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 اشكش هللا عهى انُعًح انتً اَعى تٓا عاٌُا

 ايا تعذ

تحٍح تمذٌش ٔاحتشاو نكم يٍ ساعذًَ فً اَجاص ْزا انعًم 

 انًتٕاضع ٔانزي ايم اٌ ٌكٌٕ عًال ٌستفٍذ يُّ انجًٍع

" عهى " انذكتٕسج شكشا نألستارج انًششفح

 تعأَٓا يعً فً ْزا انعًم

كًا َتمذو تانشكش انجضٌم اٌضا انى كم يٍ ساعذًَ يٍ 

 تعٍذ أ يٍ لشٌة يٍ اساتزج تخصص عهى انُفس انعٍادي

ٔاتٕجّ تتشكشاتً انى افشاد عٍُح انثحث عهى تعأَٓى 

 يعً

ٔانى كم اسشج تحضٍ شخصا يعٕلا تشعشِ تانحضٍ انذافئ 

 ٔتانتفاْى ٔانمثٕل.

 



  

 
 

  

ت ٔعهًت فُفعت... إجعم ْزا انعًم ٌا يٍ خهمت فأحسُت ٔسصلت فأجضٌ

نمهثً ضٍاء ٔنثصشي َٕسا ٔاكتثّ فً يٍضاٌ  اجعهّخانصا نٕجٓك انكشٌى ٔ

...حسُاتً ٔ اسحى تّ أْهً أًٌُا حهٕا  

 أْذي ْزا انعًم انًتٕاضع:

 إنى ٔانذاي انعضٌضٌٍ حثا ٔتمذٌشا...

 أيً ٔأتً.

 إنى إخٕتً ٔأخٕاتً فخشا ٔاعتضاصا...

ً )خذٌجح(...إنى تٕأو انشٔح اخت  

 إنى األْم ٔاأللاسب شكشا ٔعشفاَا...

 ٔكم يٍ ٌحًم نمة )كتاب(.

 إنى كم األساتزج تحٍح ٔاحتشايا...

 انى اصذلائً ٔصيالئً...

 إنى صٔجً ٔسفٍك انحٍاج

 ) شًس انذٌٍ عالق(.

إنى كم طهثح لسى عهى انُفس ٔ تاألخص طهثح ياستش عهى انُفس 

.2022انعٍادي دفعح   

ْى فً اَجاص ْزا انعًم انًتٕاضع يٍ لشٌة أ إنى كم يٍ سا

 تعٍذ.

 عائشح
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 مقجمة إشكالية

االجتساعية التي تعتبخ الحياة اليػمية بتعقيجاتيا السختمفة مشذأ كبيخ مغ الرخاعات والزغػط الشفدية و 
مغ شانيا تذكل حػا مالئسا لديادة االضصخابات تؤدؼ بالفخد الى اغمب الحاالت اف يكػف فخيدة سيمة 

 ليحه الرخاعات واالضصخابات الشفدية عمى اختالؼ درجاتيا.                                        

حياتو ويفقج وحجة مغ جدجه ففي مجتسعشا قج يتعخض االنداف في حياتو الى حػادث خصيخة, قج  تغيخ    
الحالية زاد االىتساـ بالجػانب الرحية, ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ نجج اف عجد االمخاض واالعاقات في 
تدايج مدتسخ, وتعتبخ االعاقات حاالت عجد لجػ االفخاد بدبب فقجاف جدئي او كمي لمقجرات الجدسية او 

ػلج البعس بإعاقة ما او يراب بيا بعج والدتو جداء وقػع حػادث او الحدية او الحدية او العقمية, حيث ي
 امخاض اف نتيجة الحخوب.

وتسثل االعاقة الحخكية حاالت االفخاد الحيغ يعانػف مغ خمل ما في قجراتيع الحخكية اف نذاشيع     
لى التخبية الحخكي حيث يؤثخ ذلظ عمى نسػىع العقمي واالجتساعي واالنفعالي, مسا يدتجعي الحاجة ا

ؼ مطاىخ االعاقة الحخكية الخاصة وذلظ الف الخرائز الذخرية لمسعاقيغ تختمف تبعا الختال
, وقج تكػف مذاعخ القمق والخػؼ والخفس والعجوانية واالنصػاء مغ السذاعخ السسيدة عشج السعاؽ ودرجتيا
 حخكيا. 

يف مع البيئة السحيصة بو اذا ما حيث يعتبخ الذخز السعاؽ حخكيا ىػ شخز قادر عمى التفاعل والتك  
تػفخت لو الطخوؼ السشاسبة التي تداعجه عمى التعاير مع اعاقتو بصخيقة ايجابية والتستع بجسيع حقػقو 

(االفتخاض االساسي لشطخياتيا والقائل باف 1983وتأدية واجباتو عمى اكسل وجو, بحيث شخحت كػبازا )
وريا بل انو حتسي ال بج مشو الرتقاء الفخد ونزجو االنفعالي التعخض لألحجاث الحياة الذاقة يعج امخا ضخ 

واالجتساعي واف السرادر الشفدية واالجتساعية الخاصة بكل فخد, كسا يسكغ الشطخ لمرالبة الشفدية التي 
تعتبخ عامل ميع وحيػؼ مغ عػامل الذخرية في مجاؿ عمع الشفذ وىي عامل حاسع في تحديغ االداء 

دية والبجنية, وكحلظ السحافطة عمى الدمػكيات, وقج درس ىحا العامل عمى نحػ واسع الشفدي والرحة الشف
في اعساؿ كػبازا, حيث تػصمت لسفيػـ الرالبة مغ خالؿ سمدمة مغ الجراسات والتي استيجفت معخفة 
الستغيخات التي تكسغ وراء احتفاظ االشخاص برحتيع الشفدية والجدسية رغع تعخضيع لمزغػط, حيث 
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  ب
 

اعتقاد عاـ لجػ الفخد في فاعميتو وقجرتو عمى استخجاـ كل السرادر '' باف الرالبة الشفدية ىيتقػؿ 
 .          ''الشفدية والبيئية الستاحة كي يجرؾ ويفدخ ويػاجو بفاعمية احجاث الحياة الزاغصة

لتعمع مغ الخبخة وتختبط الرالبة الشفدية بعجة امػر مغ اىسيا امكانيات الفخد الذخرية وقجرتو عمى ا    
الرادمة مغ وجية نطخة الفخد الى الػضع القائع عمى انو تحجؼ وفخصة لمشسػ والتصػر مغ جية اخخػ 

الزغػط الشفدية التي يتعخض  أواف الرالبة الشفدية ادراؾ الفخد وتقبمو لمستغيخات  ''الباىس''كسا يقػؿ 
ف تكػف ألى إ, كحلظ تحتاج الرالبة الشفدية ليا, فيي تعسل كػقاية مغ العػاقب الحدية والشفدية لمزغػط

 زمة مارة. أنطخة الفخد الى الػضع القائع عمى 

كثخ مغ الزخورة ألنيا تسثل دورا حاسسا في تقبل حياتيع أفالرالبة الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا     
شى الػضع القائع الججيجة والتكيف معيا, ومغ العػامل السداعجة عمى زيادة الرالبة لجييع ىػ ترػرىع لسع

ودراسة الرالبة , صجقاءسخة واألعاقة الحخكية, كحلظ مقجار الجعع الخارجي الحؼ تقجمو األالستسثل في اإل
الشفدية لقيت اىتساما كبيخا مغ قبل العمساء والسيتسيغ حيث نجج في ذلظ عجة نساذج نطخية اىتست 

( السحمل نطخية 1992وبعجه نسػذج فئظ ) (1979بإعصائيا تفديخات سيكػلػجية مثل نسػذج كػبازا سشة )
 كػبازا. 

مفيـػ حجيث لو عالقة وشيجة  عتبارىاابىتساـ عمساء الشفذ االيجابي بجراسة الرالبة الشفدية ونطخا إل   
شكاؿ الجراسة الحالية الحؼ أصابة باإلعاقة الحخكية, ومغ ىحا السشصق نصخح بالرجمة وتذخيز اإل

  بة الشفدية لجى السعاق حخكيا مدتهى الراليحاوؿ الكذف عغ 
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 فخضيات الجراسة : -2

 الفخضية العامة : 2-1

  .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ الرالبة الشفدية -

 :الفخضيات الجدئية :2-2

 .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ االلتداـ -
  .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ التحكع -
 .مدتػػ مشخفس مغ التحجؼلجػ السعاؽ حخكيا  -

 ىجاف الجراسة :أ -3
 تسثمت اىجاؼ الجراسة ؼيسا يمي :

  .التعخؼ عمى مدتػػ الرالبة الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا-
 حخكيا.التعخؼ عمى مدتػػ االلتداـ لجػ السعاؽ  -
 حخكيا.التعخؼ عمى مدتػػ التحكع لجػ السعاؽ  -
 ىسية الجراسة :أ -4

      .يسمخخ علحالية في جانبيغ احجىسا عمسي واآلىسية الجراسة اأ تسثمت 
 العمسية:من الشاحية 

تدميط الزػء عمى عامل ميع قج يكػف سبب في انخفاض مدتػػ الرالبة الشفدية والستسثل في  -
  .االعاقة الحخكية

 .عاقة الحخكية( خاصةثخاء التخاث الشطخؼ الخاص بالرالبة الشفدية عامة والسعاؽ حخكيا ) اإلإ -
 العسمية:من الشاحية 

قج تفيج نتائج ىحه الجراسة في التعخؼ عمى اىع العػامل التي تداىع في انخفاض او ارتفاع مدتػػ  -
  .الرالبة الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا

عاقة( وكيؽية تأثيخه عمى قج تػضح نتائج ىحه الجراسة بعس االمػر الغامزة حػؿ ىحا العجد )اإل -
  .ي واالجتساعي لجػ السعاؽ حخكياالجانب الشفدي والجدس
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 الجراسة:تحجيج مرصمحات  -5
 ,عاقة الحخكيةعاقة, اإلالرالبة الشفدية, اإل التالية:ساسية يحتػؼ بحثشا الحالي عمى السرصمحات األ

 السعاؽ, السعاؽ حخكيا. 
لشفدية والبيئية اعتقاد عاـ لجػ الفخد في فاعميتو وقجرتو عمى استخجاـ كل السرادر االرالبة الشفدية: 

  .الستاحة , كي يجرؾ ويفدخ ويػاجو بفاعمية احجاث الحياة الزاغصة
وفي الجراسة الحالية الرالبة الشفدية ىي الجرجة التي يتحرل عمييا السعاؽ حخكيا عمى مؿياس الرالبة  

 الشفدية لسخيسخ.
و أو جدسية أة مذكالت سمػكية و التكيف معيا نتيجأىي عجـ قجرة الفخد عمى االستجابة لمبيئة عاقة: اإل

 عقمية. 
ىي حالة مغ العجد الحخكي يراحبيا ضعف في السدتػػ الػضيفي لألشخاؼ  عاقة الحخكية:اإل

و أداء وضائفو اليػمية وقج تكػف خمؽية أو حادث والتي تسشعو مغ أوالعزالت والعطاـ نتيجة مخض 
 مكتدبة. 
و عقمي تتختب أو بيئية مكتدبة مغ قرػر جدسي أؿية ىػ فخد يعاني نتيجة عػامل وراثية, خمالسعاق :

و أنذصة الفكخية عساؿ واألداء بعس األأو ذاتية تحػؿ بيشو وبيغ عسل و أو اجتساعية أثار اقترادية أعميو 
 (13,ص. 2112عثسان ,  الجدسية التي يؤدييا الفخد العادؼ بجرجة كاؼية مغ السيارة والشجاح )

داء الػضائف الجدسية أو نقز جدسي يعػؽ أـ لإلشارة الى وجػد عاىة مرصمح يدتخجالسعاق حخكيا : 
 والشفدية عمى نحػ اسخؼ.

 حجود الجراسة : -6
       التالية:سػؼ تقترخ الجراسة الحالية عمى العيشة التي تتػفخ فييا الذخوط 

 السذاركيغ في الجراسة مغ السعاقيغ حخكيا -
مؿياس الرالبة  –السقابمة  –االجابة عمى ادوات البحث  السذاركيغ في الجراسة مغ الخاغبيغ في -

 الشفدية ...

بػالية اـ  إعادة التأىيل الحخكيالسذاركيغ في الجراسة يتابعػف فحرا دوريا وعالجا فيديائيا بسخكد  -
 البػاقي 

 سشة( 55الى  30السذاركيغ في الجراسة يتخاوح اعسارىع بيغ ) -



                      االشار العام لمجراسة                   :                      لتسييجيالفرل ا 
 

5 
 

 الجراسات الدابقة لمجراسة: -7
( :الرالبة الشفدية وعالقتيا 2022-2020دراسة الصيبي عبج الكخيع وزيشػ حسدة )الجراسة االولى :-

دراسة  –باستخاتيجيات مػاجية الزغػط الشفدية لجػ شمبة الدشة االولى جحع مذتخؾ عمػـ اجتساعية 
 ميجانية بجامعة احسج دراية بأدرار. 

بيغ ابعاد الرالبة الشفدية واستخاتيجيات مػاجية الزغط  ىجفت الجراسة الحالية الى التعخؼ عمى العالقة
 الشفدي لجػ شمبة الدشة االولى جحع مذتخؾ عمـػ اجتساعية في ضػء متغيخ الجشذ والرفة 

وقج استخجـ الباحثاف السشيج الػصفي التحميمي وذلظ لمتعخؼ عمى عالقة الرالبة الشفدية بأساليب 
االولى جحع مذتخؾ عمـػ اجتساعية وقج تكػنت عيشة الجراسة  مػاجية الزغط الشفدي لجػ شمبة الدشة

ولى جحع مذتخؾ عمػـ اجتساعية وقج تع اختيار العيشة بصخيقة أ( شالب وشالبة تخرز سشة 92عمى )
 ( شالبة .51( شالب وعجد االناث )41عذػائية, حيث بمغ عجد الحكػر )

 وضحت نتائج الجراسة ما يمي:أ
ف ىشاؾ عالقة ارتباشية أدية لجػ افخاد عيشة الجراسة ىػ بالسدتػػ الستػسط و ف مدتػػ الرالبة الشفأ -

 بعاد الرالبة الشفدية واستخاتيجيات مػاجية الزغػط الشفدية لجػ عيشة الجراسةأبيغ 

فخاد الجراسة في استخجاـ استخاتيجيات مػاجية الزغػط الشفدية تغخؼ لستغيخ أعجـ وجػد فخوؽ بيغ  -
 الجشذ والرفة  

 وجػد فخوؽ دالة احرائيا بيغ افخاد عيشة الجراسة في الرالبة الشفدية تعدؼ لستغيخ الجشذ والرفة  -

( :الزغػط الشفدية وعالقتيا بالرالبة الشفدية 2018-2017دراسة العابج عفاؼ ) الجراسة الثانية:-
زغػط الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا, ىجفت الجراسة الحالية الى الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ ال

مغ اجل معخفة شبيعة السشيج الهصفي والرالبة الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا, وقج استخجمت الباحثة 
 العالقة بيغ الستغيخات ) الزغػط الشفدية, الرالبة الشفدية(

معاؽ ومعاقة مغ اصحاب االعاقة الحخكية في والية الػادؼ واوضحت  38وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
 :لجراسة ما يمينتائج ا

  .تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ الزغػط الشفدية والرالبة الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا -
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  .ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في الزغػط الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا تعدؼ لستغيخ الجشذ -

  .ػ السعاقيغ حخكيا تعدػ لستغيخ الجشذال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في الرالبة الشفدية لج -

  اإلعاقة.ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في الرالبة لجػ السعاقيغ حخكيا لستغيخ درجة  -

ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في الزغػط الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا تعدػ لستغيخ درجة  -
  اإلعاقة.

 الجراسة الثالثة : 

(: الرالبة الشفدية وعالقتيا باألمغ الشفدي لجػ 2017/2016ؼ ودالؿ ونيذ )درست حشاف قجيخ     
  .ميات اشفاؿ التػحج دراسة وصؽية ارتباشية ببعس السخاكد الستخررة بػالية الػادؼأ

ىجفت ىحه الجراسة الحالية لجراسة عالقة الرالبة الشفدية باألمغ لجػ اميات اشفاؿ التػحج ولمتعخؼ     
                                                             .بعا لستغيخ السدتػػ التعميسي ولستغيخ الدغ ولستغيخ مجة الدواجعمى العالقة ت

, ( اـ مغ ارجاء والية الػادؼ34غ )واستخجاما السشيج الػصفي االرتباشي , كسا تكػنت عيشة الجراسة م   
                                   فأوضحت نتائج الجراسة ما يمي:           

عجـ وجػد عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ مدتػػ الرالبة الشفدية ومدتػػ االمغ الشفدي    
 .لجػ اميات اشفاؿ التػحج في كل الفئات السجروسة

 الجراسة الخابعة : 
تحريل الجراسي لجػ (: االعاقة الحخكية وعالقتيا بال2016/2017دراسة امشة ـيذػر واخخوف )

  .الستعمسيغ في التعميع الثانػؼ, دراسة ميجانية بثانػية ىػارؼ بػمجيغ بالسيمية
ىجفت الجراسة الحالية معخفة مجػ تأثيخ التحريل الجراسي باإلعاقة الحخكية لجػ افخاد عيشة البحث, كسا  

تالميح  5شة قرجية بمغ عجدىا استخجما فييحه الجراسة السشيج الػصفي وتتسثل عيشة ىحه الجراسة في عي
 مرابيغ بإعاقة حخكية يجرسػف في مخحمة الثانػية, كسا اوضحت نتائج الجراسة ما يمي: 

  .ف التحريل الجراسي يشخفس بدبب االعاقة الحخكية لجػ تالميح التعميع الثانػؼ أ -
 في التعميع الثانػؼ. ف الحكػر يختمفػف عغ االناث في تأثيخ تحريميع الجراسي بإعاقتيع الحخكية أ -
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 الجراسة الخامدة:
(: التػافق الشفدي لجػ الخاشج السراب باإلعاقة الحخكية 2011/ 2010دراسة بجرة بيية وعبيج لصيفة )

  –بدكخة  –مكتدبة ودراسة ميجانية في مخاكد اعادة التأىيل الحخكي والػضيفي 
التػافق الشفدي عشج الخاشجيغ السرابيغ ىجفت الجراسة الحالية الى الكذف عغ الفخوؽ الفخدية في  

بإعاقات حخكية مكتدبة مغ خالؿ تصبيق مؿياس التػافق الشفدي لديشب الذفيخ عمى عيشة الجراسة , كسا 
( فخد مراب بإعاقة حخكية مكتدبة, اوضحت 100استخجمشا السشيج الػصفي وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

   :نتائج الجراسة ما يمي
داللة احرائية في التػافق الشفدي بيغ الخاشجيغ السرابيغ بإعاقة حخكية مكتدبة مغ  يػجج فخوؽ ذات -

  .حيث مجة االدماج في عسمية التأىيل الحخكي
يػجج فخوؽ ذات داللة احرائية في التػافق الشفدي بيغ الخاشجيغ السرابيغ بإعاقة حخكية مكتدبة  -

 .حدب الجشذ
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 تسييج

نفديا إف الرالبة الشفدية تمعب دورا ىاما في تكيف الفخد مع بيئتو بحيث يعتبخ االنداف الرحيح  
ف الفخد لكي يتستع بسدتػػ جيج مغ الرحة أىػ الحؼ يسكشو الديصخة عمى انفعاالتو بسخونة عالية, و 

الشفدية فالبج مغ تػافخ قجر مغ الرالبة الشفدية, التي تسكشو مغ التػافق مع االحجاث الزاغصة التي 
 حياتو. يسخ بيا ومػاجيتيا بذكل يقمل مغ عػامل الخصػرة التي تؤثخ عميو سمبا في

لى الرالبة الشفدية مبخزيغ تاريخ الرالبة الشفدية وما ىي إوسػؼ نتصخؽ في ىحا الفرل  
الشطخيات السفدخة ليا ونتعخؼ عمى عػامل الرالبة الشفدية ومحجداتيا ومقػماتيا والثسخات التي تشجػ 

 عشيا.
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 تعخيف الرالبة بالشفدية: .1
 لغة:  . أ

 (297, ص 1971)ابن مشظهر, ػ صمب وصمب اؼ شجيج. صمب الذيء صمبو في ,أؼ شجيج

 (21, ص 2112)راضي, ؼ شجيج صمب الذيء صالبتو فيػ صمب اؼ شجيج. أصمب 

كسا انيا في معجع الػسيط مأخػذة مغ ماده صمبو بسعشى اشتج وقػؼ عمى الساؿ وغيخه, والرالبة يقاؿ 
 (519, ص 1973ذ واخخون )انيفي وجيو صالبة اؼ صفو الجدع الحؼ يحتفع بذكمو وحجسو. 

 اصصالحا . ب

ف الرالبة الشفدية حخيو حجيثا باىتساـ كثيخ مغ الباحثيغ بحيث دراسة ألى إ 2002يذيخ عبج الرسج 
 حتفاظاعمى نحػ واسع في اعساؿ كػبازا بيجؼ معخفو الستغيخات الشفدية واالجتساعية التي تكسغ وراء 

ف الرالبة الشفدية تذسل ألى إمزغػط, وتػصمت فخاد برحتيع الشفدية والجدسية رغع تعخضيع لاأل
نيا السحافطة عمى الرحة أمتغيخات االلتداـ بػضػح اليجؼ والتحكع والتحجؼ, وىحه الخرائز مغ ش

, ص 2115)الرياد واخخون, حجاث الزعيفة. مغ الشدبي بالخغع مغ التعخض األالشفدية والجدسية واأل
52). 

 يثخ الشفدي والجدسنيا مداعجه الفخد في الػقاية مغ األألتي مغ شحجػ الستغيخات اإليجابية اإكسا ىي 
 .(21, ص 2114)مرخ, الحؼ يشتج عغ التعخض لمزغػط. 

الفخد  عتقادا و ىجافو وؾيسو واالخخوف مغ حػلو, أ ىي نسط مغ التعاقج الشفدي يمتـد بو الفخد تجاه نفدو و 
أ عمى جػانب خ ف ما يصأسل السدؤولية عشيا, و حجاث يتحف يكػف لو تحكع ؼيسا يػاجو مغ األأبإمكانو  أف

, ص 1996)مخيسخ, مخ مثيخ وضخورؼ لمشسػ أكثخ مغ كػنو تيجيجا او اعاقو لو. أحياتو مغ تغييخ ىػ 
284). 

مغ الدسات الذخرية تعسل  ةف الرالبة الشفدية ىي مجسػعألى إ( kobassa 1979وتذيخ )
و اتجاىا عاما لجػ الفخد في قجرتو عمى أتسثل اعتقادا و كػاؽ لألحجاث لمحياة الذاقة, وأنيا أكسرجر 

حجاث الحياة الذاقة إدراؾ غيخ مذػه أاستغالؿ كافة مرادره وامكاناتو الشفدية والبيئية الستاحة, كي يجرؾ 



الرالبة الشفدية                                                           :ثانيالفرل ال  
 

11 
 

: ةبعاد رئيديأ, ويتعاير معيا عمى نحػ ايجابي وأنيا تتزسغ ثالثة ةومػضػعي ةويفدخىا بسشصؿي
 لتحجؼ(.)االلتداـ, التحكع, ا

نيا القجرة العالية عمى السػاجية اإليجابية لمزغػط وحميا ومشع الرعػبات السدتقبمية أوتعخؼ ايزا ب
مثل لكل السرادر الذخرية والبيئية والتي تعكذ مجػ اعتقاده في فعاليتو والقجرة عمى االستخجاـ األ

صة وتحقيق االنجاز والتفػؽ. حجاث الحياة الزاغأوالشفدية واالجتساعية الستاحة كي يجرؾ بفعالية 
 (75, ص 2117)مججي, 

في الذخرية, تعسل عمى الخبخات البيئية  ةعام ةف الرالبة الشفدية سسأ( الى funk ,1992ويذيخ )
 (26, ص 2115)الذسخي, الستشػعة عمى تكػيشيا وتشسيتيا لجػ الفخد مشح الرغخ. 

حجاث الزاغصة انب الغجد تؿيع وتػاجو األفعاؿ مغ جأعغ  ةف الرالبة عبار أ( konstantinovaيخػ )
ف تييئ الفخد ليؿيع االحجاث الزاغصة أف تؤثخ عمى صحتو, ؼيسكغ لسكػنات الرالبة أوالتي يسكغ 

في مػاجيتيا, ويعتسج عمى  ةنو أكثخ كفاءألى نفدو عمى إقل تحجيجا, ليتسكغ مغ الشطخ أيجعميا 
قل عمى استخاتيجية التخكيد عمى أب الجعع, واالعتساد استخاتيجيات تعسل عمى التخكيد عمى السذكمة وشم

 (174, ص 2111)عباس, السذاعخ والبعج عغ السػاجية. 

فخد في فعاليتو وقجرتو عمى استخجاـ كل السرادر الشفدية والبيئية لمالرالبة الشفدية اعتقاد عامل 
 (375, ص 2116واخخون, )دخان حجاث الحياة الزاغصة. أالستاحة, كي يجرؾ ويفدخ ويػاجو بفعالية 

متكاممة مغ الخراؿ الذخرية ذات الصبيعة الشفدية  ةعمى مجسػع ةف الرالبة الشفدية عبار أكسا 
لو في  ةنيا خراؿ ميسأتزع االلتداـ والتحجؼ والتحكع يخاىا الفخد عمى  ةواالجتساعية وىي خراؿ فخعي

 (35, ص 2112)دمحم, اير معيا. السثيخة لمسذقة الشفدية وفي التع أو الترجؼ لمسػاقف الرعبة

ف مفيػـ الرالبة قج جاز عمى اىتساـ الباحثيغ في الجراسات الشفدية التي ضيخت في الدشػات إ
.  ةاألخيخة, حيث تع الكذف عغ عالقات عجيج , ص 2112)حسادة, وعبج المصيف, تختبط بيحا السفيـػ

231) 

ف ىحا التحكع أوالتحكع في حياه الفخد, و  نيا التحجؼأ( الرالبة الشفدية بboron ,2998وقج عخؼ )
 (61, ص 2111)مدشي, نداني. ف ييجؼ فائجة التصػر والشسػ اإلأالفخد يجب  ةفي حيا
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 مرصمحات ذات عالقة بسفيهم الرالبة بالشفدية: .2
 مفيهم قهه االنا: . أ

  قهه االنا:

ات ومع السجتسع, عالوة لى التػافق مع الحإنا اآل ةىي الخكيدة األساسية لمرحة الشفدية, وتذيخ قجر 
نا ىي القصب السقابل يجابي بالكفاءة والخضا, وقػه اآلحداس اإلعمى الخمػ مغ االعخاض العربية واإل

نا حيث يقع في شخافو قػه اآلأف ىشاؾ مترال يقع في أحج ألمعرابية, حيث يخػ الكثيخ مغ العمساء 
 (43, ص 2118)راضي, خخ قصب العرابي. الصخؼ اآل

الذخز عمى تحقيق التػافق والتي يتخحىا دليال عمى  ةنيا قجر أعمى  1993عبج القادر  ويبيغ فخج
في عالج جخعاتو الذخرية والتعامل معيا ومع العالع الخارجي بحيث  اناآل ةالرحة الشفدية وعمى ميار 

وؼ غيخ نا تسثل شاقة الفخد الشفدية التي تحجد مجػ تحسمو لمطخ مخ الى الشجاح, وقػة اآليشتيي بو األ
 (13, ص 2116)السشذاوي, السػاتية. 

 الفاعمية الحاتية:

الفخد ليا ويعخفيا  ةىي احجػ الستغيخات الػسيصة بيغ إدراؾ الفخد االحجاث الزاغصة وبيغ مػاجي
الفخد عمى كفاءتو وتسكشو مغ ؾيستو الحاتية, مسا يعصيو شعػر بثقة بالشفذ  عتقادا نيا أعمى  1982 بشجورة

مػر حياتو تربح الفاعمية الحاتية في نفذ الػقت مؤشخا ألتغمب عمى مذكالتو والتحكع في والقجرة عمى ا
قة وتسكغ, والػضيفة األساسية لمفاعمية الحاتية ىي ثحجاث الزاغصة بكفاءة و األ ةالفخد عمى مػاجي ةلقجر 

 (31, ص 1991)عبج هللا, تسكيغ الفخد مغ التحكع والتشبؤ بأىجاؼ حياتو. 

 مخونة األنا: . ب

)دمحم انيا القجرة عمى اعاده بشاء الذخرية والقجرة عمى التذافي مغ السحشو.  1991يعخفيا جخمازؼ 
 (28, ص 2113الدعيج, 
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 السشاعة الشفدية: . ت

ما يشتج عشيا مغ  ةزمات, وتحسل الرعػبات والسرائب, ومقاوماأل ةالفخد عمى مػاجي ةيقرج بيا قجر 
 وتذاؤـ. ةس وعجد وانيدامييأفكار أـ, و فكار ومذاعخ غزب وسخط وعجاوة وانتقاأ

 التفكيخ اإليجابي: . ث

ليو والتفكيخ إلمػصػؿ  ةف التفكيخ بالفذل مقجمأحداس بالقجرة عمى الشجاح, حيث ىػ التفاؤؿ واإل 
 (12, ص 2112)بحخ عسه, بالشجاح سبب إلدراكو ونيمو. 

 التهافق اإليجابي: . ج

لى التستع بحياة إع الحؼ يعير ؼيو وىحا ما يؤدؼ بو ىػ قجره الفخد عمى التػافق مع نفدو ومع السجتس
 ف يتقبل ذاتو كسا يتقبل االخخيغ.أف يخضى الفخد عغ نفدو, و أمغ التأـز واالضصخابات, يعشي ىحا  ةخالي

 القجرة عمى التكيف: . ح
 ف يغيخ سمػكو, ليحجث عالقة أكثخأى إلىػ تمظ العسمية الجيشاميكية السدتسخة التي ييجؼ بيا الذخز 

)مرصفى, نو القجرة عمى تكػيغ العالقة السخضية بيغ السخء وبيئتو. أيزا بأػافقا بيشو وبيغ البيئة ويعخؼ ت
 (33 - 16, ص ص 1995

 دسات الذخرية لحوي الرالبة الشفدية:ال .3

و صعػبات, أنو ال يعاني مغ مذاكل وضغػط أالرالبة الشفدية عمى السخء ال يعشي ب ةسقاط سسإف إ
في  ةو عثخات شجيجأو نكبات أبيغ االشخاص الحيغ مخوا بذجائج  ةشائع ضعخاأ ي والحدف فاأللع االنفعال

 ةمبيج ةلى الرالبة الشفدية يتزسغ السعاناة والكثيخ مغ الزيق, فالحياة ليدت ندىإف الصخيق إحياتيع ف
فكار أالرالبة الشفدية تتزسغ سمػكيات و  ةيسؿوليدت في نفذ الػقت مرائب وشجائج ونكبات دائسة, ف

 ؼ شخز.أواعتقادات يسكغ تعميسيا وتشسيتيا لجػ 

في حيغ يشطخ الييا اخخوف  ةو سسأ ةشخري ةعمى كثاف الشفدية يفدخ بعس الرالبة ماكالناما 
 التي تعكذ اإليجابية والتكيف في الطخوؼ السعاكدة.  ةتشسػية جاري ةعمى انيا عسمي

(Richard, 2006, p 6) 
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 ةتكػيغ الدسات الذخرية لكل فخد, ثع العسل عمى اربع ةيزا عمى دقأ كسا تعتسج الرالبة الشفدية
يجابيو, ضبط الشفذ, االنفتاح عمى الخبخة, االبتعاد عغ إبعاد مختاره لياتو الذخرية: مذاعخ أ

 (Kashdan & Jonathan, 2010, p p 9 - 10). الفزاضة

فعالية وفقا مع الؿيع الذخرية في الرمب الشفدية ىي القجرة عمى العسل ب 2006ويقػؿ ىايد واخخوف 
 (Rikard & lekander, 2010, p 2. )وجػد تجاخل االفكار واالحاسيذ والعػاشف

 إذا من خالل التعاريف الدابقة ندتخمز ىحه الدسات:

 .اإليجابية والتكيف في الطخوؼ السعاكدة 

 .القجرة عمى تحسل االحباط 

 ية والتغمب عمى الشتائج الدمبية لمزغػط.مدتػػ التفاؤؿ بالسيارة االجتساعية واالنفعال 

 .تشػيع االساليب السعخؼية وفقا لسقتزيات السػاقف التي تػاجييع 

 .ضبط الشفذ واالنفتاح عمى الخبخة واالبتعاد عغ الفزفاضة 

 .العسل بفعالية وفقا لمؿيع الذخرية 

 خرائز الرالبة الشفدية: .4

 ة ؼيسا يمي:( خرائز الرالبة الشفديTaylor, 1995, p 261حرخ )

 .االحداس بااللتداـ او الشية لجفع الشفذ لمجخػؿ في اؼ مدتججات 

  الخغبة في احجاث التغييخ ومػاجيو األنذصة التي تسثل او تكػف بسثابة فخص لمبشاء والتصػيخ
 والشساء.

 يساف بالديصخة وباف الفخد ىػ سبب الحجث في حياتو واف الذخز يدتصيع اف يؤثخ عتقاد واإلاإل
 (34, ص 2117)حشان, ودالل, يئتو. عمى ب
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 أبعاد الرالبة بالشفدية: .5

 بعاد تتكػف فييا الرالبة الشفدية وىي: أ( الى ثالثة kobasa, 1979تػصمت ) 

 االلتدام:  .1.5

يعتبخ مكػف االلتداـ مغ أكثخ مكػنات الرالبة الشفدية ارتباشا بالجور الػقائي لمرالبة بػصفيا 
 مرجرا لسقاومو ميداف السذقة.

 تعخيف االلتدام:

الحياة التي تكسغ في والء الفخد لبعس السبادغ, والؿيع  ةىسية وؾيسأ الفخد في حؿيقتو و  عتقادا ىػ 
 لحياتو ىجفا معشى يعير مغ اجمو.أف واعتقاده 

نو نػع مغ التعاقج الشفدي يمتـد بو الفخد تجاه نفدو واىجافو وؾيسو أااللتداـ ب 1997 مخيسخويعخؼ 
 لو.واالخخيغ مغ حػ 

حجاث في حياتيع الدوجية حداس الشاس بخوح تحسل السدؤولية نحػ االخخيغ واألإوىػ مرصمح يذيخ الى 
 (211, ص 2111. )دمحم, واألسخية واالجتساعية والسيشية

 انهاع االلتدام:. 1.1.5

 تشاولت كػبازا مكػنو االلتداـ الذخري في واقعيا حيث رات انو يزع كل مغ:

 االلتدام نحه الحات: . أ

الخاصة في الحياة وتحجيج اتجاىاتو  سوىجافو وؾيأ جيج ححاتو وتلو اتجاه الفخد نحػ معخفتو أنوعخفتو عمى 
 اإليجابية عمى نحػ يسيده عغ االخخيغ.

 االلتدام اتجاه العسل: . ب

و لألخخيغ بزخورة االنجماج في محيصو العسل أىسيتو سػاء لو أ نو اعتقاد الفخد بؿيسة العسل و أوعخفتو ب
 نجاز عسمو, وضخورة التحسل مدؤوليات العسل وااللتداـ.إتو في وكفاء

 مطاىخ لاللتداـ تتسثل في االتي: ةدب التخبػؼ اتزح وجػد عجشالع عمى األومغ خالؿ اإل
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 االلتدام الجيشي: . ت

مخ هللا بو, أااليساف الرحيح, وضيػر ذلظ عمى سمػكيات مسارستو ما  ةىػ التداـ السدمع بعقيج
 يى عشو.واالنتياء عسا ن

 االلتدام االخالقي: . ث

خالؾيات دياف والعقائج ومغ ثع فاألصل الى األىػ التداـ الفخد بالؿيع واالخالؾيات التي تخجع في األ
 د في السجتسع السدمع مرجرىا القخآف والدشة.اخ فاأل ياالتي يجب اف يمتدم

 االلتدام القانهني: . ج

بػاسصة  جبارحكاـ العامة وتقبل تشفيحىا عج واألمغ القػا  ةىػ اعتقاد الفخد بزخورة االنرياع لسجسػع
لمدمػكيات العامة داخل السجتسع.  ةسذ مشطسأو مخالفاتيا لسا تسثمو مغ أالخخوج عشيا,  ةفي حال دمصةال

 (31, ص 2117)عبج الخحسان, 

 التحكم:. 2.5

الستغيخة التي ف مػاقف وضخوؼ الحياة أاعتقاد الفخد ب أنوبػصفو  1983 كهبازا وبهسيتيارت اليو أش
 الحجوث, ويسكغ التشبؤ بيا والديصخة عمييا. ةمػر متػقعأيتعخض ليا ىي 

حجاث التي يتعخضػف التأثيخ عمى األ ةقجر  عف ليألى ميل الشاس الى االعتقاد إمرصمح التحكع يذيخ 
 .Asenese of personal controlعغ احداس بالتحكع الحاتي  ةليا في حياتيع ويزبصيا, وىػ عبار 

حجاث, وتحسل أف بإمكانو التحكع ؼيسا قج يمقاه مغ أف مجػ اعتقاد الفخد أب 1997خيبخ مويعخفيع 
حجاث الزاغصة والقجرة عمى السدؤولية الذخرية, مغ حيث القجرة عمى اتخاذ القخارات وتفديخ األ

 التحجؼ.

اء عمى استقخائو الفخد عمى تػقع حجوث السػاقف الرعبة بش ةف التحكع يتسثل في قجر أيتزح مغ ذلظ 
ساليب معيشو والتحكع في أالسذكالت وقت حجوثيا, باستخجاـ  ةوضعو الخصط السشاسبة لسػاجيو لمػاقع, 

 انفعاالتو والديصخة عمى نفدو.
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 أنهاع التحكم:. 1.2.5 

 التحكم السترل باتخاذ القخارات واالختيار بين البجائل: . أ

التعاير  ةو محاولأالتعامل مع السػاقف سػاء بتجشبو  ةويحدغ ىحا التحكع السترل باتخاذ القخار بصخيق
 معو.

 التحكم السعخفي: . ب

ىع صػر التحكع التي تقمل مغ االثار الدمبية, ؼيختز التحكع بالقجرة عمى أ يعج التحكع السعخفي في 
 ةتفكيخ ؼيو واستيعابو بصخيقااستخجاـ بعس العسميات الفكخية بكفاءة عشج التعخض لسػقف صعب, ك

 ومتفائمة. ةايجابي

 التحكم الدمهكي: . ت

لإلنجاز, ويقرج بو كحلظ القجرة عمى  ةكبيخ  ةالجيجة وبحؿ الجيج مع دافعي ةسػاجيالىػ القجرة عمى 
 .ةواضحة وممسػس ةالتعامل مع السػاقف برػر 

 التحكم االستخجاعي: . ث

اع الفخد ليحه اتجاه السػقف وكحا شبيعتو فيؤدؼ استخج معتقجاتيعيختبط ىحا التحكع باتجاىات الفخد و 
و مػقف قابل لمتشاوؿ والديصخة وىحا يؤدؼ أنالسعتقجات لتكػيغ انصباع واضح عغ السػقف, ورؤيتو عمى 

 (15, ص 2118)حميسة, وأمال, ثخ الزغػشات. أالى تحقيق 

 التحجي:. 3.5

شبيعي حجاث الحياة ىػ امخ اف التغييخ الستججد في انو اعتقاد الفخد بأ 1983كهبازا وبهسيتي تعخفو 
 حتسي البج مشو الرتقائو أكثخ مغ كػنو تيجيجا ألمشو وثقتو بشفدو وسالمتو الشفدية.ل ب

مخ ضخورؼ لمشسػ أكثخ مغ كػنو أمغ تغيخ عمى جػانب حياتو, ىػ  صخأويذيخ الى اعتقاد الفخد ما ي
الت لحميا, ية, ويطيخ التحجؼ في اقتحاـ السذكاعمالزغػط بف ةتيجيجا لو, مسا يداعج الفخد في مػاجي

 والقجرة عمى السثابخة وعجـ الخػؼ عشج مػاجيو السذكالت.
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نيا حػافد يسكغ استغالليا ألى إدراؾ التغيخات التي تحجث في حياتيع عمى إى ميل الشاس إلكسا يذيخ 
 (21 - 19, ص ص 2115)سعيج, لتحقيق الشسػ الحاتي وتقبميا كسا ىي. 

التكيف مع مػاقف الحياة الججيجة وتقبميا بسا فييا مغ  الفخد عمى ةف التحجؼ يسثل في قجر أويتزح 
مػرا شبيعية البج مغ حجوثيا لمشسػ واالرتقاء, مع القجرة عمى مػاجيو السذكالت, أمدتججات, باعتبارىا 

, ص 2121)عبج الكخيم, عبيج, وىحه الخاصية تخمق لمفخد مذاعخ التفاؤؿ في تقبل الخبخات الججيجة. 
24) 

 ة لمرالبة الشفدية:الشظخيات السفدخ  .6
 والجراسات السشبثقة عشيا:(: Kobasa ,1979نظخيو كهبازا ) . أ

راء بعس أسذ الشطخية في أسذ الشطخية والتجخيبية, تسثمت اعتسجت ىحه الشطخية عمى عجد مغ األ
و معشى لحياتو الرعبة أف وجػد ىجؼ لمفخد أشارت الى أ, والتي فخانكمه وماسمه وروجخزالعمساء امثاؿ 

 .ةجيج ةج بالجرجة االولى عمى قجرتو عمى استغالؿ امكاناتو الذخرية واالجتساعية برػر يعتس

ىع الشساذج التي اعتسجت عمييا ىحه الشطخية, حيث انيا نػقذت مغ خالؿ أ مغ  الزورسويعج نسػذج 
 ارتباشيا بعجد مغ العػامل وحجدىا في ثالثة عػامل رئيديو وىي:

 .البيئة الجاخمية لمفخد 

 االدراكي السعخفي. سمػباأل 

 .الذعػر بالتيجيج واالحباط 

إدراؾ الفخد لمسػاقف, واعتباره  ةوؿ شخيقالزغػط يحجىا في السقاـ األ ةف حجوث خبخ أ الزورسذكخ 
كفاءتيا في تشاوؿ  جادراؾ الثانػؼ, وتقجيع الفخد لقجرتو الخاصة, وتحجيج لسلمتعاير عميو اإل ةا قابمصخص

 السػاقف الرعبة.

مخ أـد بزعفيا وعجـ ومالءمتيا لمتعامل مع السػاقف الرعبة حلفخد لقجراتو عمى نحػ سمبي يفتقييع ا
و الشفدي ويؤدؼ الذعػر أتػقع حجوث الفخد سػاء البجني  الزورسوىػ ما يعشي عشج  ,يذعخ بالتيجيج

 الزخر الحؼ يقخر الفخد وقػعو بالفعل.أو ببالخصأ 
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سمػب سبيل السثاؿ يتػقف الذعػر بالتيجيج عمى األ ىعس, فعموتختبط ىحه العػامل الثالثة ببعزيا الب
لى تقييع بعس إلى تزاؤؿ الذعػر بالتيجيج, ويؤدؼ إيجابي دراؾ اإلدراكي السػقفي, كسا يؤدؼ اإلاإل

 الخراؿ الذخرية كتقجيخ الحات.

عساؿ أ دراسة عمى حاؿ  جخيتف أأساسي لشطخيتيا بعج االفتخاض األKopasa  كهبازاوشخحت 
حجاث الرادمة, وقج خخجت لسحاميغ في الجرجة الستػسصة والعميا في الرحة الشفدية والجدسية واألوا

 ببعس الشتائج والتي كاف مشيا:

  يجابي ججيج في مجاؿ الػقاية مغ االضصخابات الشفدية والجدسية وىي إالكذف عغ مرجر
 (.االلتداـ, التحكع, التحجؼ)الرالبة الشفدية بأبعادىا 

 د أكثخ صالبة حرمػا عمى معجالت اقل في اإلصابة باالضصخابات الشفدية رغع فخاف األأ
 تعخضيع لمزغػط الذاقة.

نو حتسي أمخا ضخوريا, بل أف التعخض لألحجاث الرادمة الحياتية الذاقة يعج أفكاف ىحا االفتخاض 
جتساعية الخاصة بكل ف السرادر الشفدية واالأرتقاء بالفخد ونزجو االنفعالي واالجتساعي, و البج مشو لإل
حجاث الرادمة, ومغ أبخز ىحه السرادر الرالبة الشفدية. وتدداد عشج التعخض ليحه األ ػ فخد قج تقػ 

 (79, ص 2111)دمحم, 

ى تحجيجىا إل أدػوالػقاية مغ اإلصابة باألمخاض,  االرتباط القائع بيغ الرالبة كهبازاوقج فدخت 
ؤدييا ىحا السفيـػ تلألدوار الفعالة التي  ياومغ خالؿ تػضيح الرالبة يلمخراؿ السسيدة لألفخاد مختفع

 حجاث الزاغصة.أللثار التعخض ألمتقميل مغ 

وضبصا  ةوؾياد ايكػنػف أكثخ نذاشا ومبادأة واقتجار  ةفخاد الحيغ يتدسػف برالبو نفدياأل أف كهبازاوتخػ 
 حجاث.عمى تفديخ األ ةوقجر  ةوسيصخ انجازا  ةشج واقعيأألعباء الحياة و  ةداخميا, وأكثخ صعػدا ومقاوم

يججوف أنفديع  ةبقل صالف االشخاص األإوذات معشى, وعمى العكذ ف ةف تجاربيع مستعأكسا يججوف 
حجاثيا الستغيخة, أ ةوالبيئة مغ حػليع بجوف معشى ويذعخوف بالتيجيج السدتسخ, والزعف في مػاجي

و عشجما تخمػ مغ التججيج فيع سمبيػف أحجاثيا أي ف الحياة تكػف أفزل عشجما تتسيد بالثبات فأويعتقجوف 
 (37, ص 2118)نهفل, في تفاعميع مع البيئة. 
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 ( السحمل لمشظخية كهبازا:Fenkنظخيو فيشيك ) . ب

عاد الشطخ أ حج العالج الحجيث الحؼ ألقج ضيخت حجيثا في مجاؿ الػقاية مغ االصابات باالضصخابات 
وثع تقجيع ىحا  1992ليا, وىحا الشسػذج قجمو فيشظ  اججيج وحاوؿ وضع تعجيل (1979كػبازا )في نطخيو 

دراؾ السعخفي لمتعاير جخاىا بيجؼ بحث العالقة بيغ الرالبة الشفدية واإلأالتعجيل مغ خالؿ دراستو التي 
جشجيا اسخائيمي, واعتسج  (167)قػامو عيشةاخخػ, وذلظ عمى  ة, والرحة العقمية مغ ناحيةالفعاؿ مغ ناحي

 ةعصاىا لمسذاركيغ والتي بمغت ستأ السػاقف الذاقة والتعاير معيا قبل الفصخة التجريبية التي  الباحث عمى
 نتائج ميسو وىي: عمى, وبعج انتياء ىحه الفصخة التجريبية تػصل أشيخ

ارتباط مكػني االلتداـ التباعج فقط في الرحة العقمية الجيجة لألفخاد, في ارتباط االلتداـ جػىخيا 
 نو مذقة واستخجاـ استخاتيجية حل السذكالت بالتعاير.أمية مغ خالؿ إدراؾ السػقف عمى بالرحة العق

مغ  ةىجاؼ الجراسة االولى, وذلظ عمى عيشأ ليا نفذ  1995بإجخاء دراسة ثانية عاـ  فيشيكوقاـ 
سذاركيغ أشيخ, تع خالليا تشفيح ال 04يزا, ولكشو استخجـ فتخة تجريبية عشيفة لسجة أالجشػد االسخائيمييغ 

متػاصمة وبؿياس  غةف تعارضت مع ميػليع واستعجاداتيع الذخرية وذلظ برإلألوامخ السصمػبة حتى و 
 ةوشخؽ التعاير قبل فتخ  )الػاقعية( دراؾ السعخفي لألحجاث الذاقة الحؿيؿيةالرالبة الشفدية وكيؽية اإل

 .التجريب وبعج االنتياء مشيا ثع التػصل لشفذ الشتائج لمجراسة االولى

وعدز اشالع الباحث عمى الشطخيات الدابقة التي تشاولت الرالبة الشفدية في اختيارىا لتكػف احجػ 
بشاء وششو يتستع بيحه الرالبة, ويسكغ أف عجد كبيخ مغ ألى جانب اعتقاد الباحث بإالستغيخات األساسية 

األسخة وخارجيا, او مغ خالؿ ف يكػف ىحا التستع مغ خالؿ السدانجة االجتساعية التي يتمقاىا الفخد في أ
 - 81, ص ص 2111. )دمحم, تكخار الرجمات الشفدية التي تعخض ليا مغ قبل االحتالؿ االسخائيمي

81) 

 نظخيو التحميل الشفدي: . ت

التحميل الشفدي, وىػ يخػ في الذخرية ثالث  ةالسؤسذ الفعمي لسا يدسى مجرس فخويج جنه سيغسيخػ 
لى التػفيق بيغ ضغط الغخائد مغ جية وضغط إنيا تدعى أ( وضيفة االنا بقػػ )اليػ, االنا, االنا االعمى
واالنا االعمى ألنيا تخزع لسبجأ  ,حجاث التػازف والتػافق بيغ متصمبات اليػإاالنا وقجرتيا ونجاحيا عمى 

الػاقع وتدعى لمتفكيخ السػضػعي والسعتجؿ والحؼ يتساشى مع الزغػط والسذكالت االجتساعية ووضيفتيا 
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لجفاع عغ الذخرية والعسل عمى الرالبة الشفدية لمسػاقف الزاغصة والعسل عمى التػافق الشفدي وحل ا
 الرخاعات.

 نظخيو التحميل الشفدي االجتساعي لمفخويجيين الججد:

 نظخيو ادلخ: . ث

ساسيات لمحياة يتبشاىا الشاس لمتعامل مع السذكالت وىي الشسط السديصخ أ ةوجػد اربع ادلخيفتخض 
فسغ وجية نطخ أجمخ أف الرالبة الشفدية السعتسج واالخخ الشسط الستجشب والشسط السسيد اجتساعيا  والشسط

ألساليب حياتو وفقا لسدتججات الػاقع, السرمحة االجتساعية لسا يحققو لو لدج  دالفخ تعتسج عمى مجػ تغيخ 
 جتساعي.عمى مغ الشسػ الشفدي والتكيف لمػاقع االأ جل بمػغ مدتػيات أثغخات نقز مغ 

 الشظخية االجتساعية )اريك اريكدهن(: . ج

 ةوىي عبار  ةازمات الحيا هسساأتصػر الذخرية وتكامميا يكػف عغ شخيق ما  اريكدهن وجيو نطخ 
التعامل مع الػاقع مسا يسكغ  صالبةومتراعجة بتحقق ىحا التكيف كمسا كانت  ةتكيف متجرج ةعغ مذكم

سسات تتسيد برخاعات اللى إمغ مخاحل الشسػ مغ السيالد  ةفكل مخحم الشفديةف نصمق عميو الرالبة أ
تتشاسب وىحه السخحمة  ةنسػي ةتكيؽي ةزمات تحتاج الى معالجات وحمػؿ مغ خالؿ التعامل معيا بصخيقأو 

إليخكدػف ليا مياميا الحياتية والشجاح مغ مخاحل الشسػ بالشدبة  ةالستعاقب فكل مخحم فووفقا لسبجأ التخم
يسكغ الشطخ ىحا لو أثخ ىاـ لجػ الشسػ في السخاحل التالية, فالكثيخ مغ عسل ايخكدػف  والفذل في تحقيق

االنا  ةو ضعف وصالبأ ةوصالب ةاالجتساعية والتاريخية التي تؤثخ عمى قػ  ةنو وصف لمقػ أاليو عمى 
لتكيف ف اأ ةنطخ  ةدػف مغ الشطخيات السفدخة تفديخا مقخب لمػاقع مغ خالؿ وجيأريظ اريك ةتعتبخ نطخي

او مخونة التعامل مع الػاقع مسا يسكغ اف نصمق عميو الرالبة الشفدية.  ةيتحقق كمسا كانت صالب
 (27 - 25, ص ص 2118)أسساء, 

 استخاتيجيات بشاء الرالبة الشفدية: .7
 عزاء األسخة االصجقاء أ فالعالقة االجتساعية اإليجابية مع  روابط مكثفو مع االخخين: ةقامإ

صمبات بشاء السخونة الشفدية وتقبل السداعجة والجعع مغ االشخاص الحيغ نحبيع ىع متأ وغيخىع مغ 
ف السذاركة الفعالة في مؤسدات أواالستساع الييع يعصيشا الرالبة الشفدية ويخػ بعس الشاس 

و أو غيخ ذلظ مغ الجساعات الخيخية أوالسؤسدات االجتساعية والجيشية  ,السجتسع السجني
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وبث االصل في  ةف تداعج في اعادأادر السدانجة االجتساعية ويسكغ التصػعية مرجرا مغ مر
ى السداعجة إلاالخخيغ وقت احتياجيع  ةف مداعجأارات كسا ثع وأنفػس مغ يتعخضػف لذجائج 

مرجر مجعسا لمخاحة الشفدية في التكػيغ الشفدي لسغ يقجـ ىحه السداعجة مسا يجفعو الى السديج 
 مشيا.

 انيا مذكالت ال سبيل لمتخمز مشيا والتغمب عمييا. زمات عمىتجشب رؤية األ 

 .تقبل التغيخ واعتباره جدءا متزسشا بشيػيا في الحياة 

 ظانجفع بالتحخؾ اتجاه اىجاف. 

 ةاو قاشع ةاتخح قخارات حاسس. 

  تمسذ كل الفخص التي تجفعظ باتجاه السػاجية والترجؼ الفعاؿ والتػافق الشذط االيجابي بجال مغ
 أالميا.ذكالت والزغػط واجتخار االلتراؽ بالس

 .تمسذ كل الفخص التي تجفعظ باتجاه استكذاؼ ذاتظ 

 لحاتظ. ةايجابي ةرؤية او نطخ  يتبش 

 االشياء في سياقيا وحجسيا الصبيعي. أوػر مضع األ 

 مل وكغ مدتبذخا ومتمسدا لمخيخ ؼيسا ىػ قادـ.ال تفقج األ 

  .(6, ص 2113)دمحم, اعتشي بشفدظ 

 لشفدية:شكال الرالبة اأ .8
وصالت بيغ  ةمدامات ججيجو الجماغ عمى انتاج عربػنات  ةوىي قجر  الرالبة العربية: . أ

لى االعتساد الستدايج عمى احتياشي إ, وتذيخ ايزا ةنيا روابط عربيأعربػنيغ تعسل عمى 
الجماء وشبيعة استخجاميا في حاالت التغيخات التكيؽية في نذاط الجماغ كيسيائية الجماغ إلنجاز 

 بذكل ناجح. ةميس
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 ةبشاء العسميات السعخؼية بصخؽ مختمفة وبتمقائي ةالفخد عمى اعاد ةوتعشي قجر  الرالبة السعخفية: . ب
لتكيف االستجابات لمسػاقف السختمفة التي يتصمبيا السػقف وذلظ بإنتاج العجيج مغ االفكار 

 لى حل لتمظ السػاقف.إقل وقت مسكغ سعيا لمػصػؿ أالستشػعة في 
ؼ مفرل لمتسجد تحت تأثيخ الذج أاألندجة السحيصة ب ةوتعشي قابمي يهلهجية:ديالسخونة الف . ت

وتار واألربصة وقجرتيا يزا العزالت واألألى حالتيا الصبيعية بعج زواؿ ىحا الذج وتذسل إوالعػدة 
 جل تحقيق السخونة او الرالبة.أعمى التسجد والتقمز مغ 

اتجاىاتو بشاء عمى السػاقف التي يػاجييا باإلضافة الفخد عمى تغييخ  ةوىي قجر  الرالبة الشفدية: . ث
 (15, ص 2117)ىذام, لى قجرتو عمى ايجاد حمػؿ لمسذكالت تترف بالتشػع والتعجد. إ

 فهائج الرالبة الشفدية: .9
نيا التحسل االنفعالي أمغ ثسخات الرالبة الشفدية تحقيق الرحة الشفدية ب الرحة الشفدية: . أ

 نفدو ومع مغ حػلو والقجرة عمى تحسل السدؤوليات الحياة.واالجتساعي وتػافق الفخد مع 
 :الرالبة كاف أكثخ ايجابية  ةنداف متحميا بخاصيكمسا كاف اإل الشظخة اإليجابية لمحياة

 دفي تعاممو مع ما يجور حػلو مغ مػجػدات فالشطخ اإليجابية في الحياة ىي التي تحج
. فعاليةنواالالعسل والحخكة  ؾيع ومكانتو االجتساعية في الحياة ألنيا سبب في  والعـد

 :ف العسل الستكخر يػرث أثسختو و  تىلعسل الستقصع ال يؤ اف إ االستسخارية في العصاء
 الكآبة والسمل فيػ يػاصل بيسة وحساس وروح االتقاف. 

 االترال الفعال: . ب

ا االتراؿ ىػ اف االنداف مشح والدتو في الحياة وىػ يقػـ بعسميو اتراؿ اراد ذلظ او لع يخد, وىح 
)دمحم عمي, نجاح وفذل عالقتو.  جػالحؼ يكػف العالقات اإلندانية والفخد مغ يخبط مجػ نجاحو وفذمو بس

 (31, ص 2117

 مرادر الرالبة الشفدية: .11
 :biological factorsالعهامل البيهلهجية  . أ

وقت مبكخ يؤثخ عمى ف نذأة الفخد في بيئة قاسية في ألى إشارت نتائج االبحاث البيػلػجية والجشدية أ
السدتؿبالت, وتػليف وامتراص الشػاقل  ةالجماغ ووضائفو باإلضافة لمشطع العربية, حداسي ةتصػر بشي

اإلصابة باألمخاض الشفدية  ةقابمي سفخلى زيادة او إالعربية, ىحه التغيخات السادية في الجماغ قج تؤدؼ 
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ف يؤثخ عمى أسميات البيػلػجية االخخػ, يسكغ مدتؿبال, كسا اف ىحه التغيخات عمى مدتػػ الجماغ والع
 ذجائج.الالقجرة في تعجيل السذاعخ الدمبية, وبالتالي عمى القجرة في مػاجيو 

ف أالخضاعة والصفػلة يسكغ  ةالخعاية السقجمة في وقت مبكخ مغ مخحم ةىسيأ تجعع  ةدلأوججت  حيث
 ةثبط األكديتػسيغ عسل محػر )السياد, الغج, يةتديج مغ الرالبة وتحج مغ اثار ما يدسى بالبيئات الدام

الشخامية, الكطخية( مسا قج يداىع في التفاعل االجتساعي عغ شخيق الحج مغ التػتخ والقمق وزيادة الثقة 
في الصفػلة والسخاىقة قج يدبب  ةباستسخار ألحجاث ضاغص ضف التعخ أفي العالقات الذخرية, في حيغ 

السياد, الشخامية, الكطخية( والحؼ قج يديج مغ التعخض الضصخابات  مج في محػر )تحتاأل ةتغيخات شػيم
 القمق.و السداج 

 :Personal factorsالعهامل الذخرية  . ب

الدسات الذخرية )االنفتاح, االنبداط, القبػلية( مخكد الزبط الجاخمي, التفػؽ, الفعالية الحاتية, تقجيخ 
ث, التساسظ الستكامل في الدخد الحاتي( والتفاؤؿ كميا الحات, التقييع السعخفي )التفديخ االيجابي لألحجا

 عػامل تداىع بػضػح في الرالبة.

السفيـػ , التعمق االجتساعي, الرالبة السعخؼية, ف كل مغ الػضائف العقميةأوتذيخ نتائج الباحثيغ الى 
ذط, الرالبة, التفاؤؿ, االنفعاالت االيجابية, الخوحانية, التعامل الش,والتشطيع االنفعالي , االيجابي لمحات

 مل, حدغ التجبيخ, القجرة عمى التكيف, جسيعيا عػامل تختبط بالرالبة.األ

ما العػامل الجيسغخاؼية )الدغ, الجشذ, العخؽ, االثشية( والعالقات االجتساعية والخرائز الدكانية, أ
 لمرالبة.تختبط بذكل مختمف بالرالبة, وذلظ اعتسادا عمى شخؽ الجراسة والتعخيف السقجـ 

صحاء الحيغ تعخضػا في شفػلتيع لدػء السعاممة ثع تحجيج وفي الجراسات التي اجخيت عمى االشخاص األ
شفاؿ الحيغ في األ التيخويج الكطخية التغييخات البيػلػجية السختبصة بالرالبة, ففي دراسة لميخمػنات

مختبط بارتفاع  ؿالكػرتيدو  ةندب فاعارت علػح ,شفاؿ الحيغ لع يتعخضػا لمسعاممةتعخضػا لدػء السعاممة واأل
ف كل مغ الذخرية أوضائف الرالبة لجػ االشفاؿ الحيغ تعخضػا لدػء السعاممة الججية, وبيحا نجج 

 عػامل ميسو في الرالبة. ؿوالكػرتيدو 
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 :Environment systemic factors قيةالعهامل البيئية والشد . ت

جتساعي يتزسغ العالقات بالعائمة واالقارب, ىػ مختبط ف الجعع االأعمى الرعيج البيئي السرغخ نجج 
, غـ, واستقخار األسخة, والعالقة األمشة الػالجيفي حج ذاتو مع السخونة )الرالبة(, فالتعمق اآلمغ مع األ

مػمي, وعجـ تعاشي السخجرات جسيعيا تقمل مغ السذكالت ميارات التخبية الجيجة, وغياب االكتئاب األ
 عمى الرحة الشفدية الجيجة لجػ االشفاؿ الحيغ تعخضػا لدػء السعاممة. الدمػكية وتحافع

يسكغ الحرػؿ عمى السدانجة االجتساعية مغ االقارب االيجابييغ ودعع السعمسيغ وغيخىع مغ البالغيغ 
 .ةوكحلظ مغ األسخة مباشخ 

سجتسعية اما عمى السدتػػ الشطسي, فالعػامل السجتسعية تسثل السجارس الجيجة, والخجمات ال
والسشاسبات الخياضية والفشية, العػامل الثقاؼية والخوحانية, والجيغ وعجـ التعخض لمعشف, جسيعيا تسثل 

  helen,2011,pp 261 262)) العػامل السداىسة في الرالبة.
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 :ةخالص

اغصة, حجاث الحياة الزأججار دفاع نفدي لفخد يعيشو عمى التكيف مع  أف الرالبة الشفدية تشذإ
ثارىا الدمبية وتجعل أف تقاـو الزغػط وتخؽيف مغ أاالحتساؿ تدتصيع  ةوتخخؽ نسصا مغ الذخرية شجيج

الفخد قادرا عمى التحكع في مذاعخه وحل مذكالتو ولو القجرة عمى االلتداـ والتحجؼ ليرل الى مخحمو 
 التكيف.
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 تسييج:

اإلعاقة ال تختبط  ةسذكمفطخة االجتساعية نحػ الذخز السعػؽ, تعتبخ اإلعاقة في مجسميا نتاجا لمش
لجػ الفخد السعػؽ بل تختبط باالنعكاس الحؼ يتخكو وجػد  ةو الحديأو الجدجية أبسحجودية القجرة العقمية 

بغس الشطخ عغ السخحمة العسخية  ةالذخز السعػؽ لجػ االخخيغ, سػاء كانت اعاقتو خمؿيو او مكتدب
و االسباب التي ادت الييا, حيث اف ىحا الذخز يعير في السجتسع يؤثخ ويتأثخ بو أ التي حجثت فييا

لى تحقيق إلى تعجيل ىحا الػاقع بسا يديل اجخاءات التأىيل اليادفة إويتفاعل معو, فسغ السفيج التػجو 
تساعي لكل السذاركة الكاممة والسداواة في الحقػؽ والػاجبات وتصػيخ مفاـيع صحية لمتكيف الشفدي واالج

 ومجتسعو.مغ الفخد 
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 مفيهم اإلعاقة: .1

و أىسيا مفيػـ الشقز أ  مغيختبط مفيػـ اإلعاقة بالكثيخ مغ السفاـيع االخخػ التي تتجاخل معو, و 
و اإلصابة, وقج تختمف اآلراء حػؿ استخجاميا وشبيعة االىتسامات التي أو العجد واإلعاقة أالقرػر 

سرابيغ كسا قج تتبايغ وجيات الشطخ بيغ العامة والستخرريغ حدب شبيعة تمظ تػجو لمسعػقيغ او لم
 االعاقات والعجد واالصابات او الشقز.

الصفل عمى مدايخه الشسػ الصبيعي ألقخانو الحيغ في مثل عسخه وعجـ االستجابة الصبيعية  ةىي عجـ قجر 
ي اجيدتو العزػية او ضعف في و لخمل فألسغ حػلو مغ مؤثخات خارجية لحخمانو مغ احجػ حػاسو, 

 قجرتو الصبيعية.

ح او يسشع انجاز الفخد او تقبمو وىحا سشو انفعالي بحيث يأاو انحخاؼ بجني  ةىي ما يشتج عغ اؼ حال
عغ العجد الحؼ يعشي انحخاؼ عزػؼ جدسي او نفدي او عربي في ىيئو الفخد او  ةيعشي انيا ناتج

 و ال يذكميا اعتسادا عمى مجػ تػافق الفخد.بشيتو, وىحا العجد يذكل اعاقو لمفخد ا

ىي قرػر إذا تعصل عزػ او االعزاء الجاخمية لمجدع عغ الؿياـ بػضائفيا ألسباب وراثيو او 
فيخوسيو او مخضيو او حػادث, او ىي العجد السدتسخ في جدع الفخض او نفديتو او شخريتو مسا يؤثخ 

 (6, ص 2118. )فيسي, التكيف االجتساعيعمى نسػه الصبيعي او عمى قجرتو عمى التعميع و 

 ةىي عجـ تسكغ السخء مغ الحرػؿ عمى االكتفاء الحاتي وجعمو مدتسخ الى معػنة االخخيغ والى تخبي
 (15, ص 2114)العتخي, تداعج عمى التغمب عمى اعاقتو.  ةخاص

 ومغ خالؿ التعخيفات الدابقة البديصة التي يسكغ تمخيريا في الشقاط األتية:

 داء الفخد.أقة تؤثخ عمى اإلعا 

  قخانو.أ ةتعيق الفخد عمى مدايخ 

  زائو كسا أع أوخخيغ بدبب عيب في حػاسو لى فقجاف االتراؿ االجتساعي بيشو وبيغ اآلإتؤدؼ
 نيا بسثابة القيػد التي تفخضيا البيئة عمى السجتسع.أ

  .(7, ص 2118)فيسي, ـيا انحخاؼ يحػؿ انجاز الفخد او تقبمو 
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 ة الحخكية:مفيهم اإلعاق .2

ىشاؾ اختالؼ عمى تعخيف اإلعاقة الحخكية او الجدسية كسا سساىا البعس, والسعػؽ حخكيا ىػ 
 الذخز الحؼ ال يسكشو الحخكة بشفذ الجرجة التي يتحخؾ بيا غيخه.

شبيعية تفخض وجػدىا دائسا ونتيجة لمتعقج الحياة االجتساعية, زادت نػاحي  ةاالنداف ضاىخ  ةعاقإ ف إ
 ةف العجد ضاىخه استسخاريأعجاد السعػقيغ زيادة ىائمة اؼ إ ة وتعجدت مطاىخىا, وبالتالي زادت ىحه اإلعاق

ف االنداف العادؼ لو أنو شأمػجػدة وتتػاجج برفو دائسة واسبابيا كثيخه ولعل السعػؽ في ىحا السجتسع ش
)فيسي, مانيو. مشا سالسا قادرا عمى العصاء بقجر ما يكػف عميو حالة ليحقق اأف يعير أالحق في 

 (9, ص 2118

تأثيخات اإلعاقة الجدسية الرحية عمى الفخد عمى ضػء متغيخات مغ اىسيا شجه اإلعاقة, مجػ  دتتحج
 (.Orlansty ,1988وضػح اإلعاقة, العسخ الدمشي لمفخد عشج حجوث اإلعاقة كسا اشار اليو )

ف أخخ غيخ مخئي, و البعس األف بعس االعاقات مخئي و أؼيسا يتعمق بسػضػع اإلعاقة فسغ السعخوؼ 
 ةعمى مجػ قبػؿ الذخز لشفدو ولألخخيغ وبػجو عاـ فكمسا كانت حال ةىحا الستغيخ قج يتخؾ تأثيخات كبيخ 

)الخصيب, نو مختمف عغ غيخه. أاإلعاقة أكثخ وضػحا ازدادت احتساالت التعامل مع الذخز عمى 
 (15, ص 2119

تؤثخ عمى  ةشجيج ةبانيا اصابات جدسي 1977جة األمخيكية تعخفيا الحكػمة الفيجرالية لمػاليات الستح
وأنيا عائق جدجؼ يسشع  ,قجره الفخد عمى استخجاـ عزالتو وعمى ادائو بذكل ممحػظ مشيا ما ىػ مكتدب

و اصابو ادت الى ضسػر في العزالت او أالحخكية بذكل شبيعي نتيجة مخض  والفخد مغ الؿياـ بػضائف
الحدية وكمتيسا معا في االشخاؼ الدفمى والعميا مرحػبة باختالؼ في تػازف و أفقجاف القجرة الحخكية 

 (211, ص 2118)سعج, الحخكة. 

ف السعػؽ شخز قادر عمى فعل كل شيء أيا كانت أو  ةف اإلعاقة ندبيو تتجخل فييا عػامل كثيخ إ
 (25, ص 2111)ابخييم, درجتو. 

 :التاليةسع عمى الشقاط مغ خالؿ الشطخ الى كل التعخيفات الدابقة الحكخ تج 

 عزاء السدؤولة عغ حجوث ىحه اإلعاقة.وجػد خمل في جسيع األ 
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 .سببيا قج يكػف خمقي او مكتدب 

 الى تجخل شبي ونفدي واجتساعي وميشي. ةىحه الحالة بحاج 

  ف يقػـ بيا الجدع والستعمقة أتفقج الفخد السراب بيا القجرة عمى الؿياـ بالػضائف التي يجب
 (212, ص 2118)سعج, الجدسية.  ,حياتيةبشذاشاتو ال

 أسباب اإلعاقة الحخكية: .3

 اسباب لإلعاقة الحخكية وذلظ حدب السخحمة التي يسخ بيا الفخد ومشيا: ةىشاؾ عج 

ف العػامل الػراثية تحجد قجرا كبيخا مغ شبيعة العسميات الشسائية أال شظ  مخحمو ما قبل الحسل: . أ
ة مغ نػا  ةلمجشيغ مخكب يشيةف السكػنات الجأة ومغ السعخوؼ لمجشيغ والصفل والخضيع حجيث الػالد

الخاليا )الحيػاف السشػؼ والبػيزة( في تخكيب يصمق عميو بالكخومػسػمات ويحسل كل مشيا عجدا 
 مغ الجديسات الجؾيقة التي تحسل الرفات الػراثية والتي تعخؼ بالسػروثات )الجيشات(.

زوجا مغ  12زوج, و 23كخومػزوـ تشتطع في  46( مغ ولى لمجشيغ)الخمية األ جػتويتكػف الدي
ىحه الكخومػسػمات متذابية تساما ويصمق عمييا )الرفات العادية( في حيغ يحجد الدوج الباقي 
جشذ الجشيغ ويصمق عميو كخومػزوـ الجشذ, واحتساالت الخصأ يشتج عشيا اعاقات متشػعة مشيا 

 اإلعاقة الحخكية.
 االىتساـ في ىحه السخحمة ىي في وقاية الجشيغ مغ:يكػف  مخحمو ما بعج الحسل: . ب

 ـ وارتفاع ضغط الجـ ووجػد ندبو البخوتيغ في البػؿ تدسع الحسل نتيجة تػـر القجميغ عشج األ ةحال
 شيخ ثالثة األخيخة مغ الحسل تذيخ ىحه االعخاض الى زيادة احتساؿ حجوث تدسع الحسل.في األ

 غط الجـ وزيادة ندبو البخوتيغ في البػؿ في الػالدة السخض الكمػؼ السدمغ ؼيرحب بارتفاع ض
 ـ والجشيغ في الحاالت الذجيجة.ـ وتيجد حياه كل مغ األعمى األ ةوتسثل خصػرة بالغ يدخةتكػف م

 ـ بيحا الجاء تتعخض لإلجياض وخاصو خالؿ االشيخ الثالثة االولى مغ الدكخؼ: عشج اصابو األ
 .(في االشيخ األخيخة)ـ الى نطاـ غحائي صاـر ودقيق االستسخار تحتاج األ ةالحسل, وفي حال

  عاملRH .)العامل الخايديدي( 
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 .سػء التغحية 

 ثشاء الهالدة وتدبب حاالت من اإلعاقة:أعهامل تحجث  . ت

 .)الػالدة السبكخة )ما قبل السػعج الصبيعي 

 الػضع. ةعسمي ةميكانيكي 

 .وضع الجشيغ اثشاء الػالدة 

 .وضع السذيسة 

 دة )والدة التػأـ(.الػالدة الستعج 

 .)العقاقيخ والبشج )لسا لو مغ تأثيخ عمى الجياز العربي السخكدؼ لمػليج 

 عهامل بعج الهالدة: . ث

ىشاؾ بعس االعاقات يتعخؼ عمييا الػالجاف بعج والدة اشفاليع لكشيا في الحؿيقة حجثت قبل الػالدة اال 
ؾ حاالت تحجث بعج والدة الصفل وتكػف ليا اثار ولكغ ىشا ة,ال بعج والدة الصفل بفصخ إانو لع يتع اكتذافيا 

 سمبيو قج تؤدؼ الى فقجاف حياتو ومغ ىحه الحاالت:

  و بعس االمخاض العربية.أالعجد الجائع نتيجة العجوػ 

 بتخ  إلىو الحػادث التي تؤدؼ أس أالخ  ةتعخض الصفل لبعس الحػادث خرػصا في مشصق
 شخاؼ.األ

 خرائز السعاق حخكيا: .4

ع اإلعاقة حيث اف مفيػـ اإلعاقة الحخكية مفيـػ كبيخ يتزسغ حاالت متعجدة مغ تختمف حدب نػ 
نػاع اإلعاقة االخخػ في ىحه أعغ غيخه مغ  هتسيد  ةاإلعاقة ويأخح كل نػع مغ اإلعاقة خرائز معيش

, 2111)أبه زيج, . ةعام ةالدصػر القميمة بعس الخرائز العامة التي تسيد فئة السعػقيغ حخكيا برف
 (164ص 
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 الخرائز العقمية والتخبهية: . أ

لى تعجد مطاىخ اإلعاقة الحخكية إلمسعػقيغ حخكيا ويخجع ذلظ  ةيرعب عميشا وضع خرائز عام
إذ لى اخخػ إحيث تختمف خرائز كل مطيخ مغ اإلعاقة عغ السطيخ االخخ فقج يختمف التحريل 

زالت اتقاف السيارات و ضسػر العأيرعب عمى ذوؼ الذمل وذوؼ االضصخابات في العسػد الفقخؼ 
و شمل أو الكتابة في حيغ يكػف ذلظ مسكشا بالشدبة لألشخاص السرابيغ بالرخع أاألساسية في القخاءة 

 االشفاؿ.

 الخرائز الشفدية واالجتساعية: . ب

يعاني السعاقيغ حخكيا مغ العجيج مغ االضصخابات الشفدية واالنفعالية تتسثل في االندحاب والخجل 
د جاالخخيغ والذعػر بالحنب والع غوالحدف وعجـ الخضا عغ الحات وع ة واالكتئابواالنصػاء والعدل

والقرػر واالختالؼ عغ االخخيغ وعجـ االنتباه والقيخية واالعتسادية وضعف العالقات االجتساعية وعجـ 
يعانػف مغ نطخه السجتسع نحػ السذاركة في األنذصة االجتساعية والذعػر بالحخماف االجتساعي حيث 

, ص 2111)أبه زيج, اجداميع باإلضافة الى عجـ القجرة عمى تػكيج الحات او حل السذكالت.  ةاعاق
165) 

 ندبو حجوث اإلعاقة الحخكية وانتذارىا: .5

تختمف مغ مجتسع ألخخ تبعا لمعجيج مغ العػامل التي ليا عالقو بالػراثة والػعي الرحي والثقافي 
ف كل شكل مغ اشكاؿ ىحه اإلعاقة باإلضافة الى العػامل واالرشاد وبالسعاييخ السدتخجمة في تعخي

السكتدبة التي تتسثل في حجوث االصابات الشاتجة عغ اصابات العسل وحػادث الديخ والحخوب والكػارث 
اما في االردف فيي  1975حدب احراء  %0.5الصبيعية كالدالزؿ والبخاكيغ ففي امخيكا تقجر بحػالي 

اؼ بشدبو  1979شخز بحدب احراء عاـ  647سرابيغ حػالي ندبو عالية حيث بمغ عجد ال
شفال  2580% مغ مجسػعو السعاقيغ في االردف اما السرابيغ بحاالت الذمل الجماغي فقج بمغت 34.3
جر جوت 0.005ف ىحه الشدبة تقجر بحػالي أالى  1988 يندكويذيخ فيهاردوار ال  1986 -1978عاـ 

 (216, ص 2118)سعج, خاصو بيا.  ةندبجدسيو  ةاعاق ةاإلشارة باف لكل حال
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 ترشيف اإلعاقة الحخكية: .6

ىشاؾ ترشيفات اعتسجت في ترشيف اإلعاقة الحخكية ومغ بيشيا الترشيف القائع عمى االسباب السؤدية 
 لإلعاقة وتتسثل في:

و بعجىا وتعػد أوىي تمظ االعاقات التي يػلج بيا الفخد وتكتذف مشح الػالدة  اإلعاقة الخمقية: . أ
و أكثخ مغ أيتختب عمييا وضيفة عزػ  ةعزػي ةعغ اعاق ةسبابيا غالبا لمػراثة وىي عبار أ

شخاؼ العطاـ, األ ةقػس الداقيغ, ىذاشتو والدتو ناقز االشخاؼ مثل أأشخاؼ الجدع مشح والدتو 
 نػاعو.أ, والذمل بكل ىةالقريخة والسفقػدة والسذػ 

ي ال يػلج بيا الفخد وتحجث لو في مخاحل الصفػلة ويقرج بيا تمظ االعاقات الت اإلعاقة السكتدبة: . ب
 (25, ص 2118)فيسي, سبابيا امخاض او حػادث. أو حتى الكبار وغالبا ما تكػف أالسختمفة 

 االثار الشفدية لإلعاقة الحخكية والعهامل التي تؤدي الييا: .7
كيا اف نتعخض يججر بشا قبل اف نتعخؼ لألىجاؼ التأىيل الشفدي لمسعػقيغ حخ  االثار الشفدية: . أ

ف التعخؼ عمى تمظ االثار يديع لألثار الشفدية التي تدببيا اإلعاقة الحخكية لجػ السرابيغ بيا أل
 ىع السذكالت التي تشجخ عغ اإلعاقة الحخكية.أ بذكل مباشخ في التعخؼ عمى 

ا, ىتخحىجاؼ التي يىع السذكالت التي تشجع عغ اإلعاقة الحخكية واألأ كسا يديع في التعخؼ عمى 
 ةمغ وجي ةونحغ برجد التأىيل الشفدي لتمظ الفئو مغ فئات ذوؼ االحتياجات الخاصة ألنيا فئ

نطخ الباحث ذات شابع خاص صحيح انيا تذتخؾ او تتذابو مغ حيث االثار الشفدية لإلعاقة 
لجػ السبتميغ بيا مغ  ةالقمق واالنفعاؿ وغيخىا مغ الدسات التي تكػف عام ,التػتخكبذكل عاـ 

ربسا ال تػجج لجػ بعس  ةمخضي ةال انيا قج تتسيد سسات نفديإت ذوؼ االحتياجات الخاصة فئا
فيع عالوة عمى اعاقتيع يعانػف مغ الحخماف الحخكي  ةالفئات االخخػ, وذلظ حدب شبيعة الفئ

 ةالحؼ ال يكػف مػجػدا لجػ بعس الفئات االخخػ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة وحياتيع مجسػع
 .غخيغ او راضيغاي عمييع تقبميا صالحخكية الت مغ االعاقات

الدقػط وال لجخػؿ الحساـ مشفخديغ وال التشقل دوف  ةمعب بخغع اىسيتو البالغة وال لمحخكة خذيلفال 
وراىا اقتخاب نفدي يتخاكع يػما بعج يـػ وتدداد  ''ال'' ةكل ىحا مؤلع وقاس وكل كمس...  وال ةمداعج

وتدداد االحباشات التي تعبخ عغ حالتو الشفدية بدبب تمظ العؿبات  ,ثار اإلعاقة مع تقجـ العسخأ
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عميو وال يقجر  فػضوبيغ ما ي ,كسا تدداد الرخاعات بيغ ما يخغبو وال يسكغ نيمو ,التي تعتخضو
 عمى رفزو, ويكػف عميو التزحية ألنو ال يسمظ سػاىا.

عاؽ تبقى قجرات يسكغ استغالليا يبخز دوره التأىيل الشفدي وعمييع اف يجركػا اف في كل م ؾىشاو 
واستثسارىا وتشسيتيا في مجاالت اخخػ فالسعاؽ نتيجة إلصابة ساؾيو يسكشو استغالؿ يجيو والعكذ. 

 (531, ص 2118)فيسي, 

والسعاؽ حخكيا لو مذكالت اوال لجيو مذكمو جدسيو تتسثل في عجـ القجرة عمى الحخكة ويشتج عشيا  
االعتساد عمى االخخيغ وىشا تكسغ أكبخ صعػبة يسكغ اف ترادؼ أخصخ السذاكل االجتساعية وىي 

السعاؽ ألنو يعتسج عمى االخخيغ ويذعخ بالشقز ويبشي صػره سمبيو عغ نفدو ويعاني مغ القمق واالكتئاب 
وتشتيي بالسعاؽ فتخات يخفس فييا اؼ مداعجه ويربح عجوانيا ولحلظ فاف العػف الشفدي اؼ تأىيل الشفدي 

جشبا الى جشب مع البخامج االخخػ لمتخؽيف مغ حجه السذكالت وحجه القمق واالكتئاب. يجب اف يديخ 
 (331, ص 2118)فيسي, 

ال يخمػ اؼ مجتسع مغ االعاقات عمى اختالؼ انػاعيا وميسا اتخحت اجخاءات الػقاية والحساية في 
ؿ في مجتسعو وفقا ال اإلعاقة مذكمو تحطى باىتساـ كبيخ حيث اف لكل فخد الحق في اف يقػـ بجور فعا

 (168, ص 2112)الديج, مكانتو. 

 التأىيل االسخي لألسخة والسعاق حخكيا: . ب

األسخة ىي السيج الحؼ يشتطخ السػلػد وىي ارض االحالـ التي لع يصأىا بعج وىي السدتقبل القادـ لو 
جيء السػلػد كي يتخعخع فييا تشتطخه عمى أحخ مغ الجسخ تحدب الذيػر واالياـ والداعات انتطارا لس

 وىي غيخ حاسبو لسا يشتطخ مغ القجر وال لجييا الخبخة كيف ستتعامل مع ما يسكغ اف يبتمي بو.

ىحه األسخة تتفاجأ باف ميالد الصفل لغ يكػف مرجر سعادة ليا فزاعت معيا كل االحالـ لقج ولج 
العجيجة وربسا يػلج  الصفل وىػ مراب بذمل دماغي او ضسػر في االشخاؼ او بعيب مغ العيػب الػالدية

 سميسا ثع يرافي حادثو او يقع مغ عمػ او يراب بذمل وغيخ ذلظ.

فديكػف عمى األسخة االستدالـ لمػاقع لتبجأ رحمو ججيجه تحتاج الى خبخه بالسخض الحؼ اعاؽ ابشيع 
التي لع  صغيخا او كبيخا يحتاجػف فييا الى التأىيل ويداعج في الحج مغ اإلعاقة بإجخاء الفحػصات الصبية
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يقػـ بيا قبل الدواج او عجـ متابعو الحسل خالؿ فتخه وحتى الػالدة واالسباب كثيخه وعجيجه ىحه الخحمة 
ستكػف الداميو وميسو تأىل مغ خالليا األسخة ألمػر التعامل مع الصفل وما اعاقتو ونقف الى جػارىا 

)فيسي, تسع واالجتساعي عمى التختيب. نفديا ماديا ودرس االحتياجات الى الجعع السادؼ والسعخفي والسج
 (337, ص 2118

العسيل عمى اف يتعاير مع السجتسع  ةمغ بيغ عشاصخ التأىيل ميشيا ونفديا واجتساعيا لمسعاقيغ مداعج
ىع في التأىيل الشجاح في اعجاد األسخة لمؿياـ بجورىا الف وتحسيذ السجتسع لتقبل السعاؽ ومداعجتو, واأل

نو إمع السعاؽ حخكيا عسخه كمو  اؾيةاقة التي ال تذفى غالبا ألنيا بمع سشػات اإلعدورىا متعجد ومدتسخ 
االخرائي الشفدي  ةدور تتسثل في اىسيتو في اف األسخة ىي التي يكػف عمييا الؿياـ بكل االدوار ومداعج

ؼ أإلعاقة والخ في التأىيل الشفذ وعمييا يقع عبء تحسل كافة االباء االجتساعية واالقترادية الشاشئة عغ ا
رعاية وتأخح بيجه ويعصيو كل الحب وىي  ةالباحثيغ انو لكاف لفخد سػاء اكاف معػقا اـ ال بجوف اسخ  جعش

 ( 89, ص 1991)مرخي, والدعيج, رد جسيل او ثشاء.  ةغيخ مشتطخ 

 مدتهيات الهقاية من اإلعاقة ودور األسخة: .8

 يهضح مدتهيات الهقاية من اإلعاقة( 11)الججول 

 اليجف العام لمهقاية الهقايةمدتهى 

 الػقاية مغ اإلعاقة وذلظ مغ خالؿ حفع عجد الحاالت الججيجة في السجتسع الػقاية األولية

وذلظ مغ خالؿ حفع االعجاد الحالية لألشخاص السعػقيغ والحؼ يتع تشفيح البخامج  الػقاية الثانػية
 مجتيا العالجية والترحيحية القادرة عمى تخؽيف شجه اإلعاقة او

 .الػقاية مغ خالؿ الحج مغ السزاعفات الدمبية السباشخة وغيخ السباشخة لإلعاقة الػقاية الثالثية

سخيعة الى الججوؿ اف األسخة تدتصيع اف تمعب دورا وقائيا مخكديا ال عمى مدتػػ  ةيتزح مغ نطخ 
بة والػعي والسحافطة عمى واحج فقط وانسا عمى السدتػيات الثالثة مغ خالؿ التعخؼ عمى العػامل السدب

ف تسشع حجوث اإلعاقة لجػ أو بعجىا قج تدتصيع األسخة أاالشفاؿ وصحتيع سػاء قبل والدتيع  ةسالم
الزعف او العجدة عمى تػفيخ الخجمات  ’ومغ خالؿ الكذف السبكخ عغ حاؿ ةوليأافخادىا وتمظ الػقاية 

لتخؽيف مغ وشأة اإلعاقة واحتساؿ نجاح التأىيل االخرائييغ ا ةالعالجية السبكخة وتدتصيع األسخة بسداعج
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وتمظ وقاية ثانػيو واخيخا فسغ خالؿ تبشي االتجاىات الػاقعية وتمقي التجريب السشاسب تدتصيع األسخة 
 (25, ص 2119)الخصيب, السداعجة في الحج مغ مزاعفات اإلعاقة وتمظ وقاية ثالثية. 

 عاقات الجدسية )الحخكية(:مرادر الزغهط التي يتعخض ليا االفخاد ذوي اال

 .رد فعل الػالجيغ لإلعاقة او السخاوؼ التي يعبخ عشيا الػالجاف بذأف مدتقبمو 

 دخاؿ الى السدتذفى والخعاية الصبية والعشاية الرحية العامة.اإل 

 .القيػد عمى الحخكة سػاء كانت ناتجو عغ عػامل داخميو او عػامل خارجيو 

 ية.الرعػبات في العالقات االجتساع 

 .االعتساد عمى الغيخ 

 .الستصمبات التخبػية والسيشية والرعػبات السختبصة بيا 

  ,(256, ص 2009الػعي الحاتي وإدراؾ حؿيقة اإلعاقة. )الخصيب 

 ( شخؽ التعاير مع الزغػط عمى الشحػ التالي:Rossويمخز )

 رات والسيارات قبػؿ اإلعاقة: يتزسغ االعتخاؼ بالقيػد التي تفخضيا وعجـ الحط مغ شاف القج
 التي يتستع بيا الصفل.

 )تػضيح العالقات مغ خالؿ االداء واالنجاز )عجـ مقارنو الصفل بالصفل االخخ 

 .دعع وتذجيع محاوالت الصفل لالعتساد عمى الشفذ 

 .تدويج الصفل بخبخات متشػعة في مجاالت ادائو الجيج 

  فة يجب وضع قػاعج لمدمػؾ الحخص عمى تشذئو الصفل وفقا لسبادغ التشذئة العامة السعخو
 (257-256, ص ص 2009السشاسب والتأكج مغ اف الصفل يستثل لتمظ القػاعج. )الخصيب, 

 :Power and Deuortoعهامل استجابة الفخد عمى اإلعاقة حدب  .9

 .البشية الذخرية قبل حجوث اإلعاقة 
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 .العػامل ذات العالقة باإلعاقة او السخض 

 .مدتػػ الخضا السيشي لجػ الذخز 

 .تػفيخ البخامج والخجمات العالجية 

 .الجيغ والفمدفة الحياتية 

 .السخحمة العسخية الشسائية لمفخد 

  .الخصيب, ردود فعل الذخز لالزمات في الساضي واالتجاىات األسخية السجتسعية لإلعاقة(
 (261-259, ص ص 2119

 عهامل استجابة األسخة عمى اإلعاقة: .11

 سدتقبمي الستػقع وتػفخ العالج والتجريب الفعاؿ.و الػضع الأو السخض أاإلعاقة  ةشج 

 .)شبيعة السخض )والدؼ او مكتدب 

 في األسخة قبل اإلعاقة. ةوجػد اضصخابات نفدي 

 .الحاجات الصبيعية والجخاحية الخاصة 

  .ص 2119)الخصيب, تكاليف الحالة والقيػد التي تفخضيا اإلعاقة وعالجيا عمى حياه األسخة ,
 (272-217ص 

 السعهقين حخكيا:مذكالت  .11

 الفخد باإلعاقة الحخكية تتختب عشو بعس مذكالت يسكغ اف تجعمو كاالتي: ةصابإف إ

وىي مذكالت يتعخض ليا السعػؽ وقج تكػف مختبصة بالفخد ذاتو او  مذكالت متعمقة بالتأىيل: . أ
اليو  خارج الفخد بالشدبة الرتباشات الفخد وتخجع مذكالت اشكاؿ السعػؽ وقمقو مغ نطخه االخخيغ

 اما خارج الفخد فيي متغيخة عمى حدب السجتسع وشبيعتو.
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 ةفسذكمة السعػؽ حخكيا ال يسكغ اف تكػف مذكمو خاصو بالسعػؽ لػحجه بل ىي مذكم :ةسخيأمذكالت 
ة مزصخبة كسا اف سمػكو السدخؼ في يلجسيع األسخة فػجػد معػؽ في األسخة يجعل العالقات األسخ  ةعام

 ب قج يؤثخ عمى ثقافتو وتعميسو وااللتداـ الجيشي لألسخة.الغزب والقمق واالكتئا

تطيخ العجيج مغ السذكالت االقترادية الستختبة عمى اإلصابة لمفخد باإلعاقة  :ةاقترادي ةمذكم . ب
 مشيا:

 .تحسل الشفقات العالج 

 إذا كاف السعػؽ ىػ العائمة الػحيجة لألسخة. ةانقصاع الجخل او انخفاضو خاص 

  قترادية في عجـ الخزػع لمعالج.تحػؿ الحالة االقج 

 مشيا: ةتتختب مذاكل تعميسي :ةمذكمو تعميسي . ت

 فييا بإمكانيات لمسعػقيغ حخكيا. ةعجـ تػفخ مجارس خاص 

 نو غخيب وىحا يذجع االخخيغ عمى رفزو.أالذعػر ب 

  حياف حخج في االتراؿ.غمب األأ يعاني السعػؽ حخكيا في 

 :ةمذكالت نفدي . ث

 لعجد.الذعػر الدائج بالشقز وا 

 .الذعػر بعجـ االتداف االنفعالي 

 .عجـ الذعػر باألمغ مسا يػلج لجيو الخػؼ والقمق 

 .االسخاؼ في الػسائل الجفاعية حيث يسيل الى الشكػص السشصػؼ في اعتساده عمى الغيخ 

 :ةمذكالت شبي . ج

 .البطء في الذفاء ويسكغ استحالو الذفاء 

 .عجـ الجلة في التذخيز بصخيقو اإلعاقة 
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 خاض جانبيو باإلعاقة مثل )القمب والدكخؼ(.ضيػر اع 

  .ص 2111)بجر, وعبجه, عجـ تػفخ الػسائل السجعسة في حالو شمبيا وارتفاع اسعار األدوية ,
63) 

 تذخيز اإلعاقة الحخكية: .12

فسغ خالليا يتع معخفو قجرات الفخد السعاؽ وذلظ باستخجاـ السقاييذ واالختبارات السيسة  ةتعتبخ ميس
ف يكػف لجيو مؤىالت عمسيو ولجيو القجرة عمى أالذخز الحؼ يقػـ بعسميو التذخيز البج والسختمفة, ف

و حرخىا ولقج أفكمسا كانت تذخيز مبكخ كمسا تجشبت الحالة أكثخ اإلعاقة وتقميميا  .استخجاـ االختبارات
استخجاـ  و بإمكانيعأتصػرت وسائل الكذف والتذخيز بالكذف ييجؼ الى التعخؼ الدخيع فعمى االشباء 
لى تصػر ىحه إدػ أالتحاليل السخبخية لمسػاليج الججد واكتذاؼ بعس االضصخابات الجدسية والعقمية مسا 

 األجيدة والتذخيز.

و اإلعاقة أالتأجج  ةكج وجػد حالأو نأف نشفي أمتقجمة ومغ خاللو ندتصيع  ةفي التذخيز ىػ خصػ 
 عالج.سبابيا واقتخاح شخؽ الأوجػدىا يتع تحجيج  ةوفي حال

و السدتسجة مغ البيئة السحيصة أفأسباب تذخيز اإلعاقة متعجدة فتتسثل في العيػب الخمؿية والسكتدبة 
 (67, ص 2115)الجىخي, كدجيغ. لى نقز األإو أ ةلى عػامل وراثيإىع االسباب أ بو ونخجع 
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 خالصة:

يعاني مغ خمل في قجراتو ىي حاالت الفخد الحؼ  ةوخاص ةنػاعيا عامأاإلعاقة الحخكية بسختمف  
الفخد وتػلج لو الحدف والكبت واالكتئاب وضغػط,  ةف اإلعاقة تؤثخ عمى حياأونذاشو الحخكي, بحيث 

و أدت الييا سػاء كانت مخض أبغس الشطخ عغ االسباب التي  ةونفدي ةصحية وجدسي ةفيي مذكم
 .ةواجتساعي ةواقترادي خيةواس ةيوسمػك ةمدتػيات نفدي ةحػادث, فيي تشعكذ عمى الفخد السعاؽ عمى عج

سخؼ والجعع واالمتشاع عغ الدمػكيات الخاشئة, األ رشادولتقميل مغ حجه انتذارىا البج مغ تػفيخ اإل
السعاؽ وليحا  ةواالجياض والتعخض لألشعة اثشاء الحسل ومشو فاإلعاقة الحخكية تؤثخ بذكل كبيخ عمى حيا

 يا.البج مغ العالج والػقاية لمتخؽيف مغ حجت
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 تسييج 

إف الجانب الشطخؼ يعج ميع مغ أجل البحث, فال يخمػ أؼ دراسة مشو, حيث يعج أساس ثابت يقاـ 
عميو نطخيات, ومغ خاللو يسكغ وضع فخضيات والػصػؿ إلى حقائق أو فتح باب البحث الججيج, لكغ ال 

الؿ جانب تصبيقي, يؤكج عمى صحة ىحه الفخضيات وصجقيا, وىحا يسكغ أف ىحا األخيخ كامال إال مغ خ
 ما ييجؼ إلى تبشيو في ىحا الفرل أال وىػ الفرل التصبيقي الحؼ نبيغ ؼيو :

 الستبع وادواتو. أوال : مشيج البحث

 .ثانيا: عخض وتحميل الشتائج ومشاقذتيا
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 التحكيخ بفخضيات البحث: .1
 .الفخضيات العامة 
 ات الجدئيةالفخضي 

 الفخضيات العامة: لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ الرالبة. . أ
 الفخضيات الجدئية: . ب

 .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ االلتداـ 
 .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ التحكع 
 .لجػ السعاؽ حخكيا مدتػػ مشخفس مغ التحجؼ 

 الجراسة االستصالعية: .2

انية البج مغ التصمع عمى الطخوؼ واإلجخاءات التي سيتع فييا إجخاء قبل البجء في الجراسة السيج
البحث السيجاني وليحا جاءت الجراسة االستصالعية نطخا ألىسيتيا في مداعجة الباحث عمى اإللساـ 

 بسختمف جػانب السػضػع السخاد دراستة كسا تداعج الباحث عمى تصبيق أدوات الجراسة.

دراسة استصالعية عشجما  ءالرياغي وؼيو يمجأ الباحث إلى إجخاتدسى أيزا بالبحث الكذفي أو 
 يكػف مقجار ما يعخفو عغ السػضػع السخاد دراستو غيخ كاؼ.

فالجراسة االستصالعية ىي تمظ الجراسة العمسية الكذؽية التي تيجؼ إلى استصالع الطخوؼ 
ت يداعج الباحث عمى صياغة السحيصة بالطاىخة قيج الجراسة وكذف جػانبيا. فيحا الشػع مغ الجراسا

مذكمة البحث صياغة دؾيقة, تسييجا لبحثيا بحثا معسقا كسا تداعج الباحث في وضع الفخوض 
 الستعمقة بسذكمة البحث التي يسكغ إخزاعيا لمبحث العمسي الجقيق.

إذ أنو يدتحدغ قبل البجء في إجخاء البحث وخاصة في البحػث السيجانية الؿياـ بجراسة استصالعية 
لمتعخؼ عمى الطخوؼ التي سيتع فييا إجخاء البحث, كسا أف الجراسة االستصالعية تديج مغ ألفت 

 الباحث بالطاىخة السخاد دراستيا.

 أىجاف الجراسة االستصالعية: .1.2

 يسكغ تحجيج أىجاؼ الجراسة االستصالعية ؼيسا يمي:
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  دراستو برػرة أعسق في بمػرة مػضػع البحث السخاد دراستو وصياغتو بصخيقة أكثخ إحكاما بػية
 السدتقبل.

 .تحجيج السفاـيع األساسية ذات الرمة بالسػضػع قيج الجراسة 
 .إيجاد مختكد وقجر مغ السعخفة تشصمق مشو في الجراسة السعسقة 
 .التعخؼ عمى الجػانب السختمفة لسػضػع البحث 
 ىحه األدوات  يسكغ تحجيج جػانب القرػر في إجخاء ترشيف أدوات جسع البيانات ويسكغ تعجيل

 واختيار واحجة عغ األخخػ في ضػء ما ستفدخه عشو الجراسة االستصالعية.
 . مسارس تصبيق االختبارات وتحجيج الرعػبات ومحاوؿ حميا 
 .عمى ضػء الجراسة االستصالعية يسكغ تحجيج ما ستدتغخقو الجراسة السيجانية مغ وقت 

 إجخاء الجراسة االستصالعية:  .2.2

مغ الخمؽية الشطخية  األكاديسية لسػضػع البحث والسػسـػ  اي الشيائي وانصالققبل التصبيق السيجان
 بالرالبة  الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا.

 فقج قامتا الباحثتاف بعج خصػات تتسثل ؼيسا يمي : 

 .تحجيج خرائز العيشة 
  اختيار مجسػعة مغ أدوات جسع البيانات وىي مجسػعة مغ السقاييذ ذات العالقة بسػضػع

 مؿياس الرالبة الشفدية.بحث: ال
  التعخؼ عمى األماكغ التي سيتع انتقاء مشيا أفخاد عيشة البحث حيث أنو وبعج البحث الستػاصل

بسجيشة أـ البػاقي, أيغ تع االتراؿ  الحخكي عغ الحاالت تع االستقخار عمى مخكد إعادة التأىيل
 االجتساعية. بسجيخ السخكد مخفقيغ بصمب مسزي مغ الديج رئيذ قدع العمػـ
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  محاولة االتراؿ بذكل مباشخ ببعس الحاالت التي تقخيبا تحسل نفذ خرائز عيشة الجراسة
مغ أجل االشالع بذكل مباشخ عمى معاناتو مع اإلعاقة   الحخكي أثشاء حرز إعادة التأىيل

 الحخكية أو بعج اإلعاقة الحخكية.
 حجود الجراسة االستصالعية: .3.2

 تقاء الحاالت انصالقا مغ دراسة السمفات بسخكد إعادة التأىيل بسجيشة أـ البػاقي.تع ان الحجود السكانية:

 .2022يػـ في شيخ ؼيفخؼ لعاـ  15استغخقت الجراسة االستصالعية حػالي الحجود الدمشية: 

 نتائج الجراسة االستصالعية: .4.2

مغ نتائج في الشقاط انصالقا مغ إجخاءات الجراسة االستصالعية يسكششا تمخيز أىع ما تػصمشا إليو 
 التالية:

  الحؼ سيتع ؼيو الجراسة السيجانية بقاعة إعادة التأىيل الحخكيتحجيج السكاف 
 :حاالت لجراسة الشيائية. 3تحجيج الحاالت 
 .تحجيج أدوات الؿياس التي سيتع االعتساد عمييا ومبخرات ذلظ 
  كد مغ خالؿ إعصائشا عجـ تمقي صعػبات حيث وججنا التدييالت الالزمة مغ شخؼ مجيخ السخ

يأ لشا كل الطخوؼ السالئسة لمعسل.  كل السعمػمات عغ الحاالت ـو
 :الجراسة السدتخجم في سشيجال  .3

 سة إلى اختيار السشيج االكميشيكي ألنو األندب لجراستشا.ت الجراأارت

عمى أنو تشاوؿ لديخورة في مشطػرىا الخاص, وكحا التعخؼ عمى مػاقف  Daniel Layachؼيعخفو 
ترخفات الفخد اتجاه وضعيات معيشة محاوال بحلظ إعصاء معشى معيغ لمحالة لمتعخؼ عمى بيئتيا و 

 .(244, ص2116)فزال, وتكػيشيا مكا يكذف عمى الرخاعات التي تحخكيا ومحاولة الفخد حميا. 

يق ويعتسج السشيج االكميشيكي عمى دراسة الحالة التي تعخؼ في عمع الشفذ االكميشيكي بأنيا فحز عس
لمحالة الفخدية, حيث تيجؼ إلى فيع سمػؾ الفخد في معاشو مع ربط كل ترخفاتو السالحطة بأحجاثو 

 الذخرية.
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ولجراسة مػضػع دراستشا الخاص بسدتػػ الرالبة الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا, إرتأيشا استخجاـ شخيقة 
بة الشفدية والسقابمة لكػنيا االشار السشاسب الحؼ ندتثسخ ؼيو نتائج مؿياس الرالدراسة حالة 

االكميشيكية الشرف التػجييية بيجؼ البحث, مسا يدسح باختيار الفخضيات السصخوحة عمى ضػء 
 الشتائج الستحرل عمييا.

 االدوات السدتخجمة في الجراسة: .4

 السالحظة: . 1.4

وىي وسيمة ىامة مغ وسائل جسع السعمػمات يدتخجميا الباحث في الجراسة بغخض الحرػؿ  
 ليا أىسية في الجراسة.معمػمات عمى 

ويسكغ تعخيف السالحطة عمى أنيا'' تػجيو الحػاس واالنتباه في شاىخة معيشة أو مجسػعة مغ الطػاىخ 
رغبة في الكذف عغ صفاتيا أو خرائريا تػصال إلى كدب مغخفة ججيجة عغ تمظ الطاىخة أو تمظ 

 الطػاىخ السخاد دراستيا.

 الشرف التهجييية : السقابالت اإلكميشيكية. 2.4  

تذكل السقابمة اإلكميشيكية األداة الخئيدية في تقييع األعخاض ومغ أجل الػصػؿ إلى حقائق تفيج  
مجاؿ البحث, فال بج أف يكػف التقييع ىػ األخخ نػعي, فالسقابمة اإلكميشيكية تدسح لشا بخصج معمػمات 

ضحة األىجاؼ وخمق جػ مغ الثقة عيادية كثيخة ومالئسة, كسا تدسح بتأسيذ عالقة عيادية وا
 واألماف.

وضفشا السقابمة اإلكميشيكية أيزا شيمة مجة الجراسة, ىجفشا مغ خالليا إلى فيع التػضيف الشفدي  
 لمحاالت في إشار عػامل التأثيخ الخارجية وأنساط العالقات مع السحيط وترػراتو الجاخمية.

ا في ميجاف البحث العمسي ألنيا تدسح بجسع وتعج السقابمة الشرف التػجييية األكثخ استخجام
 السعمػمات الالزمة لسػضػع الجراسة حيث يتصمب تصبيقيا خسدة مخاحل أساسية وىي:
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: يقػـ الباحث بإعجاد دليل السقابمة الشرف تػجييية بيجؼ البحث برفة تصابق السخحمة األولى
د بالبداشة والػضػح بعيشة عغ فخضيات البحث وأىجافو كسا يجب عمى األسئمة السصخوحة أف تتسي

 التعقيج و األحكاـ والتقييسات.

يييئ الباحث السفحػص جػا مغ الثقة حيث يبجأ بتصبيق دليل السقابمة الشرف  الثانية: السخحمة
 تػجييية بيجؼ البحث, مسا يدسح باستكذاؼ التعبيخات التمقائية لمسفحػص حػؿ مػضػع البحث.

لباحث مغ التحجث مع السفحػص عغ مػضػع البحث برفة غيخ بعج انتياء ا السخحمة الثالثة:
 تػجييية يقجـ لو مباشخة أسئمة مػضػع السحػر األوؿ مغ دليل السقابمة برياغة مباشخة .

يعػد الباحث الستخجاـ االتجاه غيخ التػجييي ليدسح لمسفحػص بإدراؾ األسئمة بكل  السخحمة الخابعة:
 وضػح, ثع اإلجابة عشيا. 

: يقجـ الباحث لمسفحػص أسئمة مػضػع السحػر الثاني ثع يتبعيا باستكذاؼ غيخ الخامدةالسخحمة 
 تػجييي وىكحا حتى نياية كل محاور السقابمة.

 الشرف التػجييية التي قسشا بيا تكػنت مغ السحاور التالية:  فالسقابمة االكميشيكية

فة عالقات السفحػص بػالجيو : وكاف حػؿ العالقات االجتساعية, حيث ييجؼ لسعخ السحهر األول
 وإخػتو وأصجقائو وابشائو ومع السحيصيغ وذلظ مغ خالؿ األسئمة التالية:

 : احكيمي عمى عالقتظ بأسختظ.1س

 : احكيمي عمى عالقة بالدوج)ة(.2س

 : احكيمي عمى عالقتظ بأوالدؾ3س

 : ىل عشجؾ أصجقاء؟ وكيفاه راىي عالقتظ معاىع ؟4س

 الترخفات لي أثخت ؼيظ: احكيمي بعس السػاقف و 5س

 : واش ىي األشياء التي تتحكخييا وأثخت ؼيظ في حياتظ 6س

 : احكيمي عمى عالقتظ بإخػتظ7س
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 : شكػف لي ييتع بيظ اكثخ بالعايمة8س

 وكاف حػؿ التعامل مع اإلعاقة الحخكية السحهر الثاني:

 احكيمي وقتاش اصبت باالعاقة الحخكية :1س

 ) سبب اإلعاقة(كيةاصبت باالعاقة الحخ : كيفاش 2س

 : احكيمي كيفاش كانت ردة فعمظ بعج ما عخفتي بمي راؾ معاؽ حخكيا3س

 : احكيمي واش صخا ؼيظ بعج االعاقة4س

 : كيفاش تعاممت مع ىحه اإلعاقة 5س

 : واش ىي الرعػبات التي واجياتظ بعج اإلعاقة6س

 اإلعاقة في حياتظ(: واش ىػ التغييخ الحؼ حجث في حياتظ بعج اإلعاقة ) واش غيختمظ 7س

 : احكيمي كيفاش أثخت اإلعاقة عمى نفديتظ8س

 عالقاتظ مع السحيط تاعظاحكيمي كيفاش أثخت اإلعاقة عمى : 9س

 عمى ضخوفظ السادية اثشاء اإلعاقة والعالجاحكيمي : 10س

 : ىل تججيغ صعػبة في تقبل رفس اآلخخيغ لصمب تقجمت بو إلييع11س

 الشفدي واالىتساـ الالـز الحيغ تحتاجيشيع  : ىل تخػ نفدظ تتمقى الجعع12س

 وكاف حػؿ الرالبة الشفدية, السحهر الثالث:

 : كيفاش تتعاممي مع ضخوؼ االعاقة1س

 : احكيمي عمى قجرتظ عمى تحسل ىحا الطخؼ )القاسي(2س

 : كيفاش تقارني روحظ مع اآلخخيغ, كيفاش تذػفي روحظ.3س

 : ماىي وجية نطخؾ لمحياة؟4س
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 عمى قخاراتظ نحػ أسختظ؟: احكيمي 5س

 : واش ىي الشذاشات المي راكي تقػمي بييا؟6س

 : احكيمي كيفاش تذػفي روحظ فالسدتقبل؟7س

 : واش ىي نطختظ ليحه اإلعاقة الحخكية لي صاباتظ؟8س

 : ىل ىحه اإلعاقة كانت يػما ما عائق بالشدب لحياتظ؟9س

 : واش ىػ مػقفظ لسا تتعخضي لذي محبط؟10س

 اكي تػاجيي فالسػاقف والرعػبات المي يرخاولظ في حياتظ اليػمية؟: كيفا شخ 11س

 : تحتاجي لمبسداعجة وال تحاولي قبل ما تصمبييا؟12س

 : ىل تخػ نفدظ مدتقخ في عالقتظ مع اآلخيخ؟13س

 : ماذا يعشي لظ مرصمح اإلعاقة؟14س

 تحميل السحتهى:   .5

محتػػ الشز إلى فئات تسكششا مغ شخيقة لتحميل الخصاب السكتػب أو الذفػؼ مغ خالؿ تقصيع 
االستغالؿ السػضػعي لمسعصيات أيغ تتصابق كل فئة مع مؤشخ مغ مؤشخات بعج رئيدي لسػضػع 

  (Mucceilli, 1979,p23)الجراسة. 

 كسا يعخفو ليتذ وبػؿ عمى انو األسمػب البحثي الحؼ يعصي السعمػمات التالية:

  االترالية السدتخجمة.تحميل الخرائز المغػية أو الجاللية لمخمػز 
 .إمكانية تسييد ىحه الخرائز بسرصمحات ذات صيغة عامة 
 .إمكانية تسييدىا أيزا باصصالحات ذات صمة بصبيعة فخوض الجراسة ومجاالتيا 
  تحجيج تكخارات ضيػر أو حجوث ىحه الخرائز لجرجة مغ الزبط الجقيق السحكع أو

 تحجيج الؿيع الكسية ليحه التكخارات.
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 قيق السحكع ليحه االصصالحات السدتخجمة في إمكانية التعخؼ عمى الزبط الج
 (23,ص1987)رشجي,الخرائز الخمدية التي تست دراستيا. 

 تسخ ىحه التقشية بدتة مخاحل:مخاحل عسمية تحميل السحتهى:  . أ
 القخاءة األولية لمشز ووضع قائسة الشرػص.السخحمة األولى: 
 التختيب والترشيف. اختيار وتحجيج وحجات السخحمة الثانية:

والتي تداعج عمى تحجيج السعشى العاـ مغ خالؿ تقديسو إلى وحجات, كل وحجة تحسل معشى جدئي 
تدسى:" وحجات الشز" وحجات السعشى, الكمسات القاعجية, وحجات التختيب التي تعتسج كػحجة لمؿياس 

 و" الػحجة الحاممة لمسعشى".والسقارنة بيغ مختمف الشرػص وتدسى في ىحه الحالة" وحجات التختيب" أ
الترشيف وتعتسج أساسا عمى وحجات تحجيج الفئات التي ستحػؼ الػحجات التي الثالثة:  السخحمة

وضعت في السخحمة الدابقة, وتعتبخ الفئات مجسػعة وحجات حاممة لمسعشى ثع تحجيجىا وتقديسيا مغ 
ػـ وذات عالقة بأىجاؼ البحث أو قبل ويتع جسعيا في فئات وتػزيعيا عمى محاور تأخح شابع العس

 مباشخة مغ الشز إف لع يكغ ىشاؾ فخضيات.
 تعتسج عمى حداب التكخار والتحميل الكسي. السخحمة الخابعة:

 تحجيج الصخيقة اإلحرائية التي بػاسصتيا يتع معالجة السعصيات. السخحل الخامدة:
 تفديخ الشتائج السحرل عمييا. السخحمة الدادسة:

 السحتهى: شخيقة تحميل  . ب
 :تقصيع وتذكيل وحجات السعشى 

وحجة السعشى أنيا الكسية السعتبخة لعشاصخ السحتػػ السختبخة بيجؼ إعصاء  Muecheilliيعتبخ 
الػحجة معشى وليذ بالذكل كسا يجب تذفيخ السفاـيع السيسة أيزا تقصيع الخصاب إلى تحسل في 

صخ ذات السعشى قج يتع البحث عشيا في مجسميا معشى مػحج ويدسح لشا الشز بتقخيخ تذفيخ العشا
 السعشى ككل.

 :تهزيع وتجسيع وحجات السعشى في شكل الفئات 

الفئة ىي مفيػـ عاـ يطيخ مجسػع أو مختبة) فئة( ترشيؽية, مغ السفتخض Muecheilli حدب 
 تجسع وحجات السعشى السحجدة سابقا في شكل فئات مػزعة حدب الجشذ أو السػاضيع.

 داب تكخارىا:تختيب الفئات وح 
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أنو ال بج مغ حداب تكخارات الفئات وتختيبيا مع حداب تػافقيا العجدؼ عشجما  Muecheilliيخػ 
يتعمق األمخ بالتحميل السقارف أو تحميل التغييخ مع األخح بعيغ االعتبار التغيخات السدتقمة مثل 

 الخرائز السػضػعية كسعخفة الػقت وعجد األشخاص السعشييغ....إلخ.

 السحتهيات(:الكمسات ترشيف ( 

يتعمق األمخ بتختيب السحتػيات الشفدية السجسػعة والتي تختبط بطيػر فئة دوف أخخػ وإشفاء فئة 
, 133, ص2111.)أومميمي,دوف أخخػ مع حدابيا في تكخار يتعيغ بأىسية ضيػرىا بالشدبة لمييكل

134.) 

 أدوات الجراسة: .6
 مقياس الرالبة الشفدية

  أداة البحث:
الػسيمة التي يجسع بيا الباحث بياناتو, ولعل أوؿ ما يجب عمى الباحث عسمو ىػ اختيار  وىي

 عيشة يجرسيا, ومغ ثع انتقاء األداة السشاسبة لمتحقق مغ فخضو.
التداؤؿ العمسي حػؿ مذكمة البحث تحكع وتحجد إف ىجؼ البحث وشبيعة الفخوض السصخوحة و 

بيانات ومعمػمات عغ الحاالت السجروسة, لحا قسشا باختيار اختيار أداة البحث ألنيا تشاسب جسيع ال
 (.211)لعساد دمحم أحسج مخيسخمؿياس الرالبة الشفدية. 
 مقياس الرالبة الشفدية:

 3بشجا, مػزعة عمى  47تتكػف في األصل مغ  -2002-أعج ىحا السؿياس عساد دمحم أحسج مخيسخ
 أبعاد ىي:

 بشجا. 16االلتداـ وتقديسو  -1
 بشجا. 15ديسو التحكع وتق -2
 بشجا. 16التحجؼ وتقديسو  -3

 ترحيح السقياس:

 أربعة بجائل ىي:
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 (.0)   ال

 (.1)   قميال

 (.2)    متػسصا 

 (.3)    كثيخا

( وارتفاع الجرجة يعشي ارتفاع 144ػػػػػػػػػػػ 0وبالتالي تتخاوح درجة كل مفحػص نطخيا بيغ صفخ) 
 الرالبة الشفدية.

 مرالبة الشفدية:مدتهيات الجرجة الكمية ل

  ( فإف ىحا يعشي أف مدتػػ الرالبة لجػ 78-48الجراجات تتخاوح ما بيغ )إذا كاف مجسػعة
 السفحػص مشخفس.

  ( فإف ىحا يعشي أف مدتػػ الرالبة لجػ 109-79إذا كاف مجسػع الجرجات تتخاوح ما بيغ )
 السفحػص متػسط.

  ( فإف144-110إذا كاف مجسػع الجرجات تتخاوح ما بيغ )  ىحا يعشي أف مدتػػ الرالبة لجػ
 السفحػص مختفع.
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 :مقياس الرالبة الشفدية

  2002عساد دمحم أحسج مخيسخ       

 االسع:...................................................العسخ:.................................

 ................................................السيشة:..........................................

 ............................السدتػػ التعميسي:...................................................

 ...الحالة اإلج:..................................................................................

 ترادؼ.السدتػػ االق

 مجة اإلصابة بالسخض.

 التعميسات: 

ؼيسا يمي مجسػعة مغ العبارات تتحجث عغ رؤيتظ لذخريتظ وكيف تػاجو السػاقف والزغػط في 
أو متػسصا أو كثيخا.  أو قميالتحت كمسة ال     الحياة, اقخأ كل عبارة مشيا وأجب عشيا بػضع 

 .وذلظ حدب انصباؽ العبارة عميظ, وأجب عغ كل العبارات

 كثيخا متػسصا قميال ال العبارات  الخقع
ميسا كانت الرعػبات التي تعتخضشي فإني أستصيع  01

 تحقيق أىجافي.
    

     اتخح قخاراتي بشفدي وال تسمى عمي مغ مرجر خارجي. 02
أعتقج أف متعة الحياة تكسغ في قجرة الفخد عمى مػاجية  03

 تحجياتيا.
    

     ء الفخد بسبادئو وؾيسو.ؾيسة الحياة تكسغ في وال 04
عشجما أضع خصصي السدتقبمية أكػف متأكجا مغ قجرتي  05

 عمى تشفيحىا.
    

     اقتحع السذكالت لحميا وال أنتطخ حجوثيا. 06
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     معطع أوقاتي استثسخىا في أنذصة ذات معشى وفائجة. 07
نجاحي في أمػر حياتي يعتسج عمى جيجؼ وليذ عمى  08

 حع.الرجفة وال
    

     لجؼ حب استصالع ورغبة في معخفة الججيج.  09
     أعتقج أف لحياتي ىجفا ومعشى أعير مغ أجمو. 10
     أعتقج أف الحياة كفاح وعسل وليذ حطا وفخصا. 11
أعتقج أف الحياة التي يشبغي أف تعاش ىي التي تشصػؼ  12

 عمى تحجيات والعسل عمى مػاجيتيا. 
    

     غ وؾيع ألتـد بيا وأحافع عمييا.لجؼ مباد 13
أعتقج أف الذخز الحؼ يفذل يعػد ذلظ إلى أسباب  14

 تكسغ في شخريتو.
    

لجؼ القجرة عمى التحجؼ والسثابخة حتى أنتيي مغ حل أؼ  15
 مذكمة تػاجيشي.

    

     لجؼ أىجاؼ أتسدظ بيا وأدافع عشيا. 16
     جة تخصيصي.أعتقج أف الكثيخ مسا يحجث لي ىػ نتي 17
     عشجما تػاجيشي مذكمة أتحجاىا بكل قػاؼ وقجراتي.  18
     أبادر بالسذاركة في الشذاشات التي تخجـ مجتسعي. 19
أنا مغ الحيغ يخفزػف تساما ما يدسى بالحع كدبب   20

 لمشجاح.
    

أكػف مدتعجا بكل ججارة لسا قج يحجث في حياتي مغ  21
 أحجاث وتغيخات.

    

أبادر بالػقػؼ إلى جانب اآلخخيغ عشج مػاجيتيع ألؼ  22
 مذكمة

    

     أعتقج أف العسل وبحؿ الجيج يؤدياف دورا ىاما في حياتي. 23
عشجما أنجح في حل مذكمة أجج متعة في التحخؾ لحل  24

 مذكمة أخخػ.
    

أعتقج أف االتراؿ باآلخخيغ ومذاركتيع انذغاالتيع عسل  25
 جيج.

    

     أستصيع التحكع في مجخػ أمػر حياتي. 26
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أعتقج أف مػاجية السذكالت اختبار لقػة تحسمي وقجرتي  27
 عمى حميا.

    

اىتسامي باألعساؿ واألنذصة يفػؽ بكثيخ اىتسامي  28
 بشفدي. 

    

أعتقج أف العسل الديئ وغيخ الشاجح يعػد إلى سػء  29
 التخصيط.

    

     بة في استكذاؼ ما يحيط بي.لجؼ حب السغامخة  والخغ 30
أبادر بعسل أؼ شيء أعتقج أنو يفيج أسختي أو   31

 مجتسعي.
    

     أعتقج أف تأثيخؼ قػؼ عمى األحجاث التي تقع لي.  32
أبادر في مػاجية السذكالت ألني أثق في قجرتي عمى  33

 حميا.
    

     أىتع بسا يحجث حػلي مغ قزايا وأحجاث.  34
قج أف حياة الشاس تتأثخ بصخؽ تفكيخىع وتخصيصيع أعت 35

 ألنذصتيع.
    

إف الحياة الستشػعة والسثيخة ىي الحياة السستعة بالشدبة  36
 لي .

    

إف الحياة التي نتعخض فييا لمزغػط ونعسل عمى  37
 .إنتحياىامػاجيتيا ىي التي يجب 

    

إف الشجاح الحؼ أحققو بجيجؼ ىػ الحؼ أشعخ معو  38
 بالستعة واالعتداز وليذ الحؼ أحققو بالرجفة.

    

     أعتقج أف الحياة التي ال يحجث فييا تحج ىي حياة مسمة. 39
     أشعخ بالسدؤولية تجاه اآلخخيغ وأبادر إلى مداعجتيع. 40
     أعتقج أف لي تأثيخا قػيا عمى ما يجخؼ لي مغ أحجاث. 41
حياة وال تخيفشي ألنيا أتػقع التغيخات التي تحجث في ال 42

 أمػر شبيعية.
    

أىتع بقزايا أسختي ومجتسعي وأشارؾ فييا كمسا أمكغ  43
 ذلظ.

    

    أخصط ألمػر حياتي وال أتخكيا لمحع والرجفة والطخوؼ  44
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 الخارجية.
إف التغيخ ىػ سشة الحياة والسيع ىػ القجرة عمى مػاجيتو  45

 بشجاح.
    

     ادئي وؾيسي حتى إذا تغيخت الطخوؼ.أبقى ثابتا عمى مب 46
     أشعخ أني أتحكع فييا يحيط بي مغ أحجاث. 47
أشعخ أني قػؼ في مػاجية السذكالت حتى قبل أف  48

 تحجث. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامس:الفصل ال  

عرض حاالت الدراسة 

يل النتائجوتحل  
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 دراسة الحالة االولى :أوال: 

  الحالة:ـ تقجيم  1
سشة, متدوجة, ربت بيت, تحتل السختبة االخيخة مغ بيغ  57تبمغ الحالة شكخية مغ العسخ       

ذكػر وبشت, تدكغ في مدكغ خاص 3ذكػر, ذو مدتػػ دراسي ثالثة ثانػؼ, لجييا  4بشات و4
ذو شػابق, متدوجة وزوجيا يعسل مجيخ الحساية, ذو مدتػػ اقترادؼ البأس بو, تعاني الحالة 

 اشيخ . 8ة تذمل نرفي لسجة عاـ وسشة ) الزغط الجمػؼ( واعاق 12مغ مخض مدمغ لسجة 
 ـ تحميل محتهى السقابمة :  2
 : تقصيع محتهى السقابمة الى وحجات :1ـ 2

 الخقم العبارة
 1 عالقتي بأسختي مميحة الحسج هلل

 2 مميحة مع زوجي 
 3 متقبمشي باعاقتي

 4 والدؼ ربي يبارؾ لي فييع حاشيشي فػؽ ريدانيع
 5 االصجقاء عشجؼ بداؼ خالص

 6 لكغ وقت الذجة مابانػش
 7 غيخ ودة دارت الػاجب ووقفت معايا

 8 درؾ قاشعت معاىع العالقة
 9 السػقف لي اثخ ؼيا نيار تذممت

 10 اىمي مػقفػش معايا كيسا بابا وخاوتي وخياتي 
 11 الحاجة لي اثخت ؼيا نيار لي فصشت مغ الغيبػبة لقيت روحي معاقة

 12 وزاد الحاكخة راحتمي 
 13 جمة كبيخة ص

 14 عالقتي بخاوتي عادية فقط 
 15 لي ييتع بيا اكثخ ىػ راجمي حاششي في عيشيو  

 16 وكحلظ سمفتي ربي يحفطيا  
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 17 والدؼ قايسيغ بيا بداؼ خالص
 18 2021اصيبت باإلعاقة الحخكية العاـ لي فات في جانفي 

 19 ججاىي الحادثة ىاذيظ صخات كي شمعمي الشػنديػ فػؽ العادؼ 
 20 يػـ باش فصشت مغ الغيبػبة 20بعج 

 21 بعج ما فصشت مغ الغيبػبة كشت فاقجة لمحاكخة ما فيست فييا والػ 
 22 لكغ بعج شيخ بجات تخجعمي الحاكخة 

 23 عخفت بمي معاقة كانت صجمة كبيخة بالشدبة ليا  
 24 لكغ قمت مقجرة مغ عشج هللا

 25 الحسج هلل عمى كل حاؿ 
 26 رخاحة بعج معاناة كبيخة ىي ال

 27 مي الحسج هلل اسختي واقفيغ معايا
 28 الرعػبات لي واجيتشي بعج االعاقة ىي الطخوؼ الغيخ مالئسة في بالدنا 

 29 خاصة فالعالج نتسخمج بداؼ
 30 وحتى فالتشقل قميل خالص

 31 االعاقة غيختمي حياتي اني كشت نتحخؾ بداؼ خالص مي درؾ العكذ 
 32 الجروج مشقجرش نيبط فييع حتى

 33 في البجاية حصستشي ودمختشي
 34 مي درؾ بجيت نتأقمع 

 35 وليت بعيجة بداؼ عمى عمى العالقات مع السحيط تاعي 
 36 ضخوفي السادية مميحة برح العالج غالي بداؼ

 37 مع االوؿ صعيبة
 38 برح بجيت نتاقمع درؾ الحسج هلل

 39 شمبي صخاحة جامي رفزمي واحج 
 40 حتى ويخفزػا عادؼ

 41 الحسج هلل نتمقى فالجعع الشفدي 
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 42 واالىتساـ اكثخ مغ الالـز
 43 تحجيت اعاقتي الحسج هلل

 44 تكيفت معاىا
 45 في البجاية صعيبة بداؼ خالص

 46 وتحسمتيا الحسج هلل
 47 كي نقارف نفدي مع االخخيغ كيفي كيف الشاس كامل 

 48 ميح الحياة فييا لس
 49 وفييا لسر مميح

 50 قجراتي نحػ اسختي انا لي نتخحىع كيسا بكخؼ كيسا ذرؾ
 51 اني بجيت نخجع لشذاشاتي بالتجرج كيسا الخياضة ونخجـ الذغل الخؽيف 

 52 نبخا مغ االعاقة ونقاوميا
 53 نتحجاىا

 54 ونكػف االفزل
 55 مقجرة مغ عشج هللا عدوجل اختبار مغ عشج ربي سبحانو

 56 في البجاية نعع كانت عائق
 57 مي االف عادؼ

 58 السػقف نحاوؿ ندقسو
 59 ونتكيف معاه عادؼ

 60 كل مػقف نػاجو حدب حجسو
 61 بايشا نحاوؿ سع

 62 واذا ماقجرتر نصمبيا شبعا
 63 عالقتي مع اسختي مدتقخة 

 64 اما البعاد عميا قصعت معاىع 
 65 ؼمرصمح االعاقة ىػ مرصمح عاد
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 66 لكغ صعيبة بداؼ في السعشي تعيا
 : تجسيع الهحجات الى فئات وحداب التكخارات والشدبة السئهية : 2ـ 2 

 فئات وحداب التكخارات والشدبة السئهية(: 12ججول)

الفئات 
 الخئيدية

الفئات 
 الفخعية

 الشدبة السئػية  التكخارات  العبارات الجالة عمى الفئات 

رالبة الشفدية
ال

 

)ابعادىا(
 

 -46 -40- 27-25 -24 االلتداـ
53- 54- 55- 61- 62 

10 37.03% 

-45-44-43-39-36-33 التحكع 
49-50-57-58-60- 

11 40.74% 

 %22.22 6 65-59-51-52-42-37 التحجؼ

  27  السجسػع    

ز السعاؽ 
رائ

صفة خ
 

)التعامل مع االعاقة الحخكية(
 %36.36 8 32-26-10-9-11-23-13 نفدية 

 %22.72 5 31-30-8-19-12 جدسية

 %22.72 5 66-64-34-6-5 اجتساعية

 %18.18 4 66-35-20-28 مادية

  22 السجسػع   

 : التحميل الكسي لمحالة االولى : 3 -2

 فئات فخعية الحطشا اف : 7( الحؼ يسثل فئتيغ تسثميا 01مغ خالؿ الججوؿ االوؿ )  

ل مجسػعة مغ الفئات الفخعية, وحيث نالحع اف فئة االلتداـ جاءت فئة الرالبة الشفدية والحؼ يذس 
, وتمييا فئة %40.74وندبة مئػية  11, وتمييا فئة التحكع بتػاتخ %37.03وندبة مئػية 10بتػاتخ 

 .  %22.22وندبة مئػية  6التحجؼ بتػاتخ 
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 مغ الفئات الفخعية  وفئة خرائز السعاؽ ) التعامل مع االعاقة الحخكية ( والحؼ يذسل مجسػعة    

, وتمييا فئة الخرائز %36.36وندبة مئػية  8حيث نالحع فئة الخرائز الشفدية بتػاتخ   
 %18.18وندبة مئػية  4, وتمييا فئة الخرائز السادية بتػاتخ% 22.72وندبة  5االجتساعية بتػاتخ 

 : التحميل الكيفي لمحالة االولى : 4ـ 2

كة, تعاني الحالة مغ شمل نرفي بدبب ارتفاع الزغط الجمػؼ , الحؼ تعير الحالة وسط اسخة متساس   
نو مخض مدمغ, حيث انيا لجييا القجرة والفاعمية عمى ادراؾ اعاقتيا أؼ أسشة ,  12تعاني مشو مشح مجة 

قمت مقجرة مغ عشج هللا الحسج هلل عمى كل )... اؼ انيا تحذ بخوح تحسل السدؤولية كسا جاء في قػليا : 
ويجؿ ىحا عمى االلتداـ الحؼ يعكذ احداسيا العاـ لتكػف اكثخ قػة ونذاشات بيئتيا مغ خالؿ ( ... حاؿ

حيث اف لجييا القجرة الكبيخة عمى % 37.03تحميميا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف تػجييية بشدبة 
 ...تكيفت معاىا...في البجاية حصستشي ودمختشي):التفديخ والتقجيخ لألحجاث الزاغصة ومغ خالؿ قػليا 

حيث تعتقج اف ىحه  %40.74ومغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف تػجييية بشدبة ( ...
مع االوؿ صعيبة ...)ي بل حتسي وىحا مغ خالؿ قػليا : االعاقة متججد في احجاث الحياة ىػ امخ شبيع

تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية ومغ خالؿ  (... برح بجيت نتأقمع درؾ الحسج هلل ...تحجيت اعاقتي
 % 34.48الشرف تػجييية 

.صجمة ..) قػليا:حيث اترفت الحالة بعجـ التػازف في السذي وعجـ السخونة في العزالت مغ خالؿ     
وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية  (...السػقف لي اثخ ؼيا صح نيار تذممت  كبيخة ...

, وكحلظ الطخوؼ السادية تمعب دورا كبيخا في حياة السعاؽ وخاصة في % 22.72 الشرف تػجييية بشدبة
الرعػبات لي واجيتشي بعج االعاقة ىي الطخوؼ الغيخ ...)البيئة الجدائخية وذلظ مغ خالؿ قػليا : 

 وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية (... السالئسة في بالدنا خاصة في العالج نتسخمج بداؼ
  .%18.18الشرف تػجييية بشدبة 
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 نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ  -3

  السقياس:: تسخيخ 3-1

 العبارات ال قميال متهسصا كثيخا
 × 

 

ميسا كانت الرعػبات التي تعتخضشي فاني استصيع -1   
 تحقيق اىجافي 

 اتخح قخاراتي بشفدي وال تسمئ عمي مغ مرجر خارجي  -2    ×

اعتقج اف متعة الحياة تكسغ في قجرة الفخد عمى مػاجية  -3    ×
 تحجياتيا 

 ؾيسة الحياة تكسغ في والء الفخد لسبادئو وؾيسو -4    ×

عشجما اضع خصصي السدتقبمية اكػف متأكجا مغ قجرتي -5    ×
 عمى تشفيحىا 

 اقتحع السذكالت لحميا وال انتطخ حجوثيا  -6    ×

 ي استثسخىا في انذصة ذات معشى وفائجة معطع اوقات -7    ×

نجاحي في امػر حياتي يعتسج عمى جيجؼ وليذ عمى  -8    ×
 الرجفة والحع 

 لجؼ حب استصالع ورغبة في معخفة الججيج -9    ×

 اعتقج اف لحياتي ىجفا ومعشى اعير مغ اجمو  -10   × 

 اعتقج اف الحياة كفاح وعسل وليدت حطا وفخصا -11    ×

اعتقج اف الحياة التي يشبغي اف تعاش ىي التي تشصػؼ  -12    ×
 عمى تحجيات والعسل عمى مػاجيتيا 

 لجؼ مبادغ وؾيع التـد بيا واحافع عمييا -13    ×

اعتقج اف الذخز الحؼ يفذل يعػد ذلظ الى الى  -14    ×
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 اسباب تكسغ في شخريتو 

نتيي مغ حل لجؼ القجرة عمى التحجؼ والسثابخة حتى ا-15    ×
 مذكمة تػاجيشي

 لجؼ اىجاؼ اتسدظ بيا وادافع عشيا -16    ×

 اعتقج اف الكثيخ مسا يحجث لي ىػ نتيجة تخصيصي  -17    ×

 عشجما تػاجيشي مذكمة اتحجاىا بكل قػاؼ وقجراتي -18    ×

 ابادر في السذاركة في الشذاشات التي تخجـ مجتسعي  -19    ×

غ يخفزػف تساما ما يدسى بالحع كدب انا مغ الحي -20    ×
 لمشجاح

اكػف مدتعجا بكل ججارة لسا قج يحجث في حياتي مغ  -21 ×   
 احجاث وتغيخات

ابادر بالػقػؼ الى جانب االخخيغ عشج مػاجيتيع ألؼ  -22    ×
 مذكمة

اعتقج اف العسل وبحؿ الجيج يؤدياف دورا ىاما في  -23    ×
 حياتي

في حل مذكمة اجج متعة في  التحخؾ لحل  عشجما انجح -24  ×  
 مذكمة اخخػ  

ػ اعتقج اف االتراؿ باألخخيغ ومذاركتيع انذغاالتيع 25    ×
 عسل جيج 

 ػ استصيع التحصع في مجخػ امػر حياتي26    ×

ػ اعتقج اف مػاجية السذكالت اختبار لقػة تحسمي وقجرتي 27    ×
 عمى حميا 

 واالنذصة يفػؽ بكثيخ اىتسامي بشفديػ اىتسامي باألعساؿ 28    ×

ػ اعتقج اف العسل الديء وغيخ الشاجح يعػد الى سػء 29    ×
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 التخصيط

 ػ لجؼ حب السغامخة والخغبة في استكذاؼ ما يحيط بي30    ×

 ػ ابادر بعسل اؼ شيء اعتقج انو يفيج اسختي ومجتسعي 31    ×

 تي تقع لي ػ اعتقج اف تأثيخؼ قػؼ عمى االحجاث ال32    ×

ػ ابادر في مػاجية السذكالت ألني اثق في قجرتي عمى 33    ×
 حميا

 ػ اىتع بسا يحجث حػلي مغ قزايا واحجاث 34    ×

ػ اعتقج اف حياة الشاس تتأثخ بصخؽ تفكيخىع وتخصيصيع 35    ×
 ألنذصتيع

 ػ اف الحياة الستشػعة والسثيخة ىي الحياة السستعة بالشدبة لي36    ×

ػ اف الحياة التي تتعخض فييا الزغػط وتعسل عمى 37    ×
 مػاجيتيا ىي التي يجب التحياىا

ػ اف الشجاح الحؼ احققو بجيجؼ ىػ الحؼ اشعخ معو 38    ×
 بالستعة واالعتداز وليذ الحؼ احققو بالرجفة

 ػ اعتقج اف الحياة التي ال يحجث فييا تحج ىي حياة مسمة39    ×

 دؤولية تجاه االخخيغ وابادر الى مداعجتيعػ اشعخ بالس40    ×

 ػ اعتقج اف لي تاثيخا قػيا عمى ما يجخؼ لي مغ احجاث41    ×

ػ اتػقع التغيخات التي تحجث في الحياة وال تخيفشي ألنيا 42   × 
 امػر شبيعية

ػ اىتع بقزايا اسختي ومجتسعي واشارؾ فييا كمسا امكغ 43   × 
 ذلظ

ياتي وال اتخكيا لمحع والرجفة والطخوؼ ػ اخصط ألمػر ح44    ×
 الخارجية
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×  
 

ػ اف التغيخ ىػ سشة الحياة والسيع ىػ القجرة عمى مػاجيتو 45  
 بشجاح 

 ػ ابقى ثابتا عمى مبادئي وؾيسي حتى اذا تغيخت الطخوؼ46    ×

 اشعخ اني اتحصع ؼيسا يحيط بي مغ احجاث -47    ×

السذكالت حتى قبل اف اشعخ اني قػؼ في مػاجية  -48    ×
 تحجث 

 : نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ : 3-2

 نتائج مقياس الرالبة الشفدية(: يسثل 13ججول)

 االلتدام  درجتو  التحكم درجتو التحجي  درجتو االرقام
1 3 3 3 2 2 1 
2 3 6 3 5 3 4 
3 3 9 3 8 3 7 
4 3 12 3 11 3 10 
5 3 15 3 14 3 13 
6 3 18 3 17 3 16 
7 0 21 3 20 3 19 
8 2 24 3 23 3 22 
9 3 27 3 26 3 25 

10 3 30 3 29 3 28 
11 3 33 3 32 3 31 
12 3 36 3 35 3 34 
13 3 39 3 38 3 37 
14 2 42 3 41 3 40 
15 3 45 3 44 2 43 
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16 3 48 3 47 3 46 
 السجسهع 46 السجسهع 48 السجسهع 43 137

 مختفعة . 137الجرجة الكمية : 

 التحجي التحكم االلتدام  

 43 48 46 الجرجات الكمية 

 %31.38 %35.03 %33.57 الشدبة السئهية 
  بعج تصبيقشا لسؿياس الرالبة الشفدية لسخيسخ عمى الحالة شكخية تحرمت عمى درجة كمية تقجر
ػ 110الى مجاؿ )تشتسي  137, اؼ اف الحالة لجييا مدتػػ عالي مغ الرالبة الشفدية الف 137ب 

144) 
  وبعج التحكع تحرمت 137مغ الجرجة الكمية 46وتحرمت الحالة في بعج االلتداـ عمى درجة ,

مغ الجرجة الكمية  43, وبعج التحجؼ تحرمت ؼيو عمى درجة  137مغ الجرجة الكمية 48ؼيو عمى درجة
137 . 

 : التحميل العام لمحالة االولى :4
ية الشرف تػجييية بيجؼ البحث ونتائج تحميل السحتػػ ونتائج مؿياس مغ خالؿ نتائج السقابة العياد

الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ, نجج اف ىشاؾ تقارب بيغ نتائج ىحه االدوات , حيث اف الحالة تحرمت 
عمى مؿياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ, اؼ اف لجييا مدتػػ مختفع مغ الرالبة 137عمى درجة 

(, عمى انيا كػكبة مغ الدسات الذخرية والتي تعسل كسرجر 1979) كهبازايا الشفدية التي يعخف
   (.273,ص.2113)حشرالي ,لمسقاومة في مػاجية االحجاث الزاغصة 

 والحالة شكخية لجييا سسات الرالبة الشفدية وتسثمت ىحه الدسات في االبعاد التالية نحكخ مشيا :
ع مغ التعاقج الشفدي يمتـد بو الفخد اتجاه نفدو واىجافو وؾيسو ( بانو نػ 1997ويعخفو "مخيسخ" ) االلتدام 

 (. 18,ص.2115)فاتح,واالخخيغ مغ حػلو 
عمى مؿياس الرالبة الشفدية مغ الجرجة الكمية ,والحؼ 46تحرمت الحالة شكخية عمى درجة تقجر ب 

 37.03عمى ندبة  يشصبق مع نتائج تحميل محتػػ السقابمة العيادية الشرف تػجييية التي تحرمت ؼيو
الحسج هلل عمى كل حال  )...لكن قمت مقجرة من عشج هللا, كسا عبخت عميو الحالة مغ خالؿ قػليا %

 .)... 



حليل النتائجعرض حاالت الدراسة وت                                لفصل الخامس: ا  
 

70 
 

عمى مؿياس الرالبة الشفدية ,  48حيث تحرمت عمى اعمى درجة بالتحكم يأتي بعجىا البعج الخاص 
تػجييية , فالتحكع ىػ اعتقاد  %, مغ خالؿ تحميل محتػػ السقابمة الشرف40.74وتحرمت عمى ندبة 

الفخد باف مػاقف وضخوؼ الحياة الستغيخة التي يتعخض ليا ىي امػر متػقعة الحجوث, ويسكغ التشبؤ بيا 
 (.19,ص.2115) فاتح ,والديصخة عمييا 

 ...(نتأقمعفي البجاية حصستشي ودمختشي مي درؾ بجيت )...كسا عبخت عشو مغ خالؿ قػليا    
عمى مؿياس الرالبة الشفدية وتحرمت  43الخاص بالتحجؼ حيث تحرمت عمى درجة  يأتي بعجىا البعج

مغ خالؿ نتائج السقابمة العيادية الشرف تػجييية بيجؼ البحث فالتحجؼ الحؼ   %,22.22عمى ندبة 
يذيخ الى اعتقاد الفخد ما يصخأ مغ تغييخ عمى جػانب حياتو, ىػ أمخ ضخورؼ لمشسػ اكثخ مغ كػنو تيجيجا 

مسا يداعجه عمى السبادأة واستكذاؼ البيئة ومعخفة السرادر الشفدية واالجتساعية التي تداعج الفخد  لو,
 (.211,ص.2111)عثسان, في مػاجية الزغػط الفاعمية, ويطيخ التحجؼ في اقتحاـ السذكالت لحميا 

لخرائز رغع انيا تعاني مغ االعاقة الحخكية )شمل نرفي( ومغ خرائز السعاؽ حخكيا ىشاؾ ا   
%, مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ  22.72الجدسية التي تذسل اليجيغ والقجميغ التي تحرمت فييا عمى ندبة 

صجمة كبيخة ...والحاجة لي اثخت ؼيا ىي )...السقابمة العيادية الشرف تػجييية , وذلظ مغ خالؿ قػليا 
تداف االنفعالي مسا يػلج لجػ التي ىي شعػر بعجـ اال ...(نيار فصشت مغ الغيبػبة ولقيت روحي معاقة 

 (.21,ص.2117هيذهر , عياشي , الذخز السعاؽ حاالت الخياؿ واالندحاب والسخاوؼ الػىسية )
واما بالشدبة لمخرائز االجتساعية التي تتدبب في مذاكل االتراؿ مع االخخيغ التي تحرمت فييا   

: الشرف تػجييية وذلظ مغ خالؿ قػليا %مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية  22.72عمى ندبة
االشخاص السعاقيغ حخكيا  حيث يعانياالصجقاء عشجؼ بداؼ خالص لكغ وقت الذجة مابانػش...()...

 بالزغط االجتساعي , واالفكار السحيصة بحواتيع وبشطختيع الى السجتسع نطخة دونية .
يا التي تحرمت فييا عمى ندبة واما بالشدبة لمخرائز السادية التي تديج اثخ عمى السعاؽ حخك

%وذلظ مغ خالؿ تحميمشا لمسقابمة العيادية الشرف تػجييية , وىحا مغ خالؿ قػليا 18.18
الرعػبات التي واجيتشي بعج االعاقة ىي الطخوؼ الغيخ مالئسة في بالدنا خاصة فالعالج نتسخمج )...:

 ...( . بداؼ
االلتحاؽ باؼ عسل بدبب العجد الجدسي السػجػد  حيث يترف االنداف السعاؽ حخكيا بعجـ قجرتو عمى

   لجيو.
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 دراسة الحالة الثانية : ثانيا: 

 تقجيم الحالة: -1

اوالد, اربعة بشات وذكخ, يدكغ في مدكغ خاص  5 ػب لأسشة, متدوج,  61تبمع الحالة مغ العسخ   
و مدتػػ اقترادؼ سشة ربة بيت, يعسل فالح ذ 56بالخيف, امي غيخ متعمع, وزوجتو تبمغ مغ العسخ 

و نفدية, اصيب باإلعاقة بدبب ارتفاع الزغط أو جدجية أية امخاض مدمشة أمتػسط, ال يعاني مغ 
 الجمػؼ السفاجئ ........

  السقابمة:: تحميل محتهى 2

 : تقصيع محتهى السقابمة الى وحجات : 2-1

 الخقم العبارة
 1                                          عالقتشا مميحة الحسج هلل                           

 2 مع زوجي مميحة الباس                                                                   
 3 مع والدؼ الحسج هلل يقادروني                                                             

 4                                                         نعع عشجؼ اصجقاء يحبػني       
 5 ايصمػ عمي

 6 عالقتشا شيبة
 7 غاضشي خػيا لكبيخ مصمر عميا

 8 غاضتشي صالة الفجخ لي كشت نػضميا وحجؼ 
 9 ضخؾ كاف تخصيشي لسخا مشػضر

 10 مع خاوتي كامل مميحة
 11 غيخ خػيا لكبيخ

 12 مختي لي تيتع بيا بداؼ
 13 والدؼ خجاميغ

 14 في رمزاف لي فات عمى صباح
 15 نزت صميت الفجخ
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 16 رحت بالسػشػ عسخت الساء
 17 كي روحت دخمت لمجار شحت ىكظ
 18 قاتمي لسخا واش بيظ شكػف ضخبظ

 19 قتميا حتى واحج مغ ثع ماجبت حتى خبخ 
 20 اياـ فالدبيصار 10قعجت 

 21 مشتحخكر كشت في غيبػبة كي فصشت لقيت روحي
 22 مقجرة مغ عشج ربي سبحانو 

 23 سػفخيت فدبيصار خاصة كي الصبة ماعخفػش سبب االعاقة 
 24 صعيبة بداؼ

 25 برح راني نػالف
 26 مشقجرش ندػؽ السػشػ لي شػؿ عسخؼ وانا بييا

 27 خجمتي مقجرتر نػلي نخجميا
 28 كمر حبذ

 29 نذػؼ بالعيغ فخات
 30 اؿ كاف تخصيشي مختي مشبجليسرقذي مثال تخيكػ وسخو 

 31 لقيت صعػبة في حياتي كميا 
 32 مر بداؼ اثخت عميا

 33 الحسج هلل مغ عشج ربي
 34 مكايغ حتى تاثيخ

 35 ضخوفي السادية متػسصة
 36 نخجـ فالفالحة

 37 كي مخضت وصمت بيا نبيع الخخفاف تاعي
 38 والدؼ مفخشػش ؼيا

 39 ىاذؼ ال ماتالقيت حتى رفس ساعة
 40 نعع راني نتمقى في الجعع الشفدي واالىتساـ الالـز
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 41 الحسج هلل تحجيتيا
 42 ونحاوؿ نتحجاىا

 43 ـيو صعيبة شػؼ 
 44 برح واش حا نجيخ نالوؼ فخات

 45 كايغ اختالؼ بداؼ
 46 مر كيسا بكخؼ مر كيسا ضخؾ

 47 الحياة مميحة وماش مميحة
 48 سخضيوالدؼ تػالو كمر انا التي ب

 49 مكايغ حتى نذاط
 50 اف شاء هللا نختاح لػالدؼ بخؾ

 51 ابتالء مغ هللا فخات 
 52 نعع ديسا عائق بالشدبة لي 

 53 تػيزشي روحي بداؼ مي مشبيشر
 54 نحاوؿ نتحجػ 

 55 ونفػت فخات
 56 الزمشي مداعجة ماحػلتر نعػؿ عمى روحي

 57 ايو نذػؼ في عالقتي مدتقخة نػرماؿ 
    58  ما يحذ بالجسخة غيخ لي كػاتػ
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 السئهية:: تجسيع الهحجات في فئات وحداب التكخارات والشدبة 2-2

  السئهيةفئات وحداب التكخارات والشدبة (: يسثل 14ججول)

الفئات 
 الخئيدية

 الشدبة السئػية  التكخارات  العبارات الجالة عمى الفئات  الفئات الفخعية

رالبة الشفد
ال

ية
 

)ابعادىا(
 

 40%  6 22-32-33-40-50-51 االلتداـ

 %33.33 5 53-44-43-34-28 التحكع 

 %26.66 4 55-54-42-41 التحجؼ

 %99.99 15  السجسػع    

ز السعاؽ 
رائ

صفة خ
 

)التعامل مع االعاقة الحخكية(
 

-49-46-45-30-29-28 نفدية
52-58-48 

8 33.63% 

-27-26-23-21-20-9-8 جدسية
30-49-52-58-48 

12 44.44% 

 %11.11 3 52-11-7 اجتساعية

 %11.11 3 37-36-35 مادية

 %99.99 27 السجسػع   

 لمحالة:: التحميل الكسي 2-3

 فئات فخعية الحطشا أف:  7( الحؼ يسثل فئتيغ تسثميا 03مغ خالؿ الججوؿ رقع )

 جاءتحيث نالحع اف فئة االلتداـ  فئة الرالبة الشفدية والتي تذسل مجسػعة مغ الفئات الفخعية,  
, وتمييا فئة التحجؼ %33.33(وندبة 05, وتييا فئة التحكع بتػاتخ )%40( وندبة مئػية 06بتػاتخ )
 .%26.66( وندبة مئػية 04بتػاتخ )

 وفئة خرائز السعاؽ )التعامل مع االعاقة الحخكية( والحؼ يذسل مجسػعة مغ الفئات الفخعية   
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, وتمييا فئة الخرائز %33.33( وبشدبة مئػية 03لخرائز الشفدية بتػاتخ )حيث نالحع فئة ا  
, وبعجىا فئة الخرائز %44.44( وىػ اعمى تػاتخ وبشدبة مئػية قجرت ب 12بتػاتخ ) جاءتالجدسية 

  .متداويتاف %11.11( وندبة مئػية 03بتػاتخ ) جاءتاالجتساعية والسادية 

 : التحميل الكيفي لمحالة : 2-4

تعير الحالة وسط اسخة متساسكة, تعاني الحالة مغ شمل نرفي بدبب ارتفاع الزغط الجمػؼ الحؼ     
اشيخ, ليذ مخض مدمغ, حيث اف لجيو القجرة والفاعمية عمى ادراؾ اعاقتو اؼ انو يحذ 3يعاني مشو مشح 

االلتداـ الحؼ , ويجؿ ىحا ...(مقجرة مغ عشج ربي سبحانو)...بخوح تحسل السدؤولية كسا جاء في قػلو :
يعكذ احداسو العاـ ليكػف اكثخ قػة ونذاط تجاه بيئتو مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف 

, حيث اف لجيو القجرة الكبيخة عمى التفديخ والتقجيخ لألحجاث الزاغصة ومغ خالؿ %40التػجييية بشدبة 
 ...(صعيبة باؼ ...برح نخاؼ نػالف )...قػلو :

, حيث يعتقج اف ىحه %33.333ؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية بشدبة ومغ خال   
كشت في )...االعاقة تغييخ متججد في احجاث الحياة وىػ امخ شبيعي بل حتسي وىحا مغ خالؿ قػلو :

 مانتحخكر ...(.غيبػبة كي فصشت لقيت روحي 

, حيث اضيخ الحالة %44.44ية الشرف التػجييية ندبة وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العياد   
كمر حبذ ...نذػؼ بالعيغ فخات ...بعس السطاىخ الدمػكية الجفاعية مغ اجل التبخيخ مغ خالؿ قػلو :)

, حيث اف الحالة %33.33وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية بشدبة ...( ,
االعاقة عمى عالقاتو  تأثيخحتكاؾ بالسجتسع والسحيط مخة اخخػ , ومغ خالؿ لجيو عجد وال يدتصيع اال

 ...(. غاضشي خػيا لكبيخ مصمر عميا)...االجتساعية وىحا مغ خالؿ قػلو : 

, كحلظ الطخوؼ %11.11وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية بشدبة     
)...كي حياة السعاؽ وخاصة في البيئة الجدائخية وذلظ مغ خالؿ قػلو :السادية تمعب دورا كبيخا في 

, وىحا مغ خالؿ تحميانا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف مخضت وصمت بيا نبيع الخخفان تاعي...(
 . %11.11التػجييية بشدبة 
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 نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ :  -3

  السقياس:: تسخيخ 3-1

 العبارات ال قميال امتهسص كثيخا

التي تعتخضشي فاني استصيع تحقيق  ميسا كانت الرعػبات-1     ×
 اىجافي 

 اتخح قخاراتي بشفدي وال تسمئ عمي مغ مرجر خارجي  -2    ×

 اعتقج اف متعة الحياة تكسغ في قجرة الفخد عمى مػاجية تحجياتيا  -3    ×

 ادئو وؾيسوؾيسة الحياة تكسغ في والء الفخد لسب -4    ×

عشجما اضع خصصي السدتقبمية اكػف متأكجا مغ قجرتي عمى -5    ×
 تشفيحىا 

 اقتحع السذكالت لحميا وال انتطخ حجوثيا  -6    ×

 معطع اوقاتي استثسخىا في انذصة ذات معشى وفائجة  -7    ×

نجاحي في امػر حياتي يعتسج عمى جيجؼ وليذ عمى الرجفة  -8   × 
 والحع 

 لجؼ حب استصالع ورغبة في معخفة الججيج -9    ×

 اعتقج اف لحياتي ىجفا ومعشى اعير مغ اجمو  -10    ×

 اعتقج اف الحياة كفاح وعسل وليدت حطا وفخصا -11    ×

اعتقج اف الحياة التي يشبغي اف تعاش ىي التي تشصػؼ عمى  -12    ×
 تحجيات والعسل عمى مػاجيتيا 

 ع التـد بيا واحافع عمييا لجؼ مبادغ وؾي-13    ×

اعتقج اف الذخز الحؼ يفذل يعػد ذلظ الى الى اسباب تكسغ  -14    ×
 في شخريتو 
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لجؼ القجرة عمى التحجؼ والسثابخة حتى انتيي مغ حل مذكمة -15    ×
 تػاجيشي

 لجؼ اىجاؼ اتسدظ بيا وادافع عشيا -16    ×

 يجة تخصيصي اعتقج اف الكثيخ مسا يحجث لي ىػ نت -17 ×   

 عشجما تػاجيشي مذكمة اتحجاىا بكل قػاؼ وقجراتي -18    ×

 ابادر في السذاركة في الشذاشات التي تخجـ مجتسعي  -19    ×

 انا مغ الحيغ يخفزػف تساما ما يدسى بالحع كدب لمشجاح -20    ×

اكػف مدتعجا بكل ججارة لسا قج يحجث في حياتي مغ احجاث  -21    ×
 وتغيخات

 ابادر بالػقػؼ الى جانب االخخيغ عشج مػاجيتيع ألؼ مذكمة -22    ×

 اعتقج اف العسل وبحؿ الجيج يؤدياف دورا ىاما في حياتي -23    ×

عشجما انجح في حل مذكمة اجج متعة في  التحخؾ لحل  -24    ×
 مذكمة اخخػ  

 ومذاركتيع انذغاالتيع عسل باألخخيغػ اعتقج اف االتراؿ 25    ×
 جيج 

 ػ استصيع التحصع في مجخػ امػر حياتي26    ×

ػ اعتقج اف مػاجية السذكالت اختبار لقػة تحسمي وقجرتي عمى 27    ×
 حميا 

 واالنذصة يفػؽ بكثيخ اىتسامي بشفدي باألعساؿػ اىتسامي 28    ×

 وغيخ الشاجح يعػد الى سػء التخصيط ءالديػ اعتقج اف العسل 29    ×

 ؼ حب السغامخة والخغبة في استكذاؼ ما يحيط بيػ لج30 ×   

 اعتقج انو يفيج اسختي ومجتسعي  ءشيػ ابادر بعسل اؼ 31    ×



حليل النتائجعرض حاالت الدراسة وت                                لفصل الخامس: ا  
 

78 
 

 قػؼ عمى االحجاث التي تقع لي  تأثيخؼ ػ اعتقج اف 32    ×

 اثق في قجرتي عمى حميا ألنيػ ابادر في مػاجية السذكالت 33    ×

 واحجاث  ػ اىتع بسا يحجث حػلي مغ قزايا34    ×

 ألنذصتيعبصخؽ تفكيخىع وتخصيصيع  تتأثخػ اعتقج اف حياة الشاس 35    ×

 ػ اف الحياة الستشػعة والسثيخة ىي الحياة السستعة بالشدبة لي36    ×

ػ اف الحياة التي تتعخض فييا الزغػط وتعسل عمى مػاجيتيا 37  ×  
 ىي التي يجب التحياىا

بجيجؼ ىػ الحؼ اشعخ معو بالستعة  ػ اف الشجاح الحؼ احققو38    ×
 واالعتداز وليذ الحؼ احققو بالرجفة

 ػ اعتقج اف الحياة التي ال يحجث فييا تحج ىي حياة مسمة39    ×

 تجاه االخخيغ وابادر الى مداعجتيع ػ اشعخ بالسدؤولية40    ×

 قػيا عمى ما يجخؼ لي مغ احجاث تأثيخاػ اعتقج اف لي 41    ×

امػر  ألنياػقع التغيخات التي تحجث في الحياة وال تخيفشي ػ ات42    ×
 شبيعية

 ػ اىتع بقزايا اسختي ومجتسعي واشارؾ فييا كمسا امكغ ذلظ43    ×

حياتي وال اتخكيا لمحع والرجفة والطخوؼ  ألمػرػ اخصط 44    ×
 الخارجية

×  
 

 بشجاح ػ اف التغيخ ىػ سشة الحياة والسيع ىػ القجرة عمى مػاجيتو 45  

 ػ ابقى ثابتا عمى مبادئي وؾيسي حتى اذا تغيخت الطخوؼ46    ×

 اشعخ اني اتحصع ؼيسا يحيط بي مغ احجاث -47   × 

 اشعخ اني قػؼ في مػاجية السذكالت حتى قبل اف تحجث  -48    ×
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 : نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ: 3-2

 لشفديةنتائج مقياس الرالبة ا(: يسثل 15ججول)

 االرقام االلتدام  درجتو  التحكم درجتو التحجي  درجتو
3 3 3 2 3 1 1 
3 6 3 5 3 4 2 
3 9 2 8 3 7 3 
3 12 3 11 3 10 4 
3 15 3 14 3 13 5 
3 18 0 17 3 16 6 
0 21 3 20 3 19 7 
2 24 3 23 3 22 8 
3 27 3 26 3 25 9 
1 30 3 29 3 28 10 
3 33 3 32 3 31 11 
3 36 3 35 3 34 12 
3 39 3 38 1 37 13 
2 42 3 41 3 40 14 
3 45 3 44 2 43 15 
3 48 2 47 3 46 16 

 137 السجسهع 46 السجسهع 43 السجسهع 46
 مختفعة . 135الجرجة الكمية : 

 التحجي التحكم االلتدام  االبعاد                          

 46 43 46 الجرجات الكمية 

 %34.07 %31.85 %47.07  الشدبة السئهية
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  درجة كمية تقجر  ىعمبعج تصبيقشا لسؿياس الرالبة الشفدية لسخيسخ عمى الحالة )عسار( تحرل
-144تشتسي الى مجاؿ ) 135اؼ الحالة لجيو مدتػػ عاؿ مغ الرالبة الشفدية الف  135ب 

140 ) 
  عج التحكع عمى درجة وب ,135مغ الجرجة الكمية  46وتحرل الحالة بعج االلتداـ عمى درجة

  135مغ الجرجة الكمية  46, وبعج التحجؼ عمى درجة 35مغ الجرجة الكمية 43

 : التحميل العام لمحالة الثانية :4

مغ خالؿ نتائج السقابمة العيادية الشرف التػجييية ليجؼ البحث ونتائج تحميل السحتػػ ونتائج     
شاؾ تقارب بيغ نتائج ىحه االدوات, حيث اف الحالة مؿياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ, نجج اف ى

عمى مؿياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ اؼ انيا لجييا مدتػػ مختفع 135تحرمت عمى درجة 
بأنيا قجرة الفخد عمى التعامل لفعالية مع  (brooks.2005)مغ الرالبة الشفدية التي يعخفيا 

يات, الرعػبات اليػمية والتعامل مع االحباط الزغػط الشفدية والقجرة عمى التكيف مع التحج
,واالخصاء والرجمات الشفدية, والسذاكل والتفاعل بداللة مع األخخيغ ومعاممة االخخيغ باحتخاـ 

 (.24, ص.2117)قجيخي , ونيذ ,واحتخاـ الحات 

 مشيا : والحالة عسار لجيو سسات الرالبة الشفدية وتسثمت ىحه الدسات في االبعاد التالية نحكخ    

ويعخؼ بانو اعتقاد الفخد في حؿيقة واىسية وؾيسة ذاتو, ويسكغ اف يتزح ذلظ مغ خالؿ ؾيسة االلتدام  
الحياة التي تكسغ في والء الفخد لبعس السبادغ والؿيع واعتقاده اف لحياتو ىجفا ومعشى يعير مغ اجمو 

 (38, ص.2117)قجيخي ,ونيذ , 

عمى مؿياس الرالبة الشفدية مغ الجرجة الكمية , والحؼ 46 ػتحرمت الحالة عمى درجة تقجر ب   
يشصبق مع نتائج تحميل محتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية التي تحرمت ؼيو عمى ندبة 

 ...(  مر بداؼ اثخت عميا الحسج هلل مغ عشج ربي)..., كسا عبخ عميو الحالة مغ خالؿ قػلو: 40%

, عمى مؿياس الرالبة الشفدية43كع حيث تحرمت عمى درجة تي بعجىا البعج الخاص بالتحأي   
  .مغ خالؿ تحميل محتػػ السقابمة الشرف التػجييية %33.33وتحرمت عمى ندبة 
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فالتحكع ىػ يعخفو مخيسخ بانو اعتقاد الفخد بالتحكع فييا مغ احجاث وانو يتحسل السدؤولية    
ى اتخاذ القخارات, والختيار ببيغ البجائل الذخرية عغ حػادث حجوث حياتو وانو يتزسغ القجرة عم

كسا عبخ عشو مغ خالؿ قػلو ( .21, ص.2112)ممحم, وتفديخ وتقجيخ االحجاث والسػاجية الفعالة 
 برح راني نػالف ...مكايغ حتى تأثيخ ...(.)...:

, ( عمى مؿياس الرالبة الشفدية46) يأتي بعجىا البعج الخاص بالتحجؼ حيث تحرمت عمى درجة   
 مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ القابمة العيادية الشرف التػجييية  %26.66تحرمت عمى ندبة و 

الحؼ يسثل قجرة الفخد عمى التكيف مع مػاقف الحياة الججيجة وتقبميا بسا فييا مغ مدتججات فالتحجي   
ية سارة وضارة, باعتبارىا امػرا شبيعية البج مغ حجوثيا لشسػه وارتقائو, مع قجرتو عمى مػاج

السذكالت بفاعمية, وىحه الخاصية تداعج الفخد عمى التكيف الدخيع في مػاجية احجاث الحياة 
 )قجيخي ,ونيذ , الزاغصة السؤلسة, وتخمف مذاعخ التفاؤؿ في تقبل الخبخات الججيجة 

 (44,ص.2117
حيث انو يعاني مغ االعاقة الحخكية )الذمل الشرفي( ومغ خرائز السعاؽ ىشاؾ الخرائز   
ومغ خالؿ تحميمشا  %33.33الحات, فتحرل فييا عمى ندبة  تأكيجلشفدية التي تترف بعجـ ا

.كمر حبذ نذهف بالعين )..لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية وذلظ مغ خالؿ قػلو :
التي ىي شعػر بعجـ االتداف االنفعالي مسا يػلج لجػ الذخز السعاؽ حاالت الخياؿ  ,فخات ...(

 (.21,ص2117)هيذهر واخخون ,اب والسخاوؼ الػىسية .واالندح
وتميو الخرائز الجدسية التي تترف بالعجد السختمف في اضصخاب نسػ عزالت الجدع  

مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ  % 44.44التي تذسل اليجيغ والقجميغ الحؼ تحرل ؼيو عمى ندبة 
غاضتشي صالة الفجخ لي كشت ..).السقابمة العيادية الشرف التػجييية وذلظ مغ خالؿ قػلو: 
 نػضميا وحجؼ ...ضخؾ كاف تخصيشي السخا مشػضر ...(.

ما بالشدبة لمخرائز االجتساعية التي تدبب لو مذاكل في االتراؿ مع االخخيغ والتي أو   
مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية  %11.11تحرل فييا عمى ندبة 

حيث يعاني الذخز ...(, غاضتشي مغ خػيا لكبيخ كي ماشمر عميا)...:  وذلظ مغ خالؿ قػلو
السعاؽ حخكيا بالزعف االجتساعي واالفكار السحيصة بحواتيع وبشطختيع الى السجتسع نطخة دونية 

. 
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ما بالشدبة لمخرائز السادية تديج اثخ عمى السعاؽ حخكيا التي تحرل فييا عمى ندبة أو  
مشا لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية , وىحا مغ خالؿ قػلو : وذلظ مغ خالؿ تحمي 11.11%

 ضخوفي السادية متػسصة ...نخجـ فالفالحة ...كي مخضت وصمت بيا نبيع الخخفاف تاعي)...
حيث يترف االنداف السعاؽ حخكيا بعجـ االلتحاؽ باؼ عسل بدبب العجد الجدسي السػجػد ...(.
 لجيو .

 ة: دراسة الحالة الثالثثالثا: 

  الحالة:ـ تقجيم 1

( , بشتيغ وذكخ, تحتل السختبة 03سشة, متدوجة واـ لثالثة اشفاؿ ) 37تبمغ الحالة فخياؿ مغ العسخ  
ثانػؼ, وذات مدتػػ اقترادؼ البأس 3الثانية وسط اخػتيا, عاممة اميشة مخدف, ذات مدتػػ تعميسي 

   .بو

بدبب ىحا السخض اصيبت بالذمل الشرفي مشح تعاني فخياؿ مغ مخض مدمغ اال وىػ الزغط الجمػؼ,   
  .مجة عاـ

 ـ تحميل محتهى السقابمة 2 

 وحجات : ىلإ: تقصيع محتهي السقابمة 1ـ 2

 الخقم العبارة 
 1 عالقتي بأسختي مميحة 
 2 مع الدوج مميحة بالبداؼ

 3 مع والدؼ الحسج هلل مداكغ صغار 
 4 ييتع بيا زوجي بداؼ خالص

 5 مشيبرح ساعات يعيى 
 6 نيار لي دخت فالكػزيشة

 7 ومالقيت حتى واحج ييدني
 8 كشت الباس بيا

 9 ضخؾ شاحت بيا
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 10 قبل ما ندوج كشت لسجلة تاعيع برفتي البشت الػحيجة 
 11 مي درت تدوجػ صايي 

 12 معشجير اصجقاء
 13 غيخزمالء العسل بعالقات محجودة
 14 عشجؼ عاـ ممي اصبت باإلعاقة

 15 ىػ تقابزت مع راجمي الدبب 
 16 قمقشي بداؼ

 17 كي رحت لمكػزيشة شحت
 18 بعج ما عخفت بمي راني معاقة حديت بالجنيا خمرة في وجيي 

 19 تسخمجت بداؼ خالص
 20 شيحات ونػضات 

 21 مبعج شػيا راني نتأقمع 
 22 بعج االعاقة بعجو عميا ناس بداؼ

 23 وحبدت خجمتي 
 24 دؼووليت ميسمة في وال

 25 التغييخ لي حجث في حياتي بعج االعاقة عالقتي مع اىل زوجي قصعػ االتراؿ بيا
 26 ونطختي لشفدي تغيخت 

 27 وليت نغيخ عمى راجمي خفت يتدوج عميا
 28 تبجلت نطختي عمى نفدي بداؼ

 29 والت نفديتي مجمخة 
 30 وليت مشعدلة عمى جيخاني

 31 وعالقتي مع اىل زوجي وكمر
 32 الحسج هلل ماديا

 33 خجمتي لي ىدتشي
 34 وال مخة قجمت شمب

 35 معػال عمى ربي وعمى روحي
 36 االىتساـ السادؼ الحسج هلل

 37 لكغ الجعع واالىتساـ السعشػؼ ال
 38 راني نتحجػ فييا تحجؼ كبيخ 
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 39 راني ندػفخؼ 
 40 برح الـز نتحسل مغ اجل والدؼ ونفدي

 41 نحذ بالشقز كبيخ 
 42 الحياة بجوف صحة معشجىاش معشى

 43 القخار ىػ انو نختاح
 44 ونتيمى في والدؼ

 45 حاليا نقخػ السرحف 
 46 السصالعة
 47 الخياضة

 48 اف شاء هللا نختاح
 50 االعاقة دائسا عائق بالشدبة لي

 51 ندكت
 52 نخبي في قمبي فخات

 53 راني غيخ نرجـ فخات
 54 خيقةالسيع نحميع باؼ ش

 55 نحاوؿ وحجؼ 
 56 مي مشصمبر السداعجة

 57 عالقتي في فتخة االعاقة غيخ مدتقخة تساما
 58 كمسة االعاقة والت كذسار 

 59 كابػس في حياتي
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 : : تجسيع الهحجات في فئات وحداب التكخارات والشدبة السئهية2-2

 فئات وحداب التكخارات والشدبة السئهية(: يسثل 16ججول)

الفئات 
 الخئيدية

 الشدبة السئػية  التكخارات  العبارات الجالة عمى الفئات  الفئات الفخعية

رالبة الشفدية
ال

 

)ابعادىا(
 

 %33.33 5 48-47-46-45-35 االلتداـ

 %33.33 5 55-52-51-34-21 التحكع 

 %33.33 5 56-54-53-40-38 التحجؼ

 %99.99 15  السجسػع    

ز السعاؽ 
رائ

صفة خ
 

)التعامل مع االعاقة الحخكية(
 %53.84 14 32-26-10-9-11-23-13 نفدية 

 %7.69 2 31-30-8-19-12 جدسية

 %34.61 9 66-64-34-6-5 اجتساعية

 %3.84 1 66-35-20-28 مادية

 %99.98 26 السجسػع   

 : التحميل الكسي لمحالة الثالثة :2-3 

 فئات فخعية الحطشا اف :7تسثميا  ( الحؼ يسثل فئتيغ05مغ خالؿ الججوؿ رقع )

فئة الرالبة الشفدية والتي تذسل مجسػعة مغ الفئات الفخعية , حيث نالحع اف فئة االلتداـ جاءت   
( وندبة مئػية 05وتمييا فئة التحكع وجاءت ىي كحلظ بتػاتخ ) %33.33( وندبة مئػية 05بتػاتخ )
33.33%. 

 العاقة الحخكية ( والحؼ يذسل مجسػعة مغ الفئات الفخعية وفئة صفة خرائز السعاؽ ) التعامل مع ا  

, وتمييا فئة %53.84( وندبة مئػية 14حيث نالحع فئة الخرائز الشفدية جاءت بتػاتخ )      
وبعجىا فئة الخرائز االجتساعية  %7.69( وندبة مئػية 02الخرائز الجدسية جاءت بتػاتخ )
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( وندبة مئػية 01والخرائز السادية جاءت بتػاتخ ), %34.61( وندبة مئػية 09جاءت بتػاتخ )
 بالسئة3.84

 : التحميل الكيفي لمحالة الثالثة: 2-4

تعير الحالة وسط اسخة متساسكة, تعاني الحالة مغ شمل نرفي بدبب ارتفاع الزغط الجمػؼ الحؼ  
اعاقتيا اؼ انيا  تعاني مشو مشح عاـ ونرف, ليذ مخض مدمغ, حيث اف لجيو القجرة والفاعمية عمى ادراؾ

ويجؿ ىحا عمى (  معػال عمى ربي وعمى روحي:)...تحذ بخوح تحسل السدؤولية كسا جاء في قػليا 
االلتداـ الحؼ يعكذ احداسيا العاـ لتكػف كثخة قػة ونذاشا اتجاه بيئتو مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة 

الكبيخة عمى التفديخ والتقجيخ لألحجاث  , حيث اف لجيو القجرة%33.33العيادية الشرف التػجييية ندبة 
الحؼ يعكذ االلتدام  ويجؿ ىحا عمى...(  معػال عمى ربي وعمى روحي:)...الزاغصة ومغ خالؿ قػليا 

احداسيا العاـ لتكػف اكثخ قػة ونذاشا اتجاه بيئتو مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف 
القجرة الكبيخة عمى الشفدية والتقجيخ لألحجاث الزاغصة ومغ , حيث اف لجيو %33.33التػجييية ندبة 

مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية ...(  مبعج شػيا راني نتأقمع:)...خالؿ قػليا
, حيث يعتقج اف ىحه االعاقة تغييخ متججد في احجاث الحياة وىػ امخ شبيعي بل حتسي  %33.33بشدبة 

وىحا مغ خالؿ تحميمشا لمسقابمة العيادية ...(, راني نتحجػ فييا تحجؼ كبيخ:)...قػليا  وىحا مغ خالؿ
 .%33.33الشرف التػجييية بشدبة 

ضخؾ شاحت :)...حيث اترفت الحالة بعجـ التػازف في الحخكة وعجـ السخونة وىحا مغ خالؿ قػليا    
, حيث اضيخت %7.69لشرف التػجييية ندبة وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية ا...(  بيا

قمقشي بداؼ ...بعج ما :)...الحالة بعس السطاىخ الدمػكية الجفاعية مغ اجل التبخيخ مغ خالؿ قػليا 
وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة  ...( عخفت بمي راني معاقة حخكيا حديت بالجنيا خمرت في وجيي

, حيث أف لمحالة عجد وال تدتصيع االحتكاؾ بالسجتسع %53.84العيادية الشرف التػجييية بشدبة 
والسحيط مخة اخخػ, وىحا مغ خالؿ تأثيخ االعاقة عمى عالقاتيا االجتساعية وىحا مغ خالؿ قػليا 

وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية ...(  ومالقيت حتى واحج ييدني:)...
طخوؼ السادية تمعب دورا كبيخا في حياة السعاؽ , وذلظ مغ خالؿ قػليا وكحلظ ال  %34.61بشدبة 
وىحا مغ خالؿ تحميمشا الكسي لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية ...( , االىتساـ السادؼ ال باس:)...

 .% 3.84بشدبة 
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 نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ :  -3

 : تسخيخ السقياس : 3-1

 العبارات ال ميالق متهسصا كثيخا
ميسا كانت الرعػبات التي تعتخضشي فاني استصيع تحقيق -1    × 

 اىجافي 

 اتخح قخاراتي بشفدي وال تسمئ عمي مغ مرجر خارجي  -2    ×

اعتقج اف متعة الحياة تكسغ في قجرة الفخد عمى مػاجية  -3   × 
 تحجياتيا 

 و وؾيسوؾيسة الحياة تكسغ في والء الفخد لسبادئ -4    ×

عشجما اضع خصصي السدتقبمية اكػف متأكجا مغ قجرتي -5    ×
 عمى تشفيحىا 

 اقتحع السذكالت لحميا وال انتطخ حجوثيا  -6    ×

 معطع اوقاتي استثسخىا في انذصة ذات معشى وفائجة  -7    ×

نجاحي في امػر حياتي يعتسج عمى جيجؼ وليذ عمى  -8    ×
 الرجفة والحع 

 جؼ حب استصالع ورغبة في معخفة الججيج ل-9    ×

 اعتقج اف لحياتي ىجفا ومعشى اعير مغ اجمو  -10   × 

 اعتقج اف الحياة كفاح وعسل وليدت حطا وفخصا -11    ×

اعتقج اف الحياة التي يشبغي اف تعاش ىي التي تشصػؼ  -12   × 
 عمى تحجيات والعسل عمى مػاجيتيا 

 لتـد بيا واحافع عمييا لجؼ مبادغ وؾيع ا-13    ×

اعتقج اف الذخز الحؼ يفذل يعػد ذلظ الى الى اسباب  -14    ×
 تكسغ في شخريتو 

لجؼ القجرة عمى التحجؼ والسثابخة حتى انتيي مغ حل -15    ×
 مذكمة تػاجيشي
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 لجؼ اىجاؼ اتسدظ بيا وادافع عشيا -16    ×

 تخصيصي  اعتقج اف الكثيخ مسا يحجث لي ىػ نتيجة -17   × 

 عشجما تػاجيشي مذكمة اتحجاىا بكل قػاؼ وقجراتي -18    ×

 ابادر في السذاركة في الشذاشات التي تخجـ مجتسعي  -19    ×

انا مغ الحيغ يخفزػف تساما ما يدسى بالحع كدب  -20    ×
 لمشجاح

اكػف مدتعجا بكل ججارة لسا قج يحجث في حياتي مغ  -21    ×
 احجاث وتغيخات

ابادر بالػقػؼ الى جانب االخخيغ عشج مػاجيتيع ألؼ  -22    ×
 مذكمة

 اعتقج اف العسل وبحؿ الجيج يؤدياف دورا ىاما في حياتي -23    ×

عشجما انجح في حل مذكمة اجج متعة في  التحخؾ لحل  -24   × 
 مذكمة اخخػ  

ػ اعتقج اف االتراؿ باألخخيغ ومذاركتيع انذغاالتيع 25    ×
 ج عسل جي

 ػ استصيع التحصع في مجخػ امػر حياتي26    ×

ػ اعتقج اف مػاجية السذكالت اختبار لقػة تحسمي وقجرتي 27    ×
 عمى حميا 

 ػ اىتسامي باألعساؿ واالنذصة يفػؽ بكثيخ اىتسامي بشفدي28   × 

ػ اعتقج اف العسل الديء وغيخ الشاجح يعػد الى سػء 29    ×
 التخصيط

 ب السغامخة والخغبة في استكذاؼ ما يحيط بيػ لجؼ ح30    ×

 ػ ابادر بعسل اؼ شيء اعتقج انو يفيج اسختي ومجتسعي 31    ×

 ػ اعتقج اف تأثيخؼ قػؼ عمى االحجاث التي تقع لي 32    ×

ػ ابادر في مػاجية السذكالت ألني اثق في قجرتي عمى 33    ×
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 حميا
 حجاث ػ اىتع بسا يحجث حػلي مغ قزايا وا34   × 

ػ اعتقج اف حياة الشاس تتأثخ بصخؽ تفكيخىع وتخصيصيع ال 35 ×   
 نذصتيع

 ػ اف الحياة الستشػعة والسثيخة ىي الحياة السستعة بالشدبة لي36    ×

ػ اف الحياة التي تتعخض فييا الزغػط وتعسل عمى 37    ×
 مػاجيتيا ىي التي يجب التحياىا

جيجؼ ىػ الحؼ اشعخ معو ػ اف الشجاح الحؼ احققو ب38    ×
 بالستعة واالعتداز وليذ الحؼ احققو بالرجفة

 ػ اعتقج اف الحياة التي ال يحجث فييا تحج ىي حياة مسمة39    ×

 ػ اشعخ بالسدؤولية تجاه االخخيغ وابادر الى مداعجتيع40    ×

 ػ اعتقج اف لي تأثيخا قػيا عمى ما يجخؼ لي مغ احجاث41    ×

ع التغيخات التي تحجث في الحياة وال تخيفشي ال نيا ػ اتػق42    ×
 امػر شبيعية

ػ اىتع بقزايا اسختي ومجتسعي واشارؾ فييا كمسا امكغ 43   × 
 ذلظ

ػ اخصط ألمػر حياتي وال اتخكيا لمحع والرجفة والطخوؼ 44    ×
 الخارجية

ػ اف التغيخ ىػ سشة الحياة والسيع ىػ القجرة عمى مػاجيتو 45   × 
 جاح بش

 ػ ابقى ثابتا عمى مبادئي وؾيسي حتى اذا تغيخت الطخوؼ46    ×

 اشعخ اني اتحصع ؼيسا يحيط بي مغ احجاث -47    ×

اشعخ اني قػؼ في مػاجية السذكالت حتى قبل اف  -48    ×
 تحجث 
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 : نتائج مقياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ : 3-2

 ةنتائج مقياس الرالبة الشفدي(: 17ججول)

 االلتدام  درجتو  التحكم درجتو التحجي  درجتو االرقام
1 2 3 3 2 2 1 
2 3 6 3 5 2 4 
3 3 9 3 8 3 7 
4 2 12 3 11 2 10 
5 3 15 3 14 3 13 
6 3 18 2 17 3 16 
7 3 21 3 20 3 19 
8 2 24 3 23 3 22 
9 3 27 3 26 3 25 

10 3 30 3 29 2 28 
11 3 33 3 32 3 31 
12 3 36 0 35 2 34 
13 3 39 3 38 3 37 
14 3 42 3 41 3 40 
15 2 45 3 44 2 43 
16 3 48 3 47 3 46 

 السجسهع 42 السجسهع 45 السجسهع 44 131
 مختفعة . 131الجرجة الكمية : 

 التحجي التحكم االلتدام  االبعاد
 44 45 42 الجرجات الكمية 
 %31.38 %33.58 %32.06 الشدبة السئهية 
 يقشا لسؿياس الرالبة الشفدية لسخيسخ عمى الحالة فخياؿ  تحرمت عمى درجة بعج تصب

 131, اؼ اف الحالة لجييا مدتػػ عالي مغ الرالبة الشفدية الف 131كمية تقجر ب 
 (.144ػ 110تشتسي الى مجاؿ )
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  وبعج التحكع 131مغ الجرجة الكمية 42وتحرمت الحالة في بعج االلتداـ عمى درجة ,
وبعج التحجؼ تحرمت ؼيو عمى  ,131مغ الجرجة الكمية 45ى درجةتحرمت ؼيو عم

 . 131مغ الجرجة الكمية  44درجة 
 : التحميل العام لمحالة الثالثة : 4

ة العيادية الشرف تػجييية بيجؼ البحث ونتائج تحميل السحتػػ ونتائج مؿياس ممغ خالؿ نتائج السقاب
ارب بيغ نتائج ىحه االدوات, حيث اف الحالة تحرمت الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ, نجج اف ىشاؾ تق

عمى مؿياس الرالبة الشفدية لسحسج مخيسخ, اؼ اف لجييا مدتػػ مختفع مغ الرالبة 131عمى درجة 
الشفدية, التي تعخؼ عمى انيا مرجر مغ مرادر الذخرية الحاتية لسقاومة األثار الدمبية لزغػط الحياة 

الشفدية والجدسية بسا يجعل الفخد يتقبل التغيخات والسراعب التي قج والتخؽيف مغ أثارىا عمى الرحة 
 (.14,ص.2115) فاتح , يتعخض ليا مغ خالؿ ما لجيو مغ التداـ وتحجؼ وتحكع 

 والحالة فخياؿ لجيو سسات الرالبة الشفدية وتسثمت ىحه الدسات في االبعاد التالية نحكخ مشيا:  

ى احداس بخوح تحسل السدؤولية نحػ األخخيغ واألحجاث في حياتيع ويعخؼ بأنو مرصمح يذيخ ال االلتدام
 (18,ص.2115)فاتح, الدوجية واالسخية واالجتساعية والسيشية 

عمى مؿياس الرالبة الشفدية مغ الجرجة الكمية, والحؼ يشصبق مع 42ػ تحرمت الحالة عمى درجة تقجر ب
الشرف التػجييية التي تحرمت ؼيو عمى ندبة  نتائج تحميل محتػػ السقابمة العيادية الشرف العيادية

 ...(. معػال عمى ربي وعمى روحي: )..., كسا عبخ عميو الحالة مغ خالؿ قػليا33.33%

عمى مؿياس الرالبة الشفدية, 45حيث تحرمت ؼيو عمى درجة بالتحكم يأتي بعجىا البعج الخاص 
ىػ  التحكمفيادية الشرف التػجييية, مغ خالؿ تحميل محتػػ السقابمة الع %33.33وتحرمت عمى ندبة 

ؼيسا مغ احجاث وأنو يتحسل السدؤولية الذخرية عغ حػادث بالتحكم يعخفو مخيسخ بأنو اعتقاد الفخد 
حياتيا وانو يتزسغ القجرة عمى اتخاذ القخارات واالختبار بيغ البجائل ,وتفديخ وتقجيخ االحجاث والسػاجية 

  (.21,ص2112)ممحم, الفعالة

يأتي بعجىا البعج الخاص بالتحجؼ حيث ...(  مبعج شػيا راني نتأقمع:)...عشو مغ خالؿ قػليا  كسا عبخ
مغ خالؿ  %33.33( عمى مؿياس الرالبة الشفدية , وتحرمت عمى ندبة 44تحرمت عمى درجة )
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ف مع التي يسثل في قجرة الفخد عمى التكي فالتحجيتحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية ,
, باعتبارىا أمػرا شبيعية البج مغ ةبسا فييا مغ مدتججات سارة أو ضار مػاقف الحياة الججيجة وتقبميا 

مع قجرتو عمى مػاجية السذكالت بفاعمية, وىحه الخاصية تداعج الفخد عمى  حجوثيا لشسػه وارتقائو,
لتفاؤؿ في تقبل الخبخات التكيف الدخيع في مػاجية أحجاث الحياة الزاغصة السؤلسة, وتخمف مذاعخ ا

 (  44,ص.2117)قجيخي ,ونيذ ,الججيجة 

كخرائز جدسية  ومغ خرائز السعاؽ حخكيا ىشا حيث انيا تعاني مغ االعاقة الحخكية )شمل نرفي(
التي تترف بالعجد السختمف في اضصخاب ونسػ عزالت الجدع التي تذسل اليجيغ والقجميغ التي 

ؿ تحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية وذلظ مغ مغ خال%7.69تحرمت فييا عمى ندبة 
التي تترف بعجـ تأكيج  , ثع تمييا الخرائز الشفدية...(تبجلت نطختي عمى نفدي بداؼ:)...خالؿ قػليا

مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية  %53.84الحات, فتحرمت فييا عمى ندبة 
التي ىي شعػر بعجـ االتداف االنفعالي  ...(تسخمجت بداؼ شيحات ونػضات)...قػليا : وذلظ مغ خالؿ

, 2117)هيذهروأخخون,مسا يػلج لجػ الذخز السعاؽ حاالت الخياؿ واالندحاب والسخاوؼ الػىسية.
  (.21ص.

عمى وأما بالشدبة لمخرائز االجتساعية التي تدبب في مذاكل االتراؿ مع األخخيغ التي تحرمت فييا 
مغ خالؿ تحميمشا لسحتػػ السقابمة العيادية الشرف التػجييية وذلظ مغ خالؿ قػليا  %34.61ندبة

 ...(.معشجير اصجقاء)...:

حيث يعاني االشخاص السعاقيغ حخكيا بالزعف االجتساعي, واألفكار السحيصة بحواتيع الى السجتسع 
 نطخة دونية.

 %3.84خا عمى السعاؽ حخكيا التي تحرمت فييا عمى ندبة وأما بالشدبة لمخرائز السادية التي تديج أث
االىتساـ السادؼ )...وذلظ مغ خالؿ تحميمشا لمسقابمة العيادية الشرف التػجييية, وىحا مغ خالؿ قػليا :

ؼ عسل بدبب العجد أحيث يترف االنداف السعاؽ حخكيا بعجـ قجرتو عمى االلتحاؽ ب...( الحسج هلل 
    الجدسي السػجػد لجيو.

 

 



حليل النتائجعرض حاالت الدراسة وت                                لفصل الخامس: ا  
 

93 
 

 ضهء الفخضيات : عمىمشاقذة الشتائج رابعا: 

 العامة:ـ عخض ومشاقذة نتائج الفخضية 1
مغ خالؿ تصبيقشا لسؿياس الرالبة الشفدية التي تػصمشا الييا, اف الفخضية العامة التي تشز عمى اف    

يو مدتػػ السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ مشخفس مغ الرالبة الشفدية )لع تتحقق الف السعاؽ حخكيا لج
متػسط مغ الرالبة الشفدية الف السعاقيغ حخكيا بالخغع مغ معاناتيع بيحه االعاقة, وفقجاف وضيفة مغ 
األعزاء وعجدىع عغ السذي او التحخؾ, وانيع عمى استعجاد اف يترجوا االعاقة, وتسدكيع الذجيجة 

 بالحياة بالخغع وعييع الكامل لإلعاقة.
حه االعاقة وتحقيق حياة مدتقخة عمى الرعيج الشفدي واالجتساعي, اف ولجييع القجرة عمى مػاجية ى   

الرالبة الشفدية ومكػناتيا تعسل كستغيخ سيكػلػجي يخفف الى حج كبيخ مغ تأثيخات االحجاث الزاغصة 
الشاتجة عغ مفيػـ االعاقة والسراحبة ليا, وىي احج الصخؽ لمػصػؿ بالفخد الى درجة عالية مغ التقبل 

أن الرالبة الشفدية ادراك الباىس'' :'و الرجمات التي تحل عمى السعاؽ حخكيا .كسا يقػؿ'أ بالتغيخات
الفخد وتقبمو لمستغيخات او الزغهط الشفدية التي يتعخض ليا , فيي تعسل كهقاية من العهاقب الحدية 

 (.391,ص.2112والشفدية لمزغهط.)الباىس,
الرالبة الشفدية وعالقتيا في تخؽيف وضع االحجاث  ( حػؿ1982وىحا ما تتفق معو دراسة كػبازا )   

الزاغصة عمى الرحة الجدسية والشفدية وتقػـ بالسقاومة والرسػد والػقاية مغ االثخ الحؼ تحجثو 
االحجاث الزاغصة عمى الرحة الجدسية, واف السعاؽ حخكيا يتستع برالبة نفدية مختفعة ولجيو قابمية 

مع معيا, وىحا راجع ألىسيتو الكبيخة في دور االسخة والسجتسع التي تذكل لسػاجية االعاقة الحخكية والتأق
 واؾيا وسشجا لمسعاؽ حخكيا تحسيو وتداعجه عمى تجاوز ىحه الرجمة ومحاولة التكيف مع ىحه االعاقة.

( '' قجرة الفخد عمى التعامل بفعالية مع الزغػط الشفدية والقجرة عمى التكيف 2005كسا يقػؿ بخوكذ)  
التحجيات والرعػبات اليػمية والتعامل مع االحباط واألخصاء والرجمات الشفدية ,والسذاكل اليػمية مع 

 لتصػيخ اىجاؼ محجدة وواقعية لحل السذاكل والتفاعل بداللة مع األخخيغ ومعاممة األخخيغ باحتخاـ الحات
 (.141,ص.2111) عبج الجيشي,

االلتدام لتعخض لمرجمة في التحكع في األمخ ومحاولتيا نمخز أف الرالبة الشفدية تعصي لمفخد قػة ا   
وكحلظ تحجييا لسا قج  بسدؤولياتو اتجاه األخخيغ والحات, رغع ما يعانيو مغ األثار الشاتجة عغ االعاقة,

 تػاجيو مغ صعػبات خالؿ مدار االعاقة.
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 عخض ومشاقذة الفخضية الفخعية األولى: -2
لجى السعاق حخكيا لييا اف الفخضية الفخعية االولى التي تشز عمى اف مغ خالؿ الشتائج التي تػصمشا ا   

لع تتحقق ألف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ متػسط في بعج االلتداـ السقجر مدتهى مشخفس من االلتدام 
بالسئة( .بالخغع مغ معاناة السعاؽ حخكيا مغ ىحه االعاقة سػاء كاف مغ 40و33بشدبة تتخاوح ما بيغ )

يحذ انو ممـد  ألنوفدي او الجدجؼ جخاء قدػة االعاقة, اال انو يقػـ بػاجباتيا ومدؤولياتو الجانب الش
أف االلتداـ احداس الشاس بخوح تحسل السدؤولية نحػ  اتجاه اسختو والسجتسع , كسا يقػؿ ''مفتاح دمحم'':

 (.129, ص2111) مفتاح,األخخيغ وألحجاث في حياتيع الدوجية واألسخية والسيشية
 مشاقذة نتائج الفخضية الفخعية الثانية: -3

ومغ خالؿ الشتائج التي تػصمشا الييا عمى اف الفخضية الفخعية الثانية تشز عمى أف لجػ السعاؽ    
, اؼ اف الفخضية لع تتحقق الف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ متػسط التحكم حخكيا مدتػػ مشخفس مغ

شاؾ اختالفات عجيجة عمى الرعيج الشفدي واالجتساعي ( وىحا راجع الى اف ى%49و33يتخاوح ما بيغ )
والثقافي لكل السعاؽ, وىحا ما يجعمو يػاجو السذكالت التي يرادفيا والف التحكع يتسثل في قجرة الفخد 
عمى تػقع حجوث السػاقف الرعبة بشاء عمى استقخائو لمػاقع, ووضعو لخصط السشاسبة لسػاجية السذكالت 

اساليب معيشة والتحكع في انفعاالتو والديصخة عمى نفدو , وكسا نجج اف السعاؽ وقت حجوثيا, باستخجاـ 
حخكيا وما يػاجو مغ صعػبات اال اف تحميو بالرالبة الشفدية سػاء بسدتػاىا الستػسط او السختفع وىحا 

 ػاجيو.رفع قجرتو عمى التحكع الجيج في انفعاالتو في مختمف جػانب حياتو ومجػ ادارتو الفعالة لسا فج ت
( انو يعشي: االستقاللية والقجرة عمى اتخاذ القخارات ومػاجية االزمات والقجرة 2001كسا يقػؿ عثساف )  

عمى التفديخ والتقجيخ لألحجاث الزاغصة, والقجرة عمى السػاجية الفعالة وبحؿ الجيج مع دافعية كبيخة 
 (.211,ص.2111)الديج,لإلنجاز والتحجؼ.

 ة الفخعية الثالثة:مشاقذة نتائج الفخضي -4
مغ خالؿ الشتيجة الستحرل عمييا الخاصة بالفخضية الفخعية الثالثة, التي تشز عمى اف لجػ السعاؽ     

حخكيا مدتػػ مشخفس مغ التحجؼ, اؼ اف الفخضية لع تتحقق الف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ متػسط مغ 
حخكيا يتستع بإصخار عمى مػاجية ىحه ( وىحا راجع الى اف السعاؽ %33و22التحجؼ يتخاوح ما بيغ )

االعاقة بالخغع مغ مخارة ىحه االعاقة والرعػبات التي تػاجو السعاؽ حخكيا ,وتسذ كخامتو , ومغ ىشا نجج 
و غيخ, فقاـ بتحجؼ ومػاجية أاف السعاؽ حخكيا بجال مغ اف يقع فخسية ليحه االعاقة ويراب باالكتئاب, 

 شطخة االيجابية ليا.ىحه االعاقة والتسدظ بالحياة وال
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( اف الرالبة الشفدية تعسل كحاجد يحػؿ بيغ الفخد واالصابة باألمخاض 1997حيث يخػ )فمجماف    
الشفدية والجدسية السختبصة بالزغػط, كسا يسيل لمتفاؤؿ والتعامل السباشخ مع مرادر الزغط , لحلظ 

ميو فانو يكػف اقل عخضة لألثار الدمبية فانو يدتصيع تحػيل السػاقف الزاغصة الى مػاقف اقل تيجيجا وع
 (.59,61,ص ص.2115)فاتح, السختبصة بالزغػط 
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 الخاتسة                              
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 الخاتسة

مغ خالؿ ما تع عخضو والتػصل إليو مغ نتائج حػؿ مدتػػ الرالبة الشفدية لجػ السعاقيغ حخكيا 
اة السعاؽ حخكيا ىػ السحافطة عمى األداء الشفدي وىحا مغ تبشى عمييا حي فإنشا نخمز إلى أف أىع ما

خالؿ عجة عػامل التي تعسل كسرجر يخفف مغ أثخ الزغػط ومشيا الجعع االجتساعي والتحكع في 
السراب بالسدؤولية قجر السدتصاع, واالتجاىات والؿيع  االنفعاالت والديصخة, إضافة إلى ضخورة التداـ

باإلضافة إلى قػة الذخرية أو قػة اآلنا وتقجيخ الحات, والكفاءة الحاتية,  الجيشية, العالقات الذخرية
التخكيد عمى حل السذكمة وكل ىحه العػامل تعسل كميا مع بعس حدب إمكانيات الذخز عمى تحسل 
ومػاجية الزغػشات والسذاكل. لتكػيغ الرالبة الشفدية, إضافة إلى االىتساـ بالثقافة الرحية والشفدية 

 ما يتعمق باإلعاقة الحخكية لمػقاية مشو.في كل 

 تهصيات الجراسة :            

 تهصيات خاصة باإلعاقة الحخكية -1

 تقبل دعع االفخاد السحيصيغ 
  محاولة شخد االفكار الدمبية واستبجاليا بأفكار اكثخ ايجابية 
  محاولة التأكج مغ اف االصابة ابتالء مغ هللا وربسا كاف خيخا لظ 
 شاس بذكل عادؼ ومػاجية السػاقف فالبعج لغ يحل السذكمة مػاجية ال 
 محاولة التأكج مغ اف االعاقة ليدت نياية الحياة فالحياة تدتسخ ويجب اف تدتسخ 
  اذا فقجت عزػا مغ االعزاء فيشاؾ اعزاء اخخػ يسكشظ استغالليا 
  اء.التعامل مع الشاس بذكل عادؼ مثميع وربسا افزل ومحاولة االبتعاد عغ االنصػ 

 تهصيات عامة -2

  محاولة القزاء عمى الشطخة الدمبية لمسعاقيغ ومشيع الحقػؽ الكاؼية 
  اقامة نجوات ومؤتسخات تيتع بقزايا االشخاص الحيغ يعانػف مغ االعاقة الحخكية 
  دمج السعاؽ في السجتسع وعجـ عدلو عغ اقخانو 



 الخاتسة                              

 

  ح
 

 خجاـ ادوات اخخػ مع السقابمة اجخاء دراسات حػؿ الرالبة الشفدية لألسخ ذوؼ االعاقات باست
 ودراسة الحالة واالستبياف ......

 تشسية الدسات االيجابية لألسخ لخفس حالة فقجاف الثقة بالشفذ الى ادنى درجة 
 ترسيع بخامج تعميسية وتجريبية في مدتػػ الرالبة الشفدية لجػ اولياء بالشفذ الى ادنى درجة 
 قة الحخكية لتحكيخ السجتسع بزخورة الػقػؼ مع قزايا يجب االىتساـ باليػـ العالسي لحوؼ االعا

  السعػقيغ.
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 السالحق 

:1السمحق رقم   

عمى عالقتظ بأسختظ  : احكي لي1س  

: مميحة الحسج هلل 1ج  

: احكي لي عمى عالقتظ بالدوج تتاعظ 2س  

: مميحة مع زوجي , متقبمي بإعاقتي 2ج  

:احكيمي عمى عالقتظ بأوالدؾ 3س  

: والدؼ ربي يباركشي فييع حاشيشي فػؽ روسيع  3ج  

: ىل عشجؾ اصجقاء ؟ وكيفاه ىي عالقظ معاىع 4س  

كغ وقت الذجة مابانػش غيخ وحجة بخؾ دارت الػاجب معايا ووقفت معايا : عشجؼ بداؼ خالص , ل4ج
 درؾ قصعت معاىع العالقة 

: احكي لي بعس السػاقف والترخفات لي اثخت ؼيظ  5س  

: السػاقف لي اثخت ؼيا صح ـيا نيار تذممت , اىمي مػقفػش  معايا كيسا بابا وخياتي  وخاوتي 5ج  

واثخت ؼيظ في حياتظ ؟ : واش ىي االشياء لي تحكختييا 6س  

: نيار فصشت مغ الغيبػبة ولقيت روحي معاقة وزاد الحاكخة راحت , صجمة كبيخة  6ج  

: احكي لي عمى عالقتظ بإخػتظ  7س  

: عالقة عادية وفقط 7ج  

: شكػف لي ييتع بيظ اكثخ فالعائمة  8س  

قايسيغ  بيا بداؼ خالص :ىػ االكثخ راجمي حصشي في عيشيو , وكحلظ سمفتي ربي يحفطيا , ووالدؼ 8ج  

:احكي لي وقتاش اصبتي باإلعاقة الحخكية 9س  
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  2021: العاـ لي فات في جانفي 9ج

: احكي لي كيفاش  اصبتي باإلعاقة الحخكية 10س  

يػـ بر فصشت مغ الغيبػبة  20: شمعتي الط ونديػ فػؽ العادؼ ججا, بعج 10ج  

ي راكي معايا حخكيا : احكي لي كفاش كانت ردة فعمظ بعج ما عخفتي بم11س  

: كي فصشت مغ الغيبػبة كشت فاقجة الحاكخة ما فيست فييا والػ , لكغ بعج فتخة شيخ بجات تخجعمي 11ج
الحاكخة تسا عخفت بمي راني معاقة كانت صجمة كبيخة بالشدبة لي , لكغ مقجرة مغ عشج ربي , الحسج هلل 

 عمى كل حاؿ 

: احكيمي واش صخػ ؼيظ بعج االعاقة 12س  

: ىي الرخاحة معاناة كبيخة , مي الحسج هلل اسختي واقفيغ معايا 12ج  

: كيفاش تعاممي مع ىحه االعاقة  13س  

:مع لػ صعيبة برح بجيت نتاقمع درؾ الحسج هلل  13ج  

: واش ىي الرعػبات لي واجياتظ بعج االعاقة 14س  

وحتى فالتشقل قميل : الطخوؼ الغيخ مالئسة في بالدنا خاصة في العالج نتسخمج بداؼ ,  14ج  

: واش ىػ التغييخ لي حجث في حياتظ  15س  

: كشت نخجـ ونتحخؾ بداؼ خالص مي دؾ العكذ , حتى الجروج مشقجرش نيبط فييع 15ج  

: احكي لي كيفاش اثخت العاقة عمى نفديتظ  16س  

: في البجاية حصستشي , دمختشي مي درؾ بجيت نتأقمع 16ج  

اقة عمى السحيط تاعظ: احكي لي كيفاش اثخت االع 17س  

: وليت بعيجة بداؼ عمى العالقات مع السحيط تاعي 17ج  

: احكيمي عمى الطخوؼ السادية اثشاء االعاقة والعالج 18س  
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: ضخوفي السادية مميحة برح العالج غالي بداؼ  18ج  

: ىل تججيغ صعػبة في تقبل رفس االخخيغ لصمب تقجمتي بو الييع 19س  

شي واحج شمبي, حتى ويخفزػىا عادؼ : الرخاحة جامي رفز 19ج  

: ىل تخػ نفدظ تتمقى الجعع الشفدي واالىتساـ الالـز الحؼ تحتاجيشو  20س  

: الحسج هلل , راني نتمقى في دعع نفدي واىتساـ اكثخ مغ الالـز 20ج  

: كفاش تتعاممي مع ضخوؼ االعاقة  21س  

: تحجيت االعاقة الحسج هلل , وتكيفت معاىا  21ج  

كي لي عمى قجرتظ عمى تحسل ىحا الطخؼ القاسي : اح 22س  

: في البجاية صعيبة , وبداؼ خالص وتحسمتيا الحسج هلل 22ج  

: كي تقارني روحظ مع االخخيغ كفاش تذػفي روحظ 23س  

: كيفي كيسا الشاس بكل 23ج  

: ماىي وجية نطخؾ لمحياة  24س  

: الحياة فييا لسميح وفييا لي مر مميح  24ج  

عمى قخاراتظ نحػ اسختظ  : احكي لي 25س  

: انا لي نتخحىع كيسا بكخؼ كيسا دؾ  25ج  

: واش ىي الشذاشات لي راكي تقػمي بييا  26س  

: اني بجيت نخجع الشذاشات بالتجرج , كيسا الخياضة ونخجـ شغل الجار لخؽيف 26ج  

: احكي لي كفاش تذػفي روحظ فالسدتقبل  27س  

اىا ونكػف االفزل : نبخا مغ االعاقة ونقاوميا ونتحج 27ج  
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:واش ىي نطختظ لإلعاقة الحخكية  28س  

: مقجرة مغ هللا عدوجل واختبار مغ عشج ربي  28ج  

: ىل ىحه االعاقة كانت يػما ما عائق بالشدبة لحياتظ  29س  

: في البجاية نعع مي االف عادؼ  29ج  

: واش ىػ مػقفظ لسا تتعخضي لذي محبط  30س  

ه عادؼ : نحاوؿ ندقع ونتكيف معا 30ج  

: كيفا شخاكي تػاجيي فالػاقف والرعػبات لي يرخا ولظ فحياتظ اليػمية  31س  

: كل مػقف نػاجو حدب حدب حجسػا  31ج  

: تحتاجي لمسداعجة وال تحاولي قبل ما تصمبييا  32س  

: بايشا نحاوؿ ساحا واذا مقجرتر نصمبيا شبعا  32ج  

االخخيغ  : ىل راكي تذػفي في روحظ مدتقخة في عالقتظ مع33س  

: مع اسختي مدتقخة اما لبعاد عميا قصعت معاىع  33ج  

: ماذا يعشي لكي مرصمح االعاقة  34س  

: ىػ مرصمح عادؼ لكغ صعيبة بداؼ السعشى تاعو  34ج   

:  2السمحق رقم   

: احكي لي عمى عالقتظ بأسختظ  1س  

: عالقتشا مميحة , لمحسج هلل  2ج  

: احكيمي عمى عالقتظ بالدوجة  2س  

: مميحة تاني الباس  2ج  
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: احكيمي عمى عالقتظ باوالدؾ  3س  

: الحسج هلل يقادروني  3ج  

: ىع عشجؾ اصجقاء؟ وكيفاه راىي عالقتظ معاىع  4س  

: نعع عشجؼ اصجقاء يحبػني ويصمػ عميا عالقتشا شيبة  4ج  

: احكي لي بعس السػاقف والترخفات التي اثخت ؼيظ  5س  

عميا  : غاضتشي خػيا لكبيخ مصمر 5ج  

: واش ىي االشياء المي تتحكخىا واثخت ؼيظ في حياتظ  6س  

: غاضتشي صالة الفجخ لي كشت نػضميا وحجؼ ضخؾ كاف تخصيشي لسخا مشػضر  6ج  

: احكي لي عمى عالقتظ بأخػتظ 7س  

: خاوتي كامل ـيو غيخ خػيا لكبيخ 7ج  

: شكػف لي ييتع بيظ اكثخ فالعائمة  8س  

بداااؼ , ووالدؼ تاني مي خجاميغ  : مختي ىي لي تيتع بيا 8ج  

: احكي لي وقتاش اصبت باإلعاقة الحخكية  9س  

صباح  17: في رمزاف لي فات ليمة  9ج  

: كيفاش اصبت باالعاقة الحخكية  10س  

: نزت صميت الفجخ , رحت بالسػشؤ عسخت الساء كي روحت دخمت لمجار شحت ىكظ قاتمي  10ج
 10واحج , مغ ثع مجبت لحتي خبخ , رحت لدبيصار قعجت  مختي واش بيظ شكػف ضخبظ قتميا حتى

 اياـ كشت في غيبػبة كي فصشت لقيت روحي معاؽ حخكيا

: احكي لي كيفاش كانت ردت فعمظ بعج ما عخفت بمي راؾ معاؽ حخكيا 11س  

: مقجرة مغ عشج ربي سبحانو 11ج  
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: احكيمي واش صخػ ؼيظ بعج االعاقة 12س  

ي الصبة معخفػش الددب تاع االعاقة تاعي: سػفخيت فدبيصار خاصة ك12ج  

: كيفاش تعاممت مع ىحه االعاقة  13س  

: صعيبة بداؼ برح راني نػالف  13ج  

: واش ىي الرعػبات لي واجياتظ بعج االعاقة  14س  

: قذي مثال تخيكػ تاعي وال سخواؿ كاف تخصيشي مختي مشبجلػش , لقيت صعػبة في حياتي كميا  14ج  

غييخ لي حجث فحياتظ بعج االعاقة : واش ىػ الت 15س  

: مشقجرش ندػؽ السػشػ لي شػؿ عسخؼ وانا بييا , وخجمتي مشقجرش نػليميا كمر حبذ نذػؼ  15ج
 بالعيغ فخات 

: احكي لي كيفاش اثخت االعاقة عمى نفديتظ  16س  

: مر بداؼ مي حسج هلل مغ عشج ربي  16ج  

اعظ : احكي لي كيفاش االعاقة اثخت عمى السحيط ت 17س  

: مكايغ حتى تأثيخ  17ج  

: احكي لي عمى الطخوؼ السادية اثشاء االعاقة والعالج  18س  

: ضخوفي السادية متػسصة نخجـ الفالحة كي مخضت وصمت بيا نبيع الخخفاف تاعي , والدؼ  18ج
 مفخشػش ؼيا 

: ىل تجج صعػبة في تقبل رفس االخخيغ لصمب تقجمتي بو الييع  19س  

مقيت رفس ساعة ىاذؼ: ال , ال مت 19ج  

: ىل تخػ نفدظ تتمقى الجعع الشفدي واالىتساـ الالـز الحؼ تحتاجيشو .20س  

: نعع.20ج  
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: كيفاش تتعامل مع ضخوؼ االعاقة21س  

: حسج هلل . تحجيتيا ونحاوؿ نتحجاىا21ج  

: احكي لي عمى قجرتظ عمى تحسل ىحا الطخؼ )القاسي (22س  

راني نالوؼ فخات : ىي صعيبة شػؼ برح واش حا نجيخ 22ج  

: كي تقارني روحظ مع االخخيغ كفاش تذػفي روحظ23س  

: كايغ اختالؼ بداؼ , مر كيسا بكخؼ مر كيسا دؾ 23ج  

: ماىي وجية نطخؾ لمحياة  24س  

: الحياة مميحة وماش مميحة ابشتي  24ج  

: احكيمي عمى قجراتظ نحػ اسختظ  25س  

: والدؼ تػالو كمر التي بسخضي انا 25ج  

واش ـيا الشذاشات المي راؾ تقػـ بييا  : 26س  

: مكايغ حتى نذاط 26ج  

: احكيمي كيفاش تذػؼ روحظ فالسدتقبل  27س  

: اف شاء هللا نختاح لػالدؼ بخؾ  27ج  

: واش ىي نطختظ ليحه االعاقة الحخكية لي صاباتظ  28س  

: ابتالء مغ هللا فخات 28ج  

ة لحياتظ : ىل ىحه االعاقة كانت يػما ما عائق بالشدب29س  

: ديسا 29ج  

: واش ىػ مػقفظ لسا تتعخض لذئ محبط30س  
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: تػيزشي روحي بداؼ مي مشبيشر 30ج  

: كيفاش راؾ تػاجو فالسػقف والرعػبات لي يرخا ولظ في حياتظ اليػمية 31س  

: نحاوؿ نتحجػ ونفػت فخات 31ج  

: تحتاج لمسداعجة وال تحاوؿ قبل ما تصمبيا 32س  

ولتر نعػؿ عمى روحي : الزممي مداعجة محا32ج  

: ىل تخػ نفدظ مدتقخ في عالقتظ مع االخخيغ 33س  

: نػرماؿ ا بشتي 33ج  

: ماذا يعشي لظ مرصمح االعاقة 34س   

: االعاقة نقػلظ غيخ ما يحذ بالجسخة غيخ لي كػاتخ  34ج  

:3السمحق رقم   

: احكي لي عمى عالقتظ بأسختظ 1س  

: اسختي مميحة نػرماؿ 1ج  

عالقتظ بالدوج تاعظ  : احكي لي عمى2س  

: مميحة بالبداؼ 2ج  

: احكي لي عمى عالقتظ بأوالدؾ 3س  

: الحسج هلل مداكغ صغار 3ج  

: شكػف لي ييتع بيظ اكثخ فالعائمة 4س  

: زوجي وبداؼ خالص برح ساعات يعيى مشي  4ج  

: احكي لي بعس السػاقف والترخفات لي اثخت ؼيظ  5س  
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حتى واحج ييدني : نيار لي دخت فكالػزيشة. ممقيت 5ج  

: واش حي االشياء تتحكخييا واثخت في حياتظ6س  

: كشت الباس بيا ضخكا شاحت بيا 6ج  

: احكي لي عمى عالقتظ بأخػاتظ 7س  

: قبل مانتدوج كشت لسجلمة تاعيع بريفتي البشت الػحيجة. مي دؾ تدوج وصيي 7ج  

: ىل عشجؾ اصجقاء ؟وكفاه راىي عالقتظ معاىع .8س  

اء .غيخ فالعسل عالقات محجودة. :معشجير اصجق8ج  

: احكي لي وقتاش اصبتي باإلعاقة الحخكية 9س  

: عشجؼ عاـ 9ج  

: احكي لي كفاش اصبتي باإلعاقة الحخكية10س  

: تقابزت مع راجمي قمقشي بداؼ رحت لمكػزيشة دخت شحت 10ج  

: احكي لي كيفاش كانت ردت فعمظ بعج ماعخفتي بمي راكي معاقة حخكيا 11س  

ت بالجنيا خمرت في وجيي :حدي11ج  

: احكي لي واش صخػ ؼيظ بعج االعاقة الحخكية 12س  

: تسخمجت بداؼ خالص , 12ج  

: كفاش تتعاممي مع ىحه االعاقة الحخكية 13س  

: شيحات ونػضات مبعج شػيا راني نتأقمع 13ج  

: واش ىي الرعػبات الي واجياتظ بعج االعاقة 14س  

متي ووليت ميسمة : بعجو عميا ناس بداؼ وحبدت خج14ج  
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: واش ىػ التغييخ لي حجث في حياتظ بعج االعاقة15س  

: عالقتي مع اىل زوجي قصعػا االتراؿ بيا , ونطختي لشفدي تغيخت وليت نغيخ عمى راجمي خفت  15ج
 يتدوج 

: احكي لي كفاش اثخت االعاقة عمى نفديتظ 16س  

:تبجلت نطختي عمى نفدي بداؼ , والت نفديتي مجمخة16ج  

:احكيمي كفاش اثخت االعاقة عمى عالقتظ مع السحيط تاعظ 17س  

: وليت مشعدلة عمى جيخاني وعمى اىل زوجي وكمر17ج  

: احكي لي عمى ضخوفظ السادية اثشاء العالج18س  

: الحسج هلل ماديا , خجمتي لي ىدتشي18ج  

: ىل تججيغ صعػبة في تقبل رفس االخخيغ لصمب تقجمتي بو الييع 19س  

قجمت شمب, معػال عمى ربي وعمى روحي  : وال مخة19ج  

: ىل تخيغ نفدظ تتمقي الجعع الشفدي واالىتساـ الالـز الحؼ تحتاجيشو 20س  

: االىتساـ السادؼ الحسج هلل , لكغ الجعع واالىتساـ السعشػؼ ال 20ج  

: كفاش تعاممت مع ضخوؼ االعاقة21س  

: راني نتحجػ فييا تحجؼ كبيخ 21ج  

ظ عمى تحسل ىحا الطخؼ : احكي لي عمى قجرت22س  

: راني ندػفخؼ برح الـز نتحسل مغ اجل والدؼ ونفدي 22ج  

: كي تقارني روحظ مع االخخيغ كفاش تذػفي روحظ 23س  

: نحذ بالشقز كبيخ 23ج  

: ماىي وجية نطخؾ لمحياة 24س  



 المالحق 
 

 

: الحياة بجوف صحة معشج ىاش معشى 24ج  

: احكي لي عمى قخاراتظ نحػ اسختظ 25س  

انو نختاح ونتيمى في والدؼ : القخار 25ج  

: واش ىي الشذاشات المي راؾ تقػمي بييا26س  

: حاليا نقخػ السرحف , السصالعة والخياضة26ج  

: احكي لي كفاش تذػفي روحظ فالسدتقبل 27س  

: اف شاء هللا نختاح 27ج  

: واش ىي نطختظ لإلعاقة الحخكية 28س  

: االعاقة شيء صعيب بداؼ خالص 28ج  

العاقة كانت يػما ما عائق بالشدبة لحياتظ : ىل ىحه ا29س  

: دائسا 29ج  

: واش مغ مػقفظ لسا تتعخضي لذيء محب30س  

: ندكت ,نخبي في قمبي فخات 30ج  

:كيفا شخاكي تػاجيي فالسػاقف والرعػبات المي يرخا ولظ في حياتظ اليػمية31س  

: راني غيخ نرجـ فخات السيع نحميع باؼ شخيقة 31ج  

جة وال تحاولي قبل ما شمبييا : تحتاجي مداع32س  

: نحاوؿ وحجؼ مي مشصمبر السداعجة32ج  

: راكي تذػفي في روحظ مدتقخة في عالقتظ مع االخخيغ33س  

: عالقتي في فتخة االعاقة غيخ مدتقخة تساما 33ج  



 المالحق 
 

 

: ماذا يعشي لظ مرصمح االعاقة 34س  

: كمسة االعاقة والت كذسار )كابػس في حياتي(  34ج  

  

 

 

  

 

. 

 

 

  

 

  

  

  

   



 

 

 :14السمحق رقم 
 :مقياس الرالبة الشفدية

  2002عساد دمحم أحسج مخيسخ       

 االسع:...................................................العسخ:.................................

 ....................السيشة:......................................................................

 ............................السدتػػ التعميسي:...................................................

 ...الحالة اإلج:..................................................................................

 السدتػػ االقترادؼ.

 مجة اإلصابة بالسخض.

 التعميسات: 

ؼيسا يمي مجسػعة مغ العبارات تتحجث عغ رؤيتظ لذخريتظ وكيف تػاجو السػاقف والزغػط في 
أو متػسصا أو كثيخا.  أو قميالتحت كمسة ال     الحياة, اقخأ كل عبارة مشيا وأجب عشيا بػضع 

 وذلظ حدب انصباؽ العبارة عميظ, وأجب عغ كل العبارات.

 كثيخا تػسصام قميال ال العبارات  الخقع
ميسا كانت الرعػبات التي تعتخضشي فإني أستصيع  01

 تحقيق أىجافي.
    

     اتخح قخاراتي بشفدي وال تسمى عمي مغ مرجر خارجي. 02
أعتقج أف متعة الحياة تكسغ في قجرة الفخد عمى مػاجية  03

 تحجياتيا.
    

     ؾيسة الحياة تكسغ في والء الفخد بسبادئو وؾيسو. 04
عشجما أضع خصصي السدتقبمية أكػف متأكجا مغ قجرتي  05

 عمى تشفيحىا.
    

     اقتحع السذكالت لحميا وال أنتطخ حجوثيا. 06
     معطع أوقاتي استثسخىا في أنذصة ذات معشى وفائجة. 07



 

 

نجاحي في أمػر حياتي يعتسج عمى جيجؼ وليذ عمى  08
 الرجفة والحع.

    

     رغبة في معخفة الججيج. لجؼ حب استصالع و  09
     أعتقج أف لحياتي ىجفا ومعشى أعير مغ أجمو. 10
     أعتقج أف الحياة كفاح وعسل وليذ حطا وفخصا. 11
أعتقج أف الحياة التي يشبغي أف تعاش ىي التي تشصػؼ  12

 عمى تحجيات والعسل عمى مػاجيتيا. 
    

     ا.لجؼ مبادغ وؾيع ألتـد بيا وأحافع عميي 13
أعتقج أف الذخز الحؼ يفذل يعػد ذلظ إلى أسباب  14

 تكسغ في شخريتو.
    

لجؼ القجرة عمى التحجؼ والسثابخة حتى أنتيي مغ حل أؼ  15
 مذكمة تػاجيشي.

    

     لجؼ أىجاؼ أتسدظ بيا وأدافع عشيا. 16
     أعتقج أف الكثيخ مسا يحجث لي ىػ نتيجة تخصيصي. 17
     جيشي مذكمة أتحجاىا بكل قػاؼ وقجراتي. عشجما تػا 18
     أبادر بالسذاركة في الشذاشات التي تخجـ مجتسعي. 19
أنا مغ الحيغ يخفزػف تساما ما يدسى بالحع كدبب   20

 لمشجاح.
    

أكػف مدتعجا بكل ججارة لسا قج يحجث في حياتي مغ  21
 أحجاث وتغيخات.

    

خخيغ عشج مػاجيتيع ألؼ أبادر بالػقػؼ إلى جانب اآل 22
 مذكمة

    

     أعتقج أف العسل وبحؿ الجيج يؤدياف دورا ىاما في حياتي. 23
عشجما أنجح في حل مذكمة أجج متعة في التحخؾ لحل  24

 مذكمة أخخػ.
    

أعتقج أف االتراؿ باآلخخيغ ومذاركتيع انذغاالتيع عسل  25
 جيج.

    

     ياتي.أستصيع التحكع في مجخػ أمػر ح 26
أعتقج أف مػاجية السذكالت اختبار لقػة تحسمي وقجرتي  27

 عمى حميا.
    



 

 

اىتسامي باألعساؿ واألنذصة يفػؽ بكثيخ اىتسامي  28
 بشفدي. 

    

أعتقج أف العسل الديئ وغيخ الشاجح يعػد إلى سػء  29
 التخصيط.

    

     لجؼ حب السغامخة  والخغبة في استكذاؼ ما يحيط بي. 30
أبادر بعسل أؼ شيء أعتقج أنو يفيج أسختي أو   31

 مجتسعي.
    

     أعتقج أف تأثيخؼ قػؼ عمى األحجاث التي تقع لي.  32
أبادر في مػاجية السذكالت ألني أثق في قجرتي عمى  33

 حميا.
    

     أىتع بسا يحجث حػلي مغ قزايا وأحجاث.  34
تفكيخىع وتخصيصيع أعتقج أف حياة الشاس تتأثخ بصخؽ  35

 ألنذصتيع.
    

إف الحياة الستشػعة والسثيخة ىي الحياة السستعة بالشدبة  36
 لي .

    

إف الحياة التي نتعخض فييا لمزغػط ونعسل عمى  37
 .إنتحياىامػاجيتيا ىي التي يجب 

    

إف الشجاح الحؼ أحققو بجيجؼ ىػ الحؼ أشعخ معو  38
 أحققو بالرجفة.بالستعة واالعتداز وليذ الحؼ 

    

     أعتقج أف الحياة التي ال يحجث فييا تحج ىي حياة مسمة. 39
     أشعخ بالسدؤولية تجاه اآلخخيغ وأبادر إلى مداعجتيع. 40
     أعتقج أف لي تأثيخا قػيا عمى ما يجخؼ لي مغ أحجاث. 41
أتػقع التغيخات التي تحجث في الحياة وال تخيفشي ألنيا  42

 بيعية.أمػر ش
    

أىتع بقزايا أسختي ومجتسعي وأشارؾ فييا كمسا أمكغ  43
 ذلظ.

    

أخصط ألمػر حياتي وال أتخكيا لمحع والرجفة والطخوؼ  44
 الخارجية.

    

إف التغيخ ىػ سشة الحياة والسيع ىػ القجرة عمى مػاجيتو  45
 بشجاح.

    



 

 

     خوؼ.أبقى ثابتا عمى مبادئي وؾيسي حتى إذا تغيخت الط 46
     أشعخ أني أتحكع فييا يحيط بي مغ أحجاث. 47
أشعخ أني قػؼ في مػاجية السذكالت حتى قبل أف  48

 تحجث. 
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 ملخص الدراسة:

ـ البػاقي, تع الجراسة لمتعخؼ عمى مدتػػ الرالبة الشفدية لجػ السعاؽ حخكيا بػالية أ ىجفت ىحه

أشخاص( مغ  3استخجاـ السقابمة العيادية الشرف التػجييية في السشيج العيادؼ, وتكػنت العيشة مغ ) 

ذوؼ اإلعاقة الحخكية بسخكد إعادة التأىيل الحخكي, و لمتحقق مغ فخوض الجراسة استخجـ الباحث مؿياس 

 لشتائج التالية: , حيث تػصمت الجراسة إلى ا2002الرالبة الشفدية لعساد مخيسخ 

 .أف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ مشخفس مغ الرالبة الشفدية 

  .أف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ مشخفس مغ االلتداـ 

 .أف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ مشخفس مغ التحكع 

 .أف السعاؽ حخكيا لجيو مدتػػ مشخفس مغ التحجؼ 

SUMMARY : 

 This study aimed to identify the level of psychological hardness of the 

physically disabled in the state of OUM EL BOUAGHI. 

 The semi- directive clinical interview in the clinical curriculum, and the 

sample consisted of (03 people) with motor disability in the motor 

rehabilitation center, and to virify the study hypotheses, the researcher used a 

scale psychological hardness of Emad Mukhaimer 2002, where the study 

reached the following results: 

 The physically handicapped has a low level of psychological rigidity 

  The physically disabled has a low level of commitment . 

 The physically disabled person has a low level of control. 

 The physically handicapped has a low level of challenge. 

 



 

 

 

 متت حبمد اهلل
 


