباذلك يجاب  حصاائياً إت غيار داال   انهاأباين تفقاد ، (89، 82، 87، 84، 5، 6)ما عدا الفقرات رقام 

                        .االستبيانحذفها من 
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 (11)رقم  جدول

 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد 

رقم 

 الفقرة
 مل في المستقبلفقرات بعد األ

معامل 

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية
مستوى 

 الداللة

.أرغب في الحصول على وظيفة بعد التخرج من الجامعة  (20)  0.50 0.005 ** 

.أفكر بالزواج مستقبالً  (21)  0.42 0.020 * 

.أرغب بااللتحاق في الجامعة بعد إتمام الثانوية العامة  (22)  0.56 0.001 ** 

.أفكر في السفر للخارج إلكمال دراستي  (23)  0.39 0.034 * 

.لدي تفاؤل تجاه مستقبلي  (24)  0.65 0.001 ** 

.أطمح ألكون شخصاً ذو قيمة بين أفراد المجتمع  (25)  0.42 0.019 * 

.أتخيل بأن مستقبلي مشرق  (26)  0.71 0.001 ** 

.أفضل العمل في مؤسسات تأهيل المعاقين بعد إكمال دراستي  (27)  0.19 0.304 // 

.لدي القدرة على مواجهة الصعوبات التي تواجهني في حياتي  (28)  0.60 0.001 ** 

.أسعى ألن أكون شخصاً مميزاً بين أفراد أسرتي  (29)  0.49 0.006 ** 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

تتمتااااع ( ماااال فااااي المسااااتقبلاأل)الثاااااني ن ماااان خااااالل الجاااادول السااااابق أن فقاااارات البعااااد تبااااي          
، حياث تراوحات (1.18)و (1.17)بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة أقال مان 

، وهاااذا يااادل علاااى أن البعاااد الثااااني وفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال (1.58 -1.39)معاااامالت االرتبااااط باااين 
وبالتاالي يجاب حاذفها مان  الاة احصاائياً نهاا غيار دأفقاد تباين ، (85)ما عادا الفقارة رقام ، صدق عالي
 (21)رقم  جدول                                   .االستبيان

                           معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد                                  
                                   

 الفقرة
 فقرات بعد الكفاية االقتصادية

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

.وضعي المادي يساعدني على تحقيق أهدافي وآمالي  (30)  0.83 0.001 ** 

.تقوم األسرة بتلبية جميع احتياجاتي المادية  (31)  0.81 0.001 ** 

.وضعي االقتصادي يقف عقبة أمام تحقيق آمالي  (32)  0.71 0.001 ** 

.أتلقى مصروفي الشخصي بشكل منتظم  (33)  0.55 0.002 ** 

.مصروفي الشخصي ال يكفي لتغطية كافة احتياجاتي  (34)  0.61 0.001 ** 

.أنا راض عن الطريقة التي أحصل بها على مصروفي  (35)  0.71 0.001 ** 

.مصروفي يكفي لإلنفاق على المرح والتسلية  (36)  0.78 0.001 ** 

.ينتابني الخجل عندما أطلب مصروفي الشخصي من أبي  (37)  0.30 0.108 // 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
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تتمتاع بمعاامالت ( الكفاياة االقتصاادية)تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات البعد الثالث        
، حيث تراوحت معاامالت االرتبااط باين 1.18عند مستوى داللة أقل من  ارتباط قوية ودالة إحصائياً 

ماا عادا الفقارة ، ، وهذا يدل على أن البعد الثالث وفقراته يتمتع بمعامال صادق عاالي(1.23 -1.77)
 .االستبيانحصائيا ويجب حذفها من إفقد تبين انها غير دالة  (35)

 (21)رقم  جدول
 معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد  

رقم 

 الفقرة
 فقرات بعد الدعم والمساندة االجتماعية

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

مستوى 

 الداللة

.زارني أحد أصدقائي األسبوع الماضي  (38)  0.54 0.002 ** 

.لدي الوقت الكافي لالستمتاع بالصداقات  (39)  0.24 0.192 // 

.أجد من يهتم بأخباري ويتابعها باهتمام  (40)  0.67 0.001 ** 

.أفتخر بوجودي في أسرة ال مثيل لها  (41)  0.64 0.001 ** 

.أنا راض عن عدد أصدقائي  (42)  0.43 0.019 ** 

.أشعر بأن األهل يستمعون لما أقول  (43)  0.64 0.001 ** 

.مناقشة األمور الخاصة بي نجلس سوياً من أجل  (44)  0.65 0.001 ** 

.يسعدني تواجدي مع أشخاص اجتماعيين مريحين  (45)  0.63 0.001 ** 

.أشعر بأنني عبء على أسرتي  (46)  0.36 0.052 // 

.أسرتي تسعى جاهدة لملء وقت فراغي  (47)  0.50 0.005 ** 

.المدرسةأتلقى الدعم النفسي من المرشد التربوي في  (48)  0.41 0.025 * 

 غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند ** 
 61..1تساوي ( 1.17)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 
 .1.46تساوي ( 1.11)و عند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية 

تتمتاع ( الادعم والمسااندة االجتماعياة)الساابق أن فقارات البعاد الراباع تبين مان خاالل الجادول         
، حيث تراوحت (1.18)و  (1.17)عند مستوى داللة أقل من  بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً 

، وهاااذا يااادل علاااى أن البعاااد الراباااع وفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال (1.65 -1.48)معاااامالت االرتبااااط باااين 
 حصاائياً إن هااتين الفقارتين غيار داالت أفقاد تباين ، (46)والفقارة رقام(39)قارةما عدا الف ،صدق عالي

 .االستبيانوبالتالي يجب حذفهم من 

 ( :صدق المقارنة الطرفية) الصدق التمييزي  -3

إلااى قساامين ويقااارن متوسااط الربااع  االسااتبيانتعتمااد هااذه المقارنااة فااي جوهرهااا علااى تقساايم         
ط الربااع األدنااى فااي الاادرجات، وبعااد توزيااع الاادرجات تاام إجااراء طريقاااة األعلااى فااي الاادرجات بمتوساا
مان %( 87)وأقال  طالب وطالباة( 89)درجات الطلبة بعدد من %( 87)المقارنة الطرفية بين أعلى 
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لعينتااين مسااتقلتين لكشااف ( ت)، حيااث تاام إيجاااد اختبااار طالااب وطالبااة( 89)درجااات الطلبااة بعاادد 
وكاذلك الدرجاة الكلياة لكال بعاد علاى حااده،  لالسااتبيانللدرجاة الكلياة الفاروق باين المجماوعين بالنسابة 

 :والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي

 ( 22) رقم جدول
  االستبيانبعاد ألدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على " ت"نتائج اختبار  

 الحياة جودة استبيان أبعاد
 دعد

 الفقرات

 منخفضي الدرجات

 (11=ن)

 مرتفعي الدرجات

 (11=ن)
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 0.001** 7.32- 2.67 60.14 7.95 37.00 83 الرضا عن الحياة

 0.001** 11.47- 1.77 42.38 2.50 29.33 9 االمل في المستقبل

 0.001** 15.38- 2.62 31.63 1.68 13.86 7 الكفاية االقتصادية

 0.001** 8.74- 2.65 40.00 4.81 21.86 9 االجتماعيةالدعم والمساندة 

 0.001** 8.88- 10.24 169.29 13.92 111.29 32 الدرجة الكلية للمقياس

        غير دالة//             1.17دالة عند *             1.18دالة عند **        

تباااين ماااان خااااالل النتاااائج الموضااااحة فااااي الجااادول السااااابق وجااااود فاااروق جوهريااااة ذات داللااااة        
إحصائية بين المستجيبين مرتفعي الدرجات و المستجيبين منخفضي الدرجات بالنسبة للدرجاة الكلياة 

ز بااين مي اابعاااده ي  أو  االسااتبيان، وهااذا ياادل علااى أن االسااتبيان، وكااذلك الدرجااة الكليااة ألبعاااد لالسااتبيان
المساااااتجيبين ذوى الااااادرجات المرتفعاااااة والمساااااتجيبين ذوى الااااادرجات المنخفضاااااة فاااااي الدرجاااااة الكلياااااة 

مماااا يشاااير إلاااى  ،بفقراتاااه يتمتاااع بمعامااال صااادق عاااال   االساااتبيانبعااااده، ومماااا يعناااي أن أو  لالساااتبيان
ة يللتمييااز بااين الاادرجات المرتفعااة والاادرجات المنخفضااة، ممااا ياادل علااى صااالح االسااتبيانصااالحية 
 .تساؤالت الدراسةلإلجابة على الفروض و  االستبيان

 :Reliability  االستبيان ثبات:  ثانياً 

أن تعطي هذه االستبانة نفاس النتيجاة لاو تام إعاادة توزيعهاا أكثار مان  االستبيانيقصد بثبات        
يعنااي االسااتقرار فااي نتااائج  االسااتبيانماارة تحاات نفااس الظااروف والشااروط، أو بعبااارة أخاارى أن ثبااات 

االسااتبانة وعاادم تغييرهااا بشااكل كبياار فيمااا لااو تاام إعااادة توزيعهااا علااى أفااراد العينااة عاادة ماارات خااالل 
 (ألفاا كرونبااخ)مان خاالل طريقاة معامال  االساتبيانوقد تحقق الباحث من ثبات  ،فترات زمنية معينة
 :كالتالي ،النتائجو والتجزئة النصفية 
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 : خكرونبا –طريقة ألفا  -1

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق         
لقيااس الثباات، حياث وجاد  (ألفاا كرونبااح)تم حساب معامال  االستبيانبمحافظات غزة، وبعد تطبيق 

يتمتااع  سااتبياناالوهااذا دلياال كااافي علااى أن  ،(1.91)الكلااي يساااوي  لالسااتبيانأن قيمااة ألفااا كرونباااخ 
الكلاي باإلضاافة لقيماة  لالساتبيانبمعامل ثباات مرتفاع، والجادول التاالي يوضاح معامال ألفاا كرونبااخ 

 ( 23) رقم جدول                    .ربعةبعاد األهذا المعامل لأل

 بعاده  أو  جودة الحياة الستبيانيوض  قيمة معامل ألفا كرونباخ وعدد الفقرات 

 عدد الفقرات جودة الحياة ستبيانابعاد أ
معامل ألفا 

 كرونباخ

 1.24 83 الرضا عن الحياة

 1.67 9 مل في المستقبلاأل

 1.27 7 الكفاية االقتصادية

 1.54 9 الدعم والمساندة االجتماعية

 1.91 32 لالستبيانالدرجة الكلية 

والدرجة الكلية تتمتع بدرجة عالية من  االستبيانبعاد أن من الجدول السابق أن جميع يتبي        
 .على عينة الدراسة االستبيانإلى صالحية تطبيق  اً الثبات تجعل الباحث مطمئن

 :طريقة التجزئة النصفية -2

 ماااان الطلبااااة المعاااااقين بصاااارياً ( 31)علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا  االسااااتبيانتاااام تطبيااااق        
حسااب الثباات بطريقاة التجزئاة النصافية، حياث تام قسامة تام  االستبيانبمحافظات غزة، وبعد تطبيق 

إلى نصفين وكذلك بناود كال بعاد إلاى قسامين، حياث تام حسااب معامال االرتبااط باين  االستبيانبنود 
، وكاذلك لكال بعاد علاى حاده ،لالساتبيانمجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني 

، وبعاد اساتخدام (1.51)الكلي بهذه الطريقة  االستبيان لدرجات (لبيرسون)حيث بلغ معامل االرتباط 
يتمتاع  االساتبيان، وهذا يادل علاى أن (1.28)المعدلة أصبح معامل الثبات  (براون سبيرمان)معادلة 

فقد تم حساب معاامالت الثباات لكال  ،بعادأربعة أمكون من  االستبيانوبما أن  ،بدرجة ثبات مرتفعة
و  (سااابيرمان باااراون)ثااام قاااام الباحاااث بتعاااديل طاااول الثباااات باساااتخدام معادلاااة  ،بعاااادبعاااد مااان هاااذه األ

   .الجدول التالي يوضح معامالت الثبات
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 (24)رقم  جدول

 بعاده قبل وبعد التعديلأو  لالستبيانيوض  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  

 معامل ارتباط بيرسون جودة الحياة استبيانبعاد أ
بطريقة سبيرمان  معامل الثبات

 براون المعدلة

 1.11 1.92 الرضا عن الحياة

 1.91 1.11 مل في المستقبلاأل

 1.21 1.11 الكفاية االقتصادية

 1.21 1.99 الدعم والمساندة االجتماعية

 1.22 1.11 لالستبيانالدرجة الكلية 

        

التجزئة النصفية بعد التعديل جميعها ن معامالت الثبات بطريقة أيتضح من الجدول السابق       
يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحث الى  االستبيانن أوهذا يدل على  ،جاءت عالية

 . ةتطبيقه على عينة الدراس

 :األســاليـب اإلحصـــائيـة

 Statisticalقااام الباحااث بتفريااغ وتحلياال االختبااار ماان خااالل برنااامج التحلياال اإلحصااائي       

Package for the Social Sciences  (SPSS 17.0) وقاد تام اساتخدام األسااليب اإلحصاائية ،
 :التالية

النسبة المئوياة والمتوساط الحساابي واالنحاراف المعيااري يساتخدم هاذا : إحصاءات وصفية منها -8
رات ر مااا ويفيااد الباحااث فااي وصااف متغي اااألماار بشااكل أساسااي بهاادف معرفااة تكاارار فئااات متغي اا

  .الدراسة

ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكل بعاد مان (: الوزن النسبي)المتوسط الحسابي النسبي  -8
 .بعاداأل

 .لمعرفة ثبات فقرات االختبار(: Cronbach's Alpha) (ألفا كرونباخ)معامل  -3

ويساتعمل للتاكاد مان أن   (Split half methods)معامال الثباات بطريقاة التجزئاة النصافية  -4
 .االستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة

للتحقاااق مااان صااادق (: Person Correlation Coefficient) (بيرساااون)معامااال ارتبااااط  -7
. االتسااااق الاااداخلي باااين فقااارات االختباااار والدرجاااة الكلياااة لالساااتبانة و لقيااااس درجاااة االرتبااااط

 .اتيستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغير 
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 .لتعديل ثبات االختبار (سبيرمان براون)معادلة  -6

منخفضاااااي الااااادرجات و للمقارناااااة باااااين متوساااااطات مرتفعاااااي الااااادرجات (: T-Test)اختباااااار  ت  -5
، و لمعرفااة مااا إذا كااان هناااك فااروق فااي أبعاااد الدراسااة بالنساابة أبعاااد االسااتبانةبالنساابة لجميااع 

 .ونوع االعاقةر الجنس لمتغي  

لدراساااة الفروقاااات فاااي األبعااااد ( One-Way ANOVA) األحاااادي اختباااار تحليااال التبااااين  -2
 .للعينةالمرحلة الدراسية  بالنسبة لمتغير

رات العواماال ر ماان متغي االمعرفااة اتجاااه الفااروق وداللتهااا بااين فئااات كاال متغي اا  (LSD)اختبااار  -9
 .أبعاد االستبانةالديمغرافية وتأثيرها على أبعاد 

يجاااد العالقااة التنبؤيااة مااا بااين إل(Simple Linear Regression)تحلياال االنحاادار الخطااي  -81
 .االعتمادية وجودة الحياة/ األمن النفسي وبين االستقالل
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 الفصـل الخامـس
 

 نتائـج الدراسـة 
سيعرض الباحث في هذا الفصل نتائج الدراسة ومن ثم تفسيرها ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري 

 وخصوصية المجتمع الفلسطيني وواقعه المعاصروالدراسات السابقة 
 

   وتفسيرها ومناقشتها نتائج تساؤالت الدراسةعرض 

 

   وتفسيرها ومناقشتها نتائج فرضيات الدراسةعرض 

 
  ر عام ومناقشة عامة لنتائج الدراسةيتفس 
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 :تســاؤالت الدراسة عرض نتائج : أوالً 
 

 :تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية 
المعاقين بصريًا من طلبة المرحلة اإلعداديـة والثانويـة فـي ما مستوى األمن النفسي لدى  .1

 محافظات غزة ل

لدى المعاقين بصريًا من طلبة المرحلاة من النفسي ف على مستوى كل بعد من أبعاد األللتعر         
فاااات المعيارياااة ، قاااام الباحاااث بحسااااب المتوساااطات واالنحرااإلعدادياااة والثانوياااة فاااي محافظاااات غااازة

ويتضاااح ذلاااك مااان خاااالل  ،مااان النفساااي والدرجاااة الكلياااة للبعااادبعااااد األأوالاااوزن النسااابي لكااال بعاااد مااان 
 :الجدول التالي

 (21) رقم جدول
 من النفسي و أبعادهيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لأل 

 االبعاد
عدد 

 الفقرات

 الدرجة

 الكلية 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

%النسبي  
 الترتيب

 8 75.71 6.8 37.9 71 81 األمن النفسي األسري

 8 74.10 8.0 40.8 77 88 األمن النفسي المدرسي

 4 66.64 8.0 33.3 71 81 األمن النفسي االجتماعي

 3 51.93 5.0 24.8 37 5 األمن النفسي الصحي

 . 91.26 22.3 136.9 871 31 من النفسي الكلياأل

 811يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
 

سااري قااد أحتاال المرتبااة األولااي ماان ماان النفسااي األل السااابق أن بعااد األن ماان خااالل الجاادو تبااي        
درجااة وبااانحراف معياااري  (53.9)فقااد بلااغ متوسااط درجاتااه ،(%57.5)حيااث األهميااة وبااوزن نساابي 

لااديهم درجااات  درجااة، وهااذا يشااير إلااى أن طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة المعاااقين بصاارياً  (6.2)
حتاال بعااد االماان النفسااي المدرسااي المرتبااة ا، فااي حااين (%57.5)جياادة بالنساابة لهااذا البعااد و بنساابة 

 عدادياة والثانوياة المعااقين بصارياً وهذا يشير إلى أن طلبة المرحلاة اإل (%54.8)الثانية وبوزن نسبي
من النفسي الصحي المرتباة ، في حين احتل بعد األ(%54.8)بنسبة لديهم درجات جيدة لهذا البعد و 

 .(%66.6)من النفسي االجتماعي بوزن نسبيبعد األ خيراً أ، و (%51.9)بوزن نسبي الثالثة و 
االنحاااراف و (836.9)المتوساااط الحسااابي للبعااادغ لقاااد بلاا مااان النفسااي الكلااايأمااا بالنسااابة لبعااد األ      

هاااذا يااادل علاااى أن طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة و  (% ..98)و باااوزن نسااابي يسااااوي (88.3)المعيااااري 
بالنسااابة لبعاااد األمااان النفساااي  الاااذين شاااملتهم الدراساااة لاااديهم درجاااات جيااادة والثانوياااة المعااااقين بصااارياً 

 .الكلي
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 ( 1) رقم شكل
الذين شملتهم الدراسة في  من النفسي وأبعاده للمرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصرياً والترتيب لألن األوزان النسبية يبي  

 محافظات غزة

 
حياث بلاغ الاوزن النسابي لألمان النفساي لادى (  8119) وتتفق هذه النتيجة ماع  دراساة عقال        

كما اتفقت مع دراسة خويطر  الدراسة،فره بدرجة جيدة لدى عينة أي تو  ،(%58.87)المعاقين بصرياً 
متاااوفر ( المطلقاااة واألرملاااة ) ة الفلساااطينية أحياااث كاااان مساااتوى األمااان النفساااي لااادى المااار (  8188) 

إن األمن النفسي لدى العااملين حيث (  8113) ، واختلفت مع دراسة الخضري بدرجة مرتفعة نسبياً 
 . بمراكز اإلسعاف متوفر بدرجة متوسطة

 

األسري، المدرسي، االجتماعي، ) ائج أبعاد األمن النفسي بأن ترتيب نت ،لباحثويرى ا       
سري على من النفسي األويرجع الباحث تفوق األ تل درجة كبيرة لدى المعاق بصريًا،اح( الصحي

األبعاد األخرى يرجع إلى اهتمام األسر الفلسطينية بقطاع غزة بشريحة المعاقين بصريًا مما يدل 
 أن (311-211: 1121ن   زهرا)، ويرى لكامل عند األسر في التعامل مع هذه الشريحةعلى الوعي ا
وعقااب وتاسلط وديمقراطية  ها مان تاسامحوأساليب ،بعملية التنشئة االجتماعية يتحدد األمن النفسي
المواقف االجتماعية في بيئة و ويرتبط بالتفاعال االجتمااعي والخبارات  ،وكراهية حبو  وتقبل ورفض

  .آمنة غير مهددة 

وكذلك أيضًا التقل درجات األمن النفسي المدرسي عن األسري وذلك الهتمام المدارس بذوي   
 تلبية احتياجاتهم المعاقين بصريًا وبذل أقصى الجهود من أجل االحتياجات الخاصة وخاصة 

إيجابيًا على ينعكس أن األمن النفسي  (211: 1121ن   زهرا)، ويرى وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية
فهو متوفر أيضًا بدرجة  ،أما األمن النفسي الصحي ،التحصيل الدراسي وفي اإلنجاز بصفة عامة

عالية عند المعاقين بصريًا ويرجع ذلك إلى مدى االهتمام بتقديم الخدمات الصحية المجانية 
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فهو األقل  ،، أما األمن النفسي االجتماعيالخصوصوجه للمعاقين عمومًا والمعاقين بصريًا على 
ا المعاقون هنسبيًا بين األبعاد األخرى ويرجع ذلك إلى عدم توفر اإلمكانات الالزمة التي يحتاج

سواء كانت الحكومية أو الخاصة في توفير  ،بصريًا مع عدم إنكار الجهود التي تبذلها المؤسسات
مًا فإن توفر األمن النفسي الكلي لدى المعاقين بصريًا بهذه النسبة ، وعمو ياً احتياجات المعاقين بصر 

سواء من قبل األسرة أو  ،ه الشريحةالعالية جدًا حسب النتائج التي ظهرت يرجع إلى االهتمام بهذ
المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل بكل 

 . جهد على توفير احتياجات المعاقين بصريًا 
 

المعاقين بصريًا مـن طلبـة المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة االعتمادية لدى /ما مستوى االستقالل .2
 في محافظات غزة ل

المعااقين بصاريًا مان طلباة المرحلاة اإلعدادياة االعتمادية لادى /االستقاللللتعرف على مستوى       
ي والااوزن النساابي لبعااد محافظااات غاازة، قااام الباحااث بحساااب المتوسااط واالنحااراف المعيااار  والثانويااة
 :االعتمادية، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي/االستقالل

 (29) رقم جدول
 االعتمادية/لالستقالل يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 االبعاد
عدد 
 الفقرات

 الدرجة
 الكلية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

 65.68 10.9 65.6 811 81 االعتمادية/ االستقالل

 811الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على 
        

االعتمادياة الكلاي فلقاد بلاغ المتوساط / تبين من خالل الجدول السابق بالنسابة لبعاد االساتقالل       
و هاااذا يااادل  (% 65.6)و باااوزن نسااابي يسااااوي( 81.9)واالنحاااراف المعيااااري (65.6)الحساااابي للبعاااد

الاااذين شاااملتهم الدراساااة لاااديهم درجاااات  علاااى أن طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة المعااااقين بصااارياً 
 .االعتمادية الكلي/ بالنسبة لبعد االستقالل متوسطة
فاااااااااي بعاااااااااد  متوساااااااااطةعلاااااااااى درجاااااااااة  باااااااااأن حصاااااااااول المعااااااااااقين بصااااااااارياً  ،ويااااااااارى الباحاااااااااث       

عتماد على الذات ومحاولتهم لال ،جادة لدى المعاقين بصرياً االعتمادية يرجع إلى الرغبة ال/االستقالل
، والبحاث عان ات التاي نتجات عان اإلعاقاة البصاريةقينبع من رغبتهم في محاولة التغلب على المعو  

ف النفسي واالجتماعي مع المحيطين ويجب علينا أن ال نغفل اإلرادة الصلبة لادى بدائل أخرى للتكي  
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ولكانهم يصاطدمون  ،ألزماات النفساية واالجتماعياة التاي يتعرضاون لهااالمعاقين فاي محاولاة تخطاي ا
ااة عنااد أصااحاب اإلعاقااة  بااالظروف التااي نتجاات عاان اإلعاقااة البصاارية بساابب انعاادام الرؤيااة وخاص 
البصارية الكلياة مماا يادفعهم إلاى االعتمااد علاى األخارين فاي بعاض األماور، وهاذا ماا يفسار حصااول 

أن   (58:2000 منصـــور) ويااارى االعتمادياااة،/المعااااقين بصاااريًا علاااى درجاااات متوساااطة فاااي االساااتقالل
 ،عملية االستقالل النفسي تمثل ماا يعارف بعملياة التحارر مان سالطة الوالادين وعملياة الفطاام النفساي

ر ماان قيااود اإلعاقااة والمتمثلااة فااي االعتماااد وبالنساابة للمعاااقين بصااريًا تاازداد الرغبااة لااديهم فااي التحاار  
 أناه ينظار (633:1955 إبراهيم هرمز)ويرى  على الوالدين والمحيطين في األسرة في توفير احتياجاتهم،

عااان تحكااام الوالااادين  أناااه العملياااة التاااي يصااابح فيهاااا المراهاااق مساااتقالً  ،إلاااى االساااتقالل النفساااي علاااى
، وياارى الباحااث أن المااراهقين ماان المعاااقين وغيرهمااا ماان الراشاادين فااي ساابيل االعتماااد علااى الااذات
لايص لقوياة فاي تحقياق االساتقالل النفساي وتقبصريًا والتي تتركز عليهم عيناة الدراساة لاديهم الرغباة ا

حالاااة االعتمادياااة علاااى اآلخااارين، وذلاااك الجتمااااع الخصاااائص النفساااية للمعااااقين بصاااريًا فاااي مرحلاااة 
ر ماان االعتماااد علااى المراهقااة والتااي يتساااوون بهااا مااع العاااديين فااي دافااع االسااتقالل النفسااي والتحاار  

اعية الناجمة عن اإلعاقة البصرية والتي يشعر بها اآلخرين، باإلضافة إلى المشاكل النفسية واالجتم
يساعى جاهادًا إلاى االساتقالل  في توفير احتياجاته، والتاي تدفعاه إلاى أن المعاق بأنه يرتبط باآلخرين

    . والتقليل من االعتماد على المحيطين
والبعد عن  يجب على األسرة والمؤسسات أن تساعد المعاقين بصريًا على تحقيق االستقالليةو       

والبعاد عان  ألنهام مان وجهاة نظاري يحتااجون للمزياد مان االساتقالل النفساي ،االعتماد على اآلخارين
، وال نغفااال نعااام اهلل عزوجااال علاااى العبااااد فهاااو عنااادما ابتلاااى المعااااق بصاااريًا االعتمااااد علاااى اآلخااارين

اإلنساااان ن أقاااوى ماان بحرمانااه ماان حاساااة البصاار فهاااو يعوضااه بقاااوة الحااواس األخااارى التااي قاااد تكااو 
أنااه يعاااني ماان صااعوبات نتيجااة  ،، كمااا يحاااول المعاااق بصااريًا أن ال يظهاار لألخاارينالعااادي السااليم

 . فقدانه حاسة البصر ويحاول أن يظهر استقالليته 
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فــي  المعــاقين بصــريًا مــن طلبــة المرحلــة اإلعداديــة والثانويــةمــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى  .3
 محافظات غزة ل

المعاقين بصاريًا مان طلباة المرحلاة ف على مستوى كل بعد من أبعاد جودة الحياة لدى للتعر          
فاااي محافظاااات غااازة، قاااام الباحاااث بحسااااب المتوساااطات واالنحرافاااات المعيارياااة  اإلعدادياااة والثانوياااة

، ويتضاح ذلاك مان خاالل الجادول ودة الحياة والدرجة الكلية للبعدبعاد جأوالوزن النسبي لكل بعد من 
 :يالتال

 (21) رقم جدول
 أبعادهو  جودة الحياة  الستبيانزان النسبية ن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألو يبي  

 بعاداأل
عدد 

 الفقرات

 الدرجة

 الكلية 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

%النسبي  
 الترتيب

 2 76.8 8.1 49.9 65 83 الرضا عن الحياة

 1 82.3 4.9 37.0 45 9 مل في المستقبلاأل

 4 67.2 6.5 23.5 35 5 الكفاية االقتصادية

 3 71.6 5.9 32.2 45 9 الدعم والمساندة االجتماعية

 - 75.1 19.3 142.7 190 32 جودة الحياة الكلي

 811يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
 

حتل المرتبة األولى من حياث ان من خالل الجدول السابق أن بعد األمل في المستقبل قد تبي         
  درجاة وباانحراف معيااري يسااوي (35.1)، فقاد بلاغ متوساط درجاتاه (%28.3)األهمية وبوزن نسبي 

 درجااة، وهااذا يشااير إلااى أن طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة المعاااقين بصااريا لااديهم درجااات(4.9)
حتال بعااد الرضاا عان الحياااة المرتباة الثانيااة ا، فااي حاين (%28.3) جيادة بالنسابة لهااذا البعاد و بنسابة

لاديهم  وهذا يشاير إلاى أن طلباة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة المعااقين بصارياً  (%56.2)وبوزن نسبي
عياة المرتباة ، فاي حاين احتال بعاد الادعم و المسااندة االجتما(%56.2)درجات جيدة لهذا البعد بنسبة

، واخيرا جاء فاي المرتباة الرابعاة بعاد الكفاياة االقتصاادية باوزن نسابي (%58.6)الثالثة و بوزن نسبي
(65.8%). 

االنحااراف و  (848.5)ابي للبعاادأمااا بالنساابة لبعااد جااودة الحياااة الكلااي فلقااد بلااغ المتوسااط الحساا       
و هااااذا ياااادل علااااى أن طلبااااة المرحلااااة  (%57.8)درجااااة، و بااااوزن نساااابي يساااااوي  (89.3)المعياااااري

الااذين شااملتهم الدراسااة لااديهم درجااات جياادة بالنساابة لبعااد جااودة  اإلعداديااة والثانويااة المعاااقين بصاارياً 
 .(%57.8)الحياة الكلي بنسبة 
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 (2) رقم شكل
الذين شملتهم الدراسة  بصرياً  لطلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين جودة الحياة ألبعادالترتيب ن األوزان النسبية و يبي  

 في محافظات غزة

 
 

حياااث إن جاااودة الحيااااة ظهاااارت (  2007 (حسااان وآخااارون واتفقااات هاااذه النتيجاااة ماااع دراساااة       
حيااث إن جااودة (  8183) عااايش ، واختلفاات مااع دراسااة مااا لاادى طلبااة الجامعااة بمسااتوى مرتفااع لحااد  

 .الحياة ظهرت بمستوى منخفض لدى مرضى الفصام
باااأن حصاااول المعااااقين بصاااريًا علاااى درجاااات جيااادة فاااي مساااتوى جاااودة الحيااااة  ،ويااارى الباحاااث      

لهو مؤشر على مستوى الصحة النفسية العالية التي يتمتع بها المعاقون بصريًا فاي  ،بأبعاده األربعة
قات العديدة التي يتعرضون لها في ظل الحصار والتضييق ب على المعو  قطاع غزة ومحاولتهم التغل  

ي ز اإلنساان الفلساطيني بشاكل عاام والغاز  وأن ماا يمي ا مفاروض علاى القطااع مناذ سانين،إلسرائيلي الا
قاااااات ي واإلرادة القوياااااة الصااااالبة التاااااي يتخطاااااى بهاااااا كااااال المعو  علاااااى وجاااااه التحدياااااد هاااااو روح التحاااااد  

ه فتازداد لديا ،وبما أن المعاق بصاريًا هاو جازء مان النسايج الفلساطيني ،ض لهاوالصعوبات التي يتعر  
مساااتويات الطماااوح والرغباااة الجاااادة فاااي تحساااين وضاااعه الجسااادي والنفساااي واالجتمااااعي ورغبتاااه فاااي 
مكاناتااه، وهااذا يقااع علااى عاااتق المؤسسااات الحكوميااة والمجتمااع المحلااي الااذي يهااتم  تطااوير قدراتااه وا 

 .بهذه الشريحة 
أن جودة الحياة تتمثل في درجة رقي مستوى الخدمات المادية  ( 2005 :3-11األشول  ) ويرى        

واالجتماعياااة التاااي تقااادم ألفاااراد المجتماااع، ومااادى إدراك هاااؤالء األفاااراد لقااادرة الخااادمات علاااى إشاااباع 
له بمعزل عن  محاجاتهم المختلفة، ويذكر أيضًا أنه ال يمكن للفرد أن يدرك جودة الخدمات التي تقد

أي أن جااودة ( قااارب، وغياارهم األشااقاء، األزمالء، الاااألصاادقاء، ) عهاام مثاال األفااراد الااذين يتفاعاال م
  .الحياة ترتبط بالبيئة المادية والبيئية النفسية االجتماعية التي يعيش فيها الفرد
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وبالنسبة لترتيب أبعاد جودة الحياة فقد أظهر بعد األمل في المستقبل المرتبة األولى وتفوقًا          
ألبعاد وهذا يرجع إلى مستوى الطموح عند المعاقين وعملهم الجاد على تنمياة قادراتهم عن غيره من ا

مكاناااتهم وهااذا ينبااع ماان اإلرادة الصاالبة الموجااودة لااديهم ، وأظهاار بعااد الرضااا عاان الحياااة المرتبااة  وا 
 بهااام وتلبياااة ف التاااي يتمتاااع بهاااا المعااااقون بصاااريًا ماااع الواقاااع والمحيطاااينالثانياااة ليظهااار حالاااة التكي ااا

كما أظهر بعد الدعم والمساندة االجتماعية المرتبة الثالثة ليوضح مدى اهتمام  احتياجاتهم ورغباتهم،
األسرة والمدرسة والمجتمع المحلي في فئة المعاقين بصريًا ومحاولة دمجهم في المجتماع ، كماا الباد 

ذه الشاريحة التاي هاي من زيادة االهتمام بالدعم والمساندة االجتماعية من خالل الجميع الحتضان ه
وجااء بعاد الكفاياة االقتصاادية فاي المرتباة األخيارة  لمساتمرة،بحاجة ماسة إلى الخادمات االجتماعياة ا

ا ،ليعبر عن حالة الفقر والبطالة المنتشارة فاي قطااع غازة  عناد األسار التاي يوجاد بهاا معااقين، ةخاص 
سواء كانت من الحكوماة أو المؤسساات  ،فال بد من زيادة مخصصات المعاقين المالية التي يتلقونها

تاحااة الفرصااة للمعاااقين لاللتحاااق بالوظااائف الحكوميااة والخاصااة ماان أجاال تااوفير  الدوليااة والمحليااة وا 
نشااء شابكة أماان لحماياة هاي أكثار بكثيار مان اإلنساان العاادياحتياجاات المعااق المتعاددة والتاي  ، وا 
، وعمومًا حصاول المعااقين بصاريًا علاى التحديد بصريًا على وجه فئة المعاقين بشكل عام والمعاقين

درجة جيدة فاي مساتوى جاودة الحيااة الكلاي يعكاس مادى تاوفير جمياع االحتياجاات المادياة والمعنوياة 
مكاناتهم وتعزيز مستوى الطوح لديهم   .للمعاقين بصريًا ومساعدتهم على تنمية قدراتهم وا 

 

 : فرضيات الدراسة  عرض نتائج :ثانياً 
األمــــــن النفســــــي وكــــــل مــــــن ال توجــــــد عالقــــــة ارتباطيــــــة ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين  -8

للمعـاقين بصـريًا  االعتمادية وجودة الحياة لـدى طلبـة المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة/االستقالل
 .في محافظات غزة

 Pearson’s Correlation) تم إيجاد معامل ارتباط بيرسونالختبار صحة هذه الفرضية       

Coefficient) االعتمادية وجودة الحياة لدى /وكل من االستقالل األمن النفسي العالقة بين لدراسة
والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية  ،للمعاقين بصريًا في محافظات غزة طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية
 :موضحة من خالل الجدول التالي
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 ( 22) رقم جدول  
االعتمادية وجودة الحياة لدى طلبة / من النفسي وكل من االستقالل بيرسون لدراسة العالقة بين األيوض  معامالت ارتباط 

 المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة
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دــــــــــــالبع  

 األمن النفسي األسري **1.53 **1.36 **1.44 **1.33 **1.45 1.13 **1.80 **1.55 **1.44 **1.59 1

 األمن النفسي المدرسي **1.58 **1.41 **1.49 *1.29 **1.51 1.11 **1.85 **1.52 **1.53 1 

 األمن النفسي االجتماعي **1.43 **1.33 **1.38 *1.24 **1.34 *1.23 **1.78 **1.43 1  

 األمن النفسي الصحي **1.45 *1.22 **1.42 *1.26 **1.37 1.01 **1.74 1   

 االمن النفسي الكلي **1.63 **1.44 **1.54 **1.35 **1.53 1.16 1    

االعتمادية/االستقالل استبيان 1.02- *1.24- 1.13- *1.27 1.09 1       

 الرضا عن الحياة **1.87 **1.68 **1.35 **1.54 1      

مل في المستقبلاأل **1.61 *1.26 1.13 1         

 الكفاية االقتصادية **1.62 **1.51 1        

 الدعم والمساندة االجتماعية **1.81 1         

 جودة الحياة الكلي 1          

** P-value<0.01           * P-value<0.05          
 

ذات داللااة  طرديااة قويااةن ماان خااالل النتااائج الموضااحة فااي الجاادول السااابق وجااود عالقااة تبااي         
لادى   (r = 0.63, p-value<0.01)عد األمن النفساي الكلاي و جاودة الحيااة الكلاي إحصائية بين ب  

وهااذا ياادل علااى أنااه كلمااا تاام  ،طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة المعاااقين بصااريًا فااي محافظااات غاازة
مسااتوى جاااودة الحياااة لاادى طلباااة مباشاارة فااي دى ذلااك الااى زياااادة أزيااادة فااي درجااات األمااان النفسااي 

 .عدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة والعكس صحيحالمرحلة اإل
 اسااااااتبيانتبااااااي ن كااااااذلك عاااااادم وجااااااود عالقااااااة ارتباطيااااااة ذات داللااااااة احصااااااائية بااااااين درجااااااات        

لاادى طلبااة المرحلااة  (p-value>0.05)األماان النفسااي الكلااي  اسااتبياناالعتماديااة وبااين /االسااتقالل
أي زياادة أو نقصاان فاي  ، وهذا يادل علاى أناهالمعاقين بصريًا في محافظات غزة اإلعدادية والثانوية

لاادى طلبااة االماان النفسااي الكلااي مسااتوى تااؤثر فااي درجااات  االعتماديااة ال/قاللاالساات اسااتبياندرجااات 
 .المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة والعكس صحيح

/ القاة ارتباطياة ذات داللاة إحصااائية باين درجاات اساتبيان االسااتقاللتباي ن كاذلك عادم وجااود ع      
 لااادى طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة (p-value>0.05)االعتمادياااة وباااين جاااودة الحيااااة الكلاااي 
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 أي زيااادة أو نقصااان فااي درجااات اسااتبيان ، وهااذا ياادل علااى أنااهالمعاااقين بصااريًا فااي محافظااات غاازة
لادى طلباة المرحلاة اإلعدادياة جاودة الحيااة الكلاي مستوى تؤثر في درجات  االعتمادية ال/ االستقالل

 .والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة والعكس صحيح
 (21) رقم جدول    

االعتمادية وجودة الحياة /من النفسي وكل من االستقاللن األيوض  معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين م 
 المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزةلدى طلبة 

األمن النفسي 

 الكلي

/ االستقالل 

 االعتمادية
 البعد جودة الحياة الكلي

 من النفسي الكلياأل **1.63 1.16 8

 االعتمادية/ االستقالل  استبيان 1.08- 8 -

 جودة الحياة الكلي 8 - -

** P-value<0.01           * P-value<0.05          
عد األمن النفسي ذات داللة إحصائية بين ب   طردية قويةعالقة أن وجود  ويرى الباحث       

لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات  الكلي وجودة الحياة الكلي
األمن النفسي للمعاقين بصريًا، وأنه إذا تم زة، يرجع إلى أن جودة الحياة هي نتاج لتوفير غ

توفير الدعم النفسي واالجتماعي والمادي والصحي للمعاقين بصريًا وذلك من قبل األسرة 
والمدرسة والمجتمع، فإن ذلك سينعكس على مستوى جودة الحياة عند المعاقين بصريًا، فيؤدي 

لديه الطموح واألمل في المستقبل كما ذلك إلى شعور المعاق بصريًا بالرضا عن الحياة ويزداد 
 .سيشعر بالكفاية االقتصادية والدعم والمساندة االجتماعية

ويرجع الباحث عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ب عد األمن النفسي       
يًا في لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصر االعتمادية /الكلي ومستوى االستقالل

زة، إلى أن المعاق بصريًا يقل شعوره بالتهديد والخطر وذلك باستخدامه األدوات محافظات غ
التي تمكنه من االستقالل النفسي واالعتماد على ذاته، وبالتالي يقل تأثير األمن النفسي على 

انوية االعتمادية لدى المعاقين بصريًا من طلبة المرحلتين االعدادية والث/مستوى االستقالل
 . بمحافظات غزة 

ويرى الباحث أن عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى       
االعتمادية وبين مستوى جودة الحياة للمعاقين بصريًا يرجع إلى قوة اإلرتباط        /االستقالل

ياة هي نتاج بين األمن النفسي الكلي وبين جودة الحياة الكلي، وكما أسلفنا، بأن جودة الح
لألمن النفسي الذي أثبتت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  بينه وبين 
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االعتمادية لدى المعاقين بصريًا من طلبة المرحلتين  االعدادية والثانوية /مستوى االستقالل
 .بمحافظات غزة 

 من كلبين و ( المستقلر المتغي  )ال توجد عالقة تنبؤية بين األمن النفسي  -8
لدى طلبة المرحلة اإلعدادية  (ر التابعالمتغي  ) وجودة الحياة (ر التابعالمتغي  ) االعتمادية/االستقالل

 .والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة
 :يات الفرعية التاليةضر فو يتفرع منها ال

 االعتمادية/االستقاللبين و ( المستقلر المتغي  ) بعادهوأ ال توجد عالقة تنبؤية بين األمن النفسي -
 .لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة (ر التابعالمتغي  )

تاام إجااراء تحلياال االنحاادار الخطااي المتعاادد بالطريقااة التراجعيااة  ،الختبااار صااحة هااذه الفرضااية      
Stepwise مان النفساي للتعرف على المتغيارات التاي يمكنهاا التنباؤ بداللاة إحصاائية فاي درجاات األ

 اساااتبيان، وهاااي مرتباااة حساااب قاااوة تأثيرهاااا وتفسااايرها للتبااااين الكلاااي فاااي درجاااات (المساااتقلالمتغيااار )
 لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة، وقد االعتمادية/االستقالل

ي معادلااااة االنحاااادار وهاااارات ماااان إخااااراج جميااااع المتغي ااااتاااام التوقااااف عنااااد الخطااااوة االولااااى، حيااااث تاااام 
األمان ، النفسي االجتماعي ألمن، ااألمن النفسي المدرسي، األمن النفسي األسري: رات التاليةالمتغي  

م وجاود قد تم استبعادها من نماوذج خاط االنحادار نظارًا لعادمن النفسي الكلي، و ، األالنفسي الصحي
، والنتااائج موضااحة ماان االعتماديااة/درجااات االسااتقاللتااأثير جااوهري ذو داللااة احصااائية لهاام علااى 

 ( 31) رقم دولج                          : خالل الجدول التالي
على  التابعر وهو المتغي  االعتمادية / االستقالل الستبيانملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية 

 (المستقلالمتغير )األمن النفسي 

 المتغيرات المستقلة
المعامل البائي 

B 

الخطأ المعياري 

SE 

 بيتا 

Beta 

 قيمة

 "t" 

(Constant) 7.26 - 8.07 58.59 الثابت** 

 //0.51- 0.11- 0.33 0.17- األمن النفسي األسري  

 //0.91- 0.22- 0.34 0.30- األمن النفسي المدرسي  

 . . . . األمن النفسي االجتماعي  

 //1.61- 0.30- 0.40 0.65- األمن النفسي الصحي  

 //1.66 0.66 0.19 0.32 من النفسي الكلياأل  

    //F ( "4 ,69) 8.86"قيمة 

    R2 0.063معامل التحديد  

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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وجاااود تاااأثير جاااوهري ذو داللاااة إحصاااائية عااادم ن مااان خاااالل النتاااائج فاااي الجااادول الساااابق تباااي         
لمعاقين بصريًا في محافظات غازة علاى للدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية من النفسي بعاد األأل

جميااع فقااد لااوحظ أن ، ((F=1.16, P-value>0.05لااديهم  االعتماديااة/االسااتقاللدرجااات  مسااتوى
لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداديااة  االسااتقالل االعتماديااة باادرجات ماان النفسااي ال تسااتطيع التنبااؤألبعاااد اأ

مااان النفساااي أبعااااد األن أي أ(%6.3)فقاااد بلاااغ معامااال التحدياااد للنماااوذج، والثانوياااة المعااااقين بصااارياً 
وماان خااالل النتااائج ، االعتماديااة/االسااتقالل تسااتطيع تفسااير مقاادار ال يااذكر فااي التغياار فااي درجااات

 . ذات داللة إحصائيةليست الموضحة في الجدول السابق تبين أن معامالت نموذج االنحدار 
ويرجع الباحث عدم وجود عالقة تنبؤية بين األمن النفسي وأبعاده وبين مستوى       

زة، لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غاالعتمادية /االستقالل
إلى أن العالقة التنبؤية هي صورة من صور العالقة االرتباطية، وبالتالي، كما أسلفنا بأن المعاق 
بصريًا يقل شعوره بالتهديد والخطر وذلك باستخدامه الوسائل واألدوات التي تمك نه من االستقالل 

مستوى النفسي واالعتماد على ذاته، وبالتالي يقل التنبؤ بتأثير األمن النفسي على 
 . االعتمادية لدى المعاقين بصريًا من طلبة المرحلتين االعدادية والثانوية بمحافظات غزة/االستقالل

 
ر المتغي  ) جودة الحياةبين  و( المستقلر المتغي  )ال توجد عالقة تنبؤية بين األمن النفسي  -

 .لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة (التابع
تام إجاراء تحليال االنحادار الخطاي المتعادد بالطريقاة التراجعياة  ،الختبار صحة هذه الفرضية        

Stepwise   مان النفساي رات التاي يمكنهاا التنباؤ بداللاة إحصاائية فاي درجاات األف على المتغي اللتعر
 جاودة الحياااة، وهاي مرتبااة حساب قااوة تأثيرهاا وتفساايرها للتبااين الكلااي فاي درجااات (المسااتقلر المتغي ا)

لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة المعاااقين بصااريًا فااي محافظااات غاازة، وقااد تاام التوقااف عنااد 
أماا  الكلاي، األمان النفساير ر واحد لمعادلة االنحدار وهاو متغي اولى، حيث تم إدخال متغي  الخطوة األ

األمان ، ألمن النفسي االجتماعي، ااألمن النفسي المدرسي، األمن النفسي األسري: رات التاليةالمتغي  
فقد تم استبعادها من نموذج خط االنحدار نظرًا لعدم وجود تأثير جوهري ذو داللة  ،النفسي الصحي

 : والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي جودة الحياة،احصائية لهم على 
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 (31) رقم جدول
جودة على بعد  المستقلوهو المتغير  األمن النفسيملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية لبعد  

 (التابعالمتغير ) الحياة

 المتغيرات المستقلة
المعامل البائي 

B 

الخطأ المعياري 

SE 

 بيتا 

Beta 

 قيمة

 "t" 

 67.62 10.97 - **6.16 ( Constant)الثابت 

 6.94** 1.63 0.08 0.55 من النفسي الكلياأل

    **F ( "8 ,58) 42.8"قيمة 

Rمعامل التحديد  
2 

1.418    

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
ن ماان خااالل النتااائج فااي الجاادول السااابق وجااود تااأثير جااوهري ذو داللااة إحصااائية لبعااد تبااي          

لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا فاي محافظاات غازة علاى  الكليمن النفسي األ
 مان النفساياألعاد فقد لوحظ أن ب  ، ((F=48.2, P-value<0.01لديهم  جودة الحياةدرجات  مستوى
لادى طلباة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة المعااقين جودة الحيااة ر للتنبؤ بدرجات و أفضل متغي  الكلي ه
والنساابة المتبقيااة ، جااودة الحياااةماان التباااين الكلااي فااي  (%41.8)وقااد فساار هااذا البعااد نساابة، بصاارياً 

ومااان خاااالل ، (%41.8)فقاااد بلاااغ معامااال التحدياااد للنماااوذج، (%61)ترجاااع إلاااى عوامااال أخااارى وهاااي
 .موذج االنحدار ذات داللة إحصائيةئج الموضحة في الجدول السابق تبين أن معامالت نالنتا
بمعلومياة  جاودة الحيااةويمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي التي تعين على التنباؤ بادرجات      

 : الكلي في الصورة التالية  من النفسياألدرجات بعد 
 

(الكلـي االمن النفسي)  1.11+      91.7=    جودة الحياة الكلي  
         (t=6.16, P<0.05)      (t= 6.94, P<0.01) 

 

كلما أدى  ،درجة واحدةمن النفسي لألزاد البعد الكلي أنه كلما  ،من المعادلة السابقة يتبين      
 .درجة والعكس صحيح (1.77)الكلي بمقدار  جودة الحياةذلك إلى زيادة 

 

لدى  جودة الحياة الكليعد األمن النفسي الكلي و بين ب  تنبؤية عالقة أن وجود  ويرى الباحث     
زة، يرجع إلى أن العالقة التنبؤية طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غ

هي صورة من صور العالقة االرتباطية، وبالتالي كما أسلفنا بأن جودة الحياة هي نتاج لتوفير 
األمن النفسي للمعاقين بصريًا وأنه إذا تم توفير الدعم النفسي واالجتماعي والمادي والصحي 

مع، فإن ذلك سينعكس على مستوى جودة للمعاقين بصريًا، وذلك من قبل األسرة والمدرسة والمجت
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الحياة عند المعاقين بصريًا، فيؤدي ذلك إلى شعور المعاق بصريًا بالرضا عن الحياة ويزداد لديه 
الطموح واألمل في المستقبل، كما سيشعر بالكفاية االقتصادية والدعم والمساندة االجتماعية، 

ستوى جودة الحياة لدى المعاقين بصريًا من طلبة وبالتالي يزيد التنبؤ بتأثير األمن النفسي على م
 . المرحلتين االعدادية والثانوية بمحافظات غزة 

 
 

االعتماديـة /من األمن النفسـي واالسـتقالل كل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  -3
 . لجنسر اعزى لمتغي  وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا ت  

 :وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية 
ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى األمـن النفسـي لـدى طلبـة المرحلـة اإلعداديـة  -

 .الجنس نوع ر عزى لمتغي  والثانوية للمعاقين بصريًا ت  
 

 Two independent)لعينتاين مساتقلين " ت"هاذه الفرضاية تام إيجااد اختباار  الختبار صاحة     

samples T-test)  لكشااف الفااروق بااين الااذكور واإلناااث بالنساابة ألبعاااد األماان النفسااي لاادى طلبااة
المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعااااقين بصااريًا فااي محافظااات غااازة، والنتااائج المتعلقااة بهااذه الفرضاااية 

 :موضحة من خالل الجدول التالي
 ( 32) رقم جدول

الفروق في األمن النفسي بالنسبة للجنس لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا لدراسة " ت"نتائج اختبار 
 في محافظات غزة

 األبعاد

 (31=ن)إناث  (41=ن)ذكور 
 قيمة

 "ت" 

 القيمة 

 االحتمالية
 مستوى الداللة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 دالة احصائيا *0.015 2.50 7.4 35.8 5.8 39.6 األمن النفسي األسري

 غيردالة احصائيا //0.39 0.86 7.8 39.9 8.1 41.5 األمن النفسي المدرسي

 دالة احصائيا **0.001 3.38 8.4 30.2 6.6 36.1 األمن النفسي االجتماعي

 دالة احصائيا *0.023 2.32 5.0 23.4 4.7 26.1 األمن النفسي الصحي

 دالة احصائيا **0.005 2.88 21.5 129.4 21.1 143.6 من النفسي الكلياأل

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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 :بالنسبة لمقياس األمن النفسي ن من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يليتبي  
بااااين متوسااااط درجااااات  (p-value>0.05)ن عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية تبااااي        

الطلباااة الاااذكور أن األمااان النفساااي المدرساااي، وهاااذا يااادل علاااى درجاااات بعاااد نااااث فاااي اإلالاااذكور و 
الجانس لايس ناوع ر ن متغي اأمما يعناي  ،واالناث لديهم نفس درجات أبعاد األمن النفسي المدرسي

 .األمن النفسي المدرسي له أثر جوهري على درجات بعد

 : بعاد األمن النفسي التاليةألذات داللة إحصائية بالنسبة  تبين وجود فروق     

الفاروق كانات  (p-value<0.05,T- Test = 2.5)" األمن النفسي األساري" بالنسبة للبعد األول -
لااديهم  ، وهااذا ياادل علااى الطلبااة الااذكور(39.6بمتوسااط حسااابي يساااوي ) لصااالح الطلبااة الااذكور 

نااث بالنسابة لطلباة المارحلتين من الطالباات اإلمن النفسي األسري درجات أفضل بالنسبة لبعد األ
 . اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة

الفاروق  (p-value<0.01,T- Test = 3.38)" األمان النفساي االجتمااعي" بالنسبة للبعد الثالاث -
، وهااذا ياادل علااى الطلبااة الااذكور (36.1بمتوسااط حسااابي يساااوي ) كاناات لصااالح الطلبااة الااذكور 

من الطالبااات االناااث بالنساابة لطلبااة االجتماااعيماان النفسااي لااديهم درجااات أفضاال بالنساابة لبعااد األ
 . المرحلتين اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة

الفااروق  (p-value<0.05,T- Test = 2.32)" األماان النفسااي الصااحي" بالنساابة للبعااد الرابااع -
، وهااذا ياادل علااى الطلبااة الااذكور (86.8بمتوسااط حسااابي يساااوي ) كاناات لصااالح الطلبااة الااذكور 

ماان درجااات الطالبااات االناااث بالنساابة  الصااحيماان النفسااي لااديهم درجااات أفضاال بالنساابة لبعااد األ
 . المعاقين بصريًا في محافظات غزة لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية

الفاروق كانات  (p-value<0.01,T- Test = 2.88)" األمان النفساي الكلاي" بالنسبة للبعد الكلي -
، وهاذا يادل علاى الطلباة الاذكور لاديهم (843.6ي بمتوساط حساابي يسااو ) لصالح الطلبة الاذكور 

ناااث بالنسابة لطلبااة الماارحلتين ماان الطالباات اإل الكلايمان النفسااي درجاات أفضاال بالنسابة لبعااد األ
 . اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات غزة

ودراسااااة (  8117) ودراسااااة أقاااارع (  1996) وقااااد اختلااااف هااااذه النتيجااااة مااااع دراسااااة جباااار       
عازى فاي عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية ت  (  2009) ودراساة عقال (  2007) الطهاراوي 

 .بعد األمن النفسي الكلي ر الجنس في لمتغي  
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يرجااع إلااى  ويارى الباحااث أن عاادم وجااود فاروق بااين الجنسااين فااي بعااد األمان النفسااي المدرسااي      
عدم التميياز فاي تقاديم الخادمات التعليمياة للطلباة المعااقين بصاريًا فاي المدرساة باين الاذكور واإلنااث 

روف التااي يااذهب ماان خاللهااا المعاااقون كمااا تتشااابه الظاا ،وأن التعلاايم يقاادم لكااال الجنسااين دون تمييااز
إلى المدرسة من خالل توفير وزارة التربية والتعليم وسائل النقل الالزمة لتوصيل المعاقين مان البيات 

فاإن الفاروق لصاالح الاذكور وذلاك  ،إلى المدرسة أو العكس ، أما بالنسبة لبعد األمن النفسي األسري
ف مع واقع األسرة بصاورة أكبار في قدرة الذكر على التكي   يرجع للفروق الجندرية بين الذكور واإلناث

تاحاة الفرصاة لاه للعمال  ،من األنثى وذلك ألن الذكر له مجاال الحركاة والتنقال والخاروج مان البيات وا 
فاي الجلاوس فاي البيات  أكثر من األنثى وشعور األنثى الادائم باالخوف والقلاق مان المساتقبل ورغبتهاا

فتظهر الفروق لصالح الذكور وتتشابه األساباب ماع  ،النفسي االجتماعي أما بعد األمن لفترة طويلة،
باااأن التفاعااال االجتمااااعي واالحتكااااك باااالمحيطين للاااذكر المعااااق  ،بعاااد األمااان النفساااي األساااري وذلاااك

 .بصريًا أكثر من األنثى 
ألن البنياااة  ،فاااإن الفاااروق كانااات لصاااالح الاااذكور ،وفيماااا يتعلاااق ببعاااد األمااان النفساااي الصاااحي      

زهران  )ويرى  ،الجسمية للذكور أكثر قوة من اإلناث وأكثر قدرة على التحمل عند اإلصابة باألمراض

أن الحاجة إلى األمن تتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي، والصحة الجسمية، والحاجة  (401:1966
اء مان المارض أو الجارح، إلى الشعور بااألمن الاداخلي، والحاجاة إلاى البقااء حياًا، والحاجاة إلاى الشاف

والحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة السعيدة، والحاجة إلى الحماياة ضاد الحرماان مان إشاباع 
ة مع العلم بأن جميع الخدمات الصاحي، الدوافع، والحاجة إلى المساندة في حل المشكالت الشخصية

وذلاك  ،فيظهر الفرق لصاالح الاذكور ،كليوبالنسبة لألمن النفسي ال المتاحة تقدم للجنسين بالتساوي،
 .لألسباب التي تم ذكرها مسبقًا 

 

ــروق ذات د - ــة إحصــائية فــي مســتوى االســتقاللال توجــد ف ــة /الل ــة المرحل ــدى طلب ــة ل االعتمادي
 .الجنس نوع ر عزى لمتغي  اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا ت  

 

 Two independent)لعينتاين مساتقلين " ت"هذه الفرضية تم إيجااد اختباار  الختبار صحة      

samples T-test)  االعتمادياة / الساتقالل ا الساتبيانلكشاف الفاروق باين الاذكور واإلنااث بالنسابة
لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعاااقين بصااريًا فااي محافظااات غاازة، والنتااائج المتعلقااة بهااذه 

 :موضحة من خالل الجدول التاليالفرضية 
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 ( 33) رقم جدول
بالنسبة للجنس لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين  االعتمادية/االستقالل لدراسة الفروق في" ت"نتائج اختبار 

 بصريًا في محافظات غزة

 البعد

 (31=ن)إناث  (41=ن)ذكور 
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 //0.44 0.77 11.9 66.6 10.0 68.5 االعتمادية / االستقالل استبيان

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
 

يـــــاس ن مـــــن خـــــالل النتـــــائج الموضـــــحة فـــــي الجـــــدول الســـــابق مـــــا يلـــــي بالنســـــبة لمقتبـــــي   
 :االعتمادية/االستقالل

 

باااين متوساااط درجاااات  (p-value>0.05)ن عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية تباااي        
  االعتمادياة الكلاي،/درجاات بعاد االساتقاللنااث فاي متوساط درجاات الطالباات اإلالطلبة الذكور و 

االعتماديااة /بعاد االسااتقاللنااث لااديهم نفاس درجااات الطالبااات اإلوهاذا ياادل علاى الطلبااة الاذكور و 
أثاااااااار جااااااااوهري علااااااااى درجااااااااات ر الجاااااااانس للطلبااااااااة لاااااااايس لااااااااه ن متغي ااااااااأممااااااااا يعنااااااااي  ،الكلااااااااي

بالنسبة لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا في محافظات االعتمادية /االستقالل
 .غزة

 

فااااااي وجااااااود فااااااروق فااااااي (  1986) ن و واختلفاااااات هااااااذه النتيجااااااة مااااااع دراسااااااة البساااااالي وآخاااااار       
عاادم وجااود فاي  ) 1987) اتفقات مااع دراساة مااور ، كمااا ر الجانسعازى لمتغي اااالعتماديااة ت  /االساتقالل
فاي وجاود فاروق  (1998) ، واختلفات ماع دراساة عباد الارحمن والشاناوي ر الجانسعازى لمتغي افاروق ت  

ر عازى لمتغي افي عدم وجود فاروق ت  (  1998) ، واتفقت مع دراسة عبد الرحمن ر الجنسعزى لمتغي  ت  
 .الجنس

وياارى الباحااث أن عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين الااذكور واإلناااث ماان الطلبااة       
االعتماديااة يرجااع إلااى /المعاااقين بصااريًا فااي الماارحلتين اإلعداديااة والثانويااة فااي مسااتوى االسااتقالل

الجنساين ، وأن كاال أو أنثاى تشابه الظاروف النفساية التاي يعيشاها المعااق بصاريًا ساواء كاان ذكار
ثاار خارين ومواجهاة اآليسعى جاهدًا إلى تحقيق االستقالل النفساي والتقليال مان االعتمااد علاى اآل

كماا تتشاابه الوساائل المعيناة التاي  ،السلبية الناتجة عن اإلعاقة البصرية ومواجهة تحديات الحياة
يستخدمها المعاق بصريًا والتي تمكنه من االستقالل واالعتماد علاى ذاتاه كاساتخدام العصاا أثنااء 

 .  المشي والحركة واستخدام المعينات البصرية األخرى 
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة المرحلــة اإلعداديــة  -
 .الجنس نوع ر عزى لمتغي  ثانوية للمعاقين بصريًا ت  وال

 

 Two independent)لعينتاين مساتقلين " ت"هاذه الفرضاية تام إيجااد اختباار  الختبار صاحة     

samples T-test)  لكشااف الفااروق بااين الااذكور واإلناااث بالنساابة ألبعاااد جااودة الحياااة لاادى طلبااة
المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعااااقين بصااريًا فااي محافظااات غااازة، والنتااائج المتعلقااة بهااذه الفرضاااية 

 :موضحة من خالل الجدول التالي
 (34) رقم جدول

بالنسبة للجنس لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين جودة الحياة بعاد ألدراسة الفروق في " ت"نتائج اختبار  
 بصريًا في محافظات غزة

 األبعاد

 (31=ن)إناث  (41=ن)ذكور 
 قيمة

 "ت" 

 مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

غير دالة احصائيا // 1.40 9.6 48.5 6.5 51.2 الرضا عن الحياة  0.16 

 دالة احصائيا  **0.000 3.67 5.4 35.0 3.7 38.9 مل في المستقبلألا

 غير دالة احصائيا  //0.77 0.29- 6.1 23.7 6.9 23.3 الكفاية االقتصادية

 غير دالة احصائيا  //0.074 1.81 6.4 30.9 5.2 33.4 الدعم والمساندة االجتماعية

 غير دالة احصائيا  //0.056 1.94 20.1 138.2 17.8 146.7 جودة الحياة الكلي

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

 

 :النسبة لمقياس جودة الحياةي بالسابق ما يلن من خالل النتائج الموضحة في الجدول تبي  
بااااين متوسااااط درجااااات  (p-value>0.05)ن عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية تبااااي        

الكفاياااة الرضاااا عااان الحيااااة، : )بعااااد التالياااة لجاااودة الحيااااةدرجاااات األفاااي  االنااااثالطلباااة الاااذكور و 
وهاااذا يااادل علاااى الطلباااة  (لجاااودة الحيااااةالمسااااندة االجتماعياااة، البعاااد الكلاااي ، الااادعم و االقتصاااادية

ن أمماا يعنااي  ،نااث لاديهم نفااس درجاات أبعااد جاودة الحياااة الماذكورة ساالفاً الاذكور و الطالباات اإل
بالنساابة متغياار الجاانس للطااالب لاايس لااه أثاار جااوهري علااى درجااات أبعاااد جااودة الحياااة المااذكورة 

 . ي محافظات غزةلطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا ف

 

بالنساابة  (p-value<0.05,T- Test = -2.5)ن وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تبااي        
بمتوسط حسابي يساوي ) ، الفروق كانت لصالح الطلبة الذكور "األمل في المستقبل" يانللبعد الث
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المساتقبل مان ، وهذا يدل على الطلبة الذكور لديهم درجات أفضل بالنسبة لبعد األمل فاي (32.9
 . المعاقين بصريًا في محافظات غزة ناث بالنسبة لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانويةالطالبات اإل

 (3) رقم شكل
ناث للمرحلة اإلعدادية اإل ة و جودة الحياة للطلبة الذكور و االعتمادي/بعاد االمن النفسي و االستقاللأن الفروق في يبي   

 في محافظات غزة بصرياً والثانوية للطلبة المعاقين 

 
     

عاازى ي جاودة الحيااة ت  فاي عادم وجاود فاروق فا(  2001) واتفقات هاذه النتيجاة ماع دراساة هاشام      
ر الجاانس لصااالح فااي وجااود فااروق فااي متغي اا( 8183)، واختلفاات مااع دراسااة عااايش ر الجاانسلمتغي اا
 .اإلناث
واإلنااث فاي أبعااد  بأن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذكور ،الباحثويرى      

القتصاااادية، الااادعم والمسااااندة االجتماعياااة، البعاااد الكلاااي ، الكفاياااة االرضاااا عااان الحيااااة)جاااودة الحيااااة 
كاألساااارة  ،يرجااااع إلااااى ارتباااااط األبعاااااد الثالثااااة المااااذكورة بااااالمحيطين بالمعاااااق بصاااارياً ( لجااااودة الحياااااة

، وجماااايعهم يقاااادمون الخاااادمات بالتساااااوي بااااين المعاااااقين رسااااة والمؤسسااااات الحكوميااااة والخاصااااةدوالم
، وهاذا شعر الجميع بنفس المستوى والدرجاةوبالتالي ي ،بدون تمييز اً سواء كانوا ذكورًا أو إناث ،بصرياً 

ألن المجتمع يحرص  ،فهي متوفرة بنفس الدرجة عند الجنسين ،أيضًا فيما يتعلق بجودة الحياة الكلي
ثاااار اإلعاقاااة البصااارية باااين علاااى تقاااديم خدماتاااه بغاااض النظااار عااان الجااانس وذلاااك لتشاااابه ظاااروف وآ

وذلااك ألنااه يختلااف عاان  ،فقااد أظهاار فروقااًا لصااالح الااذكور ،عااد األماال فااي المسااتقبل، أمااا ب  الجنسااين
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القدرات المعرفياة العلياا  األبعاد األخرى كونه يرتبط بالفرد وقدراته المعرفية وكما أثبتت الدراسات بأن
هم إلاى والتي تتعلق باإلدراك والتقدير المعرفاي تتاوفر عناد الاذكور بصاورة أكبار مان اإلنااث مماا ياؤهل  

، وربماااا قااادرة الاااذكر علاااى مواجهاااة الضاااغوط وتحاااديات الحيااااة ومااادى قاااوة ساااليم للمساااتقبلالتخطااايط ال
، ويأماال المعاااق بصااريًا ماان األنثااىصااورة عاان المسااتقبل أفضاال ه لرساام الصااالبة النفسااية لديااه تؤهل اا

بااللتحاااق بوظيفااة أو عماال مااا أو بااالزواج أو بناااء مناازل ويحاااول االسااتقرار فااي شااتى أمااور حياتااه 
، وهاذا ماا يظهار عناد المعااق بصاريًا الاذكر أكثار مان األنثاى روف وآثاار اإلعاقاة البصاريةمتحديًا ظا

 . في بعد األمل في المستقبل 
 

االعتماديــة /مــن األمــن النفســي واالســتقالل كــل  إحصــائية فــي مســتوى  ال توجــد فــروق ذات داللــة -4
 .وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا تعزى لدرجة اإلعاقة 

 :وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية  
ة اإلعداديـة ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى األمـن النفسـي لـدى طلبـة المرحلـ -

 .ر لدرجة اإلعاقةعزى لمتغي  والثانوية للمعاقين بصريًا ت  
 Two independent)لعينتين مستقلين " ت"تم إيجاد اختبار الختبار صحة هذه الفرضية        

samples T-test)  عاقاات بصارية كلياة أو جزئياة إلكشاف الفاروق باين الطاالب الاذين يعاانون مان
النفساي لادى طلباة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة للمعااقين بصاريًا فاي محافظاات بالنسبة ألبعاد األمان 

 :غزة، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 ( 31) رقم جدول

لدراسة الفروق في األمن النفسي بالنسبة لدرجة االعاقة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية " ت"نتائج اختبار 
 للمعاقين بصريًا في محافظات غزة والثانوية

 األبعاد

 (12=ن)عاقة جزئية إ (23=ن)عاقة كلية إ
قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 غير دالة احصائيا //0.84 0.20 7.4 37.8 5.4 38.1 األمن النفسي األسري

 غير دالة احصائيا  //0.06 1.90- 8.0 41.9 7.4 38.1 سي المدرسياألمن النف

  دالة احصائيا   **0.002 3.16- 7.3 35.2 8.2 29.2 األمن النفسي االجتماعي

 غير دالة احصائيا  //0.62 0.50- 5.3 25.0 4.5 24.4 من النفسي الصحياأل

 غير دالة احصائيا  //0.08 1.75- 23.0 139.8 19.3 130.0 من النفسي الكلياأل

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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 :األمن النفسي الستبيانبالنسبة  ن من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يليتبي  
بااين متوسااط درجااات ذوي  (p-value>0.05)ن عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تبااي         

األماان النفسااي : )بعاااد التاليااةدرجااات األعاقااة الكليااة فااي عاقااة الجزئيااة ومتوسااط درجااات ذوي اإلاإل
وهااذا ياادل علااى  (نفسااي الصااحي، األماان النفسااي الكلااي، األماان النفسااي المدرسااي، األماان الاألسااري

عاقااة البصاارية الجزئيااة أو الكليااة لااديهم نفااس درجااات أبعاااد األماان النفسااي الماااذكورة الطلبااة ذوي اإل
عاقااة لاايس لااه أثاار جااوهري علااى درجااات أبعاااد األماان النفسااي ر درجااة اإلمتغي اا أنممااا يعنااي  ،سااالفاً 

 .المذكورة

بالنسبة للبعد  (p-value<0.01,T- Test = -3.16)ذات داللة إحصائية  ن وجود فروقتبي         
بمتوساط حساابي )عاقاة الجزئياة صحاب اإلأت لصالح الفروق كان" األمن النفسي االجتماعي" الثالث
عاقة البصرية الجزئية لديهم درجات أفضل بالنسبة لبعاد صحاب اإلأ، وهذا يدل على (37.2يساوي 

بالنسابة لطلباة المارحلتين عاقاة بصارية كلياة إمن أولئاك الاذين يعاانون مان  من النفسي االجتماعياأل
   واتفقاااات هااااذه النتيجااااة مااااع دراسااااة عقاااال ،اإلعداديااااة والثانويااااة المعاااااقين بصااااريًا فااااي محافظااااات غاااازة

 .في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لدرجة اإلعاقة ( (2009

عازى عاد األمان النفساي األساري ي  حصاائية فاي ب  إعادم وجاود فاروق ذات داللاة ويرى الباحاث أن      
ًا هاو عضاو أو جزئيا اً ساواء كاان كليا ،يرجع إلى أن المعاق بصارياً ( كلي أو جزئي ) لدرجة اإلعاقة 

كمثاال أي فاارد سااليم عااادي  ،ولااه حقوقااه التااي تتكفاال األساارة بتحقيقهااا لااه مثلااه ماان أعضاااء األساارة،
 ،المدرسااي أمااا بالنساابة لبعااد األماان النفسااي ر عاان درجااة اإلعاقااة كليااة أم جزئيااة،باألسارة بغااض النظاا

عاازى إلااى أن المدرسااة تعماال ضاامن أنظمااة وباارامج وزارة فااإن عاادم وجااود فااروق فااي درجااة اإلعاقااة ي  
  (كلي أو جزئي) التربية والتعليم والتي تتعامل مع المعاق بصريًا بدون تمييز بالنسبة لدرجة اإلعاقة 

ماااا يقااادم الااادعم النفساااي ك وياااة التاااي تتناساااب ماااع درجاااة اإلعاقاااة،كماااا تضاااع البااارامج التعليمياااة والترب،
       اقين بصااريًا بدرجااة كليااة أو جزئيااة،واالجتماااعي للمعاااقين بصااريًا داخاال المدرسااة بااالتوازي بااين المعاا

عد األمن النفساي الصاحي فاي درجاة اإلعاقاة إلاى ويرجع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ب  
ساواء كاانوا بشاكل كلاي أو جزئاي  ،ياً تشابه نوعية المشاكل الصحية التي يتعرض لها المعااقون بصار 

كما أن الخدمات الصحية التي تقدم من قبل الدوائر الصحية الحكومية والخاصاة تقادم بادون تميياز ،
عااد بااين أصااحاب اإلعاقااة البصاارية الكليااة والجزئيااة ، كمااا ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي ب  

ي األسري، األمن النفس) ريره في األبعاد الثالثة األمن النفسي الكلي في درجة اإلعاقة وهذا ما تم تب
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فرت نسااب متساااوية ماان األماان النفسااي احيااث تااو ( ، األماان النفسااي الصااحي األماان النفسااي المدرسااي
عاد ، كماا توجاد فاروق ذات داللاة احصاائية فاي ب  ةأو جزئي ةكلي ت اإلعاقةسواء كان ،ن بصرياً للمعاقي

لصااااالح اإلعاقااااة ( كليااااة أو جزئيااااة ) اإلعاقااااة البصاااارية األماااان النفسااااي االجتماااااعي بالنساااابة لدرجااااة 
البصرية الجزئية وهذا يرجع إلى احتفاظ المعاق بصريًا بشكل جزئي بشيء من البصر يساعده على 

، كماا يمكناه مان مواكباة األحاداث التاي تادور مان حولاه واالندماج مع المحيطين باالمجتمع االحتكاك
قاماااة إ، وقدرتاااه علاااى نترناااتإلاز واساااتخدام الحاساااوب وامااان خاااالل عااادة وساااائل منهاااا مشااااهدة التلفااا

خارين بفضال التواصال البصاري بصاورة أكبار مان المعااق بصاريًا عالقات اجتماعية والتفاعال ماع اآل
 .     بشكل كلي 

 

ــروق ذات دال  - ــة إحصــائية فــي مســتوى االســتقاللال توجــد ف ــة /ل ــة المرحل ــدى طلب ــة ل االعتمادي
 .ر لدرجة اإلعاقةعزى لمتغي  ن بصريًا ت  اإلعدادية والثانوية للمعاقي

 

 Two independent)لعينتاين مساتقلين " ت"تام إيجااد اختباار الختبار صاحة هاذه الفرضاية      

samples T-test)   عاقاات بصارية كلياة أو جزئياة إعاانون مان لكشاف الفاروق باين الطاالب الاذين ي
المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعاااقين بصااريًا فااي االعتماديااة لاادى طلبااة /واالسااتقالللمقياااس بالنساابة 

 :محافظات غزة، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 (39) رقم جدول

االعتمادية بالنسبة لدرجة االعاقة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية /لدراسة الفروق في االستقالل" ت"نتائج اختبار  
 للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

 األبعاد
 (12=ن)اعاقة جزئية  (23=ن)اعاقة كلية 

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 //0.16 1.41- 9.3 68.8 13.7 65.0 االعتمادية/ مقياس االستقالل

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
     

يلــــي بالنســــبة لمقيــــاس  مــــا  تبــــين مــــن خــــالل النتــــائج الموضــــحة فــــي الجــــدول الســــابق     
 :االعتمادية/االستقالل
بين متوسط درجاات ذوي  (p-value>0.05)ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبي         

االعتماديااة /  درجااات بعااد االسااتقاللعاقااة الكليااة فااي االعاقااة الجزئيااة ومتوسااط درجااات ذوي اإل
يهم نفااااس درجااااات عاقااااة البصاااارية الجزئيااااة أو الكليااااة لاااادوهااااذا ياااادل علااااى الطلبااااة ذوي اإل الكلاااي،



 

861 
 

ر جااوهري علااى درجااات عاقااة لاايس لااه أثاار درجااة اإلن متغي ااأممااا يعنااي  ،االعتماديااة/االسااتقالل
بالنسبة لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا فاي محافظاات االعتمادية /االستقالل

 .غزة

االعتمادياة فاي /حصائية في مقيااس االساتقاللإلة ويعلل الباحث عدم وجود فروق ذات دال      
، لوجاود اإلرادة فاي الرغباة باالساتقالل النفساي والتقليال (كلياة أو جزئياة ) البصرية عاقة درجة اإل

،  كمااا تتشااابه المعاااقين بصااريًا كليااًا أو جزئياااً ماان االعتماااد علااى اآلخاارين علااى حااد سااواء بااين 
كماا  ،الظروف النفسية واالجتماعية للمعاقين بصريًا دون اختالف باين اإلعاقاة الكلياة أو الجزئياة

ساااتخدام المعااااق بصاااريًا بشاااكل كلاااي لاااألدوات التاااي تسااااعده علاااى االساااتقالل علاااى ذاتاااه فاااي أن ا
ي مساتوى كالعصاا ماثاًل تجعلاه يتسااوى نسابيًا ماع المعااق بصاريًا بشاكل جزئاي فا ،الحركة والتنقل

 . االعتمادية /االستقالل
 

اإلعداديــة  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة المرحلــة -
 .ر لدرجة اإلعاقةعزى لمتغي  والثانوية للمعاقين بصريًا ت  

 

 Two independent)لعينتاين مساتقلين " ت"تم إيجااد اختباار  ،الختبار صحة هذه الفرضية     

samples T-test) عاقاات بصارية كلياة أو جزئياة إ لكشاف الفاروق باين الطاالب الاذين يعاانون مان
الحياااة لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعاااقين بصااريًا فااي محافظااات بالنساابة ألبعاااد جااودة 

 :غزة، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 

 (31) رقم جدول
والثانوية عاقة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية جودة الحياة بالنسبة لدرجة اإلبعاد ألدراسة الفروق في " ت"نتائج اختبار  

 للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

 األبعاد

 (12=ن)اعاقة جزئية  (23=ن)اعاقة كلية 
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 *0.013 2.54- 7.8 51.5 8.0 46.5 الرضا عن الحياة

 0.28// 1.27- 5.0 37.5 4.6 36.0 مل في المستقبلاأل

 //0.45 0.75- 6.6 23.9 6.4 22.7 الكفاية االقتصادية

 //0.07 1.81- 5.7 33.0 6.0 30.4 الدعم والمساندة االجتماعية

 *0.03 2.21- 19.0 145.9 18.2 135.5 جودة الحياة الكلي

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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 :جودة الحياة بالنسبة لمقياسي ن من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلتبي  
بين متوسط درجاات ذوي  (p-value>0.05)ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبي         

: بعاااد التاليااة لجااودة الحياااةدرجااات األعاقااة الكليااة فااي عاقااة الجزئيااة ومتوسااط درجااات ذوي اإلاإل
وهاذا يادل علاى الطلباة  (األمل في المستقبل، الكفاية االقتصاادية، الادعم و المسااندة االجتماعياة)

 ،عاقااة البصاارية الجزئيااة أو الكليااة لااديهم نفااس درجااات أبعاااد جااودة الحياااة المااذكورة سااالفاً ذوي اإل
عاقة ليس له أثر جوهري علاى درجاات أبعااد جاودة الحيااة الماذكورة ر درجة اإلن متغي  أمما يعني 

 . في محافظات غزةبالنسبة لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا 
 

بالنساابة  (p-value<0.05,T- Test = -2.5)ذات داللااة إحصااائية  ن وجااود فااروقتبااي        
بمتوساااط ) عاقاااة الجزئياااة صاااحاب اإلأ، الفاااروق كانااات لصاااالح "الرضاااا عااان الحيااااة" ولللبعاااد األ

عاقاة البصارية الجزئياة لاديهم درجاات أفضال صاحاب اإلأ، وهذا يادل علاى (78.7حسابي يساوي 
عاقااة بصاارية كليااة بالنساابة لطلبااة إبالنساابة لبعااد الرضااا عاان الحياااة ماان أولئااك الااذين يعااانون ماان 

داللاااة  ووجاااود فاااروق ذات. المعااااقين بصاااريًا فاااي محافظاااات غااازة المااارحلتين اإلعدادياااة والثانوياااة
، الفااروق "جااودة الحياااة" بالنساابة للبعااد الكلااي (p-value<0.05,T- Test = -2.5)إحصااائية 

 أن ، وهاذا يادل علاى(847.9بمتوساط حساابي يسااوي ) عاقاة الجزئياة صاحاب اإلأكانت لصالح 
عاقااة البصاارية الجزئيااة لااديهم درجااات أفضاال بالنساابة للبعااد الكلااي لجااودة الحياااة ماان صااحاب اإلأ

المعااقين  المارحلتين اإلعدادياة والثانوياة أولئك الذين يعانون من اعاقة بصرية كلية بالنسبة لطلبة
     . بصريًا في محافظات غزة
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 ( 4 ) رقم شكل                                             
صرية ذوي االعاقة الب جودة الحياة للطلبة المعاقين بصرياً االعتمادية و / بعاد االمن النفسي واالستقاللأالفروق في  يبين 

 الكلية للمرحلة اإلعدادية والثانوية للطلبة في محافظات غزةالجزئية و 

 
  فاااي ( 2001)وهاشااام (  1998) واتفقااات هاااذه النتيجاااة ماااع دراساااة كااال مااان بوساااويل وآخااارون       

 . وجود فروق في جودة الحياة تعزى لمتغير درجة اإلعاقة
عاازى عاد األمال فااي المساتقبل ي  ويارى الباحاث أن عاادم وجاود فاروق ذات داللااة إحصاائية فااي ب         

يسااعى  اً أو جزئياا اً سااواء كااان كلياا ،يرجااع إلااى أن المعاااق بصاارياً ، (كليااة أو جزئيااة ) لدرجااة اإلعاقااة 
ماان  مكاناتااه واسااتغاللهاا  ويحاااول إلااى تحسااين ظروفااه حياتااه نحااو األفضاال ويطمااح بتطااوير قدراتااه و 

ساواء  ،ونجد الكثير مان المعااقين بصارياً  حياته بغض النظر عن درجة اإلعاقة،أجل تحسين نوعية 
وهذه صورة من صور األمل في  ًا،كانوا كليًا أو جزئيًا يلتحقون بوظيفة ما أو يتزوجون ويقودون أسر 

 .المستقبل يجسدها المعاق بصريًا على أرض الواقع بغض النظر عن درجة اإلعاقة 
 

فااإن عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي درجااة  ،أمااا بالنساابة لبعااد الكفايااة االقتصااادية       
عااااااازى إلااااااى أن المؤسساااااااات الحكوميااااااة والخاصاااااااة والمجتمااااااع المحلاااااااي يقومااااااون بتوزياااااااع اإلعاقااااااة ي  

أصاحاب المخصصات المالية للمعاقين بصريًا والتي هي حق من حقوق المعااقين بادون تميياز باين 
كمااا أن االحتياجااات الماديااة للمعاااقين بصااريًا تتشااابه وال تختلااف حسااب  الكليااة أو الجزئيااة،اإلعاقااة 

 تريًا سااواء كانااكمااا أن األساارة ال تفاارق فااي تغطيااة نفقااات واحتياجااات المعاااقين بصاا ،درجااة اإلعاقااة
عااااد الاااادعم ويظهاااار أيضااااًا عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية فااااي ب   ،كليااااة أو جزئيااااة اإلعاقااااة
ألن المؤسسااااات والمراكااااز االجتماعيااااة تقااااوم بتقااااديم  ،عاااازى لدرجااااة اإلعاقااااةندة االجتماعيااااة ي  والمسااااا

كماا أن نظارة األهاالي فاي  جزئياة،خدماتها للمعاقين بصريًا بغض النظر عن درجة اإلعاقة كلياة أو 
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األساار الفلسااطينية للمعاااقين عمومااًا وألصااحاب اإلعاقااة البصاارية خصوصااًا ال تختلااف حسااب درجااة 
 .قة ويقدم لهم الدعم األسري والخدمات االجتماعية بالتوازي اإلعا
لصاالح  فيظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اإلعاقة ،عد الرضا عن الحياةأما ب        

ويرجااااع ذلااااك إلااااى قاااادرة المعاااااقين بصااااريًا بشااااكل جزئااااي علااااى التكيااااف النفسااااي  اإلعاقااااة الجزئيااااة،
عزى ذلك إلاى احتفااظ المعااقين بصاريًا وي   ،واالجتماعي بصورة أكبر من المعاقين بصريًا بشكل كلي

بشااكل جزئااي بشاايء ماان البصاار يساااعدهم علااى مسااايرة أمااور حياااتهم وممارسااة ساالوكياتهم بشااكل 
ويقتااارب المعااااق بصاااريًا بشاااكل جزئاااي إلاااى المسااااواة ماااع  شاااكل كلاااي،ل مااان المعااااقين بصاااريًا بأفضااا

رة والنظاارات مثال العدساات المكب ا ،اإلنسان السليم العادي وذلك بفضل استخدامه للمعيناات البصارية
 .مما تجعله يحقق رضاه عن الحياة بشكل أكبر من المعاق بصريًا بشكل كلي  الطبية،

 

حصاااائية فاااي درجاااة اإلعاقاااة إفيظهااار وجاااود فاااروق ذات داللاااة  ،عاااد جاااودة الحيااااة الكلااايأماااا ب        
ف عاازى إلااى قاادرة المعاااقين بصااريًا بشااكل جزئااي علااى تحقيااق التكي ااوهااذا ي   ،لصااالح اإلعاقااة الجزئيااة

النفسي واالجتماعي الذي يدفعهم إلى تحسين ظروفهم ونوعية حياتهم من خالل احتفاظهم بجزء من 
بية مع األشخاص العاديين بفضال اساتخدامهم للوساائل والمعيناات البصر واقترابهم من المساواة النس

 . البصرية 
 

االعتماديـة /كل من األمن النفسـي واالسـتقاللال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  -7
 .عزى للمرحلة التعليمية وجودة الحياة لدى المعاقين بصريًا ت  

 

 :وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية  ال توجد -

 .عزى للمرحلة التعليميةوالثانوية للمعاقين بصريًا ت  

-One) تااااااام إيجااااااااد اختباااااااار تحليااااااال التبااااااااين األحاااااااادي الختبااااااار صاااااااحة هاااااااذه الفرضاااااااية        

WayANOVA )كل من األمن النفسي بالنسبة للمرحلة التعليمية لادى  لدراسة الفروقات في أبعاد
طلباااة المرحلاااة اإلعدادياااة والثانوياااة للمعااااقين بصاااريًا فاااي محافظاااات غااازة، والنتاااائج المتعلقاااة بهاااذه 

 :الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 

 



 

864 
 

 ( 32) رقم جدول       
يوض  نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد األمن النفسي بالنسبة للمرحلة التعليمية لدى طلبة المرحلة  

 اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الداللة

 األمن النفسي األسري

 75.3 4 301.4 بين المجموعات

 44.5 70 3117.9 داخل المجموعات 0.16// 1.69

   74 3419.3 المجموع

 األمن النفسي المدرسي

 41.8 4 167.4 بين المجموعات

 65.0 69 4488.1 داخل المجموعات 0.63// 0.64

   73 4655.6 المجموع

 النفسي االجتماعياألمن 

 81.8 4 327.3 بين المجموعات

 62.8 70 4398.9 داخل المجموعات 0.27// 1.30

   74 4726.3 المجموع

 األمن النفسي الصحي

 36.3 4 145.2 بين المجموعات

 24.6 70 1727.4 داخل المجموعات 0.22// 1.47

   74 1872.7 المجموع

 االمن النفسي الكلي

 75.3 4 301.4 المجموعاتبين 

 44.5 70 3117.9 داخل المجموعات 0.31// 1.21

   74 3419.3 المجموع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

 

        ن ماان النتااائج الموضااحة فااي الجاادول السااابق عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائيةتبااي                 
(p-value>0.05)   مااااااااان النفساااااااااي التالياااااااااةاأل اساااااااااتبيانبعااااااااااد أفاااااااااي درجاااااااااات كااااااااال بعاااااااااد مااااااااان :              
الصحي،  األمن النفسياالجتماعي،  األمن النفسيالمدرسي، األمن النفسي االسري، األمن النفسي )

اإلعدادياااة لااادى طلباااة المرحلاااة ، مماااا يااادل علاااى أن متغيااار المرحلاااة التعليمياااة (الكلاااي األمااان النفساااي
د األمان النفساي ال يوجاد لاه أثار أي جاوهري علاى أبعاا والثانوية للمعااقين بصاريًا فاي محافظاات غازة

جمايعهم لاديهم  طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوياة للمعااقين بصاريًا غازةهذا يعني أن و  ،المذكورة سابقاً 
، واتفقااات هاااذه م التعليمياااةنفاااس درجاااات أبعااااد األمااان النفساااي الماااذكورة ساااابقا مهماااا اختلفااات مااارحلته

في عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية ( 8117) ودراسة أقرع(  2009) النتيجة مع دراسة عقل 
 .عزى للمرحلة التعليمية ت  

عااازى أن عااادم وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية فاااي األمااان النفساااي بأبعااااده ي   ،وياارى الباحاااث      
للمعاقين بصريًا يرجع إلاى أن كاال المارحلتين تتشاابهان نسابيًا ( إعدادي ، ثانوي ) للمرحلة التعليمية 
للمارحلتين اإلعدادياة  وتتقارب الخصاائص النفساية واالجتماعياة مائية مرحلة المراهقة،في المرحلة الن

كمااا أن األساارة والمدرسااة والمجتمااع المحلااي يقاادمون  ويااة وخاصااة فااي مسااتوى األماان النفسااي،والثان
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حتياجااات المادياااة والمعنويااة للمعااااقين بصااريًا فاااي ت االجتماعيااة وتاااوفير االالاادعم النفسااي  والخااادما
  .ثانوية على حد سواء بدون تمييزالمرحلتين اإلعدادية وال

ــروق ذات د - ــة إحصــائية فــي مســتوى االســتقاللال توجــد ف ــة /الل ــة المرحل ــدى طلب ــة ل االعتمادي
 .التعليميةعزى للمرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا ت  

-One)  اد اختباااااااار تحليااااااال التبااااااااين األحااااااااديتااااااام إيجاااااااالختباااااااار صاااااااحة هاااااااذه الفرضاااااااية        

WayANOVA ) االعتماديااة بالنساابة للمرحلااة التعليميااة / االسااتقالل اسااتبيانلدراسااة الفروقااات فااي
المتعلقااة بهااذه لاادى طلبااة المرحلااة اإلعداديااة والثانويااة للمعاااقين بصااريًا فااي محافظااات غاازة، والنتااائج 

 :الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي
 

 ( 31) رقم جدول
االعتمادية بالنسبة للمرحلة التعليمية لدى طلبة /االستقالل استبيانيوض  نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 

 المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

 التباينمصدر  األبعاد
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الداللة

 االعتمادية/االستقالل  استبيان

 406.8 4 1627.4 بين المجموعات

 102.8 70 7198.3 داخل المجموعات 0.006** 3.95

   74 8825.7 المجموع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

 
               وجااااااود فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية تبااااااين ماااااان النتااااااائج الموضااااااحة فااااااي الجاااااادول السااااااابق       

( p-value<0.01, F-Test= 3.95)  بالنسابة للمرحلاة  االعتمادياة/االساتقالل  اساتبيانفي درجات
حيااث داللتهاا عدياة للتعارف علااى اتجااه الفاروق و ب  للمقارناات ال ((LSDالتعليمياة وتام اساتخدام اختبااار

السااابع لصااالح باين الصااف الدراسااي التاساع و ذات داللاة احصااائية وجااود فااروق ماان االختباار اتضاح 
لصاالح الصاف الدراساي  الثاامنباين الصاف الدراساي التاساع و خارى أفروق و  ،الصف الدراسي التاسع

 علاااى مااان طاااالبأساااتقاللية تاساااع لاااديهم درجاااات مساااتوى ان طاااالب الصاااف الأوهاااذا يعناااي  ،ساااعالتا
ن لاام تالحااظ فااروق فااي فااي حااي حصااائيةإهااذه الفااروق ذات داللااة الصااف الدراسااي السااابع والثااامن و 

 اساتبيانالادرجات فاي  ن طاالب الصاف الساابع لاديهم أقالومن الجدير بالاذكر أخرى المجموعات األ
 .عداديةاالعتمادية بالنسبة للمرحلة اإل /االستقالل
السااابع لصااالح الصااف الصااف و خاارى بااين الصااف الدراسااي الحااادي عشاار أفااروق  جاادتو  كمااا      

لصااالح  الثااامن الصاافخاارى بااين الصااف الدراسااي الحااادي عشاار و أفااروق و  ،الدراسااي الحااادي عشاار
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فاااي   ن طاااالب الصاااف الحاااادي عشااار لاااديهم درجااااتأهاااذا يعناااي و  ،الصاااف الدراساااي الحاااادي عشااار
هااذه الفااروق ذات و  الثااامنى ماان طااالب الصااف الدراسااي السااابع و علااأ االعتماديااة /االسااتقالل مقياااس

ن طاالب ، ومان الجادير بالاذكر أخارىن لام تالحاظ فاروق فاي المجموعاات األفي حاي داللة احصائية
االعتماديااااة بالنساااابة /االسااااتقالل  السااااتبيانات بالنساااابة علااااى الاااادرجأالصااااف الحااااادي عشاااار لااااديهم 

 . للمرحلتين
بشااكل عااام، فقااد ( ادي، ثااانويعاادإ)ر للمرحلااة التعليميااة عاازى لمتغي اابالنساابة للفااروق التااي ت  أمااا       
مااا بااين الصاافين  كاناات بساابب الفااروق االعتماديااة/االسااتقالل اسااتبيانفااي درجااات  ن الفااروقن أتبااي  

لصااالح الصااف ( المرحلااة الثانويااة)وبااين الصااف الحااادي عشاار ( عداديااةالمرحلااة اإل)السااابع والثااامن 
فااي  ( 1986)  البساالي وآخاارين، واتفقاات هااذه النتيجااة مااع دراسااة (المرحلااة الثانويااة)ادي عشاار الحاا

 .ر المرحلة التعليمية عزى لمتغي  وجود فروق ت  
 

 (41)رقم  جدول     
 ( (LSDاالعتمادية بالنسبة للمرحلة التعليمية باستعمال اختبار /يوض  أوساط بعد االستقالل 

 وداللتها ف إلى اتجاه الفروقللتعر  

 المقياس
 الصف 
 الدراسي

 عدد 
 الطالب

 العاشر التاسع الثامن السابع المتوسطات
الحادي 

 عشر

  استبيان
/ االستقالل 

 االعتمادية

     8 61.36 11 السابع  

    8 2.39// 63.75 24 الثامن  

   8 9.17* 11.57** 72.92 12 التاسع  

  8 4.20// 4.96// 7.35// 68.71 14 العاشر  

 8 5.05// 0.85// 10.02** 12.41** 73.77 14 الحادي عشر  

  ** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
االعتماديااة يعاازى /أن وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى االسااتقالل ،وياارى الباحااث      

ويرجااع  حلااة الثانويااة ماان المعاااقين بصااريًا،لصااالح طلبااة المر ( إعاادادي ، ثااانوي ) للمرحلااة التعليميااة 
ذلااك إلااى اكتساااب المعاااقين بصااريًا ماان طلبااة المرحلااة الثانويااة الخباارات والمهااارات التااي تمكاانهم ماان 

، كماا أن الطلباة قين بصريًا فاي المرحلاة اإلعدادياةعلى ذاتهم بصورة أكبر من الطلبة المعااإلعتماد 
فيكون اعتمادهم على األسرة بصورة أكبر من طلباة المرحلاة  ،المعاقين بصريًا في المرحلة اإلعدادية

 .  ة في توفير احتياجاتهم خاص   ،الثانوية
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ى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة المرحلــة اإلعداديــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتو  -
 .عزى للمرحلة التعليميةوالثانوية للمعاقين بصريًا ت  

 

                        تااااااااااام إيجااااااااااااد اختباااااااااااار تحليااااااااااال التبااااااااااااين األحااااااااااااديالختباااااااااااار صاااااااااااحة هاااااااااااذه الفرضاااااااااااية        
 (One-WayANOVA ) التعليمياة لاادى لدراساة الفروقاات فااي أبعااد جااودة الحيااة بالنسابة للمرحلااة

طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية 
 :موضحة من خالل الجدول التالي

 (41) رقم جدول         
دى طلبة المرحلة يوض  نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد جودة الحياة بالنسبة للمرحلة التعليمية ل 

 اإلعدادية والثانوية للمعاقين بصريًا في محافظات غزة

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الداللة

 الرضا عن الحياة

 21.6 4 86.4 بين المجموعات

 68.4 70 4792.2 داخل المجموعات 0.86\\ 0.31

  74 4878.6 المجموع

 االمل في المستقبل

 12.9 4 51.7 بين المجموعات

 25.0 70 1755.1 داخل المجموعات 0.72\\ 0.51

   74 1806.8 المجموع

 الكفاية االقتصادية

 89.3 4 357.5 بين المجموعات

 39.7 70 2781.2 داخل المجموعات 0.07\\ 2.25

   74 3138.7 المجموع

 الدعم والمساندة االجتماعية 

 52.6 4 210.6 بين المجموعات

 33.6 70 2355.9 داخل المجموعات 0.19\\ 1.56

   74 2566.5 المجموع

 جودة الحياة الكلي

 244.3 4 977.5 بين المجموعات

 377.7 70 26444.3 داخل المجموعات 0.63\\ 0.64

   74 27421.9 المجموع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         \\ P-value>0.05 
 

-p) ن من النتاائج الموضاحة فاي الجادول الساابق عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائيةتبي    

value>0.05)   الرضااا عاان الحياااة: )جااودة الحياااة التاليااة اسااتبيانبعاااد أعااد ماان ب   فااي درجااات كاال ،
عازى ت   (جاودة الحيااة الكلاي، الادعم و المسااندة االجتماعياة، الكفاياة االقتصاادية، مل فاي المساتقبلاأل

، ممااا ياادل (سااابع، ثااامن، تاسااع، عاشاار، حااادي عشاار)ر المرحلااة الدراسااية أو الصااف الدراساايلمتغي اا
لاااادى طلبااااة المرحلااااة اإلعداديااااة والثانويااااة للمعاااااقين بصااااريًا فااااي  ر المرحلااااة التعليميااااةعلااااى أن متغي اااا
هااذا يعنااي أن و  ،اد جااودة الحياااة المااذكورة سااابقاً ال يوجااد لااه أثاار أي جااوهري علااى أبعا ةمحافظاات غااز 

جمايعهم لاديهم نفاس درجاات أبعااد جاودة ة غاز  فاي طلبة المرحلاة اإلعدادياة والثانوياة للمعااقين بصارياً 
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واختلفاات هااذه النتيجااة مااع دراسااة كاال ماان  ،مهمااا اختلفاات ماارحلتهم التعليميااة الحياااة المااذكورة سااابقاً 
المرحلااة ر عاازى لمتغي اافااروق فااي جااودة الحياااة ت   فااي وجااود  2010))والهمااص (  1999) هااامبتون 
 .التعليمية 

 

وياارى الباحااث أن عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى جااودة الحياااة للمعاااقين        
النفساية )جاع إلاى تشاابه الخصاائص النمائياة ، ير (ثاانوي إعدادي ، ) لة التعليمية عزى للمرحبصريًا ي  

لاااى التسااااوي فاااي تقاااديم ماااا أوضاااحنا فاااي مساااتوى األمااان النفسااايك ،باااين المااارحلتين( واالجتماعياااة ، وا 
 .المرحلتين من قبل المجتمع المحليالخدمات وتوفير االحتياجات بين 

 
 : تفسير عام ومناقشة عامة لنتائج الدراسة

بتفسير ومناقشة نتائج دراسته في ضوء ثقافة المجتمع الفلسطيني في قطاع  الباحثلقد قام        
غزة، وفي ضوء الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة السيما الحصار 

، وقد 2112وعام  2119سنوات والحربين األخيرتين في عام  6اإلسرائيلي المفروض منذ 
اشها اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة على نمط شخصيته انعكست هذه الظروف الصعبة التي ع

وسلوكه في الحياة، وبما أن المعاق هو جزء ال يتجزأ من النسيج الفلسطيني فهو تأثر بتلك 
فأظهر المعاق اإلرادة الصلبة وروح التحدي واإلص رار على مواجهة  األحداث والظروف،

اءات اإلسرائلية التعس فية بحق السكان بقطاع الصعوبات التي نتجت عن اإلعاقة بالرغم من اإلجر 
غزة، وترد ي المستوى االقتصادي لسكان القطاع وانتشار حالة الفقر بين عدد كبير من األسر 
الفلسطينية، وهذا يجعلنا ال نتفاجأ بمستوى األمن النفسي لدى المعاقين بصريًا بمحافظات غزة 

عند المعاقين  %57.1حيث بلغت نسبتها ومستوى جودة الحياة ،91.3%عندما بلغت نسبته 
بصريًا، وهذا يدل على احتضان المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي للمعاقين 
والعمل قدر المستطاع على تلبية احتياجاتهم، وهذا ينبع من اهتمام المجتمع بكافة شرائحه لفئة 

   .المعاقين
والب عد عن حالة  ن بصريًا في تحقيق االستقالل النفسية لدى المعاقيد الرغبة الجاد  لكما تتو        

االعتمادية على األخرين في توفير احتياجاتهم المادية والمعنوية، ولكنهم يصطدمون بالصعوبات 
 انعدام الرؤية خاصة عند أصحاب اإلعاقة لعل  من أبرزها التي نتجت عن اإلعاقة البصرية

في  ، ولكنهم يحاولون التغلب عليهابعض العقبات التي تقف أمامهم ث لوالتي تم الكلية، البصرية
قدر المستطاع من االعتماد على األخرين، وهذا ما نفسره سبيل تحقيق االستقالل النفسي والتقليل 

 .%65.6االعتمادية والتي بلغت /بحصول المعاقين بصريًا على نسبة متوسطة في االستقالل
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عزى لمتغي ر الجنس فإن الفروق كانت وق في مستوى األمن النفسي ت  وفيما يتعلق بوجود فر       
لصالح الذكور، ألن المعاقين بصريًا من الذكور لديهم القدرة على التكيف والتفاعل االجتماعي 
بصورة أكبر من المعاقين بصريًا من اإلناث، بفضل قدرتهم على الحركة والتنقل والعمل خارج 

االعتمادية /ية أقوى من اإلناث، كما التوجد فروق في مستوى االستقاللوألن بنيتهم الجسمالمنزل 
ر الجنس، وذلك لتشابه الظروف النفسية التي يعيشها المعاق بصريًا سواء كان ذكرًا أم عزى لمتغي  ت  

أنثى، كما تتشابه الوسائل والمعينات البصرية التي يستخدمها المعاق بصريًا بغض النظر عن 
ر الجنس، وذلك ألن الخدمات عزى لمتغي  فروق أيضًا في مستوى جودة الحياة ت   الجنس، وال توجد

 .النفسية واالجتماعية والتعليمية التي تقدم للمعاقين بصريًا تقدم بالتساوي بين الجنسين
فإن ذلك  عزى لدرجة اإلعاقة،وفيما يتعلق بعدم وجود فروق في مستوى األمن النفسي ت        

يرجع إلى أن المجتمع يقدم خدماته الصحية واالجتماعية والنفسية والتعليمية للمعاقين عمومًا بدون 
تمييز بين أصحاب اإلعاقة البصرية الكلية وأصحاب اإلعاقة البصرية الجزئية، كما تتشابه إلى 

البصرية الجزئية،  حد  ما الظروف النفسية لدى أصحاب اإلعاقة البصرية الكلية وأصحاب اإلعاقة
عزى لدرجة اإلعاقة، وذلك ألن أصحاب االعتمادية ت  / والتوجد فروق أيضًا في مستوى االستقالل

اإلعاقة البصرية الكلية وأصحاب اإلعاقة البصرية الجزئية لديهم الرغبة في االستقالل والتحرر 
لتي يعيشها كل من ، كما تتشابه الظروف النفسية واالجتماعية امن االعتماد على األخرين

عزى لدرجة أصحاب اإلعاقة البصرية الكلية والجزئية، كما توجد فروق في مستوى جودة الحياة ت  
اإلعاقة لصالح أصحاب اإلعاقة البصرية الجزئية، ويرجع ذلك الحتفاظ المعاقين بصريًا بشكل 

ل مع جزئي بشيء من البصر يساعدهم على تحقيق التكيف النفسي واالجتماعي والتفاع
المحيطين، كما إنهم باستخدامهم للوسائل والمعينات البصرية يجعلهم يقتربون من مساواة العاديين 

 .  مما يعمل على تحسين نوعية حياتهم
عزى للمرحلة التعليمية، فإن ذلك يرجع إلى وفيما يتعلق بعدم وجود فروق في األمن النفسي ت        

النفسية لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية من المعاقين تشابه الخصائص النمائية والظروف 
بصريًا والتي تتمثل في مرحلة المراهقة، كما أن الخدمات التعليمية تقدم لطلبة المرحلتين بدون 

عزى للمرحلة التعليمية لصالح المرحلة االعتمادية ت  / تمييز، كما توجد فروق في مستوى االستقالل
ب طلبة المرحلة الثانوية من المعاقين بصريًا الخبرات والمهارات التي الثانوية، وذلك الكتسا

، أما طالب المرحلة اإلعدادية من المعاقين بصريًا فيكون تمك نهم من تحقيق االستقالل النفسي
اعتمادهم على األسرة والمحيطين في توفير احتياجاتهم بصورة أكبر من طلبة المرحلة الثانوية، 

عزى ص خبراتهم ومهاراتهم الحياتية، وال توجد فروق في مستوى جودة الحياة ت  ويرجع ذلك إلى نق
للمرحلة التعليمية، وذلك لتشابه الخصائص النمائية والظروف النفسية لطلبة المرحلتين كما أوردنا 
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في األمن النفسي، كما أن الخدمات التعليمية لطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية تقدم بدون 
 .تمييز
ومن النتائج أيضًا وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي وجودة       

الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا، ويرجع ذلك إلى أن جودة الحياة هي 
عاقين بصريًا المادية نتاج لتوفير األمن النفسي للمعاقين بصريًا، وأنه إذا تم توفير احتياجات الم

والمعنوية فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لديه، كما ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 
لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين االعتمادية /إحصائية بين األمن النفسي واالستقالل

تهديد والخطر وذلك باستخدامه الوسائل بصريًا، ويرجع ذلك إلى أن المعاق بصريًا يقل شعوره بال
واألدوات التي تمكنه من االستقالل النفسي واالعتماد على ذاته، كما ال توجد عالقة ارتباطية ذات 

االعتمادية وجودة الحياة لدى المعاقين بصريًا، ويرجع ذلك إلى قوة /داللة إحصائية بين االستقالل
وال توجد عالقة تنبئوية بين األمن النفسي ، االرتباط بين األمن النفسي وجودة الحياة

االعتمادية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية المعاقين بصريًا، ويرجع ذلك إلى أن /واالستقالل
العالقة التنبئوية هي صورة من صور العالقة االرتباطية، وبالتالي يقل شعور المعاق بصريًا 

واألدوات التي تمك نه من االستقالل النفسي واالعتماد  بالخطر والتهديد عندما يستخدم الوسائل
على ذاته، كما توجد عالقة تنبئوية بين األمن النفسي وجودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية 
والثانوية المعاقين بصريًا، ويرجع ذلك إلى أن العالقة التنبئوية هي صورة من صور العالقة 

ي نتاج لتوفير األمن النفسي للمعاقين بصريًا من خالل توفير االرتباطية، وأن جودة الحياة ه
                         .حتياجات المادية والمعنوية والتي بدورها تعمل على تحسين نوعية الحياة لديهماال
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 والمقترحات التوصيات 
 .التوصيات : أواًل 

األمن بين  العالقة القوية عن إبرازحث على نتائج دراسته والتي أسفرت الع الباط  ابعد         
رات الدراسة الرئيسة عالقة متغي  والتي أوضحت  الحياة لدى المعاقين بصريًا، وجودةالنفسي 

مثل  ،رات الديموغرافيةالمتغي   ببعض (االعتمادية، جودة الحياة/اللاالستق األمن النفسي،)
ام الباحث بالتعقيب والتفسير يكدرجة اإلعاقة والمرحلة التعليمية، وق ،رات أخرىالجنس ومتغي  

 :على هذه النتائج وعلى إثر ذلك يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية 
المؤسسات الحكومية في توفير االحتياجات المادية والنفسية واالجتماعية  تفعيل دور -8

 .اقين بصريًا في محافظات قطاع غزةللمع

ات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي التي تهتم في شريحة المعاقين تفعيل دور المؤسس -8
 .بصريًا، في توفير كل ما يلزم للمعاقين بصريًا من إحتياجات مادية ونفسية واجتماعية 

توعية أهالي المعاقين بصريًا من خالل تقديم اإلرشاد األسري الذي يمكنهم من كيفية  -3
 .م مع المعاق بصريًا داخل البيت فههم المعاقين وتكي  ئمع أبناالتعامل 

العمل على دمج المعاقين بصريًا في المجتمع من خالل إشراكهم في األنشطة  -4
 .والمناسبات االجتماعية 

تفعيل دور وسائل اإلعالم في طرح قضية المعاقين بصريًا، والعمل على توفير  -7
 .احتياجاتهم وتقديم الدعم الالزم لهم 

هالي المعاقين من خالل تقديم اإلرشاد الديني، والذي يعزز تنمية الوازع الديني لدى أ -6
 .مفهوم الصبر على االبتالء لديهم 

إبراز أهمية االهتمام بشريحة المعاقين في المقررات الدراسية في المدارس العادية،  -5
وعدم إشعارهم بأنهم غير عاديين حفاظًا على  وتهيئة الطلبة نفسيًا إلى تقبل المعاقين

 .مشاعرهم 

 
 
 
 



 

858 
 

 . المقترحات: انيًا ث
االعتمادية وجودة /ح عالقة األمن النفسي باالستقاللإجراء المزيد من الدراسات التي توض -8

 .وباقي اإلعاقات األخرى كاإلعاقة الحركية والسمعية  ،الحياة لدى فئات المعاقين المختلقة

االعتمادية وجودة /واالستقاللز مستوى األمن النفسي إجراء المزيد من الدراسات التي تبر  -8
  .سنة( 82)ممن هم فوق سن المعاقين بصريًا، وباقي اإلعاقات األخرى الحياة لدى

التربية الخاصة وأهالي المعاقين  األخصائيين في بينعقد جلسات نقاش ولقاءات حوارية  -3
 .للوقوف على مشاكل المعاقين واحتياجاتهم، وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي الالزم لهم

إعداد الدورات التدريبية للمرشدين النفسيين في المدارس العادية حول كيفية التعامل مع  -4
عداد البرامج والخطط ال عالجية التي تساعد المعاقين بصريًا والمعاقين بشكل عام، وا 

 .المعاقين على تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
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 لمالحقا
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 (2)ملحق رقم 
 الدراسة بصورتها األولية أدوات

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أختي الطالبة      / أخي الطالب 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

االعتمادية وجودة الحياة لدى / األمن النفسي وعالقته باالستقالل " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان       
ويرجو  االستبياناتالمعاقين بصريًا بمحافظات غزة ، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة يضع الباحث بين أيديكم هذه 

أمام العبارة التي يراها الطالب مناسبة لحالته متوخيًا (   ×)منكم اإلجابة عن جميع الفقرات ، وذلك بوضع إشارة 
مع التأكيد بأن هذه اإلجابات   يوجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة،العلم بأنه ال ،الصدق والموضوعية مع

 .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
 : مثال 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 معارض

 بشدة
 معارض

     × .بتلبية جميع احتياجاتي تقوم األسرة  1

 
 :معلومات عامة  -

 .أنثى )   ( ذكر       :  )   ( الجنس 
 : ............................. . الصف الدراسي 
 .جزئية )   ( كلية       : )   ( درجة اإلعاقة 

 
 
  مع فائق االحترام والتقدير 
 
 
 

 
 /الباحث                                              

 رمزي شحدة السويركي       
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 األمن النفسي استبانة
 
 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

  األسرياألمن النفسي 0 البعد األول 

      .أثناء تنقلي داخل المنزل  ينتابني القلق 8
       .عند حدوث طارئ في المنزل الخوفينتابني  8
القيام أفراد أسرتي الضيق عندما يطلب مني  ينتابني 3

 .بمهمة ما 

     

      .أعاني من صعوبات عند تغيير مالبسي  4
      .ينتابني القلق أثناء توجهي إلي الفراش للنوم  7
      .أعاني من كوابيس أثناء النوم في الليل  6
      .األسرة بتلبية جميع احتياجاتي تقوم  5
      .شعر بان أفراد األسرة يستمعون لما أتحدث به باهتمام أ 2
      .عندما أطلب المساعدة من أفراد األسرة  الخوف ينتابني 9
      .أشعر باالرتياح أثناء تناول الطعام  81

 األمن النفسي المدرسي 0 البعد الثاني 

      .أثناء ذهابي وعودتي من المدرسة  القلق ينتابني 88
      .أثناء التنقل داخل المدرسة  شعر بالتوترأ 88
      .القلق عند أداء واجباتي المدرسية  ينتابني 83
       .عند تأدية االمتحانات المدرسية القلق ينتابني 84
      .المعلم داخل الصف  التحدث معأشعر بالتوتر عند  87
      .أشعر بأنني لم أحقق النجاح المطلوب في الدراسة  86
      .أفضل التغيب عن المدرسة  85
      .أشعر بأن المعلمين ال يتقبلوني في المدرسة  82
      .أشعر بأن زمالئي يسخرون مني  89
      التحصيل لدي  ىال تؤثر علي مستو البصرية إعاقتي 81
      .طريقة بريل أتضايق من استخدام  88

  األمن النفسي االجتماعي0 البعد الثالث 

      .الخوف عندما أقطع الطريق  ينتابني 88
      . أخشي الركوب في السيارة  83
       .مألوف القلق عندما أتوجه إلى مكان غير  ينتابني 84
      .ينتابني الخوف من وجود حفر بالطريق  87
      .إقامة صداقات مع اآلخرين أجد صعوبة في  86
       .عندما أقابل أشخاص ألول مرة أحرج 85
      .أفضل اللعب مع أشخاص أسوياء  82
      .أقوم بمجاملة اآلخرين في المناسبات  89
      .أفضل عدم الخروج من المنزل إال للضرورة 31
      .عن اآلخرين  ابتعاديإعاقتي هي سبب  38
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 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

 األمن النفسي الصحي 0 البعد الرابع 

      .أغلب األوقات الصداع  أعاني من 38
       .المواقفأعاني من الدوخة والغثيان في بعض  33
      .مناسبة أتمتع بصحة جسمية  34
      .أمارس التمارين الرياضية بشكل دوري  37
      .أقوم بإجراء الكشف الطبي بشكل مستمر  36
      .أتناول وجبات غذائية متكاملة بشكل يومي  35
      .أنا راض عن مظهر جسمي  32
      .بنيتي الجسمية ضعيفة  39
      .الصحة العامة لدي  ىؤثر على مستوتإعاقتي ال  41
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 االعتمادية/ االستقالل  استبانة
 

 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

      .لدي القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل  8

       .أعتمد على نفسي أثناء التنقل داخل البيت 8

      .مالبسي  ارتداءأعتمد على نفسي أثناء  3

      .أقوم باستخدام العصا أثناء المشي في الطريق  4

      .في الطريق أطلب مساعدة اآلخرين أثناء المشي  7

       .أقوم بمشاورة األهل عند القيام بخطوة ما 6

      .أناقش أصدقائي في األمور الخاصة بحياتي  1

      .أتناول الطعام بشكل مستقل بدون مساعدة اآلخرين  2

      .المدرسة دون مساعدة أحد  ة فيأتنقل بسهول 9

      .االعتماد على اآلخرين أنجز الواجبات المدرسية دون  81

       .أقوم بتشغيل التلفاز دون مساعدة اآلخرين 88

      .أشعر بالشوق إلى أسرتي عندما أكون بعيداً عنهم  88

      .أطلب من أبي المساعدة عندما تواجهني مشكلة ما  83

      .باستمرار ممعي حتى أراه يجلس والديأتمني أن  84

      .معتقداتي تتشابه مع معتقدات أسرتي إن  87

      .أال يغضب مني أحد من أفراد أسرتي  تمنىأ 86

       .في حمايته لياً أود لو أن أبي لم يكن مبالغ 85

      .عالية أعتمد على أسرتي بدرجة  82

      .أشعر بعدم االرتياح إذا أخفيت أشياء عن والدي  89

      .بمساعدتي في تدبير أمور حياتي تقوم األسرة  81

      .أقوم باستخدام الهاتف المحمول دون مساعدة اآلخرين  88

      .أشعر بالوحدة عندما أبتعد عن أصدقائي  88

      .أتضايق عندما يتدخل الوالدان في شؤون حياتي  83

      . أشعر بأني قد خذلت أبي عند تقصيري بالدراسة  84

      .أشعر بالتوتر عندما أتأخر عن البيت وال أخبر أبي  87

      .إن أهدافي المستقبلية تتشابه إلي حد ما مع أهداف أسرتي 86

أطلب مساعدة األهل واألصدقاء في حل مشاكلي  85

 الشخصية 

     

      .على زمالئي في تحضير دروسي  أعتمد 82

      .حياتي الدراسية أتضايق من تدخل أهلي المستمر في  89

       .أقوم بتقليم أظافري دون مساعدة اآلخرين 31
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 جودة الحياة استبانة
 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

 الرضا عن الحياة0 البعد األول 

      .في حياتي  المهمةلدي القدرة على اتخاذ القرارات  8

      .تؤهلني للتفوق في الدراسة قدراتي العقلية  8

      .أحاول الترفيه عن نفسي مرة كل أسبوع   3

      .نترنت استخدم الحاسوب واإل 4

      .أشعر بالحيوية والنشاط  7

      .أستلقي على السرير لبعض الوقت  6

      .أستغل وقت فراغي بأشياء تفيدني  5

      . أشعر بالسرور لالستماع إلى المذياع والتلفاز 2

      .أعتقد بأنني شخص اجتماعي مرغوب به  9

      .أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن 81

      .أنا راض عن الوقت الذي أقضيه مع الناس  88

      .أنا راض عن حياتي ووضعي االجتماعي عموماً  88

      .أسرتي كما هي  أنا راض عن 83

      .توجد أعراض أو أفكار غريبة تراودني  84

      .أنا راض عن الخدمات الصحية المتاحة  87

      .أشعر بالسعادة في حياتي واالرتياح وعدم التوتر  86

      .أنا راض عن مستواي التعليمي  85

      .أنا راض عن طريقة بريل في القراءة  82

      .أشعر بالمتعة عند قراءة كتاب جديد  89

 األمل في المستقبل0 البعد الثاني 

      .أرغب في الحصول على وظيفة بعد التخرج من الجامعة  81

      .أفكر بالزواج مستقبالً  88

      .أرغب بااللتحاق في الجامعة بعد إتمام الثانوية العامة  88

      .إلكمال دراستي أفكر في السفر للخارج  83

      .لدي تفاؤل تجاه مستقبلي  84

      .أطمح ألكون شخصاً ذو قيمة بين أفراد المجتمع  87

      .أتخيل بأن مستقبلي مشرق  86

85 
أفضل العمل في مؤسسات تأهيل المعاقين بعد إكمال 

 .دراستي 

     

82 
في لدي القدرة على مواجهة الصعوبات التي تواجهني 

 .حياتي 

     

      .أسعى ألن أكون شخصاً مميزاً بين أفراد أسرتي  89

 الكفاية االقتصادية0 البعد الثالث 

      .وضعي المادي يساعدني على تحقيق أهدافي وآمالي  31

      .تقوم األسرة بتلبية جميع احتياجاتي المادية  38

      .آمالي وضعي االقتصادي يقف عقبة أمام تحقيق  38

      .أتلقى مصروفي الشخصي بشكل منتظم  33

      .مصروفي الشخصي ال يكفي لتغطية كافة احتياجاتي  34
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 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

      .أنا راض عن الطريقة التي أحصل بها على مصروفي  37

      .مصروفي يكفي لإلنفاق على المرح والتسلية  36

      .الشخصي من أبي ينتابني الخجل عندما أطلب مصروفي  35

 الدعم والمساندة االجتماعية0 البعد الرابع 

      .زارني أحد أصدقائي األسبوع الماضي  32

      .لدي الوقت الكافي لالستمتاع بالصداقات  39

      .أجد من يهتم بأخباري ويتابعها باهتمام  41

      .أفتخر بوجودي في أسرة ال مثيل لها  48

      .راض عن عدد أصدقائي أنا  48

      .أشعر بأن األهل يستمعون لما أقول  43

      .نجلس سوياً من أجل مناقشة األمور الخاصة بي  44

      .يسعدني تواجدي مع أشخاص اجتماعيين مريحين  47

      .أشعر بأنني عبء على أسرتي  46

      .أسرتي تسعى جاهدة لملء وقت فراغي  45

      .أتلقى الدعم النفسي من المرشد التربوي في المدرسة 42
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 (3)ملحق رقم 
 الدراسة بصورتها النهائية أدوات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أختي الطالبة      / أخي الطالب 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
دى االعتمادية وجودة الحياة ل/ األمن النفسي وعالقته باالستقالل " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان       

جو وير  االستبياناتومن أجل تحقيق أهداف الدراسة يضع الباحث بين أيديكم هذه  المعاقين بصريًا بمحافظات غزة
أمام العبارة التي يراها الطالب مناسبة لحالته متوخيًا (   ×)وذلك بوضع إشارة  منكم اإلجابة عن جميع الفقرات،
مع التأكيد بأن هذه اإلجابات   يوجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة،بأنه ال ،الصدق والموضوعية مع العلم

 .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
 

 : مثال 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 معارض

 بشدة
 معارض

     × .بتلبية جميع احتياجاتي  تقوم األسرة 1

 
 :معلومات عامة  -

 .أنثى )   ( ذكر       :  )   ( الجنس 
 : ............................. . الصف الدراسي 
 .جزئية )   ( كلية       : )   ( درجة اإلعاقة 

 
 
     مع فائق االحترام والتقدير 
 
 
 

 
 /الباحث                                              

 رمزي شحدة السويركي       
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 األمن النفسي استبانة

 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

 األسرياألمن النفسي 0 البعد األول 

      .أثناء تنقلي داخل المنزل  ينتابني القلق 8
       .عند حدوث طارئ في المنزل الخوفينتابني  8

      .ينتابني الضيق عندما يطلب مني أفراد أسرتي القيام بمهمة ما  3

      .أعاني من صعوبات عند تغيير مالبسي  4
      .ينتابني القلق أثناء توجهي إلي الفراش للنوم  7
      .أعاني من كوابيس أثناء النوم في الليل  6
      .بتلبية جميع احتياجاتي  تقوم األسرة 5
      .اشعر بان أفراد األسرة يستمعون لما أتحدث به باهتمام  2
      .عندما أطلب المساعدة من أفراد األسرة  الخوف ينتابني 9
      .أشعر باالرتياح أثناء تناول الطعام  81

 األمن النفسي المدرسي 0 البعد الثاني 

      .أثناء ذهابي وعودتي من المدرسة  القلق ينتابني 88
      .أثناء التنقل داخل المدرسة  اشعر بالتوتر 88
      .القلق عند أداء واجباتي المدرسية  ينتابني 83
       .عند تأدية االمتحانات المدرسية القلق ينتابني 84
      .المعلم داخل الصف  التحدث معأشعر بالتوتر عند  87
      .أشعر بأنني لم أحقق النجاح المطلوب في الدراسة  86
      .أفضل التغيب عن المدرسة  85
      .أشعر بأن المعلمين ال يتقبلوني في المدرسة  82
      .أشعر بأن زمالئي يسخرون مني  89
      . التحصيل لدي ىال تؤثر علي مستو البصرية إعاقتي 81
      .طريقة بريل أتضايق من استخدام  88

  األمن النفسي االجتماعي0 البعد الثالث 

      .الخوف عندما أقطع الطريق  ينتابني 88
      . أخشي الركوب في السيارة  83
       .مألوف القلق عندما أتوجه إلى مكان غير  ينتابني 84
      .ينتابني الخوف من وجود حفر بالطريق  87
      .إقامة صداقات مع اآلخرين أجد صعوبة في  86
       .عندما أقابل أشخاص ألول مرة أحرج 85
      .أفضل اللعب مع أشخاص أسوياء  82
      .أقوم بمجاملة اآلخرين في المناسبات  89

      .أفضل عدم الخروج من المنزل إال للضرورة 31
      .عن اآلخرين  ابتعاديإعاقتي هي سبب  38

 األمن النفسي الصحي 0 البعد الرابع 

      .أغلب األوقات الصداع  أعاني من 38
       .المواقفأعاني من الدوخة والغثيان في بعض  33
      .مناسبة أتمتع بصحة جسمية  34
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 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

      .أمارس التمارين الرياضية بشكل دوري  37
      .أتناول وجبات غذائية متكاملة بشكل يومي  36
      .أنا راض عن مظهر جسمي  35
      .بنيتي الجسمية ضعيفة  32
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 االعتمادية/ االستقالل  استبانة
 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 معارض

 بشدة
 معارض

       .أعتمد على نفسي أثناء التنقل داخل البيت 8
      .أثناء المشي في الطريق  أطلب مساعدة اآلخرين 8
       .أقوم بمشاورة األهل عند القيام بخطوة ما 3
      .أتناول الطعام بشكل مستقل بدون مساعدة اآلخرين  4
      .المدرسة دون مساعدة أحد  ة فيأتنقل بسهول 7
      .أنجز الواجبات المدرسية دون االعتماد على اآلخرين  6
       .التلفاز دون مساعدة اآلخرينأقوم بتشغيل  5
      .أطلب من أبي المساعدة عندما تواجهني مشكلة ما  2
      .باستمرار ممعي حتى أراه يجلس والديأتمني أن  9
      .إن معتقداتي تتشابه مع معتقدات أسرتي  81
      .أال يغضب مني أحد من أفراد أسرتي  تمنىأ 88
      .عالية أعتمد على أسرتي بدرجة  88
      .أشعر بعدم االرتياح إذا أخفيت أشياء عن والدي  83
      .تقوم األسرة بمساعدتي في تدبير أمور حياتي  84
      .أتضايق عندما يتدخل الوالدان في شؤون حياتي  87

      . أشعر بأني قد خذلت أبي عند تقصيري بالدراسة  86
      .أشعر بالتوتر عندما أتأخر عن البيت وال أخبر أبي  85
      .إن أهدافي المستقبلية تتشابه إلي حد ما مع أهداف أسرتي 82
      أطلب مساعدة األهل واألصدقاء في حل مشاكلي الشخصية  89
       .أقوم بتقليم أظافري دون مساعدة اآلخرين 81
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 جودة الحياة استبانة
 

 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

 الرضا عن الحياة0 البعد األول 

      .في حياتي  مهمةلدي القدرة على اتخاذ القرارات ال 8

      .قدراتي العقلية تؤهلني للتفوق في الدراسة  8

      .أحاول الترفيه عن نفسي مرة كل أسبوع   3

      .الحاسوب واالنترنت استخدم  4

      .أشعر بالحيوية والنشاط  7

      . أشعر بالسرور لالستماع إلى المذياع والتلفاز 6

      .أعتقد بأنني شخص اجتماعي مرغوب به  5

      .أهتم بقضايا الوطن وأشارك فيها كلما أمكن 2

      .أنا راض عن الوقت الذي أقضيه مع الناس  9

      .راض عن حياتي ووضعي االجتماعي عموماً  أنا 81

      .أنا راض عن أسرتي كما هي  88

      .أشعر بالسعادة في حياتي واالرتياح وعدم التوتر  88

      .أنا راض عن مستواي التعليمي  83

 األمل في المستقبل0 البعد الثاني 

      .الجامعة أرغب في الحصول على وظيفة بعد التخرج من  84

      .أفكر بالزواج مستقبالً  87

      .أرغب بااللتحاق في الجامعة بعد إتمام الثانوية العامة  86

      .أفكر في السفر للخارج إلكمال دراستي  85

      .لدي تفاؤل تجاه مستقبلي  82

      .أطمح ألكون شخصاً ذو قيمة بين أفراد المجتمع  89

      .بأن مستقبلي مشرق أتخيل  81

       .لدي القدرة على مواجهة الصعوبات التي تواجهني في حياتي 88

      .أسعى ألن أكون شخصاً مميزاً بين أفراد أسرتي  88

 الكفاية االقتصادية0 البعد الثالث 

      .وضعي المادي يساعدني على تحقيق أهدافي وآمالي  83

      .جميع احتياجاتي المادية تقوم األسرة بتلبية  84

      .وضعي االقتصادي يقف عقبة أمام تحقيق آمالي  87

      .أتلقى مصروفي الشخصي بشكل منتظم  86

      .مصروفي الشخصي ال يكفي لتغطية كافة احتياجاتي  85

      .أنا راض عن الطريقة التي أحصل بها على مصروفي  82

      .لإلنفاق على المرح والتسلية مصروفي يكفي  89

 الدعم والمساندة االجتماعية0 البعد الرابع 

      .زارني أحد أصدقائي األسبوع الماضي  31

      .أجد من يهتم بأخباري ويتابعها باهتمام  38

      .أفتخر بوجودي في أسرة ال مثيل لها  38

      .أنا راض عن عدد أصدقائي  33

      .بأن األهل يستمعون لما أقول أشعر  34
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 الفقرة م
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

معارض 

 بشدة
 معارض

      .نجلس سوياً من أجل مناقشة األمور الخاصة بي  37

      .يسعدني تواجدي مع أشخاص اجتماعيين مريحين  36

      .أسرتي تسعى جاهدة لملء وقت فراغي  35

      .أتلقى الدعم النفسي من المرشد التربوي في المدرسة 32
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 (4)ملحق رقم 
 تقرير المعاق بصريًا محمد جندية

 

يحفظ  ،طالب في الثانوية العامة..شاب غزي يقهر فقدان البصر  :بالصور
 بي بعلى الفيسبوك والسكاي يقود الدراجة النارية وينشئ حسابا   ،القرآن الكريم

 

 
 

  10-13-3102: تاريخ النشر 
 



 الدهشانمحمد  –خاص دنيا الوطن  -غزة
عامًا، خرج إلى الحياة فوجد نفسه يصاحب فقدان  (18)فتى يبلغ من العمر .. محمد جندية 

كأي إنسان طبيعي مبصر يرى وتالمس  ،البصر، تدرج في الدراسة منذ طفولته بشكل اعتيادي
لم ، ورغم فقدان محمد لبصره إال أنه (التوجيهي) عيناه كل ما حوله حتى وصل إلى الثانوية العامة

يقف عاجزًا، فقد تحدى إعاقته واستطاع أن يمتلك عدة مواهب ومهارات بعضها ال يستطيع بعض 
 .المبصرين القيام بها

اإلرادة الحديدية، فسعت للوصول إليه والتقته لتروي حكايته  يدنيا الوطن سمعت بحكاية محمد ذ
 ..غير المىلوفة

 : صعوبات
محمد الذي تدرج في المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية حتى وصل إلى الثانوية العامة،       

روى لدنيا الوطن صعوبات انتقاله للدراسة في المدارس الحكومية بسبب عدم وجود فصول خاصة 
 .بالثانوية العامة في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة

لم مع الدراسة في المدارس الحكومية بسبب عدم تقبل بعض وتحدث محمد عن صعوبات التأق     
 .الطلبة لوجود زميل بينهم يعاني من ظروف خاصة
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هت له من قبل زمالئه في كثير من كما روى كيف واجه السخرية واأللفاظ الجارحة التي وج       
تجاهلها كي ال ر عدم إعطائهم االهتمام وتغلبه على هذه التصرفات بإهمالها و األوقات، وكيف قر  

 .تعيقه عن الوصول إلى هدفه وتحقيق أحالمه كأي شاب آخر
 : الدراسة
أنا " ويوضح محمد لدنيا الوطن كيف يستطيع متابعة الدراسة في الفصل الدراسي كبقية زمالئه     

كتفي باألمور الموجودة في الكتاب افأنا  ،أستطيع تتبع ما يقوم المدرس بشرحه عن طريق الكتاب
رسي فقط، وفي حال احتاج األمر إلى استعارة بعض التلخيصات من زمالئي أقوم بإحضارها المد

للبيت، ومن خالل مساعدة أحد أشقائي أجعله يقرأ الملخصات على مسامعي وأنا أقوم بكتابتها 
بواسطة اآللة الخاصة بنا بطريقة بريل، وهنا أستطيع قراءتها ومراجعتها لفهمها وبهذه الطريقة 

 " .حياتي الدراسية أمارس
" التوجيهي" ويقول محمد الذي يدرس في القسم األدبي أنه خضع في بداية العام الدراسي في     

لفحص من قبل وزارة التربية والتعليم، تأكدوا من خالله من فقدان محمد لبصره، وألغيت بناء على 
لقسم األدبي والخرائط من ذلك له بعض الفصول والمواد من المقرر الدراسي كمادة الرياضيات ل
 .مادة الجغرافيا ومادة التكنولوجيا وكل ما يحتاج للرسم والمسائل الرياضية

ن طريقة التقدم لالمتحانات النهائية ستتم إمحمد ال يخشى من امتحانات الثانوية العامة، ويقول     
عبر لجنة خاصة بأن تفرز وزارة التربية والتعليم مساعدًا لكل طالب يعاني من ظروف خاصة 

شكلت لهؤالء الطلبة، وسيقوم هذا المساعد أو المراقب بكتابة اإلجابات التي تملى له من قبل الطلبة 
 .حرفياً 

 : قدرات رغم اإلعاقة
ويؤكد محمد لدنيا الوطن أنه يمتلك الكثير من األشياء التي يسعد بها، والتي تشعره بأنه      

كإجادته السباحة بمهارة عالية وحفظه للقرآن الكريم  ،ةز عن غيره رغم ظروفه الخاصشخص ممي  
وهو يستعد اآلن للحصول على السند  ،كاماًل، حيث حصل على دورة أحكام عليا في القرآن الكريم

 .في الحديث
ويقوم محمد أيضًا باستخدام الكمبيوتر بمهارة وله حساب على برنامج السكايب بي والهوت ميل     

ًا إجادة تصفح الفيس بوك، وهو يستطيع قيادة الدراجة الهوائية، وقام بقيادة مسنجر، ويتعلم حالي
 .دراجة نارية بوجود شخص خلفه

 : أمنيات
فهي إنهاء دراسة الثانوية العامة، ليتمكن من دخول الجامعة ودراسة األداب  ،أما أمنيات محمد    

 .يتمكن من دراستهاألنها كما يقول حلمه ويتمنى كثيرًا لو  ،باللغة اإلنجليزية
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يعيشون أوضاعًا "ما يقول كألن الناس  ،كما يحلم محمد أن تتحقق المصالحة الفلسطينية  
 .   ، ويتمنى محمد من الحكومة الفلسطينية االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة"مأساوية
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 (8)ملحق رقم 
 مينصورة عن الكتاب الموجه للمحك  

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 حفظه اهلل/ .............................................    حضرة الدكتور 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 تحكيم أدوات الدراسة/ الموضوع 

/ األمن النفسي وعالقته باالستقالل " الماجستير بعنوان  لرسالةبأنني مسجل  ،نرجو التفضل والتكرم بالعلم      
من قسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية " االعتمادية وجودة الحياة لدى المعاقين بصريًا بمحافظات غزة 

 .بغزة 
 :ويتطلب األمر تصميم أدوات لقياس متغيرات الدراسة ، والتي هي 

الدرجة الكلية لألمن النفسي داخل األسرة وداخل المدرسة ، وكذلك " احث إجرائيًا بأنه فه البويعر  :  األمن النفسي
األمن النفسي االجتماعي واألمن النفسي الصحي التي يحصل عليها الفرد ، والذي يعكس درجة استقراره واتزانه 

 " . وتحقيق أهدافه
االعتمادية التي يحصل عليها / الدرجة الكلية لالستقالل " فه الباحث إجرائيًا بأنه ويعر  :  االعتمادية/ االستقالل 

 " .الفرد من خالل المواقف الحياتية التي يتعرض لها ، والذي يعكس درجة استقراره واتزانه وتحقيق أهدافه 
ضا عن الدرجة الكلية لجودة الحياة والتي تتحقق من خالل أبعاد الر " فها الباحث إجرائيًا بأنها ويعر   :جودة الحياة  

الحياة واألمل في المستقبل ، والكفاية االقتصادية والدعم والمساندة االجتماعية التي يحصل عليها الفرد ، والتي 
 " .تعكس درجة استقراره واتزانه وتحقيق أهدافه 

عطاءنا توجيهاتكم السديدة ، ونح       ن إذ واقتضى األمر االستعانة بخبرات حضراتكم في تحكيم أدوات الدراسة وا 
 .نرجو منكم التعليق والتعقيب وكلنا أمل أن يجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة 

 
 واهلل من وراء القصد

 
 /الباحث                                                                                  

 رمزي شحدة السويركي
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 (7)ملحق رقم 
 "وزارة التربية والتعليم " تسهيل المهمة صورة عن كتاب 
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 (6)ملحق رقم 
 " وزارة الشؤون االجتماعية" صورة عن كتاب تسهيل المهمة 
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Summary of the Study 
        

         This study aims to identify the levels of each of the psychological 
security and independence / reliability and quality of life of disabled 
students visually in school light and hope for the Blind, it aims also to 
verify the existence of correlation between psychological security and all 
of the Independence / reliability and quality of life of students at middle 
and high schools for the visually impaired in the provinces of Gaza 
Governorates , and to verify the existence of a relationship between the 
predictive of psychological security and all of the Independence / reliability 
and quality of life of students at middle and high schools for the visually 
impaired in the provinces of Gaza, and aims to verify the existence of 
significant differences in the levels of psychological security and 
independence / reliability and quality of life of the study sample in the 
Gaza Strip due to sex and grade of disability and educational stage, the 
researcher followed descriptive analytical method to analyze and know the 
results of the study, and to achieve the objectives of the study, the 
researcher prepared three measures of security and psychological 
independence / reliability and quality of life. The study sample consisted 
of 75 students from students of Gaza Strip from the seventh grade the 
researcher used several statistical methods including arithmetic average 
relative coefficient alpha method, and reliability coefficient way retail 
midterm and Pearson correlation coefficient, and the equation of 
Spearman Brown and test T (T-Test), and test analysis of variance (One-
Way ANOVA) and tested LSD and linear regression analysis (Simple 
Linear Regression), The study found several results, including: the level of 
psychological security to the visually impaired weighed relative 91.3%, 
which means provided a high degree of visually impaired, and reached the 
relative weight of the level of independence / reliability of visually impaired 
67.6% This means provided a middle degree of visually impaired, and the 
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level of quality of life of visually impaired weighed relative 75.1% This 
means provided a good degree of visually impaired, and no statistically 
significant differences in the level of both quality of life and independence 
/ reliability due to the variable sex as no statistically significant differences 
in the level of psychological security due to the variable sex in favor of 
males, as there are no statistically significant differences in the level of 
each of the psychological security and independence / reliability due to 
the variable degree of disability and there were statistically significant 
differences in the level of quality life due to the variable degree of 
disability for owners of partial disability, as there are no statistically 
significant differences in the level of each of the psychological security 
and quality of life due to the educational stage and there are significant 
differences in the level of independence / reliability due to the educational 
stage for high school students, and there are correlation of statistical 
significance between psychological security and quality of life and there is 
no correlation of statistical significance between psychological security and 
independence / reliability, and there is a relationship predictive of 
psychological security and quality of life and there is no relationship 
predictive of psychological security and independence / reliability, has 
been discussing the results and make recommendations and proposals . 
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