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تِي ]]  ::قال تعاىلقال تعاىل تِي َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي   َأْنَعْمَت َأْنَعْمَت 

يَ  اِِلِ يَ بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ اِِلِ  [[بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ

 [99النمل، اآلية: ]
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ىاإلهـــــــــــــداء
ى

وإذا كان ال بُد من اإلهداء فــ هلل على نعمة اإلسالم وكفا بها نعمه ، وللذي حمل 

أدى األمانة وتركنا على المحجة البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك ، أما أنت الرسالة و

يا والدي فإلهدائك  حكاية أرويها رواية .. كيف ال فما زلت اذكرك وأنت 

توقظني من سباتي الرتاد مدرسةً  أنت معلمها ودروسًا أنت صاحبها ونظرات شوق 

رضاءك يا أبي .. فهال رضيت لمتعلٍم تصبو إليه، لقد كانت رسالتي هذه جزء من إ

 عني  ...

أمي ال أعرف كيف أبدأ .. ولعله قصور الكلمات ، وعجز اللغة، التي قد ال تقدر على 

البوح بحٍب رسمتيه بقبالت الصباح على وجنتي وأنا احمل حقيبتي الصغيرة متجهًا 

ي لمدرستي .. أنا اليوم شابًا يافعًا ... أحسب نفسي مؤدُب بأدبك، خلقتي خلق

اء مقصرة أرسمها قبلة على بُخلقك، علمتيني اإليمان بإيمانك ، لحظة وف

 ، ال كنت إذا لم يكن رضاءك ، فهال رضيتي عني ،وجنتيك

أبا عبد اهلل، أخي الكبير، رسالتي هذه ليست مقدمة عليك وأنت ما زلت تدرس 

زن لحزني الماجستير، فقد علمتنا الرجولة والعلم قبل أن نتعلمه، تسعد لسعادتي تح

كنت انت أنا أو أكثر، أهديك رسالتي، أبا يوسف اخي محمد، أحسدك وأنت تحمل 

قلبًا أحن من المطر، تهاتفني لتطمأن على رسالتي .. أهديك إياها، طارق أخي 

الصغير،، سأبقى معك إن كان في العمر بقية .. لتهديني رسالتك ،، كما أهديك 

 رسالتي ...

ليكن جميعًا إن كنت قد قصرت بحق أين منكن وأنا معتكف أخواتي جميعًا .. أعتذر إ

على رسالتي.. وإن كنت غبت فلم تغب عني جلساتكن لحظة  وال حسن استضافتي 

في بيوتكن وروعة أزواجكن أهديكن وأزواجكن رسالتي .. أما من لم يتزوجن بعد 

 ِك إياهاوأهمهما أسماء ،، لقد كانت رسالتي هذه جزًء من وفائي إلعاقتك ، وأهدي

أما زوجتي .. فللكلمات نفحات .. فأنت مهجة قلبي .. كيف ال وأنِت واضعة حجر 

األساس لرسالتي .. فلم تبخلي علي بجهٍد أو وقٍت أو لحظة هدوء أو فنجان قهوة 

علقم المذاق لو ال يداك ، اهديِك رسالتي وإلى ابني الكبير علي ولميس وصغيري 

قدم ُنصحا أو أبدى رأيًا أو حار فكرًا أو بذل  محمد، وإلى كل من صاغ حرفًا أو

 جهدًا أو  التمس عذرًا إليهم جميعًا

 

 أهدي رسالتي ... 
ىىىىىىىىىى
ى

ى
ى
ى
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ىالشكرىوالتقدور
الحمد هلل الذم خمؽ الخير كأحبو، كزرع فينا حبو، كجعؿ نكر قمكبنا إيمانان، كنكر عقكلنا عممان، 

 ... نا بفضمو عمى اغتراؼ أحسنيا، أما بعدفيدانا بالنكريف لمفضائؿ كميا، كأعان
فمكال أف مٌف اهلل عمٌي بفضمو، فييأ ظركفان، كذلؿ صعابان، كأليـ كىدل، ما قيدر ليذه الرسالة أف 
ترل النكر أك يراىا، كلكف كهلل الحمد فقد يسر ليا أسبابو، كفتح ليا أبكابو، فتحقؽ األمؿ ككـ 

تعالى أف يٌسر ليذه الرسالة كككبة مف األعالـ الذيف كقد كاف مف فضمو ، حسبتو بعيد المناؿ
جزاؿ الثناء عمييـ، فأتقدـ بداية بكافر الشكر كاالمتناف إلى أستاذم  أتشرؼ بإسداء الشكر إلييـ، كا 

، كالذم نالت رسالتي شرؼ إشرافو عمييا، كالذم كاف لعظيـ عبد الفتاح اليمصالدكتكر: 
مـ جامعة األقصى كمنارتيا رسالتي ىذهطائو األثر الكبير في نصائحو كبحر ع ، كما أتشكر عى
عمى قبكلو مناقشتي رسالتي كمناقش خارجي كالشكر مكصكؿ  درداح الشاعراألب الدكتكر 

 الغنية عف التعريؼ لقبكليا مناقشتي كمناقشة داخمية . سناء أبك دقةلألستاذة الدكتكرة 
في جامعة األقصى كأخص بالذكر ـ جميعان كما أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف إلى أساتذتي الكرا

عمى دعميما لي محمد رضكاف رئيس الجامعة كاألخ الدكتكر  سالـ األغامنيـ األخ الدكتكر 
كنو مف أجؿ طمبة الدراسات في الجامعة اإلسالمية، كذلؾ لما بذلكه كيبذلالستكماؿ دراستي العميا 

عمى جيده الكبير في تنسيؽ  عيد اذ عالءاألستفي الجامعة، ككما أتكجو بشكر خاص إلى  العميا
كطباعة البحث. ككذلؾ ال ننسى مف الشكر أساتذتي الكراـ بالجامعة اإلسالمية كقسـ عمـ النفس 

 عمى كجو الخصكص لما قدمكه لنا ًعمـ غزير كأدب كفير.
ذلكا مف أما السادة المحكمكف مف أساتذة الجامعات، فال حد لمتقدير، كال قدرة عمى التعبير، فقد ب

الجيد أطيبو، كمف العمؿ أخمصو، كمف النصح أنفعو. كشكرم كتقديرم لكؿ مف قدـ نصحان، أك 
مف قريب أك بعيد عمى انجاز ىذه الرسالة، فجزل اهلل الجميع عني  بذؿ جيدان، أك أمضى كقتا ن

 عظيـ الجزاء.
غكار ال يدركو غير العالـ كأخيران كليس آخران، تظؿ المعرفة كنزان عظيمان األسرار كبحران بعيد األ

القيار، أما عممي ىذا فيك ليس أكثر مف جيد المقؿ، فما كفقت فيو فمف اهلل كحده، كما كاف مف 
 قصكر فػمني كالشيطاف.

 أف الحمد هلل رب العالميف مدعكاكآخر 
  الباحث    

 حسف عبد الرؤكؼ القطراكم 



 د 

 

 ممخص 
 

اإلىماؿ( كالرضا عف  -ساندة االجتماعيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل )الم
محافظات قطاع غزة،  خدمات الرعاية كعالقتيا بالصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان في
( معاقنا حركيان مف 200كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باختيار عينة لمدراسة تككنت مف )

 خدـ الباحث ثالثة مقاييس( مكزعة عمى قطاع غزة، حيث است14621أصؿ المجتمع األصمي )
، كمقياس المساندة االجتماعية، كمقياس الرضا عف خدمات كىي )مقياس الصالبة النفسية

كجميعيا مف إعداد الباحث، كلإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كالتحقؽ مف صحة الفركض  الرعاية(
ؿ استجابات أفراد ( لتحميSPSSبرنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )استخدـ الباحث 

(، كاختبار تحميؿ التبايف T.Testالعينة، كذلؾ باستخداـ التكرارات كالمتكسط الحسابي، كاختبار )
 األحادم، كبعد التحميؿ اإلحصائي تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

  يكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف متكسطي كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة
 اعية لدل المعاقيف حركيان.االجتم

 أك المساندة االجتماعية أك الرضا  ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الصالبة النفسية
 .لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير الجنس عف خدمات الرعاية

  في مستكل الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان ترجع أظيرت النتائج فرؽ جكىرم فقط
كلـ تظيرىا في المساندة االجتماعية أك الرضا عف خدمات الرعاية لذات  لمتغير السف

 المتغٌير.
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Abstract 
 

 

This study aimed to identify the level of (social support-negligence) 

and satisfaction with care and its relationship to psychological hardiness 

to the handicapped in the governorates of the Gaza Strip, in order to 

achieve this goal the researcher used three scales (scales stiffness and 

scales social support, satisfaction with care), all prepared by the 

researcher, and to answer the questions and validate the hypotheses the 

researcher used the programmed of statistical packages for the social 

studies (SPSS) for the analysis of the responses of respondents, using 

iterations and arithmetic, and test (T.Test), analysis of variance test The 

duo, after statistical analysis the study found the following results: 

 

  There is a correlation between statistical function of mental 

toughness and social support to the handicapped 

 

 There is no statistical differences in the hardness level of 

psychological or social support, satisfaction with care to the 

disabled due to the variable sex  

 

 Results show substantial difference only in the level of rigidity 

among ambulant due to variable and not show social support or 

satisfaction with care for the same variable. 
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 مقدمة : 1-1
الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة 

بيتػػو الطػػاىريف كصػػحابتو أجمعػػيف كالتػػابعيف كتػػابعييـ بإحسػػاف إلػػى يػػـك الػػديف لمعػػالميف كعمػػى أؿ 
 كبعد .

 وشخصيتو كبناءه النفسػي تفػرض عميػبحسب تككيف إف اختالؼ المعكقات مف فرد آلخر 
نجػػػػد فػػػػرد مػػػػف األفػػػػراد خاليػػػػان مػػػػف المشػػػػاكؿ أك كال نكػػػػاد ، ماديػػػػة كأخػػػػرل معنكيػػػػة كبيػػػػرةا ضػػػػغكطن 

فػػراد يعػػاني مػػف المشػػاكؿ الجسػػدية، كمػػنيـ مػػا يعػػاني مػػف مشػػاكؿ المنغصػػات الحياتيػػة فػػبعض األ
 .أك نفسية أك اقتصادية  اجتماعية،

مضػت لشػتى أنػكاع  قد تعػرض عمػى مػدل سػنكاتالفمسطيني  كما مف شؾ في أف الشعب
، كلكػػف آالت الحػػرب المػػدمرة ه أعتػػىضػػدىػػذا العػػدك مػػف قبػػؿ العػػدك الصػػييكني، كاسػػتخدـ  التنكيػػؿ
لشػيداء ؼ آالفػان مػف اخمٌ إال أف ذلؾ  ،كجسد أركع آيات الرباط كالصمكد كالتحدمقاكـ شعب ىذا ال

ػ شػعب يسػتند فػي وكألن ؛كالجرحى كالمعاقيف رعػى المصػابيف يأف  وا عميػقكتػو عمػى أبنائػو كػاف لزامن
 وكألنػ ؛العػدك الصػييكني المتغطػرسكالمعاقيف أيما رعاية فيػـ ذخيػرة ىػذا الشػعب فػي مكاجيػة ىػذا 

تأسسػػػت كزارات كمؤسسػػػات كجمعيػػػات ترعػػػى األفػػػراد  لػػػذا لفػػػرد فػػػي الرعايػػػة كالكفالػػػةؤمف بحػػػؽ ايػػػ
المتضرريف مف ىذه االعتداءات تكفر ليـ احتياجاتيـ الضركرية في حدكد اإلمكانيات المتكاضػعة 

 .ليذه المؤسسات كالجمعيات
قػد كتعتبر اإلعاقة بشكؿ عاـ كاإلعاقة الحركية بشكؿ خاص مف المعضالت اليامة التي 

تكاجػػو المجتمػػع، حيػػث أف تػػرابط المجتمػػع كتكافمػػو يقػػـك عمػػى أسػػاس تقػػديـ الخدمػػة كالعػػكف لجميػػع 
أفػػػراده كشػػػرائحو سػػػكاء كػػػانكا مػػػف األسػػػكياء أك مػػػف أصػػػحاب االحتياجػػػات الخاصػػػة بمػػػا فػػػييـ فئػػػة 

 المعاقيف.
فتػػػؤثر عمييػػػا بالسػػػمب فػػػي أغمػػػب " الشػػػخص المعػػػاؽتمعػػػب اإلعاقػػػة دكران ىامػػػان فػػػي حيػػػاة ك 

كمػػػع اآلخػػػريف سػػػكاء كػػػانكا مػػػف ، كسػػػمككياتو حيػػػاؿ نفسػػػو وكيػػػنعكس ذلػػػؾ عمػػػى تصػػػرفات، حيػػػافاأل
بػؿ إف ىػذه التػأثيرات ، المحيطيف بو أك المقربيف إليو أك اآلخريف الذيف يمتقي معيـ كيتعامؿ معيـ

(، كىػذا 14: 2010")العايػد، كآخػركف،قد تنعكس كذلؾ عمى البيئة التي يعيش فييػا بكػؿ مككناتيا
ر ينطبػػػؽ بطبيعػػػة الحػػػاؿ عمػػػى اإلعاقػػػة الحركيػػػة التػػػي تعتبػػػر سػػػبيان رئيسػػػان فػػػي اخػػػتالؿ تػػػكازف األمػػػ

الشػػخص المعػػاؽ، كتعرقػػؿ سػػير حياتػػو، كيػػؤدم إلػػى حػػدكث العديػػد مػػف الميعيقػػات التػػي تمنعػػو مػػف 
ممارسة حياتو بالشكؿ الطبيعي، كقد تحرمو مف المشاركة الفاعمة فػي المجتمػع، حيػث أف اإلعاقػة 

تحػػػد مػػػف قػػػدرة  حالػػػة عجػػػز فػػػي مجػػػاؿ العظػػػاـ كالعضػػػالت كاألعصػػػاب ، تيفيػػػـ بأنيػػػا "الحركيػػػة 
فػػي  ثر سػػمبان الػػذم يػػؤ  المصػػابيف عمػػى اسػػتخداـ أجسػػاميـ بشػػكؿ طبيعػػي كمػػرف كاألسػػكياء ، األمػػر
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عمى مشاركتيـ في النشطات  مشاركتيـ في كاحدة أك أكثر مف نشاطاتيـ الحياتية ، كتفرض قيكدان 
(، ىػذا بػدكره يػؤدم إلػى إعػادة التفكيػر مميػان فػي بػرامج 197: 2001) العزة ،  "المدرسية الركتينية

رعايػػة المعػػكقيف حركيػػان مػػف أجػػؿ دفػػع عمميػػة المسػػاىمة فػػي المجتمػػع، كالعمػػؿ عمػػى دمجيػػـ داخػػؿ 
المجتمع، بما يحقؽ المساكاة كالعدؿ لكافة فئػات المجتمػع كشػرائحو؛ حتػى يبقػى المجتمػع متماسػكان 

 كقكيان.
فقػد أصػبح مع الفمسطيني كغيػره مػف المجتمعػات األخػرل فإنػو يكاجػو تمػؾ الظػاىرة، كالمجت

العػػدد ككػػذلؾ نكعيػػة أفرادىػػا  يشػػكمكف شػػريحة ىامػػة مػػف حيػػث الفمسػػطينيالمعػػاقكف فػػي المجتمػػع 
 مػػف الكقػكع فػي فػا اإلعاقػػة ميمػا كػاف نكعيػػا، كطػاقتيـ كمػؤىالتيـ؛ كبمػا أف كػػؿ فػرد لػيس بمػأمف

الت اإلعاقػػة الناجمػػة عػػف االعتػػداءات اإلسػػرائيمية كالتػػي تتنػػكع مػػا بػػيف خاصػػة فػػي ظػػؿ تزايػػد حػػا
القصػػػػؼ كالتػػػػدمير كالتنكيػػػػؿ كاسػػػػتخداـ األسػػػػمحة المحرمػػػػة دكليػػػػان كالحصػػػػار الجػػػػائر،  كاعتداءاتػػػػو 
المتكػػػررة، كىػػػذا جعػػػؿ قضػػػية المعػػػاقيف تؤخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار كاالىتمػػػاـ، كالعمػػػؿ عمػػػى معالجتيػػػا 

دمة تمؾ الشريحة مف المجتمع، كالعمؿ عمػى تقػديـ الخدمػة المناسػبة كتحسيف برامجيا، مف أجؿ خ
 ليا.

شراكيـ في المجتمع أصبح أمػران ضػركريان يتقاسػـ  كعميو فإف تنشيط عممية دعـ المعاقيف كا 
في عبئو كافة القطاعات الحككمية كاألىمية كالخاصة، مف أجؿ تقديـ حياة نابضة مفعمة بالػدؼء 

االتجاىػػات االجتماعيػػة كاألسػػرية نحػػك األشػػخاص المعػػاقيف، كتشػػجيع كالشػػراكة مػػف خػػالؿ تعػػديؿ 
مشػػاركة المجتمػػع المحمػػي فػػي تقػػديـ الخػػدمات ألفػػراده المعػػاقيف، إضػػافة إلػػى تحسػػيف أنمػػاط الحيػػاة 
اليكمية عف طريؽ سمسػمة مػف البػرامج كالمشػركعات التػي تغيػر نظػرة المعػاؽ إلػى نفسػو أكالن، كمػف 

فئػػة  صخصػػيالباحػػث أف رأل ا ككػػي يكػػكف العمػػؿ متقننػػ كمجتمعػػو،ثػػـ تغييػػر نظرتػػو نحػػك عالمػػو 
بالدراسػػػة كالتمحػػػيص حتػػػى نضػػػع أيػػػدينا عمػػػى مشػػػكالت تمػػػؾ الفئػػػة كنسػػػاىـ فػػػي كضػػػع حمػػػكؿ ليػػػا 

، كىنػػػا تػػػـ اختيػػػار فئػػػة محػػػددة كىػػػي كأبنائػػػو فػػػي المسػػػتقبؿ الفمسػػػطيني شػػػعبالكبػػػرامج كقائيػػػة تفيػػػد 
ال نغفػػؿ مػػف سػػبقكنا بػػالجيكد فػػي ىػػذا أجػػب ك  تراكميػػةكألف العمػػـ يحمػػؿ صػػفة ال( )المعػػاقيف حركيػػان 

الفمسػطيني بالدراسػة مػع كجػكد فػركؽ  عالمجتمػىػذه الفئػة كالشػريحة مػف  بػاحثكفالمجاؿ فقػد تنػاكؿ 
أبػك (، كدراسة )2009،سكراف) (، كدراسة2009كدراسة )إبراىيـ،  بسيطة في مكضكعات الدراسة

 إلػػػى حيػػػث ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػات كغيرىػػػا كغيرىػػػا..( 2003،المحػػػاـ)كدراسػػػة ، ( 2008،مكسػػػى
 .تطكر كالتقدـلنمك كالليـ مف أجؿ االبيئة المناسبة  كتكفير الفمسطيني شعبالبأبناء  االرتقاء

كمػػف ىنػػا نبعػػت ىػػذه الدراسػػة التػػي تعػػالج مكضػػكعان غايػػة فػػي األىميػػة أال كىػػك مكضػػكع 
ىػذه الدراسػة كلػك جػزءنا بسػيطنا فػي  المعاقيف حركيان في قطاع غزة، كالتي نسأؿ اهلل الجميؿ أف تقػدـ

 –)المسػػػاندة االجتماعيػػػة الدراسػػػة  حيػػث تناكلػػػت مسػػاعدة ىػػػذه الشػػػريحة مػػػف المجتمػػػع الفمسػػػطيني؛
 اإلىمػػاؿو كالرضػػا عػػف خػػدمات الرعايػػة كعالقتيػػا بالصػػالبة النفسػػية لػػدل الم ػػاقيف حركيػػان بقطػػاع غػػزةو
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نفسية لدل المعاقيف حركيان، كأتمنى مػف لمتعرؼ عمى مساىمة تمؾ المغيرات في تحقيؽ الصالبة ال
ستخمصػػػة مػػف ىػػػذه خدمػػػة الفئػػة المسػػتيدفة كأف تكػػػكف النتػػائج الماهلل أف تعمػػؿ ىػػذه الدراسػػػة عمػػى 

( لمسػػػتكل مػػػف التكافػػػؽ عميػػػو حتػػػى نرتقػػػي بإخكتنػػػا )المعػػػاقيف حركيػػػان  يبنػػػىالدراسػػػة حجػػػر أسػػػاس 
 . في خدمة كطنيـ كأف يأخذكا دكرىـ بال انتقاصكالصالبة النفسية االجتماعي 
 

 :   كتساؤالتيا مشكمة الدراسة 1-2
تعتبر قضػية المعػاقيف حركيػان مػف القضػايا اليامػة فػي المجتمػع الفمسػطيني، السػيما قطػاع  

غػػػزة، حيػػػث أف تمػػػؾ المشػػػكمة نبعػػػت مػػػف الحالػػػة العامػػػة التػػػي يعيشػػػيا الشػػػعب الفمسػػػطيني تحػػػت 
اقيف حركيػػان بشػػػكؿ خػػاص، كمػػف ىنػػػا االحػػتالؿ ممػػا خمػػؼ عشػػػرات بػػؿ آالؼ مػػف المعػػػاقيف كالمعػػ

حيػث تحػددت  تبمكرت مشكمة الدراسة فػي التعػرؼ عمػى مشػكالت المعػاقيف حركيػان فػي قطػاع غػزة.
اإلىمػاؿو  –مسػتكل )المسػاندة االجتماعيػة ما " :الػرئيس اإلجابة عف التساؤؿمشكمة الدراسة في 

 ".؟يف حركيان كالرضا عف خدمات الرعاية كما عالقتيا بالصالبة النفسية لمم اق
 -:التالية التساؤالت الفرعية كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس

الرعايػػة خػػدمات مػػا مسػػتكل كػػؿ مػػف الصػػالبة النفسػػية كالمسػػاندة االجتماعيػػة كالرضػػا عػػف  .1
 ؟ لدل المعاقيف حركيان 

دة االجتماعيػػة كالرضػػا الصػػالبة النفسػػية كالمسػػان) مػػف المتغيػػرات التاليػػةىػػؿ يختمػػؼ كػػؿ : أكالن 
 ؟لدل المعاقيف حركيان باختالؼ الحالة االجتماعيةالرعاية(  عف

الصػالبة النفسػية كالمسػاندة االجتماعيػة كالرضػػا ) مػف المتغيػرات التاليػةكػؿ ىػؿ يختمػؼ ثانيػان: 
 لدل المعاقيف حركيان باختالؼ المؤىؿ العممي؟ (عف الرعاية

المسػاندة االجتماعيػة كالرضػا ىؿ تكجػد عالقػة ارتباطيػة بػيف كػؿ مػف الصػالبة النفسػية ك ثالثان: 
 عف الرعاية لدل المعاقيف حركيان ؟

الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عػف ) مف المتغيرات التاليةكؿ ىؿ يختمؼ  .2
 ؟لدل المعاقيف حركيان باختالؼ الجنس (الرعاية

دل ىػػػؿ يختمػػػؼ كػػػؿ مػػػف الصػػػالبة النفسػػػية كالمسػػػاندة االجتماعيػػػة كالرضػػػا عػػػف الرعايػػػة لػػػ .3
 ؟ المعاقيف حركيان باختالؼ السف

 فرضيات الدراسة :  1-3
 تنطمؽ ىذه الدراسة مف خالؿ التعرؼ عمى الفرضيات التالية :

الصػالبة اإلىمػاؿ( ك  -) المسػاندة االجتماعيػةمسػتكل فػيفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ىناؾ  .1
 .ممعاقيف حركيان ل النفسية
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اإلىمػػاؿ( كالرضػػا  -سػػاندة االجتماعيػػة) المىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل  .2
 .عف خدمات الرعاية المقدمة لممعاقيف حركيان 

الصػالبة اإلىمػاؿ( ك  -) المسػاندة االجتماعيػةمسػتكل فػيفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ىناؾ  .3
كالحالػػػػة االجتماعيػػػػة  مجػػػػنستعػػػػزل ل ممعػػػػاقيف حركيػػػػان كخػػػػدمات الرعايػػػػة المقدمػػػػة ل النفسػػػػية

 كالمستكل التعميمي كالسف .
 

 :أىداؼ الدراسة  1-4
 -تيدؼ الدراسة إلى ما يمي :

 لدل المعاقيف حركيان. اإلىماؿ( –)المساندة االجتماعية التعرؼ عمى مستكل  .1
 .فسيةنالصالبة الكعالقتيا ب اإلىماؿ( –)المساندة االجتماعية التعرؼ عمى مستكل  .2
الرضػػا عػػف خػػدمات اإلىمػاؿ( ك  –)المسػػاندة االجتماعيػػة التعػرؼ عمػػى العالقػػة التػي تػػربط  .3

 رعاية المعاقيف حركيان .
 . كالصالبة النفسية بيف خدمات رعاية المعاقيف حركياي العالقة  معرفة .4
اإلىمػػاؿ( كالصػػالبة النفسػػية كخػػدمات -)المسػػاندة االجتماعيػػةالتعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف  .5

يمػػي كالحالػػة االجتماعيػػة كالمسػػتكل التعم لجػػنسالرعايػػة كعالقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات كػػػ) ا
 كالسف(.

 

 أىمية الدراسة: 1-5
 -:عمى النحك التاليناحية نظرية، كأخرل تطبيقية  تنبع أىمية الدراسة مف ناحيتيف:

 األىمية النظرية: 1-1-5
تقديـ نصائح كتكجييات لممراكز كالمؤسسات المعنٌية تسيـ الدراسة في المساعدة عمى قد  .1

 .لالرتقاء بنزالئيا مف العاقيف حركيان 
عمى  ستعانة بالدراسة في تصميـ برامج مستقبمية لمساعدة المعاقيف حركيان يمكف اال .2

 التكيؼ مع البيئة المحيطة بيـ.
 ثرم معرفتنا حكؿ مشكالتيـ.نبحيث  بكاقع المعاقيف حركيان  شرمباال الحتكاؾا .3
تيعبر ىذه الدراسة عف احترامنا لممعاقيف كمساىمتنا كلك بجزء بسيط في التعرؼ عمى  .4

 كمساعدتيـ في حميا، كتقديـ الخدمات المناسبة ليـ.مشكالتيـ 
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 األىمية التطبيقية: 2-1-5 
عمى مجمكعة مف المعاقيف حركيان كالذيف يعانكف مف اإلعاقة تطبيؽ ىذه الدراسة  تـحيث 

الحركيػػػة سػػػكاء بالسػػػبب الػػػكراثي أك مػػػف خػػػالؿ األسػػػباب التػػػي تعرضػػػكا ليػػػا كػػػالحكادث كالقصػػػؼ 
فػػػي مسػػػاعدة العػػػامميف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ التعػػػرؼ عمػػػى كاقعيػػػـ، كبالتػػػالي  كىػػػذا يسػػػاىـ .كغيرىػػػا..

تحسػػػيف طػػػرؽ العػػػكف كالمسػػػاعدة ليػػػـ، كالمسػػػاىمة فػػػي رسػػػـ البػػػرامج المسػػػتقبمية مػػػف أجػػػؿ رعايػػػة 
 المعاقيف حركيان في قطاع غزة.

كأسػرىـ فػي التكيػؼ  المعػاقيف حركيػان كما تنبع األىمية التطبيقية ليذه الدراسة فػي مسػاعدة 
الحيػػػاة نفسػػػي مػػػع ظػػػركفيـ كمػػػع المحيطػػػيف معيػػػـ فػػػي المجتمػػػع لمكصػػػكؿ لمسػػػتكل أفضػػػؿ مػػػف ال

 .التشاركية بيف المعاقيف كاألسكياء
 

 حدكد الدراسة: 1-6
 غزة الخمس لقطاع المحافظاتعمى  جغرافيان  الدراسة اقتصرت المكاني: حدال . 
 :كغيػر مسػجميف ال المعػاقيف حركيػان عينة مف تطبيؽ الدراسة عمى  تـ الحد البشرم

 جمعيات المعاقيف حركيان.في المسجميف 
 :ـ 2013الربع األكؿ مف العاـ ىذه الدراسة في  تـ تطبيؽ الحد الزماني . 
 : عػػاـ 35إلػػى 15اشػػتممت الدراسػػة عمػػى أعمػػار المعػػاقيف مػػا بػػيف ) الحػػد ال رمػػرم

 فأكثر (
 ت ريؼ مصطمحات الدراسة : 1-7
 :الم اؽت ريؼ  1-1-7

 لديػو تكػكفال بنقص في جسمو أك الذم يبدم قصكران عقميان بحيث  ىك الشخص المصاب
أم أف المعاؽ ىػك الشػخص الػذم يبػدم عجػزان أك تصػكران  ،اإلمكانيات الكتساب أك لحفظ عمؿ ما

 .(13: 1995ر،)شكك  البدنية أك العضكية أك العقمية في مقدرتو
كاضػػح لممعػػاؽ حركيػػان بشػػكؿ لممعػػاؽ ألنػػو اشػػتمؿ عمػػى تعريػػؼ التعريػػؼ السػػابؽ  الباحػػثكيتبنػػى 

 خاص بما يخدـ طبيعة ىذه الدراسة.
 الصالبة النفسية : 2-1-7

 : الصالبة النفسية ىي 
فيػػػي تعمػػػؿ ككقايػػػة مػػػف  ،إدراؾ الفػػػرد أك تقبمػػػو لممتغيػػػرات أك الضػػػغكط النفسػػػية التػػػي يتعػػػرض ليػػػا

تبػػػدأ بالضػػػغكط العكاقػػب الجسػػػمية كالنفسػػػية لمضػػػغكط كتسػػػاىـ فػػػي تعػػديؿ العالقػػػات الدائريػػػة التػػػي 
 .( 391:  2002، ياصم) الب ره مرحمة متقدمة مف الضغكطكتنتيي بالنيـ النفسي باعتبا
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 مدل تقبؿ الفرد لمضغكط كالمتغيرات النفسية التي: الصالبة النفسية إجرائينا بػأنيا الباحثكي رؼ 
اليػػػة تالؿ نفسػػػي أك عضػػػكم جسػػػدم ألػػػـ بػػػو، كىػػػي تتضػػػمف األبعػػػاد التقػػػد تنشػػػأ لديػػػو نتيجػػػة اعػػػ

التػي أعػدت ستقيسػو األداة )المساندة االجتماعية، اإلىماؿ، الرضػا عػف خػدمات الرعايػة( كىػذا مػا 
 ليذا الغرض.

 

 ت ريؼ المساندة : 3-1-7
المػػؤازرة كالػػدعـ كالتعػػاطؼ كالمعكنػػة النفسػػية التػػي يحصػػؿ عمييػػا  " تعريػػؼ نيػػازم الباحػػثكيتبنػػى 

مسػػػاندة رسػػػمية تقػػػٌدـ مػػػف خػػػالؿ المؤسسػػػات  اإلنسػػػاف مػػػف البيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا سػػػكاء كانػػػت
كالمنظمات االجتماعية المختمفػة، أك غيػر رسػمية تقػٌدـ مػف خػالؿ األشػخاص المحيطػيف باإلنسػاف 

كذلػؾ  (33: 1999" )نيػازم،كغيػرىـ ممػف ليػـ عالقػة بػو كأفراد أسرتو كأقربائو كأصػدقائو كزمالئػو
د بشػػكؿ أساسػػي عمػػى مسػػاندة اآلخػػريف ألف طبيعػػة المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي مسػػاندة المعػػاؽ تعتمػػ

كالمحيطػػػيف بالمعػػػػاؽ، إضػػػافة إلػػػػى اعتمادىػػػا بشػػػػكؿ جزئػػػػي عمػػػى المؤسسػػػػات التػػػي تيػػػػتـ برعايػػػػة 
 المعاقيف.

 

 الرعاية االجتماعية : الرضا عف خدمات  4-1-11
 عاـ تكجو أك يعرؼ الباحث الرضا عف خدمات الرعاية االجتماعية عبارة عف مكقؼ

المعاؽ تجاه خدمة تالقيا مف أم مف مؤسسات الرعاية  أك شخصعايشيا ال تجربة نحك
االجتماعية )مؤسسات، ىيئات، أقارب، أصدقاء (كتشمؿ المساعدات المختمفة مف أجؿ إشباع 

 الحاجات الضركرية التي لـ يتمكف مف تكفيرىا بنفسو.
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ى
ى
ى
ى

  الفصل الثانيالفصل الثاني  
  ريريــار النظار النظــــاإلطاإلط

 

 

 ركيةالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى اإلعاقة الح. 
 المبحث الثاني: المساندة االجتماعية. 
 المبحث الثالث: الرضا عف خدمات الرعاية االجتماعية. 
 المبحث الرابع: الصالبة النفسية. 
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 المبحث األكؿ
 مدخؿ إلى اإلعاقة الحركية

 
تعتبر اإلعاقة الحركية أك البدنية مف أسرع اإلعاقػات التػي يمكػف أف تصػيب اإلنسػاف فػي 

ماف، كذلؾ فإف كثير مف المكاقؼ كالظركؼ يمكف ليػا أف تػؤدم لإلصػابة باإلعاقػة أم مكاف أك ز 
الحركية كميػة كانػت أـ جزئيػة، حيػث إف كثيػران مػف الػدكؿ المتقدمػة ك حتػى الناميػة أصػبحت تنظػر 

( أف" االىتمػاـ 4: 2000 إلى ىذه الفئة مف الناس نظرة إنسانية جيدة، حيث يرل )أبك مصػطفى،
عػػػادييف )المعػػػاقيف( مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ مبػػػدأ تكػػػافؤ الفػػػرص بػػػيف جميػػػع األشػػػخاص بػػػاألفراد غيػػػر ال

العادييف كغيػر العػادييف مطمػب ىػاـ؛ حتػى يػتمكف الجميػع مػف المشػاركة فػي بنػاء المجتمػع حسػب 
مكانياتػػو"، فأصػػبحت تييػػا ليػػـ كسػػائؿ المكاصػػالت التػػي تتناسػػب مػػع إعاقػػاتيـ ك كػػذلؾ  طاقتػػو كا 

ك سػػيكلو التنقػػؿ فالمػػدارس مػػثالن : يكجػػد فييػػا الكثيػػر مػػف كسػػائؿ  المبػػاني التػػي تسػػمح ليػػـ بسػػرعة
تسػػػاعد المعػػػاقيف حركيػػػان عمػػػى التنقػػػؿ، إمػػػا باسػػػتخداـ األرض المائمػػػة أك المصػػػاعد الخاصػػػة كىػػػذا 
ينعكس ايجابيان عمييـ كيخمؽ سػيكلة ليػذه الفئػة مػف حيػث التفاعػؿ مػع المجتمػع الػذم تتكاجػد فيػو، 

ائؽ الػذم كػاف يشػعر بػو فػي السػابؽ مػف صػعكبة فػي المكاصػالت حيث أصبح المعاؽ ال يجػد العػ
 أك صعكبة في التنقؿ مف مكاف إلى أخر .

كتعتبر مشكمة المعاقيف كرعايتيـ كاحدة مف المشكالت االجتماعية التي تمتد جذكرىا إلػى 
العصكر القديمة كالكسطى إلى أف كصمت إلى الكضع الذم تكجد عميو في العصر الحديث كلكف 

ؼ بالطبع أساليب الرعاية كنكعيتيا حسب الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالديني تختم
 الذم كاف سائدان في كؿ عصر مف ىذه العصكر.

فاإلنساف المعاؽ "مثؿ أم إنساف آخر لو شخصية متفػردة كمجمكعػة متميػزة مػف الصػفات 
د مػػف يػػـك إلػػى آخػػر، إال أف ذلػػؾ الشخصػػية، كأف أكجػػو الرعايػػة كاالىتمػػاـ العػػالمي بيػػذه الفئػػة تػػزدا

يتحقؽ حسب الكضع االجتماعي كاالقتصادم كالترفييي لمدكؿ التي تعيش بيػا مثػؿ ىػذه الحػاالت 
كىػػك مػػا لػػـ يتحقػػؽ عمػػى أرض الكاقػػع فػػي كثيػػر مػػف الػػدكؿ حتػػى المحظػػة ممػػا فػػاقـ مػػف مشػػكالتيـ" 

الىتمػػاـ بيػػا ىػػي مػػف (، كمػػا أف اإلعاقػػة ليسػػت اكتشػػاؼ جديػػد، لكػػف الرعايػػة كا5: 2012)ىػػالؿ،
 األمكر الحديثة في بعض الدكؿ سيما النامية منيا.
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 ت ريؼ اإلعاقة:
 اإلعاقة لغة:

المعنى المغكم لكممة معاؽ كما أشار إليو الرازم في مختار الصحاح، بأف أصػميا عػكؽ، 
عاقػػة، كىػػي اسػػـ مفعػػكؿ  عػػف كػػذا، أم حبسػػو عنػػو كحرمػػو، ككممػػة معػػاؽ أصػػميا ربػػاعي، أعػػاؽ كا 

ؽ مف المصدر المفعكؿ فيما زاد عف الثالثي يصاغ عمى كزف فاعمو، كألف كزنيا يفتح ما قبؿ مشت
 (.380: 1989األخير كتغير األلؼ بالميـ، فتصبح معاؽ، أعاؽ، معاؽ)الرازم، 

 اإلعاقة في اإلصطالح:
، كتعنيػػػاف تكبيػػػؿ البػػػدف كنقػػػص Deformity Handicappedككممػػػة معػػػاؽ بالمغػػػة االنجميزيػػػة 

 (.14: 2003النجا، بدراف، يف )أبكالتكك 
التػي تػؤثر  ىي القصكر أك العجػز المػزمف أك العمػة المزمنػة "( بأنيا: 18كيعرفيا) غيارم، د.ت: 

عمػػى قػػدرات الشػػخص الجسػػمية أك النفسػػية أك العقميػػة كاالجتماعيػػة لتجعمػػو غيػػر قػػادر عمػػى أداء 
إشػػباع احتياجاتػػو بمػػا يػػؤدم إلػػى بعػػض األعمػػاؿ كالميػػارات كالتعامػػؿ مػػع الغيػػر كغيػػر قػػادر عمػػى 

 عدـ قدرتو عمى أداء كظائفو األساسية .
ف ىناؾ عدة دالالت تشير إلى المعاؽ كىي عمى النحك التالي)فيمي كسيد،   (: 49:  1983كا 

 : يشػػير ىػػذا المصػػطمح إلػػى مػػا يطمػػؽ عمػػى كػػؿ مػػف تعكقػػو قدراتػػو الخاصػػة عػػف  اإلعاقػػة
 النمك السكم إال بمساعدة خاصة .

  يشير ىذا المصطمح إلى ضعؼ عالقات المعكؽ مع أسػرتو كجماعتػو األسػرية  :الض ؼ
 أك االجتماعية .

  يشػير ىػذا المصػطمح إلػى تفكػؾ فػي عالقػات المعػكؽ بػاآلخريف كانعكاسػيا سػمبيا ال جز :
 في المجتمع .

 
 مفيـك اإلعاقة الحركية:

الباحػػػث بعػػػض ىنػػػاؾ عػػػدة تعريفػػػات لإلعاقػػػة عامػػػة، كاإلعاقػػػة الحركيػػػة خاصػػػة كسػػػيكرد  
 التعريفات التي تعرضت لإلعاقة الحركية:

يقصػػػد باإلعاقػػػة الحركيػػػة "بأنيػػػا حػػػاالت األفػػػراد الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف خمػػػؿ مػػػا فػػػي قػػػدرتيـ  -
الحركيػػػػة، أك نشػػػػاطيـ الحركػػػػي بحيػػػػث يػػػػؤثر ذلػػػػؾ الخمػػػػؿ عمػػػػى مظػػػػاىر نمػػػػكىـ العقمػػػػي 

 (.16: 2012د،كاالجتماعي، كاالنفعالي كيستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة" )عبي
" ىػػي حالػػة مػػف الضػػعؼ العصػػبي أك العظمػػي أك العضػػمي أك أنيػػا حالػػة مرضػػية مزمنػػة  -

 (.14: 2000تتطمب التدخؿ العالجي كالتربكم كالدراسي " )العزة،
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ىػػػي عبػػػارة عػػػف اضػػػطراب أك خمػػػؿ غيػػػر حسػػػي يمنػػػع الفػػػرد مػػػف اسػػػتخداـ جسػػػمو بشػػػكؿ  -
 (.143: 2003ف،طبيعي لمقياـ بالكظائؼ الحركية" )أبك النجا كبدرا

ىػػك الشػػخص الػػذم لديػػو عػػائؽ جسػػدم يمنعػػو مػػف القيػػاـ بكظائفػػو الحركيػػة بشػػكؿ طبيعػػي  -
نتيجػػػة مػػػػرض أك إصػػػابة أدت إلػػػػى ضػػػمكر فػػػػي العضػػػالت أك فقػػػػداف القػػػدرة الحركيػػػػة أك 
الحسػػية أك كمتييمػػا معػػا فػػي األطػػراؼ السػػفمي كالعميػػا أحيانػػا أك إلػػى اخػػتالؿ فػػي التػػكازف 

طػراؼ، كيحتػاج ىػذا الشػخص إلػى بػرامج طبيػة كنفسػية كاجتماعيػة الحركي أك بتر فػي األ
 كتربكية كمينية لمساعدتو في تحقيؽ أىدافو الحياتية كالعيش بأكبر قدر مف االستقاللية

 (.27: 2003)العكاممة،     
كيطمػػؽ رمضػػاف القػػذافي عمػػى اإلعاقػػات البدنيػػة مصػػطمح المعػػكقيف حركيػػان، كيتنػػاكؿ فييػػا  -

 (.12: 2001)عبيد،      اليةالفئات األربع الت
المصابكف باضطرابات تككينية: كيقصد بيـ مف تكقؼ نمك األطراؼ لدييـ أك أثرت ىػذه  -1

 االضطرابات عمى كظائفيا كقدراتيا عمى األداء.
المصػػػابكف بشػػػمؿ األطفػػػاؿ: كىػػػـ المصػػػابكف فػػػي جيػػػازىـ العصػػػبي ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى شػػػمؿ  -2

 السفمى.بعض أجزاء الجسـ كبخاصة األطراؼ العميا ك 
المصػػػػابكف بالشػػػػمؿ المخػػػػي: كىػػػػك اضػػػػطراب عصػػػػبي يحػػػػدث مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػره بسػػػػبب  -3

األعطػػاب التػػي تصػػيب بعػػض منػػاطؽ المػػا، كغالبػػان مػػا يكػػكف مصػػحكبان بػػالتخمؼ العقمػػي 
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف كثيػػػران مػػػف المصػػػابيف بػػػو قػػػد يتمتعػػػكف بػػػذكاء عػػػادم كمػػػا قػػػد يكػػػكف 

 الكفاية االقتصادية. بإمكانيـ العناية بأنفسيـ لمكصكؿ إلى مستكل
صػابات العمػؿ كىػؤالء قػد  -4 المعاقكف حركيان بسبب الحكادث كالحركب كالكػكارث الطبيعيػة كا 

يعػػانكف مػػف فقػػد طػػرؼ أك أكثػػر مػػف أطػػرافيـ كافتقػػارىـ إلػػى القػػدرة عمػػى تحريػػؾ عضػػك أك 
مجمكعػػة مػػف أعضػػاء الجسػػـ اختياريػػان، بسػػبب عجػػز العضػػك المصػػاب عػػف الحركػػة، أك 

األنسجة، أك بسبب الصعكبات التي قد تكاجييا الدكرة الدمكيػة، أك ألم  بسبب فقد بعض
 سبب آخر.

مف خالؿ التعريفات السابقة يرل الباحث بأنو يمكف تعريػؼ اإلعاقػة الحركيػة بأنيػا عبػارة عػف 
عيػػب خمقػػي أك مكتسػػب فػػي كػػؿ أك جػػزء مػػف جسػػـ المعػػاؽ يعيقػػو عػػف القيػػاـ بالكظػػائؼ الحركيػػة 

 قدـ المساكاة مع غيره مف األسكياء. كالتي ال تجعمو عمى 
كىذا يعني أف المعاؽ ال يستطيع ممارسة حياتو الطبيعية العادية بسبب كجكد مػا يعيػؽ القيػاـ 

 بتمؾ األعماؿ الركتينية كغير الركتينية. 
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 اإلعاقة الحركية نبذة تاريخية:
ة مػػػرتبط بأقػػػدـ ممػػػا الشػػػؾ فيػػػو أف تػػػاريا اإلعاقػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، كال سػػػيما اإلعاقػػػة الحركيػػػ 

الحقػػب الزمنيػػة، كلربمػػا بتػػاريا نشػػأة البشػػرية، حيػػث يػػرل الباحػػث أنػػو بػػالنظر إلػػى أسػػباب اإلعاقػػة 
يجد أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تسبب اإلعاقة الحركيػة مػف أىميػا: عػدـ الػكعي الصػحي، كعػدـ التقػدـ 

تعتمػػد عمػػى الطبػػي، كمػػف المتعػػارؼ عميػػو أف المجتمعػػات البدائيػػة عاشػػت تخبطػػان صػػحيان ككانػػت 
الكسػػائؿ البدائيػػة فػػي العػػالج لمكثيػػر مػػف العمػػؿ كاألمػػراض، كبالتػػالي فػػإف اإلعاقػػة الحركيػػة نشػػأت 
مصاحبة بنشػأة البشػرية شػأنيا شػأف الكثيػر مػف األمػراض، كقػد كػاف يعامػؿ صػاحب اإلعاقػة بنػكع 

الضػطياد مف اإلىانة كاالحتقار، " ففي العصكر القديمػة عػاف المعػاقكف فػي كثيػر مػف األمػـ مػف ا
 (. 236: 2002كاالزدراء كاإلىماؿ فكانكا يترككف لممكت جكعا")فيمي،

كال شػؾ أف ىػػذا االعتقػػاد كػػاف ناجمػػان عػػف العديػد مػػف الخرافػػات التػػي كػػاف يعيشػػيا العصػػر 
القػػديـ " حيػػث العمػػى ظػػالـ كالظػػالـ شػػر كالمجػػزـك ىػػك الشػػيطاف بعينػػو كمرضػػى العقػػكؿ ىػػـ أفػػراد 

 (.231: 2002ح الشريرة" )محمد،تمتبسيـ الشياطيف كاألركا
أمػػا فػػي العصػػر اإلسػػالمي فقػػد عاشػػت الرعايػػة الخاصػػة بالمعػػاقيف "أزىػػى صػػكر الرعايػػة  

 (.15: 2009المتنكعة لممعكقيف كذلؾ في إطار سياسات التكافؿ االجتماعي لإلسالـ")ىالؿ،
ثػة نسػبيان، كلكف المالحظ ىنا ىك أف خدمات الرعاية لإلعاقة الحركية كالتأىيؿ ىػي الحدي 

فشػػػمؿ األطفػػػاؿ مػػػثالن " كػػػاف أكثػػػر أسػػػباب اإلعاقػػػة الحركيػػػة شػػػيكعان فػػػي عقػػػد األربعينيػػػات، فقػػػد تػػػـ 
(، أمػا الشػمؿ الػدماغي فقػد عػرؼ مػف قبػؿ 1966القضاء عميو تقريبان فػي بعػض دكؿ العػالـ عػاـ )

الشػمؿ  المصرييف القدماء كأنو تـ تمييػزه عػف شػمؿ األطفػاؿ، كقػد ظيػرت بعػض الكتػب الطبيػة عػف
ـ(، إال أف جراح العظاـ البريطاني )كلياـ لتػؿ( قػدـ أكؿ كصػؼ عيػادم 1479الدماغي منذ عاـ )

 Latte'sـ(، كنسبة إليو فقد سمي ىذا المرض باسـ مرض لتؿ )1843لشمؿ الدماغي منذ عاـ )
Disease،28: 2012( لسنكات طكيمة")عبيد .) 

الحية ظيػرت حركػات االىتمػاـ كمع عصر النيضػة الحديثػة كمػا صػاحبو مػف ثػكرات إصػ
بالمعػػػػاقيف حيػػػػث " أدت التطػػػػكرات السػػػػريعة فػػػػي الفمسػػػػفة االجتماعيػػػػة كفػػػػي نظريػػػػات الػػػػتعمـ كفػػػػي 
المجالت التكنكلكجية إلى ثكرة مستمرة كجعمػت العمػؿ فػي مجػاؿ التربيػة الخاصػة مػف اإلثػارة بقػدر 

يػػة القػػرف التاسػػع عشػػر، مػػا بػػو مػػف الصػػعكبة، كفػػي السػػنكات األخيػػرة مػػف القػػرف الثػػامف عشػػر كبدا
كالتػػي كانػػػت مػػا بعػػػد الثػػكرتيف األمريكيػػػة كالفرنسػػية اسػػػتخدمت إجػػراءات كطػػػرؽ فعالػػة فػػػي تػػػدريب 
كتعميـ األطفاؿ الذيف كانكف يعانكف مف إعاقة حسية ) كالصمـ ككؼ البصر(، كذلؾ في الكاليات 

 (22: 2001المتحدة األمريكية كفرنسا، ثـ تمتيا اإلعاقة العقمية كالحركية")عبيد:
كفػػػي القػػػرف العشػػػريف كػػػاف ىنالػػػؾ شػػػعكر عػػػاـ فػػػي األكسػػػاط الطبيػػػة بعػػػدـ كفايػػػة كفاعميػػػة  

أساليب العالج الطبي التقميدية، ككاف ىناؾ نظرة بضركرة االىتماـ باألساليب التربكية إلػى جانػب 
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لكػؿ ( كالمعػركؼ باسػـ التربيػة 1975( سػنة )94/142العمميات الجراحيػة، "ككػاف القػانكف العػاـ )
األطفػػػاؿ المعػػػاقيف، كالػػػذم تبنتػػػو األمػػػـ المتحػػػدة، مػػػف أىػػػـ القػػػكانيف التػػػي نػػػادت بالرعايػػػة كالتعمػػػيـ 

ـ( عامػػػان دكليػػػان لممعػػػاقيف، 1981كالتشػػػغيؿ لممعػػػاقيف، كمػػػا نػػػادت األمػػػـ المتحػػػدة بػػػأف يكػػػكف عػػػاـ )
ميػػكف ( م450بقصػػد لفػػت أنظػػار شػػعكب العػػالـ كدكلػػو إلػػى مشػػكمة المعػػاقيف الػػذم يبمػػ  تعػػدادىـ )

معػػػػػػػػػػػاؽ، كقػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػدفت مػػػػػػػػػػػف كراء ذلػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػاعدة كالرعايػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػدريب كاإلرشػػػػػػػػػػػاد 
 (.30: 2012لممعاقيف")عبيد،

كيرجػػػع الباحػػػث تػػػأخر االىتمػػػاـ كالرعايػػػة باإلعاقػػػة الحركيػػػة إلػػػى عػػػدـ التقػػػدـ التكنكلػػػكجي  
لبصػػرية كالطبػػي الػػذم يتناسػػب كطبيعػػة اإلعاقػػة كعالجيػػا، كعبئيػػا، كلكػػف باإلشػػارة إلػػى اإلعاقػػة ا

كالعقمية فإنيا تعتمد بشكؿ أساسي عمى الجيد الذاتي كالرغبة في عممية التأىيؿ بعيدان عف األجيزة 
الطبية المتقدمة. إضافة إلى ذلؾ فإف االىتماـ بالجانب التربػكم إلػى الجانػب الطبػي الجراحػي مػف 

 األمكر اليامة التي ساىمت في تطكر االىتماـ كالرعاية لممعاقيف.
 

 إلعاقة الحركية :أنكاع ا
 أكالن: الشمؿ المخي:

ىك عجز عصبي حركي ناتج عف خمؿ عضػكم فػي مراكػز ضػبط الحركػة فػي المػا، كتشػير      
كممػػػة شػػػمؿ فػػػي ىػػػذا المصػػػطمح إلػػػى أم ضػػػعؼ أك نقػػػص فػػػي القػػػدرة عمػػػى الضػػػبط كالػػػتحكـ فػػػي 

 العضالت اإلرادية يككف ناتجا عف اضطراب أك خمؿ في الجياز العصبي 
 (.194: 2005عبد العزيز،)ككافحة ك 

 ثانيان : التياب المفاصؿ الركماتزمي:
يعرؼ الركماتـز بأنو عبارة عف مجمكعة مف االضطرابات المختمفة تياجـ أعضاء مختمفة مػف    

الجسػػػـ كيعػػػكد أصػػػؿ الركمػػػاتـز إلػػػى أنػػػو كممػػػة يكنانيػػػة تعنػػػي التيػػػاب يحػػػدث فػػػي الجسػػػـ كتسػػػمى 
 بالعربية الرثيو .

صػػؿ نسػػبة كبيػػرة فػػي العػػالـ مػػف اإلعاقػػة الحركيػػة كتشػػمؿ مجمكعػػة كبيػػرة مػػف تسػػبب أمػػراض المفا
 المرض كالتياب المفاصؿ الرثكاني المزمف كالتياب الفقرات الالصقة كغيرىا.

 (.65: 2003)الصفدم، 
 ثالثنا: ىشاشة ال ظاـ :

ف كػػاف األطبػػاء       مػػرض ىشاشػػة العظػػاـ ىػػك مػػرض خطيػػر كلكنػػو نػػادر، كال يعػػرؼ لػػو سػػبب كا 
يعتقػػػدكف أف العكامػػػؿ الكراثيػػػة قػػػد تكػػػكف مسػػػئكلة، كأىػػػـ مػػػا يميػػػز ىػػػذا المػػػرض افتقػػػار العظػػػاـ إلػػػى 
الكالسيكـ كالفسفكر مما يجعميا غير صمبة كبالتالي قابمة لمكسر بسيكلة كذلؾ يتميػز ىػذا المػرض 

 (. 84: 2003بصغر حجـ الجسـ كالضعؼ السمعي كازرقاؽ صمبة العيف )الخطيب، 
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 ء الدماغ: راب ان: استسقا
يمكػػف تعريػػؼ ىػػذه الحالػػة التػػي يتجمػػع فييػػا السػػائؿ المخػػي ألشػػككي فػػي منطقػػة مالمسػػة لممػػا     

كقد يككف تحت الجمجمة مباشرة كقد يككف ذلؾ نتيجػة لعيػب خمقػي عنػد اإلنسػاف أك لتعػرض األـ 
 (.195: 2005لألمراض أك لألشعة السينية أك تناكليا بعض العقاقير )ككافحة كعبد العزيز، 

 خامسان: إصابات الحبؿ الشككي )النخاع الشككيو :
النخاع الشككي جزء مف الجياز العصبي المركزم، كىػك رمػادم المػكف، يمتػد داخػؿ القنػاة 

( L1-2الشككية عبر الفقرات مف الدماغ، كحتى مستكل الجزء العمػكم مػف الفقػرة القطنيػة الثانيػة )
كىك يؤمف االتصاؿ بيف أجزاء الجسـ كالدماغ، كأف  سـ في اإلنساف البال ،50كيبم  طكلو حكالي 

إصػػابة ىػػذا الحبػػؿ تسػػبب شػػمال فػػي األطػػراؼ األربعػػة السػػفمية ممػػا يػػؤدم إلػػى فقػػداف الحركػػة )أبػػك 
 (.11: 2002جياب كآخركف، 

 سادسنا: الكىف ال ضمي:
ل عبارة عف اضطرابات فػي العضػالت اإلراديػة فػي الجسػـ، أسػبابو غيػر معركفػة كيحػدث لػد     

عيػػػاء فػػػي العضػػػالت كخاصػػػة عضػػػالت الكجػػػو كالرقبػػػة كالعضػػػالت القريبػػػة مػػػف  الشػػػخص تعػػػب كا 
 ( .63: 2000العيكف كىك اضطراب نادر قد يحدث في أية مرحمة مف مراحؿ العمر)البكاليز،

 ساب نا: تشكىات الكرؾ:
كف ليػػػا الػػػكرؾ ىػػػك القاعػػػدة التػػػي يسػػػتند عمييػػػا العمػػػكد الفقػػػرم كلػػػذلؾ فػػػإف التشػػػكىات قػػػد يكػػػ      

مضاعفات عمى مستكل العمكد الفقرم، كمف األشكاؿ المنتشرة لتشػكىات الػكرؾ خمػع الػكرؾ )عػدـ 
كجػػكد العظػػػاـ فػػػي مكقعيػػػا التشػػػريحي الطبيعػػػي( كقػػػد أصػػػبح عػػػالج ىػػػذه الحالػػػة يسػػػيرا فػػػي الكقػػػت 
الحػػالي، مػػف جيػػة ثانيػػة فقػػد يكػػكف ىنػػاؾ تشػػكه انقبػػاض فػػي الػػكرؾ يحػػد مػػف قػػدرة الشػػخص عمػػى 

قػػػد يكػػػكف ىنػػػاؾ تشػػػكىات انبسػػػاطية فػػػي الحػػػكض كيتمثػػػؿ عالجيػػػا تقميػػػديا فػػػي اعتمػػػاد الجمػػػكس ك 
 (.89: 2003أكضاع جمكس خاصة كفي إجراء عمميات جراحية أحيانا )الخطيب،

 بيرتز: -ثامننا: مرض ليح
مػػرض يتمػػؼ فيػػو مركػػز النمػػك فػػي عظمػػة الفخػػذ كاليػػزاؿ سػػبب ىػػذا المػػرض غيػػر معػػركؼ 

إلصابات كالعكامؿ الكراثية، كمف خصائص ىذا المرض أنو يصيب بالرغـ مف أف البعض يعزكه ل
ذا لػػـ يعػػالج ىػػذا  األطفػػاؿ بػػيف الرابعػػة كالثامنػػة مػػف العمػػر كأنػػو يصػػيب الػػذككر أكثػػر مػػف اإلنػػاث كا 
 المرض مبكرا فأنو يمنع كصكؿ الدـ إلى رأس عظمة الفخذ مما يؤدم إلى إعاقة حركية مزمنة. 

 ( 118: 2003)الصفدم،       
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 تاس نا: الصرع:
تمثػؿ حػاالت الصػرع شػػكال آخػر مػف أشػػكاؿ اإلعاقػة الحركيػة كتبػػدك مظػاىر ىػذه الحالػػة          

في عدد مف األعراض المفاجئة غير اإلرادية التػي تظيػر عمػى الفػرد مثػؿ شػحكب الكجػو كاخػتالؿ 
 (.272: 2001تكازف الجسـ كالكقكع عمى األرض كاالرتعاش كتصمب الجسـ )الركساف، 

 عاشران: ال مكد الفقرم المشقكؽ:
ىػػك تشػػكه خمقػػي بػػال  الخطػػكرة، يخفػػؽ فيػػػو العصػػب فػػي اإلغػػالؽ بشػػكؿ كامػػؿ كأسػػباب ىػػػذا 
التشػكه غيػر مفيكمػة بعػد، كالعمػكد الفقػرم المشػقكؽ أنػكاع مختمفػة كلكػف أكثػر ىػذه األنػكاع خطػكرة 

خػػارج الفتحػػة فػػي  الكػػيس السػػحائي ألشػػككي الػػذم يبػػرز فيػػو جػػزء مػػف الحبػػؿ ألشػػككي كاألعصػػاب
العمػػكد الفقػػرم كيظيػػر منػػذ الػػكالدة عمػػى شػػكؿ كػػيس كبيػػر الحجػػـ نسػػبيا فػػي أسػػفؿ الظيػػر كالعػػالج 

 الكحيد ىك الجراحة العصبية التي يجب إجراؤىا بعد الكالدة مباشرة إنقاذ لحياة الطفؿ.
 (84: 2003)الخطيب، 

لعكامؿ أىميا العكامؿ الكراثية كتختمؼ نسبة اإلعاقة الحركية مف مجتمع آلخر تبعان لعدد مف ا
ثػػػـ العكامػػػؿ المتعمقػػػة بػػػالكعي الصػػػحي كالثقػػػافي، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى العكامػػػؿ الطارئػػػة كػػػالحركب 

 كالككارث.
 : أسباب اإلعاقة

تحدث اإلعاقة الجسمية الحركية نتيجة لعدة أسباب كعكامؿ كظػركؼ، كمػا تتنػكع العكامػؿ  
اثيػة أك بيئيػة مكتسػبة كمػا تختمػؼ بػاختالؼ نػكع اإلعاقػة المسببة لإلعاقػة إلػى عكامػؿ خمقيػة أك كر 

 كسف المعاؽ، كيمكف استعراضيا عمى النحك التالي:
 أكال: عكامؿ اجتماعية أك نظـ كظكاىر مجتم ية:

كىػػي عكامػػؿ تػػرتبط بػػنظـ الػػزكاج كاإلنجػػاب كتتشػػابؾ مػػع العديػػد مػػف األنظمػػة االقتصػػادية  
 (: 20: 2009ت كالتقاليد كمنيا)ىالؿ،كالمجتمعية كالصحية كالتشريعية كالعادا

الػػزكاج مػػف األقػػارب فػػي إطػػار األسػػرة أك القبيمػػة كينتشػػر بصػػفة أكثػػر فػػي الريػػؼ كخاصػػة  -1
 في دكؿ الخميج كالمجتمعات البدكية.

 سنة(. 30سنة( كالزكاج المتأخر بعد )سف  20-18الزكاج المبكر)قبؿ  -2
 ناث.انتشار األمية كانخفاض مستكل التعميـ كخاصة بيف اإل -3
خركج المرأة لمعمؿ كخاصة في السنكات األكلى مف عمر الطفؿ كغياب مف يرعى الطفؿ  -4

بػػدالن منيػػا، ممػػا يػػؤدم إلػػى أخطػػار تيػػدد حالتػػو الصػػحية كتعرضػػو لمحػػكادث المؤديػػة إلػػى 
 اإلعاقة.

الفقػػػر كمػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف قصػػػكر اإلمكانيػػػات الصػػػحية كالتربكيػػػة، كتنتشػػػر اإلعاقػػػات  -5
ذىنية منيا بيف المجتمعات الفقيرة، كال يعني ىذا أف الفقر ذاتػو عامػؿ المختمفة كخاصة ال
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مسػػػبب لإلعاقػػػة كلكػػػف العكامػػػؿ المسػػػببة ىػػػي تمػػػؾ التػػػي يفرزىػػػا الفقػػػر مثػػػؿ سػػػكء التغذيػػػة 
 كازدحاـ السكاف..إلا.

 ثانيان: أسباب تت مؽ بالجكانب الصحية:
باإلعاقػػػة، فينػػػاؾ حيػػػث إف ىنػػػاؾ عالقػػػة كطيػػػدة بػػػيف األكضػػػاع الصػػػحية كبػػػيف اإلصػػػابة  

العديػد مػف األمػراض التػي تصػػاحب اإلنسػاف فػي خػالؿ دكرة خركجػو لمحيػػاة كبعػدىا قػد تػؤدم إلػػى 
 حدكث اإلعاقة، كيمكف تفصيميا عمى النحك التالي:

 مرحمة ما قبؿ الحمؿ: -1
فال شؾ أف العكامؿ الكراثية تحدد قدران كبيػران مػف طبيعػة العمميػات النمائيػة لمجنػيف كلمطفػؿ  
رضػػػيع حػػػديث الػػػكالدة، كمػػػف المعػػػركؼ أف المككنػػػات الجنينيػػػة لمجنػػػيف مركبػػػة مػػػف نػػػكاة الخاليػػػا ال

)الحيكاف المنكم كالبكيضة( في تركيب يطمؽ عميو الكركمكسػكمات، كيحمػؿ كػؿ كركمكسػكـ عػددان 
مػػف الجسػػيمات الدقيقػػة التػػي تحمػػؿ الصػػفات الكراثيػػة كالتػػي تعػػرؼ بالمكركثػػات )الجينػػات(، حيػػث 

يجػكت )الخميػة األكلػى لمجنػيف( مػف سػػت كأربعػيف كركمكسػـك تنتظػيـ فػي ثالثػة كعشػػريف يتكػكف الز 
زكجػػػان، إثنػػػا كعشػػػركف زكجػػػان مػػػف ىػػػذه الكركمكسػػػكمات متشػػػابية تمامػػػان كيطمػػػؽ عمييػػػا )الصػػػفات 
العاديػػة( فػػي حػػيف يحػػدد الػػزكج البػػاقي جػػنس الجنػػيف كيطمػػؽ عميػػو كركمكسػػـك الجػػنس، احتمػػاالت 

تيف مػف الككمكسػكمات ينػتج عنيػا إعاقػات متنكعػة منيػا اإلعاقػة الحركيػة الخطأ في كمتػا المجمػكع
 (.19: 2012)عبيد،

 أسباب أثناء الكالدة: -2
إف تعرض الطفؿ لممخاطر أثناء الكالدة يسبب لو بعض اإلعاقات الحركية، فيكضح العزة  

 (:27: 2004أف اإلعاقة الحركية قد تصيب المكلكد إذا تعرض إلى ما يمي)نتيؿ،
قػػػػص األككسػػػػجيف أثنػػػػاء الػػػػكالدة أك بعػػػػدىا أك حتػػػػى قبميػػػػا قػػػػد يحػػػػدث تمفػػػػان فػػػػي األجيػػػػزة ن -1

 العصبية بالما كالمسئكلة عف الحركة، مما يؤدم إلى اإلعاقة الحركية.
صعكبات الكالدة كما ينتج عنيا مف مشكالت خمع الػكرؾ، أك إصػابة الطفػؿ يػافكخ نتيجػة  -2

 شفطو.
ة عكامػػؿ أثنػػاء الػػكالدة كتسػػبب حػػاالت مػػف اإلعاقػػة ( أف ىنػػاؾ عػػد22-21: 2012كتػػرل )عبيػػد،

 منيا:
 الكالدة المبكرة )قبؿ المكعد الطبيعي(. -1
 ميكانيكية عممية الكضع. -2
 كضع الجنيف أثناء الكالدة. -3
 كضع السخد )المشيمة(. -4
 العقاقير كالبنج )لما لو مف تأثير عمى الجياز العصبي المركزم لمكليد(. -5
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 متعددة أك )كالدة التكائـ(.الكالدات ال -6
 أسباب ب د الكالدة: -3
إف التأخر في اكتشاؼ حاالت األطفاؿ المصابيف ببعض اإلعاقات ال يعنػي أف األسػباب  

البيكلكجية لإلعاقة حدثت بعد الكالدة، كؿ ما في األمر إنو لـ يتـ التعرؼ عمى الحالػة قبػؿ الػكالدة 
عد الميالد كتككف ليػا نتػائج كخيمػة كربمػا ينػتج عنيػا كأثناء الكضع عمى أف ىناؾ حاالت تحدث ب

 (.22: 2012كفاة الطفؿ)عبيد،
 (:28-27: 2004كقد تحدث اإلعاقة الحركية نتيجة بعض األسباب التالية)نتيؿ، 

تعرض الطفؿ لفيركس شمؿ األطفػاؿ ىػك أحػد أسػباب اإلعاقػة الحركيػة، أك إصػابة الطفػؿ  - أ
 عظاـ، كمف ثـ تعطميا بالكمية.بسؿ العظاـ كالذم يسبب اعكجاج في ال

حػػػدكث اإلعاقػػػة الحركيػػػة يرجػػػع إلػػػى اإلصػػػابة بػػػالحكادث فػػػي إصػػػابات المػػػركر كالحريػػػؽ  - ب
كالمعػػب كالعمػػؿ أك السػػقكط أك نتيجػػة ظيػػكر بعػػض األكراـ كاألمػػراض الخبيثػػة التػػي تنػػتج 

 عف خمؿ كظيفة العضك، مما يؤدم إلى بتره.
 ثالثنا: عكامؿ كراثية:

عكامػػؿ الكراثيػػة تػػأثيران فػػي نشػػكء اإلعاقػػة كتطكرىػػا كيعػػزم لتمػػؾ العكامػػؿ مػف المعػػركؼ أك لم 
المسببة في حدكث اإلعاقة المتكسطة كالشديدة كما يعزل لمعكامؿ االجتماعية كالثقافية تأثيرىػا فػي 

 (.29: 2003الحاالت البسيطة في مجاؿ التخمؼ الذىني عمى كجو الخصكص)عبيد،
 راب ان: الحكادث كالككارث:

م غيػػاب الػػكعي كاإلىمػػاؿ مػػف األسػػرة إلػػى المدرسػػة إلػػى العديػػد مػػف الحػػكادث التػػي قػػد يػػؤد 
تػػؤدم إلػػى اإلعاقػػة كمنيػػا حػػاالت إعاقػػة نتيجػػة تنػػاكؿ الطفػػؿ أقراصػػان أك مشػػركبات سػػامة، كػػذلؾ 
تػػػؤدم حػػػكادث المػػػركر كحػػػكادث العمػػػؿ فػػػي الػػػكرش التػػػي عمػػػؿ فييػػػا األطفػػػاؿ كالكػػػكارث الطبيعيػػػة 

كالككارث التي مػف صػنع اإلنسػاف كػالحركب كالجريمػة إلػى مضػاعفة حػاالت  كالزالزؿ كالفيضانات
 (.22: 2009اإلعاقة)ىالؿ،

كتعتبر الحكادث مػف األسػباب التػي تػؤدم إلػى إصػابة كثيػرة مػف األطفػاؿ بػالتمؼ المخػي،  
عػػػالكة عمػػػى اإلصػػػابة فػػػي األطػػػراؼ، كفػػػي منطقػػػة الػػػرأس، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف اإلصػػػابات الجسػػػمية 

ؾ قػػد يتعػػرض عػػدد مػػف األطفػػاؿ لنػػكع مػػف العجػػز الػػدائـ نتيجػػة لمعػػدكل، أك بعػػض المباشػػرة. ككػػذل
 (.22: 2012األمراض العصبية)عبيد،

كيرل الباحث أف الحركب ليا دكر كبير في إحداث اإلعاقة الحركية، حيث ينظر الباحث  
ئيمي عاـ إلى كاقعو المحمي، كما نجـ عف الحرب األخيرة عمى قطاع غزة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرا

ـ، كمػػػػا نجػػػػـ عنيػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف اإلعاقػػػػات الحركيػػػػة مػػػػف بتػػػػر لػػػػبعض األعضػػػػاء الجسػػػػمية 2008
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لممػػػػكاطنيف الفمسػػػػطينييف، إضػػػػافة إلػػػػى احتػػػػراؽ بعػػػػض األعضػػػػاء بسػػػػبب الفسػػػػفكر األبػػػػيض الػػػػذم 
 استخدمتو إسرائيؿ في حربيا عمى قطاع غزة.

 كاقع الم اقيف في فمسطيف:
تيميشا في المجتمع، كالفئة التي تعاني مف استبعاد كاجحاؼ فػي يعتبر المعكقكف الشريحة األكثر 

الحقكؽ فقط، كتػأتي التنميػة نتيجػة لمجيػكد المنظمػة كفػؽ تخطػيط كتنسػيؽ بػيف اإلمكانػات البشػرية 
كالماديػػة المتاحػػة فػػي جمػػع معػػيف بغيػػة تحقيػػؽ مسػػتكيات أعمػػى لمػػدخؿ القػػكمي كالمػػداخؿ الفرديػػة 

االجتماعيػػػة فػػػي جكانبيػػػا المختمفػػػة كصػػػكال إلػػػى تحقيػػػؽ أعمػػػى  كمسػػػتكيات أعمػػػى لممعيشػػػة كالحيػػػاة
مسػػتكل مػػف الرفاىيػػة االجتماعيػػة كالتنميػػة االقتصػػادية تعمػػؿ عمػػى زيػػادة فػػي اإلنتػػاج كفػػي الثػػركة 

 (.23: 2007القكمية، كتنمية اجتماعية تعمؿ عمى رفع مستكل الحياة االجتماعية)عكاده،
%( مػػف 4نية إلػػى أف نسػػبة المعػػاقيف بمغػػت )كتشػػير دائػػرة اإلحصػػاءات المركزيػػة الفمسػػطي

ناثػػان( فػػي  عػػدد السػػكاف كمػػا بينػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي أف أعػػداد الطمبػػة المعػػاقيف )ذكػػكران كا 
( مػػنيـ مػػا يقػػارب 5400مدارسػػيا كحسػػب إحصػػاءات اإلدارة العامػػة لمتخطػػيط قػػد بمػػ  مػػا يقػػارب )

(، 1165اإلعػػػداد عمػػػػى اإلعاقػػػػة السػػػػمعية )( فػػػي المرحمػػػػة األساسػػػػية، حيػػػث تتػػػػكزع ىػػػػذه 1500)
(، كاالضػػػػػػػػػػطرابات فػػػػػػػػػػي النطػػػػػػػػػػؽ 1721(، كاإلعاقػػػػػػػػػػة الحركيػػػػػػػػػػة )1231كاإلعاقػػػػػػػػػػة البصػػػػػػػػػػرية )

 (.16: 2008()كزارة التربية كالتعميـ،1721)
كيالحظ عدـ كجكد سياسات كاضحة كمحددة يمكف تطبيقيا لمكقاية مف أسػباب اإلعاقػة ، 

ألسػػباب الكراثيػػة أك األخطػػاء الطبيػػة أك األمػػراض البيئيػػة ، سػػكاء أكانػػت اإلعاقػػات الناجمػػة عػػف ا
كعجز خدمات التأميف الصحي عف تزكيد المعػاقيف حركينػا بػاألدكات المسػاعدة الالزمػة كػاألطراؼ 
الصناعية التي تبػاع بأثمػاف مرتفعػة كعجػز المعػكقيف عػف تػكفير األمػكاؿ الالزمػة لشػرائيا غيػر أف 

ت الطبيػة األساسػية لممعػاقيف كبعػض ىػذه المؤسسػات يقػدـ ىػذه ىناؾ مؤسسات أىمية تقدـ الخدما
األدكات المسػػػػػػاعدة مجاننػػػػػػا أك بأسػػػػػػعار مدعكمػػػػػػة مػػػػػػف بعػػػػػػض المؤسسػػػػػػات الخيريػػػػػػة المحميػػػػػػة أك 

 (.24: 2007الدكلية)عكاده،
كتظيػػر االحتياجػػات الخاصػػة بالمعػػاقيف حركيػػان فػػي فمسػػطيف بشػػكؿ عػػاـ، كفػػي قطػػاع غػػزة  

 نقاط التالية:عمى كجو التحديد مف خالؿ ال
 -:(14: 2005)أبك جياب كآخركف،األكضاع االجتماعية  -1

يعػػػيش المعػػػاقيف حركيػػػان فػػػي أكضػػػاع اجتماعيػػػة كاقتصػػػادية سػػػيئة لمغايػػػة مػػػف حيػػػث زيػػػادة  .1
ظيكر المشاكؿ النفسية األسػرية كاالجتماعيػة، بيػنيـ كيرجػع ذلػؾ إلػى سػبب نقػص الػكعي 

شػػػديد فػػػي بػػػرامج التأىيػػػؿ المبنػػػى عمػػػى المجتمعػػػي حػػػكؿ حقػػػكقيـ كاحتياجػػػاتيـ كالػػػنقص ال
 المجتمع.
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كجكد أكثر مف معاؽ في األسرة كالتي لـ تقدر لتكفير متطمبات الحياة األساسية ليـ نظػران  .2
 الرتفاع نسبة الفقر كالبطالة في المجتمع.

ارتفػػاع نسػػبة البطالػػة بػػيف المعػػاقيف كالػػنقص الشػػديد فػػي تػػكفر فػػرص العمػػؿ المالئمػػة ليػػـ  .3
فر مراكػػز التأىيػػؿ المينػػي المييػػأة لػػذكل اإلعاقػػة الجسػػدية كالمعكقػػات البيئيػػة نظػػران لعػػدـ تػػك 

 كالذم أدل إلى تسكؿ العديد منيـ كالذيف يعتاشكف عمى الصدقات كالمساعدات.
الػػػنقص الشػػػديد فػػػي بػػػرامج التأىيػػػؿ المينػػػي المتطػػػكرة كاتبػػػاع المؤسسػػػات األىميػػػة كبػػػرامج  .4

 التأىيؿ الحرفية لممعاقيف فقط.
 شديد في الكعي المجتمعي حكؿ الحقكؽ كاالحتياجات لألطفاؿ المعاقيف.النقص ال .5
 النقص الشديد في تكفر مراكز تنمية القدرات لألطفاؿ المعاقيف. .6

 
 األكضاع السكنية لمم اقيف حركيان: -2

يكاجػػو المعػػاقكف الكثيػػر مػػف المعانػػاة المتصػػمة بتػػأميف السػػكف المالئػػـ، فالمنػػازؿ الخاصػػة 
تراعػي االحتياجػات الخاصػة بيػـ، كال تكجػد بػرامج كمشػاريع إلدخػاؿ التسػييالت  بأسر المعػاقيف ال

عمى تمؾ المنازؿ، حيث يكاجيكف مشكمة حقيقية عمى صػعيد ممارسػة الحػؽ فػي السػكف. فالمنػازؿ 
الخاصة في الغالػب غيػر سػيمة كال تتػكفر فييػا المكاصػفات المعيشػية مػف اإلنشػاء، كيمكػف أف نػرد 

مػػػع التػػػي ال تتجػػػو نحػػػك تشػػػييد منػػػازؿ مناسػػػبة لمراحػػػؿ العمػػػر كافػػػة كتظيػػػر ذلػػػؾ إلػػػى ثقافػػػة المجت
المشػػكمة فػػي المبػػاني القديمػػة )البمػػدة القديمػػة( التػػي يصػػعب مػػف الناحيػػة الفنيػػة إدخػػاؿ التسػػييالت 
ٌف إدخػػػاؿ جػػػزء مػػػف ىػػػذه التسػػػييالت يكػػػكف مكمفنػػػا بشػػػكؿ كبيػػػر، كمػػػع كجػػػكد عػػػدد مػػػف  عمييػػػا، كا 

كقيف لتحكيػػػػؿ منػػػػازليـ إلػػػػى أمػػػػاكف يمكػػػػف اسػػػػتعماليا بسػػػػيكلة، المؤسسػػػػات التػػػػي تػػػػدعـ أسػػػػر المعػػػػ
كالغريب في االمر أف كزارة اإلسكاف كالجمعيات المختمفة ال تقكـ بأخػذ حاجػات المعػكقيف الحركيػة 
لػػدل تصػػميـ المشػػاريع الخاصػػة بالسػػكف، كال يػػتـ بالتػػالي تخصػػيص حصػػص لممعػػاقيف عنػػد تكزيػػع 

 (.25: 2007الشقؽ)عكادة،
 لصحية :األكضاع ا -3

يعػػػاني المعػػػاقيف حركيػػػان فػػػي قطػػػاع غػػػزة مجمكعػػػة مػػػف األكضػػػاع الصػػػحية السػػػيئة كخصكصػػػان 
حاالت اإلعاقة الشديدة كالتي تقبع في منازليا بدكف أدنى رعاية صحية تقدـ ليـ، كذلؾ يرجع إلي 

 -(:14: 2005األسباب التالية)أبك جياب كآخركف،
 المتخصصة في المعاقيف حركيان.النقص الشديد في تكفر مراكز التأىيؿ الطبي  .1
 النقص الشديد في تكفر الككادر الفنية المتخصصة بتأىيؿ المعاقيف. .2
 النقص الشديد في األدكات المساعدة كاألدكية. .3
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 األكضاع الت ميمية: -4
يبػػػدك لمكىمػػػة األكلػػػػى أف معانػػػاة الطمبػػػة المعػػػػكقيف حركينػػػا أقػػػؿ مػػػػف غيػػػرىـ مػػػف أصػػػػحاب 

يكاجيػػكف مشػػاكؿ فػػي اإلتصػػاؿ مػػع المعممػػيف، أك اإلفػػادة مػػف أسػػاليب اإلعاقػػات األخػػرل كػػكنيـ ال 
كطرائػػؽ التعمػػيـ التقميديػػة المسػػتخدمة فػػي المػػدارس، كالحقيقػػة أف المعػػاقيف حركينػػا يكاجيػػكف مشػػاكؿ 
ذات طبيعة مختمفة عف تمؾ التي يكاجييا زمالؤىـ الصـ كالمكفكفيف، فنسػبة األميػة بػيف المعػاقيف 

عػػانكف كأسػػرىـ معانػػاة شػػديدة فػػي الكصػػكؿ إلػػى المػػدارس، بسػػبب رداءة نظػػاـ حركينػػا عاليػػة جػػدنا كي
المكاصالت، ككجكد العكائؽ اليندسية التي تمنعيـ مف الدخكؿ إلى المنشػتت التعميمػة، كاسػتعماليا 
بسيكلة، كما يعاني ىؤالء مف معاممة زمالئيـ الطمبة القاسية ما يدفع كثيرا منيـ إلػى التسػرب مػف 

 (.27: 2007ه،المدارس)عكاد
% كالتعمػػػيـ األساسػػػي لػػػػ 1كيالحػػػظ انخفػػػاض نسػػػبة التعمػػػيـ المبكػػػر )ركضػػػة( ألقػػػؿ مػػػف 

% نظران لعدـ قبكؿ رياض األطفاؿ النتساب األطفاؿ المعاقيف فييا عالكة عمى عدـ مكائمة 19.7
 رياض األطفاؿ كالمدارس العامة مع عدـ تكفر المتخصصيف بيف طكاقـ التدريس فييا 

 (.15: 2005كآخركف،)أبك جياب 
خالصة القكؿ: يكمف في أف المعاقيف حركيان يمثمكف فئة ميمة جدان في المجتمع الفمسطيني بشكؿ 
عاـ كفي قطاع غزه كمحافظاتو بشكؿ خػاص، كال شػؾ فػي أف ىػذه الفئػة لػـ تمػؽ الرعايػة الحقيقيػة 

سػرائيمي الػذم لػـ يػرحـ كالكاممة مف فئات المجتمع المختمفة بقطاع غزة، كذلؾ لكجػكد االحػتالؿ اإل
شػػجران كال حجػػران كال إنسػػانان إال كامتػػدت يػػده إليػػو. ككػػذلؾ أنيػػا لػػـ تمػػؽ الرعايػػة الصػػحيحة حتػػى مػػف 
المؤسسػػات التػػي تأسسػػت كىػػي تحمػػؿ عمػػى عاتقيػػا ىػػـ المعػػاقيف حركيػػان فػػي قطػػاع غػػزة بػػؿ كانػػت 

عػػض المعػػاقيف فػػي تعتبػػرىـ مػػدخالن ألجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى امتيػػازات خاصػػة بيػػا كلقػػد تحػػدثت إلػػى ب
مؤسساتيـ المختمفة كأكدكا أنيـ ال يجدكف الرعاية الكاجبة مف تمؾ المؤسسات التي ينتسبكف إلييا، 
كأف القػػائمكف عمييػػا بحاجػػة إلػػى تقػػديـ خدمػػة أفضػػؿ لممعػػاقيف فػػي قطػػاع غػػزة مػػف خػػالؿ النػػكاحي 

 ة .المعنكية التي قد يكتسبيا المعاؽ كليس المادية فقط التي تكتسبيا المؤسس
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 المبحث الثاني
 المساندة االجتماعية

 
( ظػاىرة اجتماعيػة قديمػة قػدـ اإلنسػاف، Social Supportتعتبػر المسػاندة االجتماعيػة )

كحظيت باىتماـ البػاحثيف كذلػؾ يعػكد إلػى دكرىػا الكبيػر كالميػـ فػي خفػض اآلثػار النفسػية السػمبية 
 . لألحداث كالمكاقؼ السيئة التي يتعرض ليا الفرد

إال أف الدراسات التي تناكلت مكضكعات المساندة االجتماعية تحتاج مزيدان مف االىتماـ، 
كذلػػؾ ألنيػػا تعتبػػر مصػػدران مػػف مصػػادر الػػدعـ النفسػػي كاالجتمػػاعي الػػذم يحتاجػػو الفػػرد، كتمعػػب 

 المساندة االجتماعية دكران ىامان في إشباع حاجة الفرد لألمف النفسي كاالجتماعي
 (.35: 2010)حمداف،      

كتمعػػػب المسػػػاندة االجتماعيػػػة دكران ىامػػػان فػػػي حيػػػاة المعػػػاقيف بشػػػكؿ عػػػاـ، كالمعػػػاؽ حركيػػػان 
بشكؿ خاص فمف المتعارؼ عميػو أف نفسػية المعػكؽ تختمػؼ اختالفػان كميػان عػف الشػخص المعػافى، 
كيرجػػع ىػػذا الشػػعكر الػػداخمي لممعػػاؽ نفسػػو. فيػػك يشػػعر بعجػػزه عػػف االنػػدماج فػػي المجتمػػع نظػػران 

ظركفو المرضية، مما يجعمو يؤثر الحياة داخؿ قكقعة داكنة المكف، مغمفان حياتػو بػالحزف كاألسػى، ل
ككممػػا تػػذكر المعػػكؽ إصػػابتو، اتسػػعت اليػػكة بينػػو كبػػيف مجتمعػػو، ممػػا يجعمػػو يػػزداد نفػػكران كتقكقعػػان، 

ثيف كمػػػع ارتبػػػاط المسػػػاندة االجتماعيػػػة بػػػالتخفيؼ مػػػف أثػػػار الضػػػغط ، فقػػػد حظيػػػت باىتمػػػاـ البػػػاح
اعتمػػادنا عمػػى مسػػممة مفادىػػا أف " المسػػاندة االجتماعيػػة " التػػي يتمقاىػػا الفػػرد مػػف خػػالؿ الجماعػػات 
التػػي ينتمػػي إلييػػا كاألسػػرة ،كاألصػػدقاء ، كالػػزمالء فػػي العمػػؿ أك المدرسػػة أك الجامعػػة أك النػػادم؛ 

يتعػػرض تقػػـك بػػدكر كبيػػر فػػي خفػػض اآلثػػار السػػمبية لألحػػداث الضػػاغطة كالمكاقػػؼ السػػيئة التػػي 
 (.235: 1992ليا)شعباف،

كيػرل الباحػث أف المسػػاندة االجتماعيػة تقػػكـ بػدكر جػكىرم فػػي القضػاء عمػػى نظػرة يغمفيػػا  
الخجػػؿ كالحيػػاء، كتسػػاعده عمػػى االنخػػراط فػػي دائػػرة المجتمػػع المتسػػعة، كمػػا أف المجتمػػع نفسػػو ال 

لػػػة عميػػو، كىػػػذا ينظػػر إلػػى المعػػػكؽ نظرتػػو إلػػػى الشػػخص السػػميـ المعػػػافى بػػؿ عمػػػى أسػػاس أنػػو عا
يضػػاعؼ مػػف عزلػػة المعػػكؽ كانكماشػػو، كتسػػاعد المسػػاندة االجتماعيػػة بمؤسسػػاتيا المختمفػػة عمػػى 
تصحيح نظرة المجتمع نحك المعاؽ، كتقديـ كافة أشكاؿ الػدعـ كالمسػاندة مػف أجػؿ تحكيػؿ المعػاؽ 
 مف شخص يمثؿ عالة عمى المجتمع، إلى شخص متفاعؿ يساىـ في دكر يمكنو مػف خاللػو لعػب
دكر الفرد المعافى؛ كلذلؾ فإف المساندة االجتماعية تمعب دكران أساسيان يتمثؿ في الكصكؿ بالمعاؽ 

 إلى المشاركة الحقيقية داخؿ مجتمعو.
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 ت ريؼ المساندة االجتماعية:
كثيػػرة ىػػي الدراسػػات كاألبحػػاث التػػي عالجػػت دكر المسػػاندة االجتماعيػػة، نػػكرد بعضػػيا عمػػى النحػػك 

 التالي:
االجتماعيػػة تعبػػر عػػف " النظػػاـ الػػذم يتضػػمف مجمكعػػة مػػف الػػركابط كالتفػػاعالت  المسػاندة -

االجتماعية مع اآلخريف التي تتسـ بأنيا طكيمة المدل، كيمكػف االعتمػاد عمييػا كالثقػة بيػا 
عنػػدما يشػػعر الفػػرد بأنػػو فػػي حاجػػة إلييػػا لتمػػده بالسػػند العػػاطفي، كمػػا أنيػػا تتضػػمف نمطػػان 

صػمة أك المتقطعػة التػػي تمعػب دكرىػان ىامػػان فػي المحافظػة عمػػى مسػتدميان مػف العالقػػات المت
كحػػػدة الجسػػػـ لمفػػػرد، كمػػػا أف الشػػػبكة االجتماعيػػػة لمفػػػرد تػػػزكده باإلمػػػدادات النفسػػػية كذلػػػؾ 

 (.Caplan,1981: 413لممحافظة عمى صحتو النفسية)
 المسػػػاندة االجتماعيػػػة ىػػػػي إدراؾ الفػػػرد لممسػػػاندة المترتبػػػػة عػػػف عالقتػػػو االجتماعيػػػػة ذات -

األىمية كتعد تماسكان اجتماعيان نتيجة ما يتمقاه الفرد مف مساعدة مف األفراد المحيطيف بػو 
 (.54: 2009أك مف أم فرد آخر في بيئتو االجتماعية)سمطاف،

كيعرفيا كؿ مف الشناكم كعبػد الػرحمف بػأف ىػا العالقػات القائمػة بػيف الفػرد كآخػريف كالتػي  -
ما يحتػاج إلييػا، كاف ليػا أثػرنا ممطفنػا عمػى ضػغكط يدركيا عمى أنيا يمكف أف تعاضده عند

 (4: 1994الحياة )الشناكم ،كعبد الرحمف،
( بأنيػا تعنػػي إشػػباع متطمبػػات الفػػرد بمسػػاندة Cohan et alكعرفيػا كػػكىيف كآخػػركف )  -

 كدعـ البيئة 
المحيطة بو، سكاء كػاف مػف أفػراد أك جماعػات تخفػؼ مػف أحػداث الحيػاة الضػاغطة التػي  -

كتمكنػػػػو مػػػػف المشػػػػاركة االجتماعيػػػػة الفاعمػػػػة فػػػػي مكاجيػػػػة ىػػػػذه األحػػػػداث  يتعػػػػرض ليػػػػا ،
 (57: 2006كالتكيؼ معيا )دياب،

( بأنيػا درجػة شػعكر الفػرد بتػكافر المشػاركة العاطفيػة، كالمسػاندة 1996كما عرفيا حسف ) -
المادية كالعممية مف جانب اآلخػركف )األسػرة كاألقػارب، األصػدقاء، زمػالء العمػؿ، رؤسػاء 

ككػػذلؾ كجػػكد مػػف يػػزكده بالنصػػيحة كاإلرشػػاد، كتكػػكيف عالقػػات اجتماعيػػة معيػػـ  العمػػؿ(،
 (9: 1996)حسف،

 أف ىناؾ ثالثة مفاىيـ لممساندة االجتماعية ىي Barreraكيرل باريرا  -
 (:10: 2005)عمي،

الغمػػػػر االجتمػػػػاعي كيقصػػػػد بػػػػو العالقػػػػات كالػػػػركابط االجتماعيػػػػة التػػػػي يقيميػػػػا الفػػػػرد مػػػػع  -1
 في بيئتو االجتماعية. اآلخريف ذكم األىمية

 المساندة المدركة كتتمثؿ في القياـ بعممية تقكيـ معرفي لمعالقات الثابتة مع اآلخريف. -2
 المساندة الفعمية كتتمثؿ في األعماؿ التي يقدميا اآلخريف بيدؼ مساعدة شخص معيف. -3
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( المسػػاندة االجتماعيػػة عمػػى أنيػػا إشػػباع الحاجػػات Cutrona,1996: 10كمػػا تعػػرؼ ) -
اسية لمفرد مف حب كاحتراـ كتقدير كتفيػـ ، كتكاصػؿ كتعػاطؼ كمشػاركة االىتمامػات األس

كتقديـ النصػيحة، كتقػديـ المعمكمػات، كذلػؾ مػف األشػخاص ذكم األىميػة فػي حيػاة الفػرد، 
 خاصة كقت حدكث األزمات أك الضغكط.

أف حاجاتػو أما بريرا فقد ذكر أف المساندة االجتماعيػة " ىػي الدرجػة التػي يػدرؾ بيػا الفػرد  -
لممسػػػػاندة، كالمعمكمػػػػات، كالتغذيػػػػة الراجعػػػػة يمكػػػػف تمبيتيػػػػا أك اإليفػػػػاء بيػػػػا مػػػػف األصػػػػدقاء 

 (.Barrer,1983: 21كالعائمة )
 كقد حدد بريرا كانالم المساندة االجتماعية كما يأتي:

 كىي تزكيد الفرد بالمكاد المممكسة كالنقكد كاألشياء المادية األخرل. المساعدة المادية: -1
كىػػػي االشػػػتراؾ مػػػع الفػػػرد بميمػػػات مػػػف خػػػالؿ أداء عممػػػي كفعمػػػى  اعدة السػػػمككية:المسػػػ -2

 كجسمي.
ظيػػػار  التفاعػػػؿ الحميمػػػي: -3 تفاعػػػؿ المػػػكدة كسػػػمكؾ اإلرشػػػاد غيػػػر المكجػػػو، كاإلصػػػغاء كا 

 التقدير كاالىتماـ كالتفيـ.
 كىك تقديـ النصيحة كالمعمكمات كالتكجييات. التكجيو: -4
بالتغذيػػة الراجعػػػة مػػف خػػػالؿ مراجعػػة كتقيػػػيـ سػػػمككو  كىػػػي تزكيػػد الفػػػرد التغذيػػة الراج ػػػة: -5

 كأفكاره كمشاعره.
 كىك االشتراؾ في تفاعالت اجتماعية لمتسمية كاالسترخاء.  التفاعؿ االجتماعي: -6

(Barrera & Ainlay,1983: 135-136) 
اندة االجتماعيػة يػتمخص فػي أنيػا مف خالؿ التعريفات السابقة يخمص الباحث إلى أف مفيـك المس

مكعة الػركابط كالعالقػات التػي تػربط الفػرد بمحيطػو سػكاء كػانكا أصػدقاء أك أقربػاء أك مؤسسػات مج
 ككالعمميػػة مػػنيـ عنػػد حاجتػػو إلييػػا كالتػػي مػػف خاللػػو يمكنػػو إيجػػاد المسػػاندة االجتماعيػػة العاطفيػػة 

المسػػػاندة النفسػػػية كاالجتماعيػػػػة، مسػػػاندة األسػػػرة، مسػػػاندة األصػػػدقاء، مسػػػػاندة تتضػػػمف كػػػؿ مػػػف )
  معمكمات(.ال
 

 أىمية المساندة االجتماعية:
إف المساندة االجتماعية ليا دكراف أساسياف في حياة الفرد، دكر إنمائي كدكر كقائي، ففي 
الػػدكر اإلنمػػائي: يكػػكف األفػػػراد الػػذيف لػػدييـ عالقػػػات اجتماعيػػة يتبادلكنيػػا مػػػع غيػػرىـ أفضػػؿ مػػػف 

قػات، كفػي الػدكر الكقػائي: فػإف المسػاندة ناحية الصحة النفسية عف غيرىـ ممف يفتقدكف ىػذه العال
االجتماعيػػة تسػػاعد عمػػى مكاجيػػة أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة بأسػػاليب إيجابيػػة كفعالػػة، فاألشػػخاص 
الػػذيف يمػػركف بأحػػداث مؤلمػػة تتفػػاكت اسػػتجاباتيـ لتمػػؾ األحػػداث تبعػػان لتػػكفر المسػػاندة كالعالقػػات 
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بات نفسػػية كممػػا نقػػص مقػػدار المسػػاندة االجتماعيػػة الجيػػدة، حيػػث يػػزداد احتمػػاؿ التعػػرض الضػػطرا
االجتماعية كمان كنكعان، فحجـ المساندة كمستكل الرضا عنيا لو دكره المؤثر في كيفية إدراؾ الفػرد 

 (.4: 1994لضغكط الحياة المختمفة كأساليب مكاجيتو كتعاممو معيا)الشناكم، كعبد الرحمف،
الذم ينشأ كسط أسر مترابطة  ( إلى أف الفردSarsson et alكيشير )سارسكف كآخركف 

تسكد المكدة كااللفػة بػيف أفرادىػا ، يصػبحكف أفػرادا قػادريف عمػي تحمػؿ المسػؤكلية، كلػدييـ صػفات 
قيادية، لػذا نجػد المسػاندة تزيػد مػف قػدرة الفػرد عمػي مقاكمػة االحبػاط ، كتقميػؿ مػف المعانػاة النفسػية 

ا ميمػػا فػػي الشػػ نيػػا تمعػػب دكر ن فاء مػػف االضػػطرابات النفسػػية كمػػا تسػػاىـ فػػي حياتػػو االجتماعيػػة، كا 
في التكافؽ االيجابي، كالنمػك الشخصػي لمفػرد، ككػذلؾ تقػي الفػرد مػف اآلثػار الناتجػة عػف األحػداث 
الضاغطة، كأنيا تخفؼ مف حدة ىذه اآلثار كعميو فاف ىناؾ عنصريف ميميف ينبغي اخػذىما فػي 

شخاص في حياتو، يمكػف أف يعتمػد عمػييـ االعتبار كىما: إدراؾ الفرد أف ىناؾ عددا كافيا مف اال
دراؾ الفرد درجة الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو، كاعتقاده فػي ؾ فايػة ككفػاءة  عند الحاجة، كا 
كقكة المساند ة، كىذاف العنصراف مرتبطاف ببعضيما كيعتمداف فػي المقػاـ األكؿ عمػي الخصػائص 

 (.569 :1998الشخصية التي يتسـ بيا الفرد )عبد الرازؽ، 
 (:54: 2010مف خالؿ ما تقدـ تبرز أىمية المساندة االجتماعية بأنيا )عكدة،

 . تؤثر بطريقة مباشرة عمى سعادة الفرد .1
. المسػػػاندة االجتماعيػػػة تزيػػػد مػػػف قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى المقاكمػػػة كالتغمػػػب عمػػػى االحباطػػػات ، كحػػػؿ 2

 المشكالت بطريقة جيدة .
عد عكاقػػػب األحػػػداث الصػػػادمة كالضػػػاغطة عمػػػى الصػػػحة . المسػػػاندة االجتماعيػػػة تخفػػػض كتسػػػتب3

 النفسية .
 . المساندة االجتماعية تساعد الفرد عمى تحمؿ المسؤكلية ، كتبرز الصفات القيادية لو.4
. المسػاندة االجتماعيػػة ليػػا قيمػػة شػػفائية مػػف األمػراض النفسػػية التػػي تسػػيـ فػػي التكافػػؽ االيجػػابي 5

 كالنمك الشخصي .
 تماعية تقكـ بميمة حماية تقدير الشخص لذاتو كمقاكمة األحداث الصادمة.. المساندة االج6
. المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة تخفػػػػؼ مػػػػف كقػػػػع الصػػػػدمات النفسػػػػية ، كتخفػػػػؼ مػػػػف أعػػػػرا ض القمػػػػؽ 7

 كاالكتئاب.
. المساندة االجتماعية تزيد مف شعكر الفرد بالرضا عف ذاتو ، كعف حياتو مما يتسنى لػو تقػدير 8

 ذاتو الحقنا.
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 أىـ نماذج المساندة االجتماعية:
لممساندة االجتماعية أنمكذجيف رئيسييف يفسراف الدكر الذم تقػكـ بػو المسػاندة االجتماعيػة 

 (:Buunk & Horrens, 1992: 449حسب ما ذكر بانؾ كىكرنز )
 أكالن: أنمكذج األثر الرئيس لممساندة االجتماعية:

كجية )عمـ االجتماع( المساندة االجتماعية ىذا األنمكذج المساندة مف كجية نظر سكسيكل
في ضكء عدد كقكة عالقات الفرد باآلخريف في بيئتو االجتماعية بمعني درجة التكامؿ االجتماعي 
لمفرد أك حجـ كتركيب الشػبكة االجتماعيػة لمفػرد بأنيػا قػد ترفػع مػف مسػتكل الصػحة النفسػية بتقػديـ 

بالسمكؾ الصحي، كاإلبقاء عمى أداء ثابت خالؿ فتػرات  أدكار ثابتة باعثة عمى المكافأة، كاالرتقاء
 التغير السريع.

 ثانيان: األنمكذج الكاقي )المخفؼو:
يعتبػػر المسػػاندة االجتماعيػػة أحػػد المتغيػػرات النفسػػية االجتماعيػػة المعدلػػة، أك الممطفػػة، أك 

سػػاندة تػػرتبط الكاقيػػة لمعالقػػة بػػيف أحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة كاإلصػػابة بػػالمرض عمػػى اعتبػػار أف الم
سمبيان بالمرض، فمف خالؿ المساندة االجتماعيػة التػي يتمقاىػا الفػرد مػف أعضػاء أسػرتو كأصػدقائو، 
 كالمتمثمة في العالقات الدافئة الحميمة تقؿ نسبة األشخاص الذيف يتعرضكف لإلصابة بالمرض. 

 ثالثان: نمكذج االرتباط:
مسػػػاندة االجتماعيػػػة التػػػي يقػػػدميا ( مؤسػػػس نظريػػػة االرتبػػػاط أف الBowlbyكيػػرل بػػػكلبي ) 

األىػػؿ كاألصػػدقاء ال تعػػكض الفػػرد عػػف الػػنقص الكبيػػر الػػذم يكػػكف حػػدث لػػو بسػػبب فقػػد شػػخص 
 عزيز ألنو فقد الشخص الذم يمثؿ االرتباط.

 كىناؾ نكعاف مف الشعكر بالكحدة النفسية ىما: 
 الشعكر بالكحدة الكجدانية. -1
 الشعكر بالكحدة االجتماعية. -2

-جتماعية تؤثر فقط في الشعكر بالكحدة االجتماعية أما الحالة الزكاجيػة )متػزكجكالمساندة اال
أرمػػؿ( فيػػي تػػؤثر فػػي الشػػعكر بالكحػػدة الكجدانيػػة، كذلػػؾ ألف غيػػاب االرتبػػاط الكجػػداني مػػع الشػػكؿ 
الػػذم يتعمػػؽ بػػو الفػػرد يػػؤر عمػػى الشػػعكر بالكحػػدة االجتماعيػػة، كىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػي أيػػدت 

كاعتبرت أف تعبير الفرد عف خبراتو الكجدانية سكاء بالكتابة أك الحديث يؤدم إلى  نمكذج االرتباط
 (.14: 2001التحسف في حالتو الصحية البدنية أك النفسية)إبراىيـ،

 راب ا: النمكذج الشامؿ:
( كتـ إعادة تطكيره في عاـ Liberman & Pearlinكضع ىذا النمكذج ليبرماف كبيرلف ) 
المسػػػاندة االجتماعيػػػة يمكػػػف أف تحقػػػؽ تأثيرىػػػا حتػػػى قبػػػؿ كقػػػكع الحػػػدث  (، كىػػػك يػػػرل أف1981)

 الضاغط عمى النحك اآلتي:
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 يمكف أف تحد المساندة االجتماعية مف احتمالية كقكع الحدث الضاغط. -
إذا كقػػع الحػػدث الضػػاغط فػػإف المسػػاندة مػػف خػػالؿ تفاعميػػا مػػع العكامػػؿ ذات األىميػػة قػػد  -

 ث، كمف ثـ تمطؼ أك تخفؼ مف التكتر المحتمؿ.تعدؿ أك تغير مف إدراؾ الفرد لمحد
إذا كقػػع الحػػدث الضػػاغط فػػإف المسػػاندة مػػف خػػالؿ تفاعميػػا مػػع العكامػػؿ ذات األىميػػة قػػد  -

 تعدؿ أك تغير مف إدراؾ الفرد لمحدث، كمف ثـ تمطؼ أك تخفؼ مف التكتر المحتمؿ.
مكػف لممسػاندة إذا كصؿ التكتر إلى درجة تجعؿ الحدث المتكقع يغير مف كظػائؼ الػدكر ي -

 أف تؤثر عمى العالقة بيف الحدث الضاغط كاإلجياد المصاحب.
يمكػػف أف تػػػؤثر المسػػاندة االجتماعيػػػة فػػي اسػػػتراتيجيات المكاجيػػة أك التعامػػػؿ مػػع الحػػػدث  -

 الضغط، كبذلؾ تعدؿ مف العالقة بيف الحدث كما يسببو مف إجياد.
ؿ شخصية مثؿ تقدير الذات بمقدار الدرجة التي ينحدر عندىا الحدث الضاغط فإف عكام -

 (.324، 1999تجعؿ في إمكانية المساندة أف تعجؿ مف ىذه اآلثار)عبد الرحمف،
 

كقد تناكؿ الباحثكف نظريات المساندة االجتماعية مف منظكر آخر عمى النحك التالي كما جاء في 
  : Buunk& Hooren) (457_445 , 1992دراسة 

 ادؿ االجتماعي _ نظرية المقارنة االجتماعية كالتب1
عمى العالقة بيف الخكؼ كاالندماج: أف  Schachterتكضح األبحاث التي قاـ بيا     

الخكؼ الناتج عف التعرض لصدمة كيربائية لو آثار لدل األفراد الخاضعيف لمتجربة مثؿ رغبة 
الشخص في االنتظار مع شخص آخر قد يككف في نفس المكقؼ ، إال أف بعض األبحاث التي 

أكضحت أف الميؿ إلى البحث عف صحبة    Sarnoff  &Zimbardoت مثؿ بحث :اجري
اآلخريف يتناقص في ظؿ حدكث العديد مف المكاقؼ المحرجة إذ تكصؿ إلى أف القمؽ مثؿ )مص 
زجاجة الرضع( مقابؿ الخكؼ قد أدل إلى خفض معدؿ االندماج ، إذ أف الخكؼ مف الرفض 

الفرد في االنتظار بمفرده عندما يشعر بالحرج ، كما أف  االجتماعي كاف ىك المسيطر عمى رغبة
كجكد انفعاالت كجدانية قكية يقمؿ مف ميؿ الفرد إلى التحدث مع اآلخريف ، كقد ركزت بعض 
األبحاث عمى دكر التعزيز الذاتي في مكاقؼ الضغط فعندما يكاجو األفراد تيديدان فإنيـ يشترككف 

منيـ في محاكلة السترجاع كيؼ ينظركف إلى أنفسيـ في مقارنات باألشخاص األقؿ كفاءة 
)عندما يكاجو الفرد مرضان خطيران فإنو يميؿ إلى مقارنة كضعو بالذيف يكاجيكف أمراضان أخطر 

 (.18: 2012كظركفان أشد سكءنا( )الكردم،
نظرية التبادؿ االجتماعي-2  

نظريات التبادؿ   ينظر إلى العالقات مف خالؿ نظرية التكافؤ التي تعتبر مف أىـ   
االجتماعي عمى أنيا تتككف مف تبادؿ المصالح كالفكائد ، أم أف األفراد المشتركيف في عالقة 
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تبادؿ يفترضكف أف تقديـ فائدة أك منفعة يرتبط بتمقي الفرد منفعة أخرل في المقابؿ ، كأف تمقي 
ؿ في ىذا التبادؿ المتكقع يؤدم منفعة ييعد دىٍينان ممزمان بإعادة تقديـ منفعة في المقابؿ ، كأم خم

إلى ردكد فعؿ كجدانية سمبية ، كمف بيف العكامؿ اليامة التي تؤثر عمى أىمية تمؾ االعتبارات 
نكعية العالقة إذ أف التكافؤ ميـ في عالقات العمؿ )عالقات ميمزمة( ككذلؾ في العالقات الكدية 

 )عالقات األصدقاء( . 
 (31: 2003الصباف،)   

 ر السمبية لممساندة االجتماعية _ اآلثا1
 اآلثار المباشرة التي تشمؿ التأثير اإليجابي لممساندة سكاء كاف الفرد يتعرض لمضغط أـ ال.  -1
اآلثار المخففة التي تشير إلى أف مستكل مرتفعا مف المساندة يحمي الفرد مف العكاقب  -2

 السمبية لمسببات الضغط .
طار المساندة االجتماعية كجكد آثار سمبية إلى جانب اآلثار كمف المالحظات المحيرة في إ   

المخففة ، كما أف جميع اآلثار المخففة تحكلت إلى نقيض ما كاف متكقع منيا ، حيث ظير أف 
العالقة بيف مصادر الضغط كاستجابتو كانت أعمى بيف األفراد الذيف تكفرت ليـ أنظمة مرتفعة 

د الذيف انعدمت لدييـ ىذه األنظمة ، كما أف األفراد الذيف تقع مف المساندة االجتماعية عف األفرا
عمييـ مسئكلية كبرل تجاه اآلخريف في العمؿ كانكا أكثر اكتئابان عندما أظير زمالءىـ كرؤساءىـ 
المزيد مف  المساندة ، أم أف المساندة قد أدت إلى زيادة الضغط بدالن مف تخفيفو ، كقد تكصؿ 

Kleber)  &(Marcelissen  إلى أف المساندة االجتماعية كانت مرتبطة بزيادة االكتئاب
النفسي، كما أف االندماج مع اآلخريف يؤدم إلى زيادة الضغط ، كبالذات في المكاقؼ التي 

 تتضمف انفعاالت قكية كتجارب مثيرة  لمحرج .
 
 ض ؼ ال القات كالمساندة االجتماعية في كجكد الضغط  -2
غط قد يؤثر بشكؿ سمبي عمى مقدار المساندة االجتماعية المتاحة إف حدكث مسببات الض   

لمفرد ، مما يؤدم إلى خفض ىذا العامؿ الميـ في عممية التأقمـ  في الكقت الذم يككف مطمكب 
في دراسة طكلية عمى  (Marcilessen , Winnubst , Buunk , Wolf)بشدة ، كقد كجد 

الكجدانية كالقمؽ كانت مصدر تأثير عمى المساندة مجمكعة مف العماؿ كالمكظفيف أف الشكاكم 
االجتماعية المقدمة مف زمالء العمؿ ، حيث تمقى العماؿ الذيف ظيرت عمييـ ىذه األعراض 
بشكؿ كبير مساندة أقؿ مف زمالئيـ ، أم أف المساندة المقدمة مف الزمالء تأثرت سمبيان بسبب 

لى آثار سمبية عمى الضغط ، إذ أف األشخاص التكتر كىناؾ العديد مف العمميات التي تؤدم إ
الذيف تـ إثارة حالة مزاجية فييـ ينظركف إلى اآلخريف بشكؿ أقؿ إيجابية ممف يتمتعكف بحالة 
مزاجية إيجابية ، كما أف ظركؼ ضغط العمؿ قد تقمؿ مف اندماج الفرد مع اآلخريف بسبب 
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لفرد الذم يعاني مف الضغط إلجياد الخكؼ مف أف يبدك غير كؼء ، كاآلخريف قد يبتعدكف عف ا
الفرد مقدـ المساندة ، فاألفراد الذيف يعانكف مف الضغط يتجنبيـ اآلخركف مما يؤدم إلى عزلتيـ 

 في النياية . 
 
 اآلخركف   تقديـ المساندة بصكرة أكبر مف تمقييا كتمقييا بصكرة أكبر مما يتمقاىا -3
مقاىا اآلخركف نتيجة لبعض الظركؼ كلطبيعة حياتيـ بعض األفراد يتمقكف مساندة أكبر مما يت   

، كلذلؾ فإف بعض األفراد يقدمكف المساندة بصكرة أكبر مما يتمقكنيا في حيف يتمقى بعضيـ 
اآلخر المساندة بصكرة أكبر مما يقدمكنيا ، لذلؾ البد مف إحداث تكازف عمى المستكل الجماعي 

( أف غالبية األفراد Buunk  et alة ، كقد كجد )في متكسط مقدار المساندة المقدمة كالمتمقا
يقدمكف قدران مف المساندة أكبر مف التي يتمقكنيا مف زمالئيـ ، كفي تناقض صريح مع ىذه 
النتائج فعندما يقارف األفراد بيف المساندة االجتماعية التي يتمقكنيا ، كالتي يتمقاىا اآلخريف فإنيـ 

&   (Tennenساندة المتاح ليـ دكف اآلخريف ، كما كجد يبالغكف نسبيان في تقدير معدؿ الم
(Affleck  أف النساء الالتي يعانيف مف مشاكؿ في الخصكبة يعتقدف أنيف بحاجة إلى مساندة

 (17: 2012اجتماعية أكبر مف تمؾ التي تتمقاىا النساء األخريات .)الكردم،
 أشكاؿ المساندة االجتماعية :

 . المساندة االنف الية:1
مؿ كافػػة أنػػكاع الرعايػػة االنفعاليػة التػػي يتمقاىػػا الشػػخص مػف اآلخػػريف ، كالتػػي تشػػتمؿ كتشػ

 عمى الرعاية، كالثقة، كالقبكؿ، كالتعاطؼ كالمعاضدة كالمؤازرة .
 . المساندة األدائية:2

كالتي تككف مف خالؿ إلحاؽ الشخص المسند بعمػؿ يتناسػب مػع امكانياتػو كقدراتػو، ككمػا 
 يحؿ الفرد مشكالتو عف طريؽ تزكيده ببعض النقكد اك اليدايا المممكسة.تشمؿ عمى محاكلة أف 

 . المساندة بالم مكمات:3
كالتي تككف مف خالؿ النصائح كالمعمكمات الجيدة كالمفيدة، كتعميـ ميارة حؿ المشكالت، 
عطائػػػو معمكمػػػات يمكػػػف أف تفيػػػده كتسػػػاعده فػػػي عبػػػكر مكقػػػؼ صػػػعب اك اتخػػػاذ قػػػرار فػػػي كقػػػت  كا 

 (.24: 1994لشناكم،كعبد الرحمف، الخطر ) ا
 . المساندة الركحية:4

كالتي تتمثؿ في قراءة القرآف الكريـ كالعمؿ ب السنة المطيرة ، كأداء العبادات كمع الرفقة 
 اإليمانية كالتي تمكف الفرد مف احتماؿ المكاقؼ الصادمة كمكاجية الخطر برضا نفسي

 (.19: 1983)عمكاف،       
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 جتماعية:. المساندة اال5
كالتػػػػي تنطػػػػكم عمػػػػى مػػػػا يقدمػػػػو األصػػػػدقاء لبعضػػػػيـ الػػػػبعض فػػػػي كقػػػػت الشػػػػدة )ديػػػػاب ، 

 (:Dack( إلى أنكاع المساندة االجتماعية في محكريف . كيشير داؾ ) 2006:62
 . المساندة المادية:1

 كيقصد بيا المساعدة عمى تحمؿ اعباء الحياة اليكمية .
 . المساندة النفسية:2

االراء الشخصية كتأكيد صحتيا . كرغـ اىمية ىذيف النكعيف مف كتشمؿ عمى تصديؽ 
 (64: 1996المساندة اال انيما يتفاكت اف مف ظرؼ الخر كمف عالقة الى اخرل )دسكقي ، 

 ( ىي:1985، كيصنؼ ككىيف ككليز)Kohen & welesالمساندة االجتماعية الي أربع فئات )
 . المساندة بالم مكمات:1

اندة يسػػػاعد فػػػي تحديػػػد كتفيػػػـ آليػػػة التعامػػػؿ مػػػع األحػػػداث المشػػػكمة كىػػػذا النػػػكع مػػػف المسػػػ
 الضاغطة، كيطمؽ عمييا احيانا النصح كمساندة التقدير كالتكجيو المعرفي .

 . مساندة التقدير:2
كىػػذا النػػػكع مػػف المسػػػاندة يكػػػكف فػػي شػػػكؿ معمكمػػات، بػػػاف ىػػػذا الشػػخص مقػػػدر كمقبػػػكؿ، 

ـ مقػدركف لقيمػتيـ الذاتيػة كخبػراتيـ كانيػـ مقبكلػكف كيتحسف تقػدير الػذات بػاف ننقػؿ لألشػخاص انيػ
بالرغـ مف أم صعكبات اك اخطاء شخصية، كىذا النػكع مػف المسػاندة يشػار اليػو ايضػا بمسػميات 
مختمفػػػة مثػػػؿ: المسػػػاندة النفسػػػية، كالمسػػػاندة التعبيريػػػة، كمسػػػاندة تقػػػدير الػػػذات، كمسػػػاندة التػػػنفس، 

 كالمساندة الكثيقة .
 ئية:. المساندة اإلجرا3

 كتشتمؿ عمي تقديـ العكف المالي كاالمكانات المادية كالخدمات اؿ الزمة، كقد يساعد ىذا
العػػكف فػػي تخفيػػؼ الضػػغط عػػف طريػػؽ الحػػؿ المباشػػر لممشػػكالت االجرائيػػة، اك عػػف طريػػؽ اتاحػػة 
الكقػػػػت لمفػػػػرد المتمقػػػػي لمخدمػػػػة اك العػػػػكف لألنشػػػػطة، مثػػػػؿ : االسػػػػترخاء اك الراحػػػػة، كيطمػػػػؽ عمػػػػي 

 االجرائية احيانا مسميات، مثؿ العكف، المساندة المادية، المساندة المممكسة . المساندة
 . الصحبة االجتماعية:4

 كتشتمؿ قضاء بعض الكقت مع االخريف في انشطة الفراغ كالتركيح، كىذه المساندة قد
تخفػػػؼ الضػػػػغكط مػػػف حيػػػػث انيػػػا تشػػػػبع الحاجػػػة الػػػػي االنتمػػػاء كاالتصػػػػاؿ مػػػع اآلخػػػػريف، ككػػػػذلؾ 

ة عمػػي أبعػػاد الفػػرد عػػف االنشػػغاؿ بالمشػػكالت، اك عػػف طريػػؽ تيسػػير الػػج كانػػب الكجدانيػػة المسػػاعد
 )الشػناكم، المكجبة، كيشار إلػى ىػذا النػكع مػف المسػاندة احيانػا بػأف ىػا مسػاندة االنتشػار كاالنتمػاء

( فػي تصػنيفو لممسػاندة االجتماعيػة الػي Haws( كاشػار ىػاكس )41-40: 1994كعبد الرحمف، 
  -عدة انكاع كىي:انيا تأخذ 
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 . المساندة االنف الية:1
 كتشتمؿ عمي الرعاية االنفعالية التي يتمقاىا الشخص اك يمكف أف يتكقع أف يتمقاىا مف

 اآلخريف، التي تشتمؿ عمي الرعاية، كالثقة، كالقبكؿ، كالتعاطؼ .
 . المساندة االدانية:2

أف يتمقاىا مف اآلخريف، مف خالؿ  كالتي تشتمؿ عمي المساندة التي تتمقاىا الفرد أك يتكقع
 الحاقة بعمؿ يتناسب مع امكانياتو ، ككذلؾ مساندتو بالماؿ .

 . المساندة بالم مكمات:3
كالتي تنطكم عمي المساندة التي يتمقاىا أك يتكقع أف يتمقاىا الفرد مف اآلخريف مػف خػالؿ 

الػػي حػػؿ مشػػكمة أك مكقػػؼ إعطائػػو نصػػائح أك معمكمػػات جديػػدة كمفيػػد ة، أك تعمػػيـ ميػػار ة تػػؤدم 
 ضاغط.

 . مساندة األصدقاء:4
كالتػػػي تنطػػػكم عمػػػي مػػػا يمكػػػف أف يقدمػػػو األصػػػدقاء لبعضػػػيـ الػػػبعض كقػػػت الشػػػدة )عبػػػد  

 (.16: 1998الرازؽ، 
 ( المساندة االجتماعية في أربعة أنكاع كىي : Jenkesكقد أجمؿ جنكيز )

 . المساندة الكجدانية:1
ف في كقكؼ الناس معو، كمشاركتيـ لو أفراحػو ، كالثنػاء كىي مساندة نفسية يجدىا اإلنسا 

عميػػػػػو فػػػػػي السػػػػػراء، كفػػػػػي عبػػػػػارات المكاسػػػػػاة كالشػػػػػفقة فػػػػػي الضػػػػػراء، فيجػػػػػد فػػػػػي تينئػػػػػة النػػػػػاس لػػػػػو 
كاالستحسػػاف، كالتقػػدير، كالتقبػػؿ، كالحػػب المتبػػادؿ، كيجػػد فػػي مكاسػػاتيـ لػػو التخفيػػؼ مػػف مشػػاعر 

 فيما أصابو بطريقة تفاؤلية، فييا رضا بقضاء ا هللالتكتر كالقمؽ كالجزع، كالتشجيع عمي التفكير 
 كقدره، مما يجعمو يشعر بالثقة مع نفسو كالناس .

 . المساندة الم نكية أك اإلدراكية:2
كىي مساندة نفسية أيضػا، يجػدىا اإلنسػاف فػي كممػات حػيف الثنػاء عميػو فػي السػراء، كفػي  

 كالتقدير كالتؼ اؤؿ كالتقبؿ في تينئتيـ لو عبارات المكاساة كالشفقة في الضراء، فيجد االستحساف
 كالتخفيؼ مف مشاعر التكتر كالقمؽ بمكاساتيـ لو.

كىػػي مسػػاندة فكريػػة عقميػػة تقػػكـ عمػػي النصػػح كاإلرشػػاد سػػاندة التبصػػيرية أك الم مكماتيػػة:.الم3
ر كتقديـ المعمكمات التي تساعد اإلنساف عمي فيـ المكقؼ بطريقة كاقعية مكضكعية ، كتجعمو أكث

تبصرا بعكامؿ النجاح أك الفشؿ فيزداد قػدرة عمػي مكاصػمة النجػاح كعمػي تحمػؿ الفشػؿ كاإلحبػاط ، 
 يساعده عمي تحكيؿ الفشؿ إلي نجاح . بؿ قد يجد في النصائح ما

 . المساندة المادية أك المساندة ال ممية:4
 ناس لوكىي مساندة مباشرة كفاعمو في المكقؼ، كيحصؿ عمييا اإلنساف مف مساعدة ال 
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بػػػاألمكاؿ كاألدكات ،أك مشػػػاركتو فػػػي بػػػذؿ الجيػػػد، كتحمػػػؿ المكقػػػؼ، كتخفيػػػؼ المسػػػؤلية، كتقميػػػؿ 
الخسػػائر، كتقػػدـ المسػػاندة الماديػػة فػػي صػػكرة ىػػدايا أك مػػنح أك قػػركض ميسػػرة أك أشػػياء عينيػػة أك 

 التطكع في عمؿ يزيد الفرح في السراء أك يخفؼ التكتر كاأللـ في الضراء 
 (.197: 2000)مرسي،    

كيرل الباحث أف المساندة االجتماعية تظير في أبيػى تجمياتيػا عنػد شػعكر اآلخػريف بحاجػة الفػرد 
إلييا كتقدـ بأحسف صكرىا، كقد يعمـ القائمكف عمػى مؤسسػات الرعايػة بشػكؿ عػاـ أىميػة المسػاندة 

ة كالتي تمثؿ االجتماعية كال يمكف أف يستقيـ حاؿ مف يتطمعكف إلى الرعاية بدكف مساندة اجتماعي
العمػػكد الفقػػرم الػػذم يفصػػؿ بػػيف شػػعكر الفػػرد بقيمتػػو فػػي المجتمػػع الػػذم يعػػيش فيػػو كبػػيف شػػعكره 
باإلىمػػاؿ الػػذم قػػد يالقيػػو نتيجػػة عػػدـ اىتمػػاـ المجتمػػع بمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت، لػػذلؾ كانػػت المسػػاندة 

ي تقدـ خدماتيا االجتماعية إحدل أىـ الركائز األساسية لعمؿ المؤسسات االجتماعية كالنفسية كالت
 لممسترشديف بشتى أنكاعيـ كأشكاؿ إعاقاتيـ .     

 
 اإلسالـ كالمساندة االجتماعية:

لقد أسند اإلسالـ أىمية لمتكافؿ كالرحمة كالمساندة بيف الناس، كاألمر باإلحساف لمكالديف 
امى، لما ينتابيـ مف كبر كضعؼ ككفاء لبعض ما قدما لالبف، ثـ ينتقؿ إلى ذم القربى كاليت

كالمساكيف، كالجار القريب، كالجار األجنبي، كابف السبيؿ. كما يفرض اإلسالـ عمي القادريف زكاة 
 في أمكاليـ ترد إلى الفقراء مف المسمميف.

كفيما يمي عرض لبعض ما كرد في اليدم اإلسالمي مما يدخؿ في المساندة  
 (.46: 1994االجتماعية )الشناكم كعبد الرحمف، 

 ت اكف عمى البر كالتقكل كعدـ الت اكف عمى اإلثـ كال دكاف: الحض عمى ال .1
كالبر كالتقكل كممتاف جامعتاف تشمالف كؿ صالح مف السمكؾ ابتغاء كجو اهلل كطمعا في 
رحمتو كخكفا مف عذابو، كبذلؾ فإف أم مساعدة يبدييا إنساف نحك إنساف آخر في إطار البر 

 اكف.كالتقكل ىي بال شؾ مما يدخؿ في ىذا التع
 ال القات االجتماعية:  .2

يأمر اإلسالـ أبناءه بعقد عالقات طيبة مف اآلخريف كخاصة مع مف يشارككننا الديف، 
كفي نفس الكقت ال يمنع أف يمد اإلنساف يد المساعدة لغير المسمـ طالما أنو لـ يعادم أك 

مىٍقنىاكيـ مِّف ذىكىرو يحارب. كيمتد التعاكف في الخير إلى أف يشمؿ البشر جميعان. "يأىيُّيىا ال نَّاسي ًإنَّا خى
ـٍ " )الحجرات، اآلية:  ـٍ ًعندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّ أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي  (.13كىأينثىى كىجى

ككانت حادثة اليجرة مف أكبر الدركس في المساندة التي يمكف أف نستسقييا مف التاريا، 
المكاساة كالمؤازرة كالمساندة في المكقؼ الذم اتخذه األنصار تجاه المياجريف. كلقد  حيث تجمت
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شبو الرسكؿ }صمى اهلل عميو كسمـ{ المسمميف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ باالستجابة 
العضكية التمقائية لمجسد الكاحد الذم يؤثر بعضو في بعض، فعف النعماف بف بشير رضي اهلل 

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : } مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ عنو عف النبي 
 (.481: 1993الجسد إذا اشتكى شيئا تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى { )السفاريني، 

 ·التكاصي بالمرحمة:  .3
كذلؾ فإف اإلسالـ يكصي أتباعو بالرحمة كالتراحـ كما يكصييـ بالحؽ كيكصييـ بالصبر 

طعاـ كبكؿ  مكاـر األخالؽ، كيصفيـ بالتراحـ فيما بينيـ. فاإلسالـ يكصي بتحرير الرقاب، كا 
 الطعاـ، في كقت الشدائد لميتامى، كالمساكيف، كالتكاصي بالصبر.

 الكاجبات االجتماعية: .4
يمـز اإلسالـ أبناءه بكاجبات اجتماعية يفيد بيا بعضيـ البعض إما في اتصاؿ مباشر أك 

فالزكاة ركف أساس مف أركاف اإليماف كىي محددة مقدارا كمصارفا، كىي  اتصاؿ غير مباشر،
أيضا تساعد عمي تنمية مشاعر المكدة بيف األغنياء كالفقراء كتزيؿ الحكاجز التي يضعيا الماؿ 

 كما تزيؿ اإلحباطات كمشاعر الحقد الصراعات الطبقية.
ميػػػاؿ كلقػػػد أرسػػػى اإلسػػػالـ مبػػػادئ المػػػركة، كالغيػػػرة، كاإليثػػػار، كال طاعػػػة لءبػػػاء كالرحمػػػة لألبنػػػاء كا 

 المقترض لكقت ميسرة كتحريـ الربا كالتكاصي بالجار 
 (54-46: 1994) الشناكم ك عبد الرحمف، 

خالصة القكؿ: يتمثؿ في القيمة النفسية التي قد تظير نتيجة لممساندة االجتماعية التي 
كال شؾ بأف ىناؾ أشكاؿ عديدة تقدـ لممسترشديف كالمرضى ذكم اإلعاقة الحركية  بشكؿ عاـ 

لإلعاقة النفسية أىميا كالذم يمقى قبكؿ جميع العامميف في الحقؿ النفسي كاالجتماعي ىك أف 
اإلىماؿ االجتماعي الكاسع كالكبير باإلضافة لمصكرة النمطية التي يضعيا مجتمعنا الفمسطيني 

النفسية لذكم اإلعاقات  سيما في قطاع غزة بشكؿ خاص ىك المسبب الحقيقي العتالؿ الصحة
الحركية حيث يظير في عيكف الكثير مف األقارب كاألصدقاء نظرة الشفقة أك النظرة التي قد 
ف غابت مثؿ ىذه النظرات في كاقعنا الحالي لمثؿ ىذه الفئة إال  تصؿ لالحتقار لمثؿ ىذه الفئة كا 

ماعية، كال شؾ في أف أف ذكم اإلعاقات الحركية ال ينفكف حاجتيـ الماسة لممساندة االجت
المساندة االجتماعية تنعكس بشكؿ كبير عمى ظيكر عالمات التحسيف عمى الكاقع الطبي 

 كالنفسي لممعاؽ إذا لقي المساندة االجتماعية الحقيقة مف البيئة المحيطة كالمجتمع بشكؿ عاـ .     
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 المبحث الثالث
 الرعاية االجتماعية

 
االجتماعيػػػة مػػػف المكضػػػكعات اليامػػػة التػػػي تحظػػػى ممػػػا الشػػػؾ فيػػػو أف مكضػػػكع الرعايػػػة 

باالىتمػػاـ المتزايػػد مػػف كافػػة شػػرائح المجتمػػع كمؤسسػػاتو، حيػػث تتسػػابؽ جميػػع مؤسسػػات المجتمػػع 
المػػدني كالػػدكلي فػػي تػػكفير خػػدمات الرعايػػة االجتماعيػػة، كتتنػػافس فػػي احػػتالؿ مركػػز الصػػدارة فػػي 

 تقديـ تمؾ الخدمات.
جتماعيػػة نػػابع فػػي األسػػاس مػػف اإليمػػاف بقيمػػة اإلنسػػاف كالمالحػػظ أف اىتمػػاـ بالرعايػػة اال

 كأىميتو في المجتمع، كضركرة تقديـ العكف لو كمساندتو في مختمؼ مراحمو العمرية.
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو كاف في الماضي ينظر إلى الرعاية االجتماعية عمى أنيا نكع 

ف ىػػذا المفيػػـك أصػػبح يتطػػكر إلػػى عمػػـ لػػو مػػف الصػػدقة أك اإلحسػػاف تجػػاه الفقػػراء كالمسػػاكيف، إال أ
أصػػكلو كقكانينػػو كخصائصػػو،  ك قػػد ازداد االىتمػػاـ بالرعايػػة االجتماعيػػة فػػي األلفيػػة الثانيػػة بشػػكؿ 
ممحػػػكظ، كراح يتػػػأثر بػػػالفكر األيػػػديكلكجي السػػػائد فػػػي المجتمػػػع الػػػذم تقػػػدـ فيػػػو خػػػدمات الرعايػػػة 

 االجتماعية.
 

 مفيـك الرضا:
 ت ريؼ الرضا في المغة:

: ييقػاؿ. منػو ًرضػان  أشىػدَّ  كػاف: رىٍضكان ، السخط ضد كىك ، يرضى رضي مصدر ، مقصكر:  لرضاا
ٍكتيو راضاني  (1988. )مجمع المغة العربية،المراضاة عند غمىٍبتيو: فىرىضى

 
 ت ريؼ الرضا عف خدمات الرعاية االجتماعية:

فقد تمثؿ ، الرضا شاعرتـ تقسيـ ىذه التعاريؼ حسب مكمسميات الرضا ، حيث  عريفاتتنكعت ت
جكانػب كعناصػر محػددة  و، أك قػد تمثػؿ مشػاعر الفػرد اتجػاهلشػعكر الفػرد اتجػاه عممػ محصمة كمية

بدرجة رضاه الكمي أك العاـ عف العمؿ،  أم أف رضا الفرد اتجاه عممو يمكف أف يعبر عنو ،لعممو
خدمػة قػدمت عر اتجػاه كما يمكف التعبير عنو بالرضا عف جكانب جزئية معينة تتكػكف منيػا المشػا

 ... الا.لو أك تجاه مكقؼ تعرض لو
الشػػػخص أك  مكقػػػؼ أك تكجػػػو عػػػاـ نحػػػك تجربػػػة عايشػػػيا رضػػػا المرضػػػى عػػػف الخدمػػػة المقدمػػػة:

 (Al sharif,2008,12) المريض في حقؿ الخدمات الصحية
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 كاألطبػػاء كجػػكدة الطعػػاـ المقػػػدـ اإلشػػراؼكطػػاقـ  المعػػػاؽفمػػثال يعػػد التكاصػػؿ الجيػػد بػػيف 
كالجكدة النكعية كالفنية لمفحكصات الطبية كنكعية التدريبات لدل الطاقـ ت الرعاية المختمفة اكخدم

 المؤسسػػةكسػػيكلة الكصػػكؿ لمخػػدمات العامػػة كتكفرىػػا كقمػػة كقػػت االنتظػػار، كاسػػتخداـ  التمريضػػي
فػع التكنكلكجية ككسائؿ إدارة الجكدة الشاممة، كؿ تمؾ العكامؿ تساعد عنػد تحقيقيػا عمػى ر  لمكسائؿ
طبيػػا كمينيػػا  المؤسسػػة، كىػػك مػػا يػػؤدم لرفػػع مسػػتكل خػػدمات الرعايػػةرضػػا المرضػػى عػػف  مسػػتكل
 .ابيف مثيالتيكاجتماعيان  كخدميا

الرضػػػػػا عػػػػػف الحيػػػػػاة بأنػػػػػو "تقبػػػػػؿ الفػػػػػرد لذاتػػػػػو، كأسػػػػػمكب الحيػػػػػاة التػػػػػي يحياىػػػػػا : يعػػػػػرؼ 
و كأسػػػرتو فػػػي المجػػػاؿ الحيػػػكم الػػػذم يحػػػيط بػػػو، فيػػػك متكافػػػؽ مػػػع ربػػػو كذاتػػػ( 98: 8811)الػػػديب،

الماضية، متفائالن بما ينتظره مف  اتوإنجاز عف  راضيان صدقائو كزمالئو، أل كسعيدان في عممو، متقبالن 
 .عمى تحقيؽ أىدافو قادرا، ارالقر بيئتو، فيك صاحب  عمى مسيطرامستقبؿ، 

( الرضػػا عػػف الخػػدمات بأنػػو تقيػػيـ الفػػرد لنػػكع الخػػدمات التػػي يتالقيػػا 6: 8881كيعػػرؼ الدسػػكقي )
حياتو، كيعتمد ىذا التقييـ عمى مقارنة الفرد لظركفو الحياتيػة بالمسػتكل األكؿ كيقارنػو بكضػعو  في

 النفسي كاالجتماعي كالصحي.
( الرضا عف خدمات الرعاية بأنو:" شعكر الفرد باالرتياح تجاه طبيعة الخدمة 1008كيعرؼ زايد )

كتقبمػػو لذاتػػو، كأف يكػػكف مجالػػو  المقدمػػة لػػو سػػكاء مػػف الجانػػب النفسػػي أك االجتمػػاعي أك الصػػحي
الحيػكم مشػبعان لحاجاتػو األكليػة كالثانكيػة كلديػو قػد مػف اإليمػاف بػاهلل، كأف يكػكف متكافقػان مػع أسػرتو 

 كمجتمعو"
كيشػػير الباحػػث إلػػى أنػػو حينمػػا راجػػع أدبيػػات الرضػػا عػػف خػػدمات الرعايػػة االجتماعيػػة كلػػـ 

ث بتعريؼ الرضا عف خدمات الرعاية االجتماعية يجد تعريفان يمكف نسبو لمباحثيف كعميو قاـ الباح
ىػػذه الدراسػػة حيػػث عرفيػػا: بأنيػػا اتجػػاه إيجػػابي كمكافقػػة مػػف الشػػخص المعػػاؽ إجرائيػػا يخػػدـ  تعريفػػان 

حكؿ خدمة قػدمت لػو مػف قبػؿ إحػدل مؤسسػات الرعايػة االجتماعيػة )كمؤسسػات الرعايػة الخاصػة 
، إيجابيػػػان نحػػػك تمػػػؾ المؤسسػػػاتاتجاىػػػا يتجػػػو ، كىػػػذا جعمػػػو (بالمعػػػاقيف، أك األصػػػدقاء، أك األقػػػارب

كيتضػمف كػؿ مػف )الرعايػػة االجتماعيػة، كالرعايػة النفسػية، كالرعايػػة التركيحيػة كالتأىيميػة، كالرعايػػة 
 .اإلعالمية(

 
 الرضا كعالقتو بب ض النكاحي النفسية:

ة يعتبػػر الرضػػا ىػػك أحػػد عالمػػات التكافػػؽ النفسػػي لمفػػرد، كلظػػاىرة الرضػػا أىميػػة فػػي معرفػػ 
اإلنسػػاف فػػي جكانػػب حياتػػو المختمفػػة، كبػػو يكػػكف الفػػرد أكثػػر إنتاجيػػة كأكثػػر إيجابيػػة فػػي التفاعػػؿ، 

 كأكثر استقرارا، كيرتبط الرضا ببعض النكاحي النفسية منيا:
 أكالن: الرضا ذك عالقة بالتكتر، فكمما انخفض التكتر كمما ارتفعت درجة الرضا.
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الفػػرد بكضػػعو االجتمػػاعي أك الدراسػػي أك المينػػي كممػػا زادت  ثانيػػان: عالقػػة بالتقبػػؿ، فكممػػا زاد تقبػػؿ
 درجة الرضا.

ثالثان: عالقة بالتكقع، فالرضػا مػرتبط بمػدل مػا يتكقعػو الفػرد مػف عائػد أك إثابػة نتيجػة مػا يقػكـ بػو، 
 (18-10: 1008ككمما كاف تكقع الفرد إيجابيان كاف رضاه أعمى)سميماف،

ا يػرل الباحػث عػامالن أساسػيان فػي تكافػؽ المعػاؽ كيعد الرضا عف خدمات الرعاية حسب مػ 
النفسي، كتقبمو لألحداث كالمكاقؼ التي يتعرض ليا، لذلؾ فإف انخفاض مستكل الرضػا يػدؿ عمػى 
عدـ التكافػؽ النفسػي لممعػاؽ، كالتػأـز عنػد مكاجيػة ضػغكط الحيػاة، كفػي ىػذا المجػاؿ يحػدد عسػمية 

قػػد تبمػػكرت بعػػد تقبميػػا لخػػدمات الرعايػػة  بعػػض عالمػػات الشخصػػية السػػكية كالتػػي يجػػب أف تكػػكف
 كالتي تحاكؿ أف تخمؽ تمؾ الشخصية لممعاؽ، كتتمثؿ في:

ضػية مرضػػية، التكافػؽ االجتمػاعي: حيػث تكػكف قػدرة الفػػرد عمػى قعػد صػالت اجتماعيػة را -
أك عػػػدـ  االرتيػػػابف كالتسػػػامح، كاإليثػػػار، فػػػال يشػػػكبيا العػػػدكاف أك كعالقػػػات تتسػػػـ بالتعػػػاك 

 ر اآلخريف، فيي عالقات متبادلة.لمشاع االكتراث
التكافػػؽ الػػذاتي: قػػػدرة الفػػرد عمػػػى التكفيػػؽ بػػيف دكافعػػػو المتصػػارعة تكفيقػػػان يرضػػييا جميعػػػان  -

 إرضاء متزنان.

القدرة عمى تحمؿ اإلحباط: يقصػد بػو قػدرة الفػرد عمػى الصػمكد لمشػدائد كاألزمػات، كيعنػي  -
 الذم يثير االنفعاؿ. ذلؾ أف انفعاالتو متكازنة مع حجـ المشكمة أك المكضكع

، كاسػػػتعداداتواإلنتػػػاج المالئػػػـ: حيػػػث قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى اإلنتػػػاج المعقػػػكؿ فػػػي حػػػدكد ذكائػػػو  -
كمحاكالن حؿ المشاكؿ بسمكؾ معيف، كىك يعرؼ كيػؼ يكاجػو المكاقػؼ، كقػادر عمػى إيجػاد 

 حمكؿ بديمة إذ فشؿ.

ئتػػو كيسػػعى إلػػى الجيػػكد البنػػاءة: حيػػث يسػػاىـ فػػي إحػػداث تغيػػرات إصػػالحية بنػػاءة فػػي بي -
 تغيير كاقعو إلى األفضؿ.

االسػػتقاللية: حيػػث تػػرتبط بقػػيـ إنسػػانية فريػػدة صػػميميا الحريػػة كالمسػػئكلية، فيػػي تعنػػي أف  -
يأخذ مكقفان مف ىػذا الكاقػع بإرادتػو الحػرة بحيػث يقػيـ األمػكر بػكعي كيختػار أفضػؿ البػدائؿ 

 المتاحة أمامو.

اكؿ كالضغكط التي يقابميػا الفػرد كيسػتطيع الكاقعية: يعني أف السمكؾ يكجو نحك حؿ المش -
 (102، 1002حميا كيحقؽ األىداؼ التي يتمكف مف بمكغيا. )عسمية،
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 مفيـك الرعاية االجتماعية:
لقد تعددت التعريفات التي عالجت مفيـك الرعاية االجتماعية، فمـ يتفؽ العمماء حتى ىػذه  

حيػث يعتبػر مفيػـك الرعايػة االجتماعيػة مػف  المحظة حسب مفيـك محدد نحك الرعايػة االجتماعيػة،
 المفاىيـ المركبة كاإلجرائية في نفس الكقت.

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف االتفػػػاؽ عمػػػى أف الرعايػػػة االجتماعيػػػة قديمػػػة قػػػدـ الزمػػػاف، إال أف ىػػػذا  
االتفػػاؽ كمػػا أشػػرنا لػػـ يصػػاحبو اتفػػاؽ عمػػى مفيػػكـ محػػدد، كذلػػؾ نظػػران لحداثػػة االىتمػػاـ بيػػذا العمػػـ 

إضافة إلى اخػتالؼ مضػمكنو التطبيقػي بػاختالؼ السياسػة السػائدة فػي المجتمعػات  بشكؿ خاص،
كطبيعتيا األيديكلكجية التي تحرؾ مسارىا، كالتي عمى أساسيا تختمػؼ البػرامج كاألسػاليب كالفئػات 

 التي تخدميا كفقان الختالؼ األسس النظرية التي تعتمد عمييا الرعاية االجتماعية.
كؿ مفيػـك الرعايػة االجتماعيػة مػف خػالؿ تسػميط الضػكء عمػى المفيػـك كفيما يمي سػيتـ تنػا 

 المغكم، كالمفيـك العممي التطبيقي لمرعاية االجتماعية.
 

 الت ريؼ المغكم لمرعاية االجتماعية:
يشير المفيكـ المغكم لمرعاية االجتماعية كما جاء في لساف العرب أنو مشتؽ مف )رعػى(  

( الكػػػأل كنمػػػكه، كيقػػػاؿ رعػػػى األميػػػر رعيتػػػو أم ساسػػػيا، كتػػػدبر )راع(، كأف الراعػػػي مصػػػدر )رعػػػى
 شئكنيا، كرعى األمر أم حفظو.

كيقػػػاؿ )رعػػػى عيػػػده( أم حفظػػػو، أك أف الحػػػاكـ راع لقكمػػػو أم يقػػػـك بتػػػدبير أمػػػكر رعيتػػػو  
 المسئكؿ عنيـ.

فػػػػالرعي مصػػػػدر رعػػػػي الكػػػػأل كنحػػػػكه يرعػػػػى رعيػػػػان، كالراعػػػػي يرعػػػػى الماشػػػػية أم يحكطيػػػػا  
 (.3/1676ماشية ترعى أم ترتع كتأكؿ الرعي)ابف منظكر،كيحفظيا، كال

يػدؿ  أما كممة االجتماعية فأصميا جمػع، قػاؿ ابػف فػارس: جمػع: الجػيـ كالمػيـ كالعػيف: أصػؿه كاحػد
 عمى تىضاـ الشا، يقاؿ جمعتي الشا جمعا.

 
 مفيـك الرعاية االجتماعية في االصطالح:

تماعيػػػػة، حيػػػػث كردت العديػػػػد مػػػػػف ىنػػػػاؾ عػػػػدة تعريفػػػػات كردت فػػػػي مجػػػػػاؿ الرعايػػػػة االج 
 التعريفات كالمفاىيـ حكؿ مفيـك الرعاية االجتماعية نكردىا بعضيا فيما يمي:

يعػػػرؼ " كالتػػػر فريػػػد النػػػدر" الرعايػػػة االجتماعيػػػة بأنيػػػا" نسػػػؽ مػػػف الخػػػدمات االجتماعيػػػة  -
كالمؤسسات االجتماعية مصمـ مف أجؿ تقديـ المساعدة لألفراد كالجماعات حتى يحصمكا 

مستكيات مػف الحيػاة مرضػية، أيضػان مسػاعدتيـ عمػى تكػكيف عالقػات سػميمة، كعمػى  عمى
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تقكيػػػػة أك تنميػػػػة قػػػػدراتيـ بمػػػػا يحقػػػػؽ نكعػػػػان مػػػػف التنػػػػاغـ بػػػػيف األفػػػػراد كاألسػػػػر كالجماعػػػػات 
 (.lander,1968: 3كالمجتمعات" )

ميا يعرؼ " ليندماف" الرعاية االجتماعية بأنيا:" مجمكعػة مػف الخػدمات كالبػرامج التػي تقػد -
الدكلػػة نحػػػك فئػػات معينػػػة مػػف األفػػػراد كالجماعػػات ممػػػف يحتػػاجكف إلػػػى ضػػركريات الحيػػػاة 
األساسية أك يحتاجكف إلى الحماية سكاء كانكا أفرادان أك أسران، كخاصة مف يشػكؿ سػمككيـ 

 (.18: 2004تيديدان لرفاىية المجتمع" )عمي،
ئكلية الحككميػة التػي تمػارس كيعرؼ " ىكارد رسؿ" الرعاية االجتماعية بأنيا:" مجػاؿ المسػ -

لتحقيػػؽ األمػػف كالحمايػػة كتػػكفير فػػرص التكيػػؼ االجتمػػاعي النػػاجح لمشػػعب، أم لكػػؿ مػػف 
الفػػػػرد كاألسػػػػرة إلشػػػػباع الحاجػػػػات التػػػػي ال تقػػػػكـ ىيئػػػػات أخػػػػرل بإشػػػػباعيا بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 
المساعدات المالية لممحتاج كحماية الضعيؼ كالعاجز مف االسػتغالؿ االجتمػاعي كتػكفير 

 (:3: 1980ات العالجية أك المسكنة" كبذلؾ يتضمف التعريؼ ما يمي)محمد،الخدم
كػػػؿ أنػػػكاع بػػػرامج المسػػػاعدات: المسػػػاعدات العامػػػة كمسػػػاعدات العمػػػؿ كمسػػػاعدة الفئػػػات  -أ 

 الخاصة.
 برامج الكقاية كالعالج لألحداث المنحرفيف كالمعكقيف جسميان كعقميان كذكم العاىات. -ب 
 خدمات رعاية الطفكلة. -ج 
 ية المسنيف.خدمات رعا -د 
 خدمات رعاية المصابيف بأمراض مزمنة كضعاؼ العقكؿ كاألحداث المنحرفيف. -ق 
 التأمينات االجتماعية. -ك 
 اإلسكاف االجتماعي. -ز 

كيعرؼ الدكتكر )عبد المنعـ شكقي( الرعاية االجتماعية بأنيا:" تنظيـ ييدؼ إلى مساعدة  -
ىػذا التنظػيـ عمػى أسػاس تقػديـ  اإلنساف عمى مقابمة احتياجاتو الذاتية كاالجتماعية، كيقػكـ

 (.23: 2002الرعاية عف طريؽ الييئات كالمؤسسات الحككمية كاألىمية")فيمي،
كيعػػػرؼ )أحمػػػد كمػػػاؿ أحمػػػد( الرعايػػػة االجتماعيػػػة بأنػػػو ىػػػذا الكػػػؿ مػػػف الجيػػػكد كالخػػػدمات  -

التػػي تسػػػاعد ىػػػؤالء الػػػذيف عجػػػزكا عػػػف  -الحككميػػػة كاألىميػػػة كالدكليػػػة–كالبػػرامج المنظمػػػة 
حاجػػػاتيـ الضػػػركرية لمنمػػػك كالتفاعػػػؿ اإليجػػػابي معػػػان فػػػي نطػػػاؽ الػػػنظـ االجتماعيػػػة إشػػػباع 

 (.20: 1977القائمة لتحقيؽ أقصى تكيؼ ممكف مع البيئة االجتماعية)أحمد،
كيالحظ الباحث مف التعريفات السابقة أف الرعاية االجتماعية استطاعت بمفيكميا الشامؿ    

مبادئيا كفمسفتيا بالمجتمع، بعد أف أصبحت تمارس كفؽ في العصر الحديث، أف تجسد أىدافيا ك 
األنظمة الرسمية كعبر التنظيمات االجتماعية المختمفة، لتأخذ بذلؾ طابعان شػمكليان كتكامميػان سػمت 
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بػػػو أىػػػدافيا بعيػػػدان عػػػف الربحيػػػة، كمػػػف أجػػػؿ خدمػػػة الفػػػرد مباشػػػرة، كأصػػػبحت أداة لحػػػؿ المشػػػكالت 
 ان لكقاية المجتمع مف العمؿ.االجتماعية المتعددة، كصارت منياج

كقد تباينت ىذه التعريفات، فميس ىناؾ مفيـك مكحد لمرعاية االجتماعية، كأىـ أسباب ىػذا التبػايف 
 (: 17: 2004ما يمي)أبك المعاطي،

 socialاختالؼ المتخصصيف في تعريب مصطمح االجتماعي حيث يترجمو البعض بالرفاه )-ُ
careالجتماعي.( ، كيترجمو آخركف بالخير ا 

 اختالؼ مظاىر كبرامج الرعاية االجتماعية مف مجتمع آلخر.-ِ
 اختالؼ األسس النظرية التي يتـ في ضكئيا تقديـ الرعاية االجتماعية.-ّ
االخػػػتالؼ فػػػي األىػػػداؼ الرئيسػػػية لمرعايػػػة االجتماعيػػػة مػػػابيف األىػػػداؼ العالجيػػػة كالكقائيػػػة أك -ْ

 كالىما معان.
المسػػػػػئكؿ عػػػػػف بػػػػػرامج الرعايػػػػػة االجتماعيػػػػػة ىػػػػػؿ ىػػػػػي األجيػػػػػزة االخػػػػػتالؼ حػػػػػكؿ تحديػػػػػد مػػػػػف -ٓ

 كالمؤسسات الحككمية أـ الجمعيات األىمية.
 

 أىمية الرعاية االجتماعية لمم كقيف:
 (:73: 2010يمكف تكضيح أىمية الرعاية االجتماعية لممعكقيف فيما يمي)عزيز، 

ف ككاجػب تفرضػو طبيعػة العناية بالمكفكفيف كاجب أخالقي إنساني تفرضو اإلنسانية كالدي -1
 التكامؿ االجتماعي كحؽ الفرد عمى المجتمع.

االسػػػتفادة مػػػف جيػػػكد المعػػػاقيف فػػػي اإلنتػػػاج كبػػػذلؾ تػػػكفر لممجتمػػػع طاقػػػات إنتاجيػػػة مػػػف  -2
 األعماؿ التي تتناسب مع طبيعة إعاقتيـ.

إف اإلنساف المعاؽ قادر كتحت شركط معينػة كفػؽ تػدريبات خاصػة أف يػؤدم الكثيػر مػف  -3
 ألعماؿ التي يمكف االستفادة منيا.المياـ كا

يرل الباحػث أف الرعايػة االجتماعيػة تسػاىـ فػي إعطػاء المعػاقيف فرصػة حقيقيػة مػف أجػؿ  -4
 تحقيؽ الذات كالبعد عف النقد الذاتي بككنو معاقان ال يصمح لممشاركة في المجتمع.

كػػػرة كمػػػا يػػػرل الباحػػػث أف الرعايػػػة االجتماعيػػػة تسػػػاىـ فػػػي مسػػػاعدة المعػػػاؽ عمػػػى تقبػػػؿ ف -5
 الدمج، كالرغبة في تحقيؽ األىداؼ التي يطمح ليا المعاقيف.

 
 خصائص الرعاية االجتماعية:

 (:12: 2009ىناؾ مجمكعة مف الخصائص لمرعاية االجتماعية كىي)الغرباكم، 
الرعايػػة االجتماعيػػة جيػػكد منظمػػةه كبػػرامج متكاممػػةه تتضػػمف تقػػديـ خػػدمات متنكعػػة مػػف خػػالؿ -ُ

 في إطار يكفيؿ لكؿ مكاطف حؽ االستفادة منيا. مؤسسات حككمية كأىمية
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الرعايػة االجتماعيػػة مفيػػكـ كاسػػع يشػمؿ عديػػدان مػػف الخػػدمات التػي تختمػػؼ صػػكرىا مػػف مجتمػػع -ِ
 آلخر.

الرعاية االجتماعية تشمؿ كػؿ أشػكاؿ التػدخؿ االجتمػاعي لعػالج المشػاكؿ االجتماعيػة كالكقايػة -ّ
 منيا.
طاقػػػات المجتمػػػع كاسػػػتثمارىا لتحسػػػيف أحػػػكاؿ المػػػكاطنيف تسػػػعى الرعايػػػة االجتماعيػػػة لتكظيػػػؼ -ْ

 الحالية كالمستقبمية.
تيمػػكؿي الرعايػػة االجتماعيػػة مػػف مػػكارد المجتمػػع: سػػكاء كػػاف عػػف طريػػؽ الضػػرائب التػػي يػػدفعيا -ٓ

 المكاطنكف لمدكلة،أك عف طريؽ المنح كالتبرعات الخاصة.
تمدت كجكدىػػػػا مػػػػف القػػػػيـ الركحيػػػػة الرعايػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػي ذاتيػػػػا قيمػػػػة أخالقيػػػػة مجػػػػردة اسػػػػ -6

 (.32: 2002كاإلنسانية التي تحث عمى مساعدة اإلنساف ألخيو اإلنساف)فيمي،
يمارس الرعاية االجتماعية متخصصكف مينيكف في كافة مجػاالت الخػدمات المختمفػة: تتعػدد  -7

لتػي تشػارؾ خدمات الرعاية االجتماعية التي يكمفيػا المجتمػع لمكاطنيػو، كبػذا تتعػدد التخصصػات ا
فػي تقػػديميا كالطبيػػب البشػرم كالنفسػػي كاألخصػػائي االجتمػاعي كالمػػدرب كالمػػدرس كالمكجػػو..إلا، 

 يعاكنيـ في ذلؾ أجيزة إدارية كفنية لممعاكنة في تكصيؿ خدماتيـ إلى مستحقييا
 (.30: 2004)أبك المعاطي،

الجتماعيػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع الرعايػػػػة االجتماعيػػػػة تعنػػػػي بالعكامػػػػؿ الطبيعيػػػػة كالبيئيػػػػة: فالرعايػػػػة ا -8
المعاصر تيتـ بالعكامػؿ الطبيعيػة كتقكيميػا كبػذؿ المجيػكدات المركػزة إلخضػاعيا لخدمػة اإلنسػاف 
كاسػػتغالؿ المػػكارد المناسػػبة كالكافيػػة لمسػػاعدة أكبػػر عػػدد مػػف المػػكاطنيف. كبػػذلؾ أصػػبحت الرعايػػة 

 (.30: 2004االجتماعية جزءان ىامان في حياة اإلنساف)أبك المعاطي،
تتسـ جيكد الرعاية االجتماعيػة بػالتخطيط كالتنظػيـ بمعنػى أنيػا تػؤدم كفػؽ السياسػة لممجتمػع  -9

 (.32: 2002كفمسفاتو الخاصة، كفؽ خطط مرسكمة منظمة)فيمي،
مما سػبؽ يػرل الباحػث أف ىػذه الخصػائص التػي تميػز الرعايػة االجتماعيػة مػف خػالؿ ككنيػا قيمػة 

نمػػا تيػػدؼ بالدرجػػة األكلػػى إلػػى إنسػػانية ال تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ العائػػد ال مػػادم فػػي المقػػاـ األكؿ، كا 
تقػػػػديـ خدمػػػػة إنسػػػػانية لفئػػػػات محػػػػددة مػػػػف المجتمػػػػع كالمعػػػػاقيف، كالمسػػػػنيف، كاألطفػػػػاؿ، كضػػػػحايا 
الحػػرب..إلا، كتشػػترؾ فػػي ذلػػؾ مؤسسػػات الدكلػػة العامػػة، كالمؤسسػػات األىميػػة، كمؤسسػػات حقػػكؽ 

 اإلنساف..إلا مف أجؿ تحقيؽ الرفاىية.
 رعاية االجتماعية:أىداؼ ال

ىناؾ مجمكعة مػف األىػداؼ التػي تسػعى الرعايػة االجتماعيػة إلػى تحقيقيػا، حيػث يتمحػكر اليػدؼ 
األساسػػػي حػػػكؿ تقػػػديـ الخدمػػػة كمػػػد يػػػد العػػػكف لفئػػػات محػػػددة مػػػف المجتمػػػع خاصػػػة ذكم الحػػػاالت 

 (:34-32: 2002الخاصة. فأىداؼ الرعاية االجتماعية تتمثؿ في التالية )أبك المعاطي،
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 األىداؼ ال الجية: -1
حيػػػث تيػػػدؼ إلػػػى عػػػالج المشػػػكالت العامػػػة التػػػي يعػػػاني منيػػػا سػػػكاف المجتمػػػع كمعرفػػػة  

أسػػبابيا كالعمػػؿ عمػػى إزالػػة تمػػؾ األسػػباب أك التخفيػػؼ مػػف حػػدتيا، كتتجػػو غالبػػان إلػػى بعػػض الفئػػات 
 راء ...إلا.المحركمة كالتي يطمؽ عمييا الجماعات اليامشية كاألطفاؿ الميمميف ككبار السف كالفق

 األىداؼ الكقاية: -2
كتتضمف األنشطة كالجيكد التي تبذؿ لمتعػرؼ عمػى المنػاطؽ الكامنػة كالمحتممػة لمعكقػات  

األداء االجتمػػاعي لألفػػراد كاألسػػر كالجماعػػات أك منػػع ظيكرىػػا مسػػتقبالن أك التقميػػؿ منيػػا إلػػى أدنػػى 
السمبي فػي المسػتقبؿ مػف عمميػة  حد ممكف كتتجو نحك الفئات التي يمكف أف تككف عرضة لمتأثير

التغيػػر االجتمػػاعي الػػذم يمػػر بيػػا المجتمػػع أم أنيػػا تسػػتبؽ حػػدكث تػػداعيات سػػمبية كتعػػد لمتعامػػؿ 
 معيا سمفان كليس بعد كقكعيا.

 األىداؼ اإلنشائية: -3
ييػدؼ المسػاىمة فػي إيجػاد رأم عػاـ لتحمػػؿ المسػئكلية كتقميػؿ الفاقػد المػادم كالبشػرم فػػي  

االجتماعيػػػػة كتقػػػػكـ بػػػػدكر دافػػػػع نحػػػػك التعػػػػاكف كالمشػػػػاركة، كالتكيػػػػؼ مػػػػع التغيػػػػرات  تقػػػػديـ الرعايػػػػة
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كما تتجو تمؾ األىداؼ نحك األبعاد الثقافية كاالجتماعية لرفع 

 مستكاىا لدل المكاطنيف.
 األىداؼ التطبيقية الخدماتية: -4
 راد كالتي تتضمف:كىي عبارة عف الخدمات التي تتكفر لألف 

 إيجاد مأكل لألطفاؿ اليتامى. .1
 تأىيؿ المدمنيف لمكحكؿ كالمخدرات. .2
 عالج الذيف يعانكف مف مشكالت انفعالية. .3
 تقديـ خدمات التأىيؿ الميني لممعاقيف جسميان كعقميان. .4
 مقابمة الحاجات المالية لمفقراء. .5
 تأىيؿ األحداث الجانحيف كالمجرميف الكبار. .6
 التفرقة بيف الناس.إنياء التمييز ك  .7
 مساعدة األميات العامالت بتقديـ خدمات رعاية األمكمة كالطفكلة. .8
 إرشاد األفراد كالجماعات ذكم المشكالت االجتماعية أك الشخصية. .9
 تقديـ الخدمات التركيحية، كشغؿ أكقات الفراغ لكؿ الجماعات مف جميع األعمار. .10
 كؿ، كالمضطربيف انفعاليان.تكفير التنشئة االجتماعية السميمة لضعاؼ العق .11
تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات لألسػػػػػر المنككبػػػػػة بكػػػػػػكارث طبيعيػػػػػة مثػػػػػؿ الػػػػػزالزؿ كالبػػػػػراكيف كالحرائػػػػػػؽ  .12

 كاألعاصير.
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كيرل الباحث أف أىداؼ الرعاية االجتماعية تتمحكر حكؿ تقديـ الخدمة كالمساعدة، فيي تعمػؿ 
اء األسػكياء األصػػحاء أك عمػى حػؿ المشػكالت التػي يمػر بيػا األفػراد مػف كافػة شػرائح المجتمػع سػك 

ذكم الحػػاالت كاالحتياجػػات الخاصػػة، كىػػذا بػػدكره أكسػػبيا مكانػػة كثقػػة لػػدل األفػػراد ككػػؿ ال سػػيما 
 الذيف ىـ بحاجة إلى مد يد العكف ليـ مف أجؿ تجاكز مشكالتيـ.

 
 نماذج الرعاية االجتماعية : 

اية االجتماعي كجيتي نظر لمرع  Wilensky & Lbeauxقدـ كؿ مف " كيمنسكي كليبك " 
 (: 13-12: 1990ىي)عجكبو،

 النمكذج العالجي في الرعاية االجتماعية .  -1
 النمكذج المؤسسي في الرعاية االجتماعية .  -2

 أ و النمكذج ال الجي في الرعاية االجتماعية : 
يقصد بيذا النمػكذج أنػو يقػدـ فقػط عنػدما تعجػز الػنظـ األساسػية فػي المجتمػع عػف إشػباع 

صكصان عندما تعجز األسػرة كنظػاـ السػكؽ كبقيػة الػنظـ االجتماعيػة األخػرل عػف حاجات الفرد كخ
 الكفاء بكسائؿ إشباع الحاجات لذلؾ الفرد . 

قصػػػيرة كىػػي بػػذلؾ تحػػػدد فػػي ىػػذا النمػػػكذج صػػفات كخصػػائص مميػػػزة فيػػي أكالن : مؤقتػػة 
المحتػػاج كمػػف  المػػدل تبػػدأ بكجػػكد العجػػز أك الحاجػػة كتنتيػػي بتقػػديـ المسػػاعدة العاجمػػة إلػػى الفقيػػر

ناحيػػة ثانيػػة : فيػػي عالجيػػة مشػػركطة بشػػرط أال تقػػدـ إال لمسػػتحقييا مػػف الػػذيف كقعػػكا فعػػالن تحػػت 
طائمػػة مشػػكالت الفقػػر كالعجػػز كالعػػكز كالحرمػػاف كبالتػػالي البػػد مػػف التأكػػد مػػف اسػػتحقاؽ المحتػػاج 

 لممساعدة بتسكية عجزه الفعمي . 
 

 : (200: 2002)فيمي،ل الجي أىـ خصائص الرعاية االجتماعية في النمكذج ا
أنيا خدمات ذات صبغة عالجيػة تسػتيدؼ عػالج مكاقػؼ طارئػة أك المسػاىمة فػي تكييػؼ  -1

 األفراد أك الجماعة مع الظركؼ القائمة . 
أنيا خدمات طارئة كليست ضمف البناء االجتماعي الطبقي فػي المجتمػع فيػي ال تقػدـ إال  -2

ي المجتمع تستدعي تقديميا كعجز األسػرة عند الحاجة إلييا عندما تظير ظركؼ طارئة ف
 أك النظاـ االقتصادم . 

أنيػػا تقػػدـ لفئػػات خاصػػة فػػي المجتمػػع ، كلػػيس لكػػؿ المػػكاطنيف بػػؿ تقػػدـ لمػػذيف يعػػانكف مػػف  -3
 عجز خاصة فئات المعاقيف بمختمؼ أنكاع اإلعاقة . 
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منطقػة غالبػان مػا تقػدـ عػف طريػؽ السػمطات المحميػة كتمػكؿ محميػان لػذا فيػي قػد تختمػؼ مػف  -4
مكانيات كؿ منطقة .   محمية إلى أخرل داخؿ نفس المجتمع الكاحد طبقان لظركؼ كا 

يغمب عمى خدماتيا الطابع المادم حيث تعنى في المقاـ األكؿ بتقديـ مختمؼ المساعدات  -5
 المالية كاالقتصادية التي تعيف المحتاجيف عمى مكاجية ظركفو الطارئة . 

 
 :  (14: 2009)الغرباكم،ة االجتماعية ب [ النمكذج المؤسسي في الرعاي

تنطمؽ فكرتيا األساسية مف مبدأ أف الرعايػة االجتماعيػة ببرامجيػا كأنشػطتيا حػؽ ككظيفػة 
فرعيػػػة فػػػي المجتمػػػع الحػػػديث ، كتػػػرل مػػػف حيػػػث الحػػػؽ أنيػػػا حػػػؽ لمفػػػرد فػػػي إشػػػباع احتياجاتػػػػو 

 األساسية . 
 خصائصيا : 

بناء االجتماعي لممجمع كليست خػدمات تقػدـ أنيا خدمات دائمة تشكؿ جزءان أساسيان مف ال -1
 في حالة طارئة لسد عجز ما . 

أنيا تقدـ لكؿ الفئات في المجتمع كليست لفئػة خاصػة أك ألفػراد معينػيف فيػي تمتػد لتشػمؿ  -2
كؿ األفراد كالمجمكعات كالمجتمعات مف خػالؿ أنماطيػا المتعػددة التػي تقػدـ لكػؿ فئػة كفقػان 

 الحتياجاتيا . 
تماعيػػػػػة كظيفػػػػػة طبيعيػػػػػة يمارسػػػػػيا المجتمػػػػػع لمسػػػػػاعدة األفػػػػػراد كالجماعػػػػػات الرعايػػػػػة االج -3

 كالمجتمعات عمى تحسيف الكظيفة االجتماعية . 
نمائية بجانب األىداؼ العالجية .  تستيدؼ خدمات الرعاية االجتماعية تحقيؽ أىداؼ كقائية كا 

 
إحػداث الفػارؽ  كيالحظ الباحػث أف الرعايػة االجتماعيػة كباإلضػافة ألىميتيػا القصػكل فػي 

الكبيػػر بػػيف اإلعاقػػة ذات االىتمػػاـ االجتمػػاعي كبػػيف اإلعاقػػة التػػي ال تمػػؽ ذاؾ االىتمػػاـ، أم تمػػؾ 
تحػػػاكؿ  -الرعايػػػة االجتماعيػػػة  -اإلعاقػػػات التػػػي يمكػػػف تسػػػميتيا باإلعاقػػػات المييممػػػة إال أنيػػػا أم 

الناحيػػة النفسػػية الكلػػكج فػػي مفاصػػؿ مييمػػة مػػف حيػػاة المعػػاؽ متمثمػػة فػػي االنعكػػاس الكاضػػح عمػػى 
لممعاؽ الذم يتمؽ تمؾ الرعاية مف غيرة المييمؿ، كال شؾ في أف الرعاية االجتماعية تمج أيضان في 
الناحية الطبية العممية ككف الرعاية االجتماعية ًعمـ يمكف االعتماد عميو لتحسيف ظركؼ كطبيعػة 

 اإلعاقة .   
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 ماعية:ال القة بيف الرعاية االجتماعية كالخدمة االجت
قبؿ الحديث عف العالقة التي تربط الرعاية االجتماعية بالخدمة االجتماعية كجب اإلشارة  

إلى مفيكـ الخدمة االجتماعية، حيث يعرفيا )ىيميف كتمر( بأنيا " طريقػة عمميػة لخدمػة اإلنسػاف، 
جتمػػع كنظػػاـ يسػػاعد عمػػى حػػؿ مشػػكالتو كتنميػػة قدراتػػو كيسػػاعد الػػنظـ االجتماعيػػة األخػػرل فػػي الم

عمى حسف القيػاـ بػدكرىا كمػا يعمػؿ عمػى خمػؽ نظػـ اجتماعيػة جديػدة تظيػر حاجػة المجتمػع إلييػا 
 (.124: 1998 في سبيؿ تحقيؽ رفاىية أفراده " )خاطر،

كيعرفيا )محمد كامؿ البطريؽ( بأنيا:" " الخدمػة االجتماعيػة ىػي الخػدمات المباشػرة التػي  
لتكيػػػػؼ أك سػػػػد العػػػػكز أك التفكػػػػؾ كالحيػػػػاة العائميػػػػة تقػػػػدميا الييئػػػػات كالمؤسسػػػػات لمعالجػػػػة عػػػػدـ ا

الصػػػحيحة كالتكيػػػؼ كالتأىيػػػؿ االجتمػػػاعي كتقػػػدـ الصػػػحة كارتفػػػاع مسػػػتكل التعمػػػيـ كنشػػػره كحسػػػف 
كمػػا … اسػػتغالؿ أكقػػات الفػػراغ كالنمػػك الػػذاتي لمفػػرد كالجماعػػة نحػػك المزيػػد مػػف الخبػػرات كالتجػػارب 

الناس أصػحاب المشػاكؿ فقػط أك ذكم الفاقػة  يجب اإلشارة إلى أف الخدمات ليست محدكدة لخدمة
فػػي المجتمػػع بػػؿ تشػػمؿ األسػػكياء، بيػػدؼ إسػػعاد جميػػع أفػػراد المجتمػػع بغػػض النظػػر عػػف فئػػاتيـ 

 (12: 2000االجتماعية " )رشيد،
كتكمػػف العالقػػة بػػيف الرعايػػة االجتماعيػػة كالخدمػػة االجتماعيػػة فػػي أف الرعايػػة االجتماعيػػة 

لخصػبة التػي ميػدت لظيػكر مينػة الخدمػة االجتماعيػة فػي صػكرتيا كمنذ فجر التاريا ىي التربػة ا
نما تقكـ عمى أساس استخداـ األسمكب العممي منياجان ليا  الحديثة كالتي ال تقكـ عمى اإلحساف، كا 

 في تعامميا مع األفراد كالجماعات كالمجتمعات.
كبرامجيػا ( نشػأت كتطػكرت فػي معناىػا كنظميػا Social Welfareكالرعاية االجتماعية ) 

بتطكر المجتمع اإلنساني ذاتو، كمف خػالؿ ىػذا التطػكر انبثقػت الخدمػة االجتماعيػة كمينػة حديثػة 
تسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ الرعايػػة االجتماعيػػة بشػػكؿ أفضػػؿ، كيظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي الػػدكر الػػذم 

يػػػة تمعبػػػو الخدمػػػة االجتماعيػػػة فػػػي مؤسسػػػات الرعايػػػة االجتماعيػػػة المتنكعػػػة كالتػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تمب
احتياجات بعض الفئات فػي المجتمػع مػف خػالؿ قياميػا بمجمكعػة مػف الميػاـ يمكػف تمخيصػيا فػي 

 (:361-360: 2002التالي)فيمي،
القيػػاـ بدراسػػات عػػف ىػػذه المؤسسػػات بقصػػد التعػػرؼ عمػػى أكضػػاعيا ككفاءتيػػا فػػي تقػػديـ  -1

ي الخدمػػػػة، كنكعيػػػػة كحجػػػػـ المسػػػػتفيديف، نكعيػػػػة الخػػػػدمات، كاحتياجاتيػػػػا، المشػػػػكالت التػػػػ
 تصادفيا.

مسػػػػاعدتيا فػػػػي إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي سياسػػػػاتيا كخططيػػػػا كبرامجيػػػػا كمشػػػػركعاتيا كاقتػػػػراح  -2
 سياسات كخطط كبرامج مالئمة تسيـ في تحقيؽ أىداؼ بفاعمية.

 تقديـ المشكرة الفنية لمجالس إدارتيا كلجانيا. -3
 تنظيـ برامج تدريبية لمعامميف فييا لرفع مستكل أدائيـ لعمميـ. -4
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باحتياجاتيػػا مػػف األخصػػائييف االجتمػػاعييف لكػػي يمارسػػكا العمػػؿ عمػػى  تزكيػػد المؤسسػػات -5
المسػػتكل الفػػػردم كالجمػػاعي كالمجتمعػػػي كفقػػان لألصػػػكؿ المينيػػة بقصػػػد رفػػع مسػػػتكل أداء 

 الخدمات في ىذه المؤسسات.
كتابة تقارير دكرية عػف أكضػاع ىػذه المؤسسػات كرفعيػا إلػى منظمػات العمػؿ اإلسػالمي،  -6

 رارات رشيدة بشأف ىذه المؤسسات.لمساعدتيا في اتخاذ ق
 

 الرعاية االجتماعية في اإلسالـ:
الرعايػػػة االجتماعيػػػة ليػػػا نمكذجػػػاف: النمػػػكذج العالجػػػي؛ كىػػػك الػػػذم يعتمػػػد عمػػػى الجيػػػكد 
الفردية كما يقدمو أفػراد المجتمػع مػف صػدقات كمسػاعدات مختمفػة إلخػكانيـ المحتػاجيف. كالنمػكذج 

كلػػػػو تنظيماتػػػػو  ، تتكفػػػػؿ بػػػػو الدكلػػػػة، كيأخػػػػذ شػػػػكالن رسػػػػميالثػػػػاني؛ ىػػػػك النمػػػػكذج المؤسسػػػػي الػػػػذم 
كمؤسسػػػاتو كالقػػػكانيف التػػػي تنظمػػػو. كىػػػك النمػػػكذج الػػػذم يضػػػمف تقػػػديـ الرعايػػػة لكػػػؿ مػػػف يحتاجيػػػا 

 بكاسطة الدكلة.
 حيث  تميزت الرعاية االجتماعية في اإلسالـ بتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كىي

 (:89: 2004)أبك المعاطي،    
 األرض كتنظيـ العالقة بيف الناس عمى أساس مف التعاكف كاإلخاء. االستخالؼ في -1
 بناء اإلنساف المسمـ كاالرتقاء بمستكاه كتحقيؽ مقاصد الشريعة اإلسالمية. -2
إشػػػباع أقصػػػى قػػػدر مػػػف الحاجػػػات اإلنسػػػانية كضػػػماف حػػػد الكفايػػػة لكػػػؿ فػػػرد مػػػف منظػػػكر  -3

 المصالح المقصكدة في التشريع اإلسالمي.
تكزيع أعبػاء التخمػؼ كالتنميػة عمػى المػكاطنيف عمػى أسػاس مػف العدالػة تحقيؽ التكازف في  -4

 في تكزيع الحقكؽ كالكاجبات.
تحقيػػػػؽ السػػػػالـ االجتمػػػػاعي بػػػػيف أفػػػػراد المجتمػػػػع سػػػػكاء كػػػػانكا مسػػػػمميف أك مػػػػف أصػػػػحاب  -5

 الديانات األخرل.
 

  مبادئ الرعاية االجتماعية في الديف اإلسالمي:
ي تقػػكـ عمييػػا الرعايػػة االجتماعيػػة يكردىػػا الباحػػث أقػػر اإلسػػالـ مجمكعػػة مػػف المبػػادئ التػػ

 عمى النحك التالي:
 تحقيؽ المصمحة كدفع الفساد: -1
إف أسس الحياة االجتماعيػة فػي األحكػاـ القرآنيػة تقػـك عمػى تحقيػؽ المصػمحة ألكبػر عػدد  

 ممف يظميـ المجتمع بأكبر مقدار مف السعادة الحسية كالركحية، كدفع الشر.
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ياء اإلسالـ أف يردكا أصكؿ المصالح االجتماعيػة إلػى خمسػة أمػكر تجػب كقد استطاع فق 
المحافظة عمييا حتى تقكـ العالقػات االجتماعيػة عمػى أكمػؿ كجػو، كحتػى يتجػو المجتمػع بكػؿ قػكة 
إلى أسػمـ غايػة كتمػؾ األمػكر الخمػس ىػي: )حفػظ الػنفس، حفػظ العقػؿ، حفػظ النسػؿ، حفػظ الػديف، 

لح فػػي ىػػذه األمػػكر ألف الػػدنيا بنيػػت عمييػػا، كألف كػػؿ مجتمػػع حفػػظ المػػاؿ( كلقػػد انحصػػرت المصػػا
فاضػػؿ يجػػب أف يجعػػؿ غايتػػو العميػػا المحافظػػة عمييػػا، كمػػا أف قػػكل المجتمػػع تتجػػو إلػػى المحافظػػة 
عمييػػػػػػػا، كتحقيقيػػػػػػػا كدفػػػػػػػع اآلفػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة التػػػػػػػي تعػػػػػػػرض مصػػػػػػػمحة مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه المصػػػػػػػالح 

 (101: 2002لمضرر)فيمي،
 اإليماف: -2
نيػكا ًبالمَّػًو  كيقصد بو تصديؽ  ػا اٍلميٍؤًمنيػكفى الَّػًذيفى آمى القمب باهلل كرسكلو، حيث قاؿ تعالى:" نَّمى

ـٍ يىٍرتىابيكا " )الحجرات، اآلية:    (.15كىرىسيكًلًو ثيَـّ لى
كيعتبر اإليماف مف أكثر العكامؿ التي تبعث في نفس اإلنساف الطمأنينة كاألماف، كتشعره 

 تنمي لديو الضمير اليقظ كاألخالؽ الفاضمةبالسعادة في دنياه كآخرتو، ك 
 (.99: 2004)أبك المعاطي،

 الشكرل: -3
الشكرل في اإلسالـ مبدأ أساسي في عالقة الحاكـ بالشعب كعالقػة األفػراد ببعضػيـ كىػك  

" )الشػكرل، اآليػة:  ـٍ ـٍ شيػكرىل بىٍيػنىيي ، ( 38ما نسميو اليكـ بالنظاـ الديمقراطي كقػد قػاؿ تعػالى:" كىأىٍمػريىي
ـٍ ًفػػي األىٍمػػًر" )آؿ عمػػراف، اآليػػة:  ػػاًكٍرىي شى (، كالشػػكرل ليسػػت فػػي نظػػر 159كمػػا قػػاؿ جػػؿ شػػأنو :" كى

اإلسػػالـ نظامػػان لمحكػػـ فحسػػب، بػػؿ ىػػي نيػػج فػػي الحيػػاة إذ يحمػػؿ كػػؿ فػػرد فػػي المجتمػػع مسػػئكلية 
ف اجتماعية في إصالح مجتمعو كالمساىمة فػي رقيػو فػي اختيػار الحػاكـ فػي اإلسػالـ البػد أف يكػك 

 عف طريؽ االنتخاب فالحاكـ مسئكؿ أماـ الرعية ككؿ راع مسئكؿ عف رعيتو
 (. 112: 2002)فيمي،     

 المساكاة: -4
كيعني ذلؾ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف األفػراد حتػى تتػكفر الطمأنينػة الناشػئة مػف  

جتمعػو مػف عمػؿ صػالح، ثقة األفراد بعدالة مجتمعيـ بأنػو ال فػرؽ بػيف فػرد كآخػر إال بمػا يقدمػو لم
فمقػػد حػػرص عمػػى تقريػػر ىػػذه المسػػاكاة فػػي أكمػػؿ صػػكرىا فقػػرر أف النػػاس سكاسػػية بحسػػب خمقيػػـ 
نمػػا يجػػرم التفاضػػؿ بيػػنيـ عمػػى أسػػس  األكؿ كعناصػػرىـ األكلػػى كلػػيس التفاضػػؿ فػػي إنسػػانيتيـ كا 
و خارجػػػة عػػػف اإلنسػػػانية نفسػػػيا عمػػػى أسػػػس كفػػػايتيـ كأعمػػػاليـ كمػػػا يقدمػػػو كػػػؿ مػػػنيـ لربػػػو كلنفسػػػ

 (.99: 2004كمجتمعو كاإلنسانية)أبك المعاطي،
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 التكافؿ االجتماعي: -5
تعتمد الرعاية االجتماعية في الشريعة اإلسالمية عمى مبدأ التكافؿ االجتمػاعي فيػك يقػرر  

أف المحتػػػاج إلػػػى الرعايػػػة تقػػػع مسػػػئكلية رعايتػػػو عمػػػى المجتمػػػع كلػػػو حػػػؽ المطالبػػػة بيػػػا كالتقاضػػػي 
المحتػػاج عمػػى أفػػراد أسػػرتو مسػػئكلية مقػػررة سػػكاء أكػػاف طفػػالن أك أرممػػة أك بشػػأنيا، لػػذا جعػػؿ كفالػػة 

مطمقػة أك عػاجزان عػػف الكسػب، فػػإذا عجػزت األسػػرة عػف ىػذه الكفالػػة انتقمػت المسػػئكلية لمدكلػة التػػي 
تتكفؿ برعاية المحتاج. كلـ يجعؿ ىذه الكفالة تصدقان أك إحسانان كلكنػو قانكنػان كلمتكافػؿ االجتمػاعي 

ـ شػقيف كاضػػحيف أكليمػػا القػائـ عمػػى التػراحـ كىػػك غالبػػان مػا اتصػػؿ برعايػة األسػػرة لػػذكم فػي اإلسػػال
القربى كقد اعتمد اإلسالـ في ذلؾ عمى الصمة الطبيعيػة التػي تػدفع أفػراد األسػرة إلػى رعايػة شػئكف 

ف كػػاف أكجػػب  –األبنػػاء كاألقػػارب  كاليتػػامى كاألرامػػؿ منيػػا، كىػػي رعايػػة أدبيػػة أكثػػر منيػػا ماديػػة كا 
لكفالػػػة الماليػػػة بكضػػػكح كجػػػالء لػػػيس فيػػػو غمػػػكض ثانييمػػػا االىتمػػػاـ األكثػػػر االىتمػػػاـ بالعالقػػػات ا

 (.114: 2002اإلنسانية داخؿ األسرة)فيمي،
كيػػرل الباحػػث أف اإلسػػالـ شػػكؿ كال زاؿ أنمكذجػػان حقيقيػػان يحتػػذل فػػي الرعايػػة االجتماعيػػة 

ة المختمفػة سػػيما المعػػاقيف مػػنيـ، اإلسػالمية كفػػي كيفيػػة العمػػؿ لمنيػكض بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػ
كعمى ذلؾ فإف المسممكف بعد عيد النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ أيضػان ظمػكا أكفيػاء لسػنتو كلطبيعػة 
اإلسالـ الذم نادم بالحفاظ عمى كينكنة المجتمع مف خالؿ عدـ التفريط بفئة المعاقيف فقد الزمػكا 

عكبات التػػػي قػػػد يكاجيكنيػػػا باإلمكانيػػػات الحفػػػاظ عمػػػى تمػػػؾ الفئػػػة كال زالػػػكا، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف الصػػػ
 المحدكدة لمقدرات البمداف المختمفة بعد سقكط الخالفة .  
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 المبحث الرابع 
 الصالبة النفسية

 
تعتبر الصالبة النفسية أحد أىـ أسباب الكصكؿ بالفرد إلى درجة عالية مف االستقرار  

ترحيب الفرد كتقبمو لمتغيرات النفسي، كالقدرة عمى مكاجية ضغكط الحياة، فيي تعمؿ عمى 
كالمشكالت التي يتعرض ليا، حيث تعمؿ كمصد أك ككاؽو ضد العكاقب النفسية التي يتعرض ليا 

 المعاؽ في مختمؼ جكانب حياتو اليكمية.
 

 مفيـك الصالبة لغة:
مبه أم شديد)ابف منظكر، ميبى الشيء صالبة فيك صى  (.297: 1999صمب أم شديد، صى

 
 ي االصطالح:مفيـك الصالبة ف

( حيػث تكصػمت ليػذا المفيػـك مػف خػالؿ Kobasa,1979يعكد ىذا المفيـك إلػى ككبػازا ) 
سمسػػػمة مػػػف الدراسػػػات كالتػػػي اسػػػتيدفت معرفػػػػة المتغيػػػرات النفسػػػية التػػػي تكمػػػف مػػػف كراء احتفػػػػاظ 
األشػخاص بصػػحتيـ النفسػية كالجسػػمية رغػػـ تعرضػيـ لمضػػغكط، كقػػد كردت العديػد مػػف التعريفػػات 

 ج مفيـك الصالبة النفسية في العديد مف الدراسات كاألبحاث نذكر منيا:التي تعال
( الصالبة النفسية بأنيا" مجمكعة مف السمات تتمثػؿ فػي اعتقػاد Kobasaتعرؼ ككبازا ) -

أك اتجاه عاـ لدل الفػرد فػي فاعميتػو كقدرتػو عمػى اسػتغالؿ كػؿ المصػادر النفسػية كالبيئيػة 
حيػاة الضػاغطة الشػاقة إدراكػان غيػر محػرؼ أك مشػكه، المتاحة كي يدرؾ بفاعميػة أحػداث ال

كيفسرىا بكاقعية كمكضكعية كمنطقية، كيتعايش معيا عمى نحػك إيجػابي، كتتضػمف ثالثػة 
 (.21: 2008أبعاد ىي: االلتزاـ، التحكـ، التحدم")راضي،

(: بأنيػػا" مصػػػدر مػػػف المصػػػادر الشخصػػػية 233: 2002تعريػػؼ )حمػػػادة كعبػػػد المطيػػػؼ، -
ة اآلثػار السػمبية لضػغكط الحيػاة كالتخفيػؼ مػف آثارىػا عمػى الصػحة النفسػية الذاتية لمقاكم

كالجسمية حيث تساىـ الصالبة النفسية فػي تسػييؿ كجػكد ذلػؾ النػكع مػف اإلدراؾ كالتقػكيـ 
كالمكاجيػػػة الػػػػذم يقػػػكد إلػػػػى التكصػػػؿ إلػػػػى الحػػػؿ النػػػػاجح لممكقػػػؼ الػػػػذم خمقتػػػو الظػػػػركؼ 

 (.233: 2002الضاغطة")حمادة كعبد المطيؼ،
(: بأنيػػا" إدراؾ الفػػرد كتقبمػػو لمتغيػػرات أك الضػػغكط النفسػػية التػػي 2002تعريػػؼ )البيػػاص، -

يتعرض ليا فيي تعمؿ ككقاية مف العكاقب الحسػية كالنفسػية لمضػغكط كتسػاىـ فػي تعػديؿ 
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العالقػػة الدائريػػة التػػي تبػػدأ بالضػػغكط كتنتيػػي بالنيػػؾ النفسػػي باعتبػػاره مرحمػػة متقدمػػة مػػف 
 (. 21: 2008الضغكط")راضي،

عمى أف الصالبة ىي: " عبػارة عػف عمميػة تقكيػة لتطػكر الطفػؿ"  (Smith, 2006)بينما  -
"عمميػػػػة مقاكمػػػػة الصػػػػعكبات، متمثمػػػػة فػػػػي تػػػػراكـ نجاحػػػػات شخصػػػػية صػػػػغيرة مػػػػع بعػػػػض 
اإلخفاقػات المتقطعػة، كالتكقػػؼ، كاإلحبػاط" "ك ىػك عبػػارة عػف عمميػة بقػػاء الطفػؿ ثابتػان فػػي 

عػػة الطفػػؿ لمتعامػػؿ ك مقاكمػػة المشػػاكؿ ك الصػػعكبات" ك كجػػو الصػػعكبات الحياتيػػة، ك طبي
ىػػػػػك عبػػػػػارة عػػػػػف النتػػػػػاج النيػػػػػائي لممنػػػػػاكرة ك التفػػػػػاكض مػػػػػع عكامػػػػػؿ الخطػػػػػر المحيطػػػػػة 

 (.6: 2009بالطفؿ")ثابت،
كيعػػرؼ الباحػػث الصػػالبة النفسػػية إجرائيػػان بأنيػػا: " مػػدل إدراؾ كقبػػكؿ الفػػرد لمتغيػػرات النفسػػية 

تضػػػمف كػػػؿ مػػػف المحػػػاكر كت عػػػتالؿ خمقػػػي أك عػػػارض ألػػػـ بػػػوكالعضػػػكية التػػػي قػػػد تصػػػيبو نتيجػػػة ا
  .(التالية) التحكـ، االلتزاـ، التحدم، الصبر، اإليماف بالقضاء كالقدر

 
  خصائص الصالبة:

 (:66: 2010( خصائص ذكم الصالبة النفسية بما يمي)عكدة،Taylor,1995حصر تايمكر )
 ط في أم مستجدات تراجعيـ.. اإلحساس بااللتزاـ أك المنية لدفع النفس لالنخرا1
. اإليماف ) االعتقاد( بالسيطرة، أم إحساس الشخص با نو نفسو ىػك سػبب الحػدث الػذم حػدث 2

 في حياتو كأنو ىك الذم يستطيع أف يؤثر عمي بيئتو .
. التحػػػدم كىػػػك الرغبػػػة فػػػي إحػػػداث التغػػػي ر، كمكاجيػػػة األنشػػػطة الجديػػػدة التػػػي تمثػػػؿ أك تكػػػكف 3

 لتطكر.بمثابة فرص لمنماء كا
 
 خصائص ذكم الصالبة النفسية المرتف ة: -1
( خػػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة التػػػػػػػي أجرتيػػػػػػػا فػػػػػػػي ,1979Kobazaتكصػػػػػػػمت ككبػػػػػػػازا )  

( أف األفػػػػػػػراد الػػػػػػذيف يتمتعػػػػػػػكف ب الصػػػػػػالبة النفسػػػػػػػية  1979-1982-1983-1985األعػػػػػػكاـ)
 (:67: 2010 يتميزكف بعدد مف الخصائص كىي كالتالي)عكدة،

 مكد كالمقاكمة.. القدرة عمي الص1
 . لدييـ إنجاز أفضؿ .2
 . ذكك كجية داخمية لمضبط . 3
 . أكثر اقتدارا كيميمكف لمقيادة كالسيطرة .4
 . أكثر مبادأة كنشاطا كذكك دافعية أفضؿ . 5
 كيصنؼ حمادة كعبد المطيؼ أف األفراد الذيف يمتازكف بالصالبة النفسية بأنيـ: 
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 الذم عمييـ أداؤه بدال مف شعكرىـ بالغربة.. ىؤالء األفراد ممتزمكف بالعمؿ 1
 . كيشعركف أف لدييـ القدرة عمي التحكـ في األحداث بدال مف شعكرىـ بفقداف القكة.2
 . ينظركف إلي التغير عمي انو تحد عادم بدال مف أف يشعركا بالتيديد.3
ممارسػػة اتخػػاذ . يجػػد ىػػؤالء األفػػراد فػػي إدراكيػػـ كتقػػكيميـ ألحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة الفرصػػة ل4

 (. 237-238: 2002القرار)حمادة، كعبد المطيؼ، 
كيظير مف ىذه الخصائص السػابقة أف األفػراد الػذيف يمتػازكف بالصػالبة النفسػية المرتقبػة  

يتصفكف بأنيـ أصحاب ضبط داخمي كقادريف عمي الصمكد كالمقاكمة كلدييـ القدرة عمي اإلنجػاز 
ات السػػميمة، كحػػؿ المشػػكالت، كالقػػدرة عمػػي مكاجيػػة أحػػداث فػػي العمػػؿ، كالقػػدرة عمػػي اتخػػاذ القػػرار 

الحيػػاة الضػػاغطة كالتكيػػؼ معيػػا، كيكػػكف لػػدييـ ميػػؿ نحػػك القيػػادة كالسػػيطرة كالمبػػادأة، كىػػـ األكثػػر 
اقتػػدارا كذكك نشػػاط كدافعيػػة أفضػػؿ، كالحكػػـ ، كالصػػبر، كالسػػيطرة عمػػي الػػنفس، كبػػذلؾ يكػػكف ذكم 

بالقيـ كالمبادئ كالمعتقدات السػميمة كالتمسػؾ بيػا كعػدـ التخمػي الصالبة النفسية المرتفعة ممتزمكف 
يجابية .  عنيا، كبذلؾ يككف لحياتيـ معني كقيمة كا 

 
 خصائص منخفضي الصالبة النفسية: -2
يتصؼ ذكك الصالبة النفسية المنخفضة بعدـ الشعكر بيدؼ ألنفسيـ، كال معني لحياتيـ،  

قعػػػكف التيديػػػد المسػػػتمر كالضػػػعؼ فػػػي مكاجيػػػة األحػػػداث كال يتفػػػاعمكف مػػػع بيئػػػتيـ بإيجابيػػػة، كيتك 
الضػػػاغطة المتغيػػػرة، كيفضػػػمكف ثبػػػات األحػػػداث الحياتيػػػة، كلػػػيس لػػػدييـ اعتقػػػاد بضػػػركرة التحديػػػد 
كاالرتقػػاء، كمػػا أنيػػـ سػػمبيكف فػػي تفػػاعميـ مػػع بيئػػتيـ كعػػاجزكف عػػف تحمػػؿ األثػػر السػػيا لألحػػداث 

 (.67: 2010الضاغطة)عكدة،
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 أىمية الصالبة النفسية:
(، أجريت العديػد مػف  1979ذكرت شيمي تايمكر أنو منذ الدراسة األكلي التي قامت بيا ككباسا ) 

( التػي أظيػرت أف الصػالبة تػرتبط بكػؿ مػف الصػحة Kobassa,etal 1981-1989األبحػاث )
  :الجسمية الجيدة كالصحة النفسية الجيدة، كيمكف تناكؿ أىميتيا مف خالؿ النقاط التالية

 (40-39: 2006)ياغي،   
 الصالبة كالصحة: -1
( أف مف الممكف لمصالبة أيضان أف تساعد في إسػكات أك تكقيػؼ contrda,1989يرل ) 

يػػػاز الػػػدكرم لمضػػػغط النفسػػػي، كأف األشػػػػخاص األكثػػػر صػػػالبة ىػػػـ أكثػػػر مقاكمػػػػة اسػػػتجابات الج
( ذلؾ، خاصة األمراض المدرجة تحػت تػأثير الضػغط بسػبب Smith,1989لألمراض حيث أكد )

الطريقة اإلدراكية التكيفية كما نتج عنيا انحدار في مسػتكل التحفػز الفسػيكلكجي، كأف لػدييـ أيضػان 
ة عػف الػذات أكثػر مػف أكلئػؾ األقػؿ صػالبة، كالصػالبة )كالتػي تعػرؼ مجمكعة مف الجمؿ اإليجابي

بػػػااللتزاـ كالسػػػيطرة كالتحػػػدم( التػػػي ترجػػػع إلػػػى التفػػػاؤؿ ىػػػي سػػػمة مػػػف شػػػأنيا أف تقػػػي مػػػف اآلثػػػار 
 الجسدية المتعددة لمضغط.

 الصالبة كالتكيؼ: -2
دىـ كفػاءة كما أف الصالبة تؤثر عمػى القػدرات التكيفيػة مػف ناحيػة أف النػاس الصػمبيف عنػ 

ذاتيػػػة أكثػػػر، كلػػػدييـ تقػػػديرات إدراكيػػػة مػػػف ناحيػػػة أف الشػػػخص الصػػػمب يػػػدرؾ ضػػػغكطات الحيػػػاة 
 اليكمية عمى أنيا أقؿ ضغطان، كلدييـ استجابات تكيفيو أكثر.

كما أف األفراد األكثر صالبة يككف عندىـ آثار مغايرة لمضغكط في أثرىا عمى األعراض  
راريػة كينظػركف إلػى األحػداث الضػاغطة الصػغيرة عمػى أنيػا فيـ يمارسكف الضغكط كلكػف بأقػؿ تك

 غير ضاغطة، كيككف لدييـ إدراؾ أفضؿ لصحتيـ العقمية كاالجتماعية 
   (Backs and Cannon,1988: 25.) 

 الصالبة كالمجمكعات: -3
يمكف أيضان أف تعزل صفات الصالبة النفسية لمجمكعة مف الناس مثؿ العػائالت كمػا تػـ  

راد، كبػػػػػػػػػػػذلؾ تعمػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػالبة عمػػػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػػػييؿ تكافػػػػػػػػػػػؽ األسػػػػػػػػػػػرة كصػػػػػػػػػػػالبتيا عزكىػػػػػػػػػػػا لألفػػػػػػػػػػػ
(1995:82Huang,.) 

كتسػػػيؿ أيضػػػان االلتحػػػاـ كالرضػػػا بالعائمػػػة، كيمعػػػب التكاصػػػؿ الجيػػػد مػػػع الكالػػػديف كتعزيػػػز المشػػػاركة 
 االجتماعية مف قبؿ الكالديف في تحسيف الصحة النفسية كالصالبة ألعضاء العائمة.
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 قية لمصالبة النفسية:ب ض المضاميف التطبي
مف أىـ المتغيرات النفسية التي تساعد الفرد عمى االحتفاظ بصحتو الجسمية كالنفسية في  

مكاجيػػػة الضػػػغكط ىػػػك متغيػػػر " الصػػػالبة النفسػػػية " كيمكػػػف االسػػػتفادة مػػػف الصػػػالبة النفسػػػية فػػػي 
 (:8: 1997المجاالت اآلتية )مخيمر،

 التنشئة االجتماعية : -1
النفسية يتكقؼ بصفة أساسية عمػى طبيعػة العالقػة بػيف الكالػديف كأبنػائيـ  إف نمك الصالبة 

بأنفسػيـ كحػؿ المشػكالت المناسػبة لسػنيـ . كالمبػادأة كاالستكشػاؼ  القػراراتكتشجيعيـ عمى اتخػاذ 
كاالقتحاـ كالتحدم يجعميـ أكثر صمبو كشعكران بالقيمة كالفاعمية كيكػكف لػدييـ صػالبة نفسػية فالبػد 

لتنشػػئة إشػػعار األبنػػاء بالػػدؼء الػػذم يمثػػؿ قاعػػدة األمػػف كاألمػػاف كالػػتحكـ كالتحػػدم مػػف أسػػاليب ا
 كتحقيؽ الذات .

 البرامج الكقائية كاإلرشادية كال الجية: -2
يجػػب أف تركػػز البػػرامج الكقائيػػة كاإلرشػػادية كالعالجيػػة عمػػى الخبػػرات التػػي مػػف شػػأنيا أف  

 تزيد مف الصالبة النفسية.
 خريف:في ال القات مع اآل -3
أف الصالبة النفسية عندما تتفاعؿ مػع المسػاندة االجتماعيػة فػأف اآلثػار السػمبية لمضػغكط  

النفسية تقؿ كثيران لدل الفرد كمف ثـ يجب إعطاء األبناء الثقة في أنفسيـ كفي اآلخريف ، كنعمميـ 
لتػػػزاـ طمػػػب العػػػكف مػػػف اآلخػػػريف عنػػػد الحاجػػػة ، كتقػػػديـ العػػػكف لءخػػػريف عنػػػد الحاجػػػة ككػػػذلؾ اال

 األخالقي تجاه الذات كاآلخريف.
 :في مجاالت أخرل -4
التحػػدم ( فػػي الكثيػػر  –الػػتحكـ  –كيمكػػف أف تفيػػد الصػػالبة النفسػػية كمككناتيػػا ) االلتػػزاـ  

 :ياة األخرل منيا عمى سبيؿ المثاؿمف مجاالت الح
 التخمص مف الكزف الزائد. -
 مقاكمة األمراض الجسمية كسرعة الشفاء منيا. -
 لنجاح الدراسي.ا -
 التغمب عمى خبرات الفقد كالفشؿ سكاء كاف فشؿ في العالقات أك في الدراسة أك في العمؿ .  -
 النجاح في األلعاب كالمسابقات الرياضية كالمنافسة فييا. -
 تدريبات القيادة كاإلدارة. -
 عماؿ ( .رجاؿ األ –الطبيب  –في الميف التي تتطمب التعرض لضغكط مستمرة ) المحامي  -
في مرحمة المراىقة كالشباب لممساعدة في تحقيػؽ األىػداؼ كاليكيػة مػف خػالؿ الػتحكـ كالتحػدم  -

 كالمثابرة. 
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كيػػرل الباحػػث أف أىميػػة الصػػالبة النفسػػية ال يكمػػف فقػػط بمػػدل تقبػػؿ الفػػرد لمتغيػػرات التػػي قػػد تطػػرأ 
عمػى أيجػاد حمػكؿ خاٌلقػػة عمػى الحالػة الصػحية العضػكية كالنفسػية لممعػاؽ؛ بػؿ بمػدل قدرتػو أيضػان 

عاقتػو لدرجػو تجعمػو ال يختمػؼ كثيػران عمػى كاقػع الشػخص السػكم  تمكنو مف العبكر بنفسو ككاقعو كا 
كمحاكلو خمؽ كاقع معيشي جيد بحيث ال تكػكف الصػالبة النفسػية غايػة المعػاؽ الكصػكؿ إلييػا بػؿ 

بشػكؿ عػاـ بػأف إعاقتػػو كسػيمو تمكنػو مػف التعامػؿ مػع ىػذا الكاقػع بشػكؿ يظيػر لءخػريف كالمجتمػع 
مجرد حالو عارضو كأنو قادر عمى صنع ما يمكف أف يقـك بو األسكياء كأنو عمى درجة مػف الثقػة 
بنفسػػػو تمكنػػػو مػػػف اجتيػػػاز العكائػػػؽ التػػػي قػػػد تكػػػكف حجػػػر عثػػػرة فػػػي بمػػػكغ أىدافػػػو كال شػػػؾ فػػػي أف 

عمػى حػد سػكاء  الصالبة النفسية ذات أىمية قصػكل فػي صػنع المنعػة النفسػية لألسػكياء كالمعػاقيف
لكنيا تككف أكفر حظان لممعاؽ إف حاكؿ االستفادة منيا عمى الطريقة الصحيحة كالسميمة كزكد بيا 
نفسو بطريقة مثالية كذلؾ يتطمب إيجاد نظرة داخمية إلعاقتو عمى أنيػا أقػؿ مػف أف تيكقػؼ مسػيرتو 

 كطمكحو كبمكغ أىدافو.   
 

 مفاىيـ ذات عالقة بالصالبة النفسية:
مفيػػـك الصػػالبة النفسػػية بمجمكعػػة مػػف المفػػاىيـ األخػػرل المصػػاحبة كالتػػي نكردىػػا  ارتػػبط 

 عمى النحك التالي:
 مفيـك قكة األنا: -1
قكة األنا ىي الركيزة األساسية في الصحة النفسية، كتشير قكة األنا إلى التكافؽ مع الذات  

إليجػابي بالكافيػة كالرضػا، كمع المجتمع، عالكة عمى الخمك مف األعراض العصػابية، كاإلحسػاس ا
القطب المقابؿ لمعصابية، حيث يرل كثير مف العمماء أف ىنػاؾ متصػالن يقػع فػي  –كقكة األنا ىي 

 (.4: 1982 أحد أطرافو قكة األنا، حيث يقع في الطرؼ اآلخر قطب العصابية)كفافي،
يتخػذىا  ( أنيا قدرة الشخص في تحقيػؽ التكافػؽ كالتػي25: 1993كيرل )فرج عبد القادر  

دليالن عمى الصحة النفسية، كعمى ميارة األنػا فػي عػالج صػراعاتو الشخصػية كالتعامػؿ معيػا كمػع 
العالـ الخارجي، بحيث ينتيي بو األمر إلى النجاح، كقكة األنا تمثؿ طاقة الفرد النفسية التي تحدد 

 مدل تحممو لمظركؼ غير المكاتية.
الن بيف مفيكمي الصالبة النفسية كقكة األنا ( أف ىناؾ تداخ33: 2007كيرل ) أبك ندل،  

مع بعضيما، حيث أف قكة األنا تعمؿ عمى تدعيـ صالبة الفرد النفسية تجاه األحداث الضاغطة، 
كأف الصػػػالبة تعمػػػؿ جاىػػػدة لكقايػػػة الفػػػرد مػػػف كطػػػأة االضػػػطراب النفسػػػي كالجسػػػدم عنػػػد األزمػػػات 

 كالشدة.
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 الفاعمية الذاتية:  -2
ت الكسػػيطة بػػيف إدراؾ الفػػرد لألحػػداث الضػػاغطة كبػػيف مكاجيػػة الفػػرد ىػػي إحػػدل المتغيػػرا 

( عمػػػى أنيػػػا " اعتقػػػاد الفػػػرد فػػػي كفايتػػػو Bandura,1982: 122-147ليػػػا، كيعرفيػػػا بانػػػدكرا )
كاقتػػػدراه، كتمكنػػػو كقيمتػػػو الذاتيػػػة، ممػػػا يعطيػػػو شػػػعكران بالثقػػػة بػػػالنفس، كالقػػػدرة عمػػػى التغمػػػب عمػػػى 

و، كتصػػبح الفاعميػػة الذاتيػػة فػػي نفػػس الكقػػت مؤشػػران لقػػدرة الفػػرد مشػػكالتو، كالػػتحكـ فػػي أمػػكر حياتػػ
عمى مكاجية األحداث الضاغطة بكافية كاقتػدار كثقػة كنمكػف، كالكظيفػة األساسػية لمفاعميػة الذاتيػة 

 ىي تمكيف الفرد مف التحكـ كالتنبؤ بأحداث حياتو".
إدراؾ الطفػؿ بأنػو مقبػكؿ كيتككف الشعكر بالفاعمية الذاتية فػي الطفكلػة البػاكرة، مػف خػالؿ  

كيناؿ استحساف اآلخريف، السيما الكالػديف، كالقبػكؿ كاالستحسػاف مػف قبػؿ الكالػديف يجعػالف الطفػؿ 
يشعر بالقيمة كالكفاية كاالقتدار، فإذا صاحب القبكؿ كالقيمة كالكفاية كاالقتدار تشجيع مف الكالديف 

بالكفايػػػػة الجسػػػػدية كاالجتماعيػػػػة  لمطفػػػػؿ عمػػػػى المبػػػػادأة كاالستكشػػػػاؼ يتكػػػػكف لػػػػدل الطفػػػػؿ شػػػػعكر
كالمغكية، كيتجمػى ذلػؾ فػي المعػب مػع اآلخػريف كحػؿ المشػكالت كالتحصػيؿ، كيسػتمر ىػذا الشػعكر 

 .في مرحمة المراىقة كالشباب، متجميان في المكاجية الناجحة لممشكالت كالضغكط
 (.61: 2008)راضي،      

 كقد ميز باندكرا بيف معنييف لمفاعمية:
ذاتية المتكقعة: كتعنى شعكر الفرد بقدراتو أك عجزه عف القياـ بسػمكؾ معػيف أك الفاعمية ال -1

 إنجاز ما، كيضمف ىذا الشعكر درجة مف الثقة كالشعكر بالقدرة عمى التحكـ.
الفاعمية الذاتية المرجعية: كىي اعتاد الفرد بأف السمكؾ الػذم يقػكـ بػو سػكؼ يكصػمو إلػى  -2

 النتائج التي يتمناىا.
دراؾ القػػػدرة عمػػػى التحمػػػؿ فػػػي  كبػػػالرغـ مػػػف  أف مفيػػػكـ الفاعميػػػة الذاتيػػػة يحمػػػؿ الثقػػػة بػػػالنفس كا 

الظػػركؼ الحياتيػػة، مػػا يخػػتص بتزكيػػػد األفػػراد بػػبعض الميػػارات الخاصػػػة، لكنػػو لػػـ يػػرؽ لمسػػػتكل 
السػػمة أك الخصػػمة الثابتػػة فػػي الشخصػػية، كمػػف ثػػـ فيػػك يتميػػز عػػف مفيػػـك الصػػالبة النفسػػية فػػي 

ره فػػي جميػػع المكاقػػؼ الحياتيػػة التػػي ال تسػػتدعي بالضػػركرة أف تكػػكف ليػػا احتيػػاج الفػػرد لػػو كلظيػػك 
 صفة الضغط.

أما عف الميارات التي يتمػاز بيػا األفػراد ذكك الفاعميػة فيػي كثيػرة، كقػد أشػار بانػدكرا إلييػا  
ككاف مف أبرزىا الميارات الجسػمية كاالجتماعيػة كالميػارات األكاديميػة، كميػارات الحاسػكب اآللػي 

رات اإلرشػػادية، كاالعتنػػاء باألطفػػاؿ حػػديثي الػػكالدة كميػػارات التعػػايش الفعػػاؿ مػػع الظػػركؼ كالميػػا
 (.Solomon& Annis,1990: 116-120األسرية)
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فإدراؾ الفرد لقيمتو الذاتية ككفايتو، ال يعتبر فقط أىـ متغير في قدرة الفرد عمى المكاجيػة  
اة الفػػرد كشخصػػيتو عمػػى اإلطػػالؽ، الناجحػػة لمضػػغكط فحسػػب، كلكنػػو يعتبػػر أىػػـ متغيػػر فػػي حيػػ

 كيظؿ ىذا المتغير يؤثر في سمكؾ الفرد طكؿ حياتو.
( بػػػأف تعريػػػؼ تقػػػدير الػػػذات يػػػركف إلػػػى مػػػدل اعتػػػزاز الفػػػرد 35: 2007كيػػػرل )أبػػػك نػػػدل، 

بنفسو، أك مستكل تقييمو لنفسو في المكاقؼ العادية، بينما مفيػكـ الصػالبة النفسػية يبػرز جميػان فػي 
ذلؾ فإف أبعاده تتضمف جزئيات تقػدير الػذات كالجػدارة كالكفػاءة كالثقػة فػي الػنفس مكاقؼ الشدة، كك

كالقكة كالمركنة الشخصية كاإلنجاز كاالستقاللية، كجميعيا سمات لمشخصية ذات الصالبة النفسية 
المرتفعػة، بينمػػا ال نسػتطيع الجػػـز بكجكدىػا عنػػد ذكم التقػػدير المرتفػع لمػػذات، بمعنػى آخػػر أف كػػالن 

تفعػػي الصػػالبة النفسػػية لػػدييـ تقػػدير ذات كلكػػف ال يشػػترط أف يكػػكف مرتفعػػك تقػػدير الػػذات مػػف مر 
 (48: 2008لدييـ صالبة نفسية مرتفعة تجاه الظركؼ الضاغطة)راضي،

 أب اد الصالبة النفسية :
( إلػػي ثالثػػة أبعػػاد تتكػػكف فييػػا الصػػالبة النفسػػية كىػػي: Kobaza,1979: 39تكصػػمت ككبػػازا )
 ـ، التحدم كسيتـ الحديث عنيـ عمى النحك التالي:االلتزاـ، التحك
 أكال: االلتزاـ:

 يعتبر مككف االلتزاـ مف أكثر مككنات الصالبة النفسية ارتباطا بالدكر الكقائي لمصالبة 
 بكصفيا مصدرنا لمقاكمة ميزاف المشقة.

 ت ريؼ االلتزاـ:
ذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيمػػة ىػػك اعتقػػاد الفػػرد فػػي حقيقػػة كأىميػػة كقيمػػة ذاتػػو، كيمكػػف أف يتضػػح  

الحيػاة التػػي تكمػػف فػػي كالء الفػػرد لػػبعض المبػػاد ئ، كالقػػيـ كاعتقػػاده أف لحياتػػو ىػػدفا كمعنػػي يعػػيش 
 (215: 2001مف أجمو )عثماف،

( أنػػػػػو نػػػػػكع مػػػػػف التعاقػػػػػد النفسػػػػػي يمتػػػػػـز بػػػػػو الفػػػػػرد اتجػػػػػاه نفسػػػػػو  1997كيعرؼ)مخيمػػػػر،  
 (14: 2000كأىدافو،كقيمة كاآلخريف مف حكلو )عمي، 

( بأنػػو اتجػػاه الفػػرد نحػػك معرفػػة ذاتػػو، كتحديػػد أىدافػػو، كقيمػػو فػػي  2002فػػو )حمػػزة ، كيعر  
ػػا إلػػي اعتقػػاد الفػػرد بقيمػػة كفائػػدة العمػػؿ الػػذم يؤديػػو  الحيػػاة، كتحممػػو المسػػئكلية، كأنػػو يشػػعر أيضن

 (.19:  2007لذاتو، أك لمجميع )أبك ندم ، 
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 أنكاع االلتزاـ:
 ـ كصنفو في ثالثة أنكاع كىي:( االلتزا 2007تناكؿ )أبك ندل،  
 . االلتزاـ الديني:1
حيث عرفو بأنو إلتزاـ المسمـ بعقيدة اإليماف الصحيح، كظيكر ذلؾ عمي سمككو بممارسة  

 ما أمر اهلل بو كاالنتياء عف إتياف ما نيي عنو " األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر".
 (19: 2002)الصنيع،   

 . االلتزاـ األخالقي:2
( بأنػػػػو "اعتقػػػػاد الفػػػػرد بضػػػػركرة االسػػػػتمرار فػػػػي عالقتػػػػو   Jonson، 1991عرفػػػػو جكنسػػػػكف)كقػػػػد 

الشخصػػية كاالجتماعيػػة " كيحمػػؿ ىػػذا التعريػػؼ لاللتػػزاـ فػػي مضػػمكنو ليػػذا الشػػكؿ معنػػي اإلكػػراه 
الػػذاتي الػػذم أشػػار إليػػو جكنسػػكف بكصػػفو التزامػػا داخميػػا يػػرتبط بػػالقيكد االجتماعيػػة "، إال أف التػػزاـ 

عالقػػة مػػا يػػرتبط بكجػػكد قيمػػة أك ىػػدؼ داخمػػي تجػػاه العالقػػة كال يػػرتبط بالجكانػػب األخالقيػػة الفػػرد ب
االجتماعيػػة، فػػالفرد حػػيف يمتػػـز بمجمكعػػة مػػف ا لعالقػػات االجتماعيػػة الحميمػػة فإنػػو يمتػػـز بيػػا مػػف 

( ، أما سػيزنبرج Keley،  1982كاقع سعادتو بيا كرضاه عنيا، كىذا المعني أشار إليو إلكيمي ) 
(Seznprg,1986 فقػػد أشػػار إلػػي رأم مخػػالؼ حيػػث أف الفػػرد يسػػتطيع الػػدخكؿ فػػي كثيػػر مػػف )

العالقػػات دكف التزامػػو بيػػا، أك اسػػتمراره فييػػا، عمػػي الػػرغـ مػػف رضػػاه عنيػػا، مثػػؿ ذلػػؾ: العالقػػات، 
( مشيران إلى أنو قد تبيف أف االرتباط بيف Keley,1982( كيمي ),1993Rozbletكأيد ركزبمت ) 

 (.Funshar( كفنشار )Phtichrكالرضا صفة أساسية، كمف ىؤالء فمتشر )االلتزاـ 
 .(21:2007)أبك ندل       

 االلتزاـ القانكني: -3
الػذم ارتبطػػت طبيعتػػو بػػبعض الميػػف، كميػػزت محدداتػػو طبيعػػة الميػػف، كمػػف أبرزىػػا مينػػة  

بيعتيا الشػاقة كمػا المحاماة فنجد أف ممارسة المينة يمتزمكف بالجكانب القانكنية بكصؼ محدكد لط
 يمتزمكف بنفس المحدكدات القانكنية أثناء ممارسة حياتيـ الشخصية.

 كيعرؼ عمى إنو اعتقاد الفرد بضركرة االنصياع لمجمكعة مف القكاعد كاألحكاـ العامة 
كتقبػؿ تنفيػػذىا جبػػرا بكاسػػطة السػػمطة المختصػػة فػػي حالػة الخػػركج عنيػػا أك مخالفتيػػا لمػػا تمثمػػو مػػف 

 (290:  1992مسمككيات العامة داخؿ المجتمع )عبد اهلل، أسس منظمة ل
كيشػير أبػك نػدم إلػػي أف االلتػزاـ قػد يػأتي مصػػدره مػف داخػؿ الفػرد نفسػػو كقػد يفػرض عميػػو  

جبرا كااللتزاـ القانكف م، كمػف ثػـ فػال نسػتطيع الحسػـ بكػكف االلتػزاـ يمثػؿ بعػدنا عامػا أـ مجمكعػة 
ا االنتياء إليو ىك أف كؿ المعاني السابقة تتجسد نفسينا في مف األبعاد الفرعية، كلكف كؿ ما يمكنن

 (.21: 2007مفيـك االلتزاـ الذم يعد بدكره أحد مككنات مفيـك الصالبة النفسية )أبك ندم ، 
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 ثانينا: التحكـ:
 اد الفرد باف مكاقؼ كظركؼ الحياة(بكصفو اعتق Kobaza ,1979أشارت إليو ككبازا )  

ليا ىي أمكر متكقعة كيمكف التنبؤ بيا كالسيطرة عمييا . بأنو " اعتقاد الفرد المتغيرة التي يتعرض 
( كمكاقؼ كأحداث شػديدة Weab 1991بتكقع حدكث األحداث الضاغطة كرؤيتيا كيعرفو كيب) 

قابمػة لمتنػاكؿ كالػتحكـ فييػا أك إمكانيػة الػتحكـ الفعػاؿ فييػا " كيعنػي االسػتقاللية كالقػدرة عمػي اتخػاذ 
 (.210: 2001اجية األزمات )عثماف، القرار كمك 

( بػػأف الػػتحكـ ىػػك اعتقػػاد الفػػرد بػػالتحكـ فيمػػا يمقػػاه مػػف أحػػداث كأنػػو 15: 1996كيقػػكؿ ) مخيمػػر، 
يتحمؿ المسؤكلية الشخصية عف حكادث حياتو، كأنو يتضمف القدرة عمي اتخاذ القرارات، كالختيػار 

 ة.بيف البدائؿ، كتفسير كتقدير األحداث كالمكاجية الفعال
 

 أشكاؿ كصكر التحكـ:
 ( أف التحكـ يتضمف أربع صكر رئيسة كىي: : 31: 2003يقكؿ )رفاعي، 

 . القدرة عمي اتخاذ القرارات كاالختيار بيف بدائؿ مت ددة:1
كيحسػػـ ىػػذا الػػتحكـ المتصػػؿ باتخػػاذ القػػرار طريقػػة التعامػػؿ مػػع المكقػػؼ سػػكاء بانتيائػػو أك  

يػػرتبط ىػػذا الػػتحكـ بطبيعػػة المكقػػؼ نفسػػو كظػػركؼ حدكثػػو، تجنبػػو أك محاكلػػة التعػػايش معػػو، كلػػذا 
حيث يتضمف االختيار مف بيف البدائؿ، فالمريض ىك الذم يقػرر أم األطبػاء سػكؼ يػذىب إلػييـ 

 كمتى سكؼ يذىب، كاإلجراءات التي سكؼ يتبعيا.
 . التحكـ الم رفي الم مكماتي:2
ـ المعرؼ م، أىـ صكر التحكـ استخداـ العمميات الفكرية لمتحكـ في الحدث يجعؿ التحك 

التي تقمؿ مف اآلثار السمبية لممشقة إذا ما تـ عمي نحك إيجابي، فيختص ىذا التحكـ بالقدرة عمػي 
دراكػػو  اسػػتخداـ بعػػض العمميػػات الفكريػػة بكفػػاءة عنػػد التعػػرض لمضػػغط، كػػالتفكير فػػي المكقػػؼ، كا 

بمعنػػي أخػػر أف الشػػخص م تحكػػـ بطريقػػة ايجابيػػة كمتفائمػػة، كتفسػػيره بصػػكرة منطقيػػة ككاقعيػػة ، ك 
بالحػػػدث الضػػػاغط باسػػػتخدامو بعػػػض االسػػػتراتيجيات العقميػػػة مثػػػؿ تركيػػػز االنتبػػػاه عمػػػي مكضػػػكع 
الضػغط، أك عمػػؿ خطػة لمتغمػػب عميػػو، أم ىػك قػػدرة الفػرد عمػػي اسػػتخداـ كافػة المعمكمػػات المتاحػػة 

 مع كافةعف المكقؼ لمحاكلة السيطرة عميو كضبطو، كيختص التحكـ بقدرة الفرد عمي ج
المعمكمػػػات ع ف الحػػػػدث أك المكقػػػؼ كالتنبػػػػؤ بمػػػػا سػػػيؤكؿ إليػػػػو الحػػػػد ث، أم تكقػػػع المكقػػػػؼ قبػػػػؿ 
كقكعو، كذلػؾ لمتقميػؿ مػف حػدة الحػد ث، كالتخفيػؼ مػف القمػؽ المصػاحب لمتعػرض ؿ ق، كتسػييؿ 

 السيطرة عميو.
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 . التحكـ السمككي:3
كبيػرة لالنجػاز كالتحػدم، كيقصػد  كىك القدرة عمي المكاجية الفعالة كبذؿ الجيد مع دافعيػة 

 بو التعامؿ مع المشكمة بصكرة فعمية مممكسة، كالتحكـ في أثار الحدث الصادـ بالقياـ ببعض
 السمككيات المخططة كالمنيجية لتعديؿ كقع الحدث الصادـ .

 . التحكـ الترجمي:4
ي بخمفيػػػة الفػػػرد السػػػػابقة عػػػف المكقػػػؼ كطبيعتػػػو، فيػػػذه الخمفيػػػػة ك كيػػػرتبط الػػػتحكـ الترجمػػػ 

ػػا محػػددنا عػػف المكقػػؼ، كتعتبػره أنػػو مكقػػؼ ذك معنػػي كقابػػؿ لمسػػيطرة عميػػو  المعتقػدات تكػػكف انطباعن
 مما يخفؼ كقع الحدث الصادـ.

( إلػي أف األشػخاص الػذيف يتعرضػكف لمضػغكط كلػدييـ ,Kobaza 1979تشير ككبازا )  
عمػػي الػػتحكـ فػػي أمػػكر حيػػاتيـ ىػػـ أكثػػر صػػحة نفسػػية كجسػػمية مػػف اقػػرأنيـ الػػذيف  إعتقػػاد بقػػدرتيـ

يشػػعركف بػػالعجز فػػي مكاجيػػة القػػكة الخارجيػػة ، كت رل أف إدراؾ الػػتحكـ يظيػػر فػػي القػػدرة عمػػي 
اتخػاذ القػرار كالقػدرة عمػي التفسػير كالقػدرة عمػػي المكاجيػة الفاعمػة، كفػي دراسػة أجراىػا )أندرسػػك ف( 

كجيػػػة الضػػػبط كالشػػػعكر فػػػي بػػػكطف ة االنضػػػباط كسػػػمككيات المكاجيػػػة كاألداء،  حػػػكؿ العالقػػػة فػػػي
تكصػػػػؿ خالليػػػػا أف داخمػػػػي الضػػػػبط أقػػػػؿ شػػػػعكرنا بالضػػػػغكط كأكثػػػػر تكظيفػػػػا لسػػػػمككيات المكاجيػػػػة 
المتمركػػزة عمػػي المشػػكمة، كأقػػؿ اسػػتخداما لسػػمككيات المكاجيػػة المتمركػػزة عمػػي االنفعػػاؿ بالمقارنػػة 

 (.116: 1997بخارجي الضبط )ىريدم، 
كيتضػػح مػػف ذلػػؾ أف الػػتحكـ يتمثػػؿ فػػي قػػدرة الفػػرد عمػػي تكقػػع حػػدكث المكاقػػؼ الصػػعب ة  

 بناءنا عمي استقرائو لمكاقع، ككضعو الخطط المناسبة لمكاجيتيا كالتحميؿ مف أثارىا كقت حدكثيا،
مسػػػتثمرنا كػػػؿ مػػػا يتػػػكفر لػػػدييـ مػػػف إمكانيػػػات ماديػػػة كمعنكيػػػة كاسػػػتراتيجيات عقميػػػة، مسػػػيطرا عمػػػي 

 نفسو، متحكمنا في انفعاالتو.
 ثالثان: التحدم:

كيقػػكؿ مخيمػػر بػػأف اعتقػػاد الشػػخص أف مػػا يطػػرأ مػػف تغيػػر عمػػي جكانػػب حياتػػو ىػػك أمػػر  
مثير كضركرم لمنمك أكثر مف ككنو تيديدنا مما يساعده عمي المبادأة، كاستكشػاؼ البينػة، كمعرفػة 

 جية الضغكط بفاعمية المصادر النفسية كاالجتماعية التي تساعد الفرد عمي مكا
 (.14: 1997)مخيمر، 

كيتضح أف التحدم يتمثؿ في قدرة الفرد عمي التكيؼ مع مكاقؼ الحياة الجديدة كتقبميا  
بما فييا مف مستجدات سارة أك ضارة ، باعتبارىا أمكرنا طبيعية البد مف حدكثيا لنمكه كارتقائو ، 

خاصية تساعد الفرد عمي التكيؼ السريع في مع قدرتو عمي مكاجية المشكالت بفاعمية ، كىذه ال
 مكاجية أحداث الحياة الضاغطة المؤلمة ، كتخمؽ مشاعر التفاؤؿ في تقبؿ الخبرات الجديدة.
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ى
ى
ى
ى
ى

  الفصل الثالثالفصل الثالث
ىابقةابقةــــــات سات ســــدراسدراس

 
 

 .أكالن: الدراسات التي تناكلت اإلعاقة 
 .ثانيان: الدراسات التي تناكلت الصالبة النفسية 

 سات التي تناكلت الرعاية كالمساندة االجتماعية.ثالثان: الدرا 

 .الت قيب عمى الدراسات السابقة 

  الباحثالص كبات التي كاجيت. 
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 دراسات سابقة
في ىذا الفصؿ لمجمكعة مف الدراسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية،  الباحثتعرض ي

 كقد أمكف تصنيفيا إلى ثالثة محاكر ىي:
 ة.تناكلت اإلعاقأكالن: الدراسات التي  -
 ثانيان: الدراسات التي تناكلت الصالبة النفسية. -

 ثالثان: الدراسات التي تناكلت الرعاية كالمساندة االجتماعية. -

 
 المحكر األكؿ: الدراسات التي تناكلت مكضكع اإلعاقة.

 و:2212دراسة )ال ايد، كآخركف،
مبػػػة ذكل االحتياجػػػات المشػػػكالت التػػػي تكاجػػػو الطإلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه الدراسػػػة  ىػػػدفت

الخاصػػة فػػي جامعػػة الطػػائؼ، كتمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة بالطمبػػة مػػف ذكل االحتياجػػات الخاصػػة فػػي 
ذككر ( مف جامعة الطػائؼ  1إناث،  8طالبان كطالبة )  81جامعة الطائؼ، كبمغت عينة الدراسة 

إعاقة بصرية  ( يعانكف مف8( يعانكف مف إعاقة سمعية،) 3( يعانكف مف إعاقة حركية،) 2منيـ) 
 .كمكزعيف عمى ثالثة كميات ىي التربية كاآلداب كالعمـك اإلدارية

مكزعػػػة عمػػػى سػػػتة محػػػاكر لتحديػػػد  فقػػػرة 10اسػػػتخداـ اسػػػتبانة تضػػػمنتبكقػػػد قػػػاـ الباحػػػث 
اعتمػد البػاحثكف . حيػث المشكالت التػي تكاجػو الطمبػة ذكل االحتياجػات الخاصػة بجامعػة الطػائؼ

ي المسػػػحي الػػػذم يسػػػعى إلػػػى تشػػػخيص المشػػػكالت التػػػي تكاجػػػو فػػي الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج الكصػػػف
 الخاصة في جامعة الطائؼ االحتياجاتالطمبة ذكم 

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا
مف أكثر األبعاد التي تمثؿ مشكمة لدل المعكقيف ىك البعد الثالث كىك المشكالت االقتصادية، -8

لمشػػكالت اإلداريػػة ثػػـ البعػػد السػػادس كىػػك النقػػؿ كالمكاصػػالت كمػػف أقػػؿ كيميػػو البعػػد الثػػاني كىػػك ا
  .األبعاد التي تمثؿ مشكمة لدل المعكقيف ىك البعد الخامس كالذم يتمثؿ في المشكالت النفسية

ال تختمػػػػؼ المشػػػػكالت التػػػػي يكاجييػػػػا الطمبػػػػة ذكل االحتياجػػػػات الخاصػػػػة بػػػػاختالؼ المسػػػػتكل -1
 التعميمي .

داللػػػة إحصػػػائية فػػػي المشػػػكالت التػػػي يكاجييػػػا الطمبػػػة ذكل االحتياجػػػات  ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات-3
 الخاصة تبعان لتخصصاتيـ .

 ال تكجد فركؽ في المشكالت بيف المجمكعات تبعان لنكع اإلعاقة.-9
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 :و2008دراسة ) الرنتيسي، 

ؿ، إلى كصؼ كتحميؿ المشكالت التي تحد مف التحاؽ المعاقيف حركينا بفرص العم ت الدراسةىدف
كتحديد األدكار المقترحة لألخصائي االجتماعي تجاه ىذه المشكالت، لمتكصؿ إلى منظكر مقترح 
لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغمب عمى تمؾ " المشكالت، كعمى ضكء ىذا تنتمي 

قيف التي تمدنا بثركة مف المعمكمات عف األفراد )المعا  Descriptivىذه الدراسة إلى "الدراسات 
الظكاىر كتؤكد عمى كصؼ كشرح العالقات بيف  Studiesحركينا( كظركفيـ كبيئاتيـ، 

كاألحداث، كاليدؼ األساسي مف البحث الكصفي انو يعطي صكرة كاضحة عف 
باإلضافة إلى كشؼ الحقائؽ الراىنة التي تتعمؽ بظاىرة  ،كالظكاىر مف خالؿ الكصؼاألفراد 

ا كتصنيفيا ككشؼ ارتباطاتيا بالمتغيرات األخرل، بيدؼ معينة مع تسجيؿ دالالتيا كخصائصي
 . مف كافة جكانبيا، كلفت النظر إلى أبعادىا المختمفة( كصؼ ىذه الظاىرة كصفنا دقيقنا ) شامالن 

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا -

 .%ٕٓ,َٖالعكامؿ المرتبطة بنسؽ المجتمع كذلؾ بنسبة  -1
 .%ّٓ,َٖتبطة بنسؽ أصحاب األعماؿ كذلؾ بنسبة العكامؿ المر  -2
 .%ْٗ,ْٕالعكامؿ المرتبطة بنسؽ المؤسسة كذلؾ بنسبة  -3
 .%ٖٔ,ٓٓالعكامؿ المرتبطة بنسؽ األخصائي االجتماعي كذلؾ بنسبة  -4
 .%ٖٗ,ِّالعكامؿ المرتبطة بنسؽ المعاؽ حركينا كذلؾ بنسبة  -5
 

 و: 0202 ،صنكبرةدراسة )
إلى التعرؼ عمى كاقػع الجمعيػات فػي رعايػة كتأىيػؿ ذكم االحتياجػات  ىدفت ىذه الدراسة

 الخاصة في الجزائر.
حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي فػػي مسػػح الجمعيػػات التػػي تيػػتـ برعايػػة المعػػكقيف 

، حيػػث اسػػتعرض دكر تمػػؾ الجمعيػػات كتاريخيػػا فػػي رعايػػة المعػػكقيف، ككػػذلؾ كاليػػة قالمػػة
 ف كتقييميا.الخدمات التي تقدميا لممعكقي

ثـ استعرضت الدراسة التشريعات الخاصة بالمعكقيف فػي الجزائػر، كالػنقص الػذم 
يشػكب تمػػؾ التشػريعات مػػف حيػث عػػدـ شػمكليتيا كعػػدـ تطبيقيػا حسػػب مػا ىػػك معمػكؿ بػػو 

 في مختمؼ أنحاء العالـ.
 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

( كحصػمت 33.61ـ فػي كاليػة قالمػة )1080لعػاـ بمغت نسبة المعػاقيف حركيػان فػي ا -8
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 %(.92.18عمى المرتبة الثانية بعد المعكقيف ذىنيان )

لمتكفػػػؿ  تكجػػػد بكاليػػػة قالمػػػة عػػػدة مرافػػػؽ كمؤسسػػػات اجتماعيػػػة كبيداغكجيػػػة أنشػػػئت -1
تمبػػػػي  برعايػػػػة المعػػػػاقيف، لكنيػػػػا تبقػػػػى ناقصػػػػة كال يمكنيػػػػا اسػػػػتيعابيـ، كمػػػػا أنيػػػػا ال

النػاجح  لتأىيؿ كاإلعداد لالنػدماج االجتمػاعي كاالقتصػادماحتياجاتيـ في التعميـ كا
 .كالفعاؿ

جراءاتػػو المطمكبػػة، لػػيس لػػو  أف مفيػػـك التأىيػػؿ بمعنػػاه العممػػي كعناصػػره كخطكاتػػو -3 كا 
لضػػػػػعؼ التكػػػػػكيف كغيػػػػػاب  أم أثػػػػر فػػػػػي قػػػػػامكس أنشػػػػػطة الجمعيػػػػػات، كىػػػػذا راجػػػػػع
ؿ بمختمػػػػؼ عمميػػػػة التأىيػػػػ المتخصصػػػػيف العمميػػػػيف كالمينيػػػػيف الػػػػذيف تعتمػػػػد عمػػػػييـ

 .أصنافيا

 
 و:2229 دراسة )أبك سكراف،

ىػػػدفت ىػػػذه الدارسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل التكافػػػؽ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي لممعػػػاقيف  
الخػارجي( لممعػاقيف حركيػان لػدل -حركيان، إضافة إلى التعرؼ عمى مستكل مركػز الضػبط )الػداخمي

 .ي التحميمياتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصف عينة الدراسة. ك
بمغت مف المعاقيف حركيان بسيطة عشكائية أجرم الباحث ىذه الدراسة عمى عينة حيث 

الطبي كالجراحة التخصصية كبعض المؤسسات التي تخدـ  في مستشفي الكفاء لمتأىيؿ( 368)
 .المعاقيف حركيان 

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
ة بيف التكافؽ النفسي كاالجتمػاعي كبػيف مركػز الضػبط )الػداخمي كجكد عالقة ارتباطيو دال .8

 الخارجي( لدل أفراد العينة. -
 ·كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ النفسي كاالجتماعي لممعاقيف حركيػان يعػزل  .1

 لمتغيػػػر الحالػػػة االجتماعيػػػة بػػػيف المتػػػزكج كاألعػػػزب ككػػػاف التكافػػػؽ لصػػػالح المتػػػزكج كبػػػيف
المطمػؽ  مف المطمؽ كاألرمؿ لصالح المتزكج ككذلؾ بػيف األعػزب ككػالن مػف المتزكج ككالن 

 كاألرمؿ لصالح األعزب لدل عينة الدراسة.
 ·كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ النفسي كاالجتماعي لممعاقيف حركيػان يعػزل  .3

 بلمتغيػر سػبب اإلعاقػة بػيف المػرض كاإلصػابة لصػالح اإلصػابة ، ككجػكد فػركؽ بػيف سػػب
 اإلعاقة اإلصابة كالكراثة لصالح اإلصابة لدل عينة الدراسة.
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 و:2228دراسة )عابد،
، غػػزةؿ ىػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػى كاقػػع مصػػابي الشػػمؿ الػدماغي فػػي محافظػػة شػػما

في محافظة  يقيمكف( شخص معاؽ 862)المككنة مف عينة الدراسة حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى 
كػػأداة  ، حيػػث تػػـ االعتمػػاد عمػػى االسػػتبانة المػػنيج الكصػػفيلدراسػػة ا كقػػد اسػػتخدمت .شػػماؿ غػػزة

 .لمقياس كقد استخدمت بعض األساليب اإلحصائية التكرارات كالنسب المئكية
  كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

إف أكثػر العكامػؿ شػػيكعان مػف بػيف العكامػػؿ المتعػددة كػاف ) عػػدـ كصػؿ األكسػجيف أك الػػدـ  .8
 % .60.6لمجنيف أك لممكلكد بشكؿ كاؼ ( حيث بم  الكزف النسبي لو 

أما بخصكص أنكاع الشمؿ الدماغي كاف األكثر انتشاران ىػك النػكع التشػنجي ، كبمػ  الػكزف  .1
 % . 16.86النسبي لو 

ثػػر األعػراض انتشػػاران النطػؽ كصػػعكبات الكػالـ كانػػت مػف أ دلػت الدراسػػة عمػى أف مشػػاكؿ .3
 % .80.2كلى كبكزف نسبي حيث احتمت المرتبة األ

كضػػػحت الدراسػػػة بػػػأف أكثػػػر المؤسسػػػات خدمػػػة لمصػػػابي الشػػػمؿ الػػػدماغي كانػػػت جمعيػػػة  .9
 %.1برنامج التأىيؿ شماؿ غزة إذ بم  الكزف النسبي ليا  –اإلغاثة الطبية الفمسطينية 

أشػػػارت الدراسػػػة عمػػػى أف خدمػػػة العػػػالج الطبيعػػػي كانػػػت أكثػػػر الخػػػدمات تقػػػديمان مػػػف قبػػػؿ  .2
 % .11لعاممة في شماؿ غزة حيث بم  الكزف النسبي ليا المؤسسات ا

 
 و:2228دراسة )أبك الكاس،

 ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى بيػػػاف رعايػػػة المعػػػاقيف فػػػي الفكػػػر التربػػػكم اإلسػػػالمي فػػػي ضػػػكء تىػػػدف
 المشػػػكالت التػػػػي يكاجيكنيػػػػا ، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ الكقػػػػكؼ عمػػػػى األسػػػػباب التػػػػي تػػػػؤدم لإلعاقػػػػة ،

اهلل عميػو  يا ، كما بيف ىذه الدراسة كيفية رعاية كاىتماـ النبػي صػمىكالتكجييات النبكية لمكقاية من
الدراسػة ألنػكاع  كسمـ بفئة المعػاقيف كالعمػؿ عمػى دمجيػـ فػي المجتمػع كالتخفيػؼ عػنيـ ، كتطرقػت

المتطمبػات التربكيػة لرعايػة  تحػدثت ىػذه الدراسػة عػف اإلعاقة المختمفة كمكقؼ اإلسالـ منيا ، كما
 .التربكم اإلسالمي المعاقيف في الفكر

 كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كما استخدـ الباحث إستبانة
عمػى  لمتعرؼ إلػى المشػكالت التػي تكاجػو المعػاقيف فػي البيئػة الفمسػطينية مػف كجيػو نظػر القػائميف

 .المؤسسات التي تيتـ برعايتيـ
 ف أىميا:كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج م

ىػػذا  أف اإلسػالـ أكلػى المعػاقيف اىتمامػان كبيػران كحػث عمػى مسػاعدتيـ كرعػايتيـ ، كىػك فػي .8
 .المجاؿ قد سبؽ الكثير مف األمـ التي تتغنى اليـك بحقكؽ المعاؽ
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 .نيي اإلسالـ عف الغمز كالممز، كعف إيذاء المعاؽ ، كتكعد مف يفعؿ ذلؾ بالعذاب .1
 اجػو المعػاقيف فػي البيئػة الفمسػطينية ، كمػف أىميػا قمػةىناؾ العديد مف المشػكالت التػي تك  .3

 .المراكز المتخصصة في رعاية المعاقيف
 كقد أكصى الباحث مجمكعة مف التكصيات مف أىميا:

،  عمػػى الفػػرد الػػذم ابػػتاله اهلل باإلعاقػػة أف يصػػبر عمػػى ذلػػؾ ، كيرضػػى بقضػػاء اهلل كقػػدره .8
 .فالصبر عمى البالء ليس لو جزاء إال الجنة

 معاممػػػة أسػػػرة المعػػػاؽ معاممػػػة حسػػػنة ، كذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد ا لمجتمػػػع ، أك مػػػفكجػػػكب  .1
 .القائميف عمى مؤسسات رعاية المعاقيف ، أكمف أصحاب المسئكلية في المجتمع

 
 و:2227دراسة )غراب،

 ىدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت النفسػية لػدل األطفػاؿ المعػكقيف الممتحقػيف بالمػدارس
 ة. الجامعة بمحافظة غز 

أنثػى( كاسػتخدمت فػػي  68ذكػرنا ك  26( طفػال معكقنػا )  812تككنػت عينػة الدراسػة مػف ) 
لمعرفة مػدل انتشػار المشػكالت النفسػية لػدل أفػراد العينػة كتككنػت االسػتبانة مػف  الدراسة اإلستبانة

كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث  عمػػى أربعػػة مجػػاالت يمثػػؿ كػػؿ مجػػاؿ منيػػا مشػػكمة نفسػػية. فقػػرة كزعػػت 91
 .الكصفي التحميمي لمتعرؼ عمى المشكالت النفسيةالمنيج 

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
حصػػمت جميػػع المشػػكالت النفسػػية عمػػى نسػػبة مئكيػػة عاليػػة ممػػا يؤكػػد كجكدىػػا لػػدل عينػػة  .8

حصػػػمت مشػػػكمة الخجػػػؿ عمػػػى أعمػػػى األكزاف النسػػػبية يمييػػػا مشػػػكمة القمػػػؽ،  الدراسػػػة . فقػػػد
كمشػػػػكمة عػػػػػدـ الدافعيػػػػة نحػػػػك الدراسػػػػة كحصػػػػمت مشػػػػػكمة  االجتماعيػػػػة ، كمشػػػػكمة العزلػػػػة

 العدكانية عمى المرتبة األخيرة. 
تبػيف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا فػي المشػػكالت النفسػػية تبعنػػا لمتغيػػر العمػػر إال فيمػػا  .1

 لصالح األطفاؿ األقؿ عمرنا. 0.02بالعدكانية فقد حصمت عمى مستكم داللة  يتعمؽ
 ؽ دالة إحصائيا في المشكالت النفسية تبعنا لمجنس . عدـ كجكد فرك  .3
لصالح  كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المشكالت النفسية تبعنا لنكع اإلعاقة كقد كانت دالة .9

 المنغكلييف.  األطفاؿ
 

 و: 0222، عبد المطيؼدراسة )
 مف عدة مصادر دـالعالقة بيف الدعـ االجتماعي المق التعرؼ عمىىدفت الدراسة إلى 

 كالخجؿ لدل الذككر المعكقيف حركيا.  (األسرة، األصدقاء، المجتمع)
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قاـ قد ( معكقنا حركيا. ك  812في محافظة دمشؽ . تألفت عينة الدراسة مف )  الدراسة كقد أجريت
المعكقيف حركينا، كاختبار حالة  لدل الباحث بإعداد أدكات البحث كىي : اختبار الدعـ االجتماعي

منيػا اختبػار مسػتكل االختبػارات ذات الصػمة  مػف يف حركينا، فضػال عػف عػدد الخجؿ لدل المعكؽ
 .  الدعـ االجتماعي لمجمكعة مف الباحثيف، كاختبار التكيؼ االجتماعي لدل المعكقيف حركيان 

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
الػة الخجػؿ لػدل الػذككر بػيف الػدعـ االجتمػاعي كح إحصػائية إلى كجػكد عالقػة ذات داللػة -8

الدراسة : العمػر، طبيعػة اإلعاقػة، المسػتكل التعميمػي  متغيرات المعكقيف حركينا كفؽ تأثير
 كؽ حركينا.  لممع

أعمػػى  البتػر إلػى أف حالػة الخجػػؿ لػدل الػذككر المعػػكقيف حركينػا الػػذيف يعػانكف مػف حػػاالت -1
 مما ىي عميو لدل باقي أفراد العينة.

 

 
 و:2227دراسة نتيؿ كآخركف )

ىػػدفت الدراسػػة لمكشػػؼ عػػف أىػػـ السػػمات المميػػزة لشخصػػيات المعػػاقيف ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة  
كبصػػرية  كحركينػػا فػػي ضػػكء بعػػض المتغيػػرات كىػػي الجػػنس، كنػػكع اإلعاقػػة : سػػمعية سػػمعينا كبصػػرينا

فما فكؽ(، كالمؤىؿ العممػي، كقػد طبقػت الدراسػة  :2( كمف سف )29-23كالعمر مف سف ) كحركية،
( مؤسسػة أىميػة مػف مختمػؼ محافظػات 29مف المعاقيف العامميف أك المتػدربيف فػي عػدد ) عمى عينة

كلممعالجػػات اإلحصػػائية اسػػتخدـ  % مػػف المجتمػػع األصػػمي لمعينػػة.21(، تمثػػؿ 688غػػزة كعػػددىـ )
 .  كاالنحراؼ المعيارم كالنسب المئكية لحساب التكرارات الباحثاف المتكسط الحسابي
 كعة مف النتائج مف أىميا:كتكصمت النتائج إلى مجم

ز المعػػػاقيف سػػػمعينا كبصػػػرينا كحركينػػػا بالطػػػابع يػػػلػػػدل اإلعاقػػػات الثالثػػػة ىػػػي تم أف أىػػػـ السػػػمات -2
كمػف ثػـ تمتيػا السػمات النفسػية كالجسػمية كالعقميػة عمػى  االسػتقاللية، االجتماعي كالػديني كطػابع

عمػػى قائمػػة أبعػػاد اإلسػػتبانة، العينػػة احتػػؿ المرتبػػة األكلػػى  لػػدل الترتيػػب ، كأف البعػػد االجتمػػاعي
 .بينما احتؿ البعد العقمي المرتبة األخيرة

 ال تكجد فركؽ بيف اإلعاقات الثالث ككؿ في سمات البعد النفسي، حيث احتمت سػمة العدكانيػة -3
 األكلى، كاألخيرة كانت سمة األمف كالطمأنينة. المرتبة
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 و: 0222دراسة )المدىكف، 
لممعػاقيف  العالقة بيف المسػاندة االجتماعيػة كالصػحة النفسػية ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف

فػػػي  حركينػػا فػػػي محافظػػة غػػػزة كذلػػؾ لمتأكػػػد مػػف دكر المسػػػاندة االجتماعيػػة كمتغيػػػر نفسػػي اجتمػػػاعي
التكافػػؽ  تخفػػيض درجػػة التػػكتر كالقمػػؽ كالخجػػؿ كاالنطػػكاء كاالنسػػحاب كالعزلػػة كاالكتئػػاب ممػػا يحقػػؽ

 ميني كتحسيف مستكل درجة الصحة النفسية عندالذاتي كاألسرم كاالجتماعي كال
( إنػػاث  75( ذكػػكر، ك )  87( معاقنػػا مػػنيـ )  251المعػػاقيف حركينػػا، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) 

، كاسػػػتخدـ الباحػػػث مقياسػػػيف ىمػػػا مقيػػػاس ( سػػػنة61-29( سػػػنة  أعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف )  61) تتػػػراكح
 .جتماعية كمقياس الصحة النفسيةالمساندة اال
 الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: كتكصمت
االجتمػػاعي، كفػػي بعػػدم التػػك افػػؽ األسػػرم  أف ىنػػاؾ فػػركؽ لصػػالح الػػذككر فػػي بعػػد التكافػػؽ -2

 . ح اإلناثكالتكافؽ مع الذات لصال

 ف ىناؾ فركؽ لصالح الذككر في كؿ أبعاد التكافؽ االجتماعي كالخمك مف االكتئاب.أ -3
 

 و: 0222، ال طاردراسة )
الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى نسػػؽ ) ترتيػػب ( القػػيـ لػػدل ذكم االحتياجػػات الخاصػػة حركيػػا ىػػدفت 

عبػػده كيضػػـ  ؿكأقػػرانيـ مػػف العػػادييف. حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس النسػػؽ القيمػػي لبػػدر الػػديف كمػػا
 أربعة مجمكعات لمقيـ ىي: )الدينية،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كاالنتماء ( .

(فػػػرد مػػػف ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة 211(فػػػرد تكزعػػػت بكاقػػػع )311كقػػػد بمغػػػت عينػػػة الدراسػػػة)
( فػػردمف 211كتأىيػػؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة حركيػػان فػػي مدينػػة تعػػز،ك) بحركيػػان فػػي مركػػز تػػدري

الطمبة العػادييف المكجػكديف فػي المػدارس األساسػية كاإلعداديػة كالثانكيػة كالجامعػة مػع مراعػاة تحقيػؽ 
 مر مع عينة المعاقيف. التكافؤ في متغيرم الجنس كالع

 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
أف القػػػػػيـ الدينيػػػػػة كالقػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة احتمػػػػػت مكػػػػػاف الصػػػػػدارة فػػػػػي نسػػػػػؽ القػػػػػيـ عنػػػػػد ذكم  -2

 االحتياجات الخاصة حركيان كأقرانيـ مف العادييف .

 فػػػركؽ فػػػي القػػػيـ بػػػيف ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة حركيػػػا كأقػػػرانيـ مػػػف العػػػادييف عنػػػد دتكجػػػ -3
 ( لصالح العادييف .1016مستكل داللة ) 

( بػػيف متكسػػطات درجػػات 1016تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي القػػيـ عنػػد مسػػتكل )  -4
 الذككر مف ذكم االحتياجات الخاصة حركيا كالذككر العادييف لصالح الذككر العادييف

متكسػػطي ( بػػيف 1016ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي القػػيـ عنػػد مسػػتكل داللػػة )  -5
 درجات اإلناث ذكات االحتياجات الخاصة حركيا كاإلناث العاديات .
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كقػػػد أكصػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة االىتمػػػاـ بالجانػػػب القيمػػػي عنػػػد المعػػػاقيف كالعمػػػؿ عمػػػى تشػػػجيع 
لحاقيـ في الكظائؼ كاألعماؿ المينية.  مشاركتيـ االجتماعية كا 

 
 و:2221دراسة )البمتاجي،

عاقػػات الحركيػػة جػػراء خػػدمات التأىيػػؿ الطبػػي المقدمػػة لإلىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقيػػيـ  
 ـ.11/8/1008كحتى  11/8/1000قصى بمدينة غزة ما بيف انتفاضة األ

ىػػدفت الدراسػػة أيضػػا إلػػى تقيػػيـ خػػدمات التأىيػػؿ الطبػػي المتػػكفرة ، كتشػػخيص نقػػاط كمػػا 
 .حسينياكالقكة فييا ، كالتعرؼ عمى مدل رضا المعاقيف عنيا كمجاالت التدخؿ لت الضعؼ

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
 .الطبي أف ىناؾ نقص في عدد األخصائييف العامميف في مجاؿ التأىيؿ .8
التأىيػؿ الطبػي المتػكفرة  قصػكرا كاضػحا فيمػا يتعمػؽ بػكعي المجتمػع حػكؿ مراكػز أف ىناؾ .1

 .كطبيعة خدماتيا
 

 و:Koubekova,2000دراسة )
ة مسػػتكم التكافػػؽ الشخصػػي كاالجتمػػاعي لممعػػاقيف حركيػػان مػػف كػػال ىػػدفت الدراسػػة لمعرفػػ

كذلػؾ  ( ، 882، حيث تككنت عينة الدراسة مػف )  ( عاـ82-81ممف تتراكح أعمارىـ ) الجنسيف
 .مف المدارس العامة كالمدارس الخاصة التي تعمـ المعاقيف حركيان 

شخصػػية كاسػػتبياف القمػػؽ اسػػتخدمت لمدراسػػة أدكات شػػممت عمػػي اختبػػار كاليفكرنيػػا لم كقػػد 
 .كسمة كاستبياف تقدير الذات كحالة كالقمؽ
 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: 

يظيػػػركف قػػػدران عاليػػػا مػػػف السػػػمككيات المضػػػادة لممجتمػػػع ،  أف األطفػػػاؿ المعػػػاقيف حركيػػػان  .8
 العادييف .  كالتجنب كالعزلة عف باقي األطفاؿ

أكثػر مػف أقػرانيـ  كػف يػكاجيف صػعكبات فػي التكافػؽ االجتمػاعيأف الفتيات مف المعاقات  .1
 .مف الذككر المعاقيف

قػدر أكبػر مػف تػدني مسػتكم تقػدير  كما أكدت الدراسة أيضػان أف المعاقػات كػف يعػانيف مػف .3
 . يف كمعمماتيف كزميالتيفآبائ الذات ككف أقؿ رضا عف أنفسيف ككف يشعرف بعدـ تقبؿ
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 ألكؿ:الت قيب عمى دراسات المحكر ا
 ىدؼ الدراسات ال اـ:

 ىػػػدفت الدراسػػػات السػػػابقة بشػػػكؿ عػػػاـ إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع المعػػػاقيف كالكشػػػؼ عػػػف أىػػػـ
 المشكالت التي يعانكف منيا كيمكف إجماؿ تمؾ األىداؼ بشكؿ خاص عمى النحك التالي:

ت التػي حيث ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ كاقع المعاقيف بمختمػؼ فئػاتيـ ك المشػكال -
(، دراسػػػة 2010كدراسػػػة )العايػػػد، كآخػػػركف، (2010 صػػػنكبرةدراسػػػة )يعػػػاني منيػػػا المعػػػاقيف مثػػػؿ 

(، ك دراسػة 2007(، ك دراسة )أبػك مصػطفى، كآخػركف، 2007(، ك دراسة )غراب،2008)عابد،
  (.Koubekova,2000(، دراسة )2007نتيؿ كآخركف )

جتمػػػػاعي كالمسػػػػاندة كمػػػػا ىػػػػدفت بعػػػػض الدراسػػػػات إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى عالقػػػػة التكيػػػػؼ اال -
، دراسػػػػة )أبػػػػك ( 2010 مكسػػػػى،) لػػػػدل المعػػػػاقيف مثػػػػؿ دراسػػػػة جتماعيػػػػة كالرعايػػػػة االجتماعيػػػػةاال

دراسػة )المػدىكف، ، ( 2007، عبػد المطيػؼدراسػة )(، 2008(، دراسة )أبك الكػاس،2009سكراف،
 (.Koubekova,2000)(، دراسة2001، دراسة )البمتاجي،( 2003، ارالعطدراسة )، ( 2003
 

 منيج الدراسات:

اعتمػػدت الدراسػػات عمػػى المػػنيج الكصػػفي كالكصػػفي التحميمػػي كالمسػػحي كذلػػؾ حسػػب كجيػػة نظػػر 
الباحث لمالئمػة ىػذا المػنيج لطبيعػة الدراسػات حيػث اسػتخدمت بعػض الدراسػات المػنيج الكصػفي 

(، ك دراسػػػػة Koubekova,2000(، ك دراسػػػػة )2010المسػػػػحي مثػػػػؿ دراسػػػػة )العايػػػػد، كآخػػػػركف،
(. كىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت المػػنيج Minchom, El All, 1995خػػركف )مينكػػـك كآ

(، أمػػا 2001(، دراسػػة )البمتػػاجي،2008(، دراسػػة )عابػػد،2010 ،الكصػػفي مثػػؿ دراسػػة )صػػنكبرة
(، دراسػػة )أبػػك 2010الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مثػػؿ دراسػػة )مكسػػى، 

(، دراسػػػة )أبػػػك مصػػػطفى، 2007(، دراسػػػة )غػػػراب،2008(، دراسػػػة )أبػػػك الكػػػاس،2009سػػػكراف،
 (.2007كآخركف، 
 

 عينة الدراسة:
أغمب الدراسات السابقة تـ تطبيقيا عمى المعاقيف بمختمؼ أنكاع إعاقاتيـ كذلؾ حسػب كجيػة رأم 
الباحث بأف طبيعة تمؾ الدراسات تتطمب تطبيقيا عمػى تمػؾ العينػة كذلػؾ مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػى 

(، 2009(، دراسػػػة )أبػػػك سػػػكراف، 2010حػػػاؿ ككاقػػػع المعػػػاقيف مثػػػؿ )مكسػػػى، نتػػػائج دقيقػػػة ترسػػػـ 
( 2007(، دراسػػة )أبػػك مصػػطفى، كآخػػركف، 2007(، دراسػػة )غػػراب،2008دراسػػة )أبػػك الكػػاس،
(، ك دراسػػػػػػػة مينكػػػػػػػـك كآخػػػػػػػركف Koubekova,2000(، ك دراسػػػػػػػة )2010ك)العايػػػػػػد، كآخػػػػػػػركف،

(Minchom, El All, 1995) 
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 أدكات الدراسة:

دكات التػػي اعتمػػدت عمييػػا الدراسػػات السػػابقة فػػي معالجتيػػا ألىػػداؼ الدراسػػات تنكعػػت األ
(، ك دراسػػػػػػػػة 2010حيػػػػػػػػث أف بعضػػػػػػػػيا اسػػػػػػػػتخدـ االسػػػػػػػػتبانة مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )العايػػػػػػػػد، كآخػػػػػػػػركف،

(. كمنيـ مػف اعتمػد عمػى 2007(، ك دراسة )غراب،2008(، ك دراسة )أبك الكاس،2008)عابد،
مػف إعػداد بػاحثيف آخػريف مثػؿ دراسػة )أبػك مصػطفى،  استخداـ مقاييس أخرل إما مف إعػدادىـ أك

 Minchom, El، ك دراسػة مينكػـك كآخػركف )( 2003دراسػة )المػدىكف،  (، ك2007كآخػركف، 
All, 1995 ارنكلػد ك تشػابماف (، دراسػة(Arnold & Chapman,1992 كمنيػا مػا اسػتخدـ .)

(، ك Koubekova,2000، ك دراسػػػة )( 2007، عبػػػد المطيػػػؼدراسػػػة )بعػػػض االختبػػػارات مثػػػؿ 
 (.Maighan,1971دراسة )
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 المحكر الثاني: الدراسات التي تناكلت الصالبة النفسية:
 و:2229،  ثابت، كآخركفدراسة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنكاع كشدة الخبرات الصادمة لألطفاؿ الذككر الذيف 
الصدمة كعالقتو بالصدمات، كمعرفػة  فقدكا بيكتيـ نتيجة لميدـ، كمعرفة مدل انتشار كرب ما بعد

 الصالبة النفسية في األطفاؿ كعالقتيا بالصدمة ككرب ما بعد الصدمة كالمخاكؼ.
( طفالن، 92كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي، كتـ اختيار عينة مككنة مف )

كبيػػت حػػانكف، كتػػـ كمراىقػػان مػػف العػػائالت التػػي ىػػدمت بيكتيػػا فػػي الفتػػرة األخيػػرة فػػي منطقػػة رفػػح 
تطبيػػؽ االختبػػارات التاليػػة : ) اختبػػار الخبػػرات الصػػادمة، مقيػػاس كػػرب مػػا بعػػد الصػػدمة، مقيػػاس 

 المخاكؼ، مقياس الصالبة النفسية(.
 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

%( حػػػػػدث كبػػػػػانحراؼ 8.9أف متكسػػػػػط التعػػػػػرض لألحػػػػػداث الصػػػػػادمة عنػػػػػد األطفػػػػػاؿ ) -8
 .3.8معيارم 

% يعػانكف 61.1% يعانكف بدرجة خفيفػة مػف كػرب مػا بعػد الصػدمة، ك 82.6تبيف أف  -1
 % يعانكف بدرجة شديدة.10بدرجة متكسطة، في حيف 

 %.88.2أف متكسط الصالبة النفسية  -3

كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات الصالبة النفسية كدرجة كرب مػا  -9
 بعد الصدمة.

 

 و:2228دراسة )ماضي،
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى عالقػػػة الصػػػالبة النفسػػػية بكػػػؿ مػػػف االلتػػػزاـ الػػػديني      

 كالمساندة االجتماعية لدل أميات شيداء انتفاضة األقصى في محافظات قطاع غزة.
كقػػػػد اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، كتػػػػـ تطبيػػػػؽ الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة  

مػف  ةأميات شيداء انتفاضة األقصى، كما تككنػت العينػة الفعميػ( أـ مف 800استطالعية قكاميا )
 ( أـ مف أميات شيداء انتفاضة األقصى.368)
كقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة االسػػتبانة لقيػػاس متغيػػرات الدراسػػة حيػػث اعتمػػدت عمػػى )اسػػتبانة  

مجمكعة  استبانة المساندة االجتماعية(. كقد استخدمت -استبانة االلتزاـ الديني -الصالبة النفسية
مػػػػف األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية منيػػػػا )التكػػػػرارات كالمتكسػػػػطات الحسػػػػابية، كاسػػػػتخداـ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط 

 بيرسكف، كمعامؿ ارتباط سبيرماف بركاف لمتجزئة النصفية(.
 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

 (.12.19) بم  الكزف النسبي لمصالبة النفسية لدل أميات شيداء انتفاضة األقصى -8
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تكجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػة بػػػيف مسػػػتكل الصػػػالبة النفسػػػية كااللتػػػزاـ الػػػديني لػػػدل أميػػػات  -1
 شيداء انتفاضة األقصى في محافظات قطاع غزة.

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتكل الصػػػػالبة النفسػػػػية لػػػػدل أميػػػػات شػػػػيداء  -3
 (.استشيادم-األقصى تعزل لمتغير نمط الشيادة )شييد ةانتفاض

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكميػة لمصػالبة النفسػية تعػزل لمتغيػرم االلتػزاـ  -9
الديني كالمساندة االجتماعية، كلـ يظير أثر لمتفاعؿ بيف المتغيريف، أك المتغيرات األخػرل، 
كلقػػػد ظيػػػر أثػػػر داؿ لمتفاعػػػؿ بػػػيف كػػػؿ مػػػف االلتػػػزاـ كالمسػػػاندة كالمسػػػتكل التعميمػػػي كالحالػػػة 

 تماعية.االج

 
 و:2226دراسة )الحجار، كآخركف، 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مسػتكل الضػغكط النفسػية كمصػادرىا لػدل طمبػة 
الجامعة اإلسالمية كعالقتو بمستكل الصالبة النفسية لدييـ إضافة إلى تأثير بعض المتغيرات 

قػػػد اسػػػتخدـ الباحثػػػاف الضػػػغكط النفسػػػية لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة كالصػػػالبة النفسػػػية لػػػدييـ ك  عمػػػى
( طالبنػا كطالبػة، كىػي تمثػؿ حػكالي )  298التحميمي، كبمغت عينة الدراسػة )  المنيج الكصفي

( طالبنػػػػا كطالبػػػػة مػػػػف كميػػػػات الجامعػػػػة التسػػػػعة  82998البػػػػال  )  %( مػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػػة9
ل الطمبػة استبانتيف، األكلى لقياس الضغكط النفسػية لػد بأقساميا المختمفة . كاستخدـ الباحثاف

 ، ك الثانية لقياس مدل الصالبة النفسية لدييـ.
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا: 

(، كأف معػػد ؿ الصػػالبة  61.02% أف مسػػتكل الضػػغكط النفسػػية لػػدل الطمبػػة كػػاف ) .8
 %(.  11.33النفسية لدييـ) 

عػػدا - داللػػة إحصػػائية بػػيف الطمبػػة فػػي مسػػتكل الضػػغكط الػػنفس يػػة كجػػكد فػػركؽ ذات .1
الجنس لصالح الذككر أم أف مستكل الضغكط  تعزل لمتغير -ضغكط بيئة الجامعة 

 .النفسية لدل الطالب أعمى منو لدل الطالبات
عػػػدا -كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الطمبػػػة فػػػي مسػػػتكل الضػػػغكط النفسػػػية  .3

 تعزل لمتغير التخصص لصالح طمبة العممي.  -األسرية كالمالية 
 

 و:2226سميدانة،  دراسة ) أبك
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى كاقػػع انعكاسػػات العنػػؼ اإلسػػرائيمي فػػي ظػػؿ انتفاضػػة      

األقصى عمى الصالبة النفسية لدل المرأة الفمسطينية، كالكشؼ عف مستكل الصالبة النفسية لدل 
كاسػػات العنػػؼ المػػرأة الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ العنػػؼ اإلسػػرائيمي. كقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة مقيػػاس انع
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اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى المػػػػرأة الفمسػػػػطينية مػػػػف إعػػػػداد الباحثػػػػة، كمقيػػػػاس الصػػػػالبة النفسػػػػية لػػػػدل المػػػػرأة 
 (.1001الفمسطينية مف إعداد مخيمر )

كقػػػػد اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، حيػػػػث طبقػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة  
 ( سنة.30-10( امرأة فمسطينية تتراكح أعمارىف ما بيف )600عشكائية )

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: 
أف مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية لػػدل المػػرأة الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ انتفاضػػة األقصػػى يزيػػد عػػف  -8

 %( كمستكل افتراضي.10)
ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػػائيان فػػي مسػػتكل الصػػالبة النفسػػػية لػػدل المػػرأة الفمسػػطينية تعػػػزل  -1

 عميمي لممرأة.لمتغير المستكل الت

تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل الصالبة النفسية لدل المرأة الفمسػطينية تعػزل لمتغيػر  -3
 منطقة السكف لصالح المرأة في المناطؽ االحتكاكية.

 

 :وAbu Rukba,2005دراسة ) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقػة بػيف الصػالبة النفسػية كالصػحة النفسػية لػدل  

أطفػػاؿ متالزمػػة داكف، كمػػا ىػػدفت إلػػى تحديػػد مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية كالصػػحة النفسػػية، أميػػات 
 كالكشؼ عف أثر بعض المتغيرات االجتماعية الديمكغرافية.

( مػػػػف 180كدؽ اسػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي العالئقػػػػي، كبمػػػػ  عػػػػدد أفػػػػراد العينػػػػة ) 
الحػػؽ فػػي الحيػػاة بمدينػػة غػػزة، كقػػد  األميػػات الالتػػي يتػػابعف أطفػػاليف بمتالزمػػة داكف فػػي جمعيػػة

( SCL-90-Rاسػػػػتخدـ الباحػػػػث مقيػػػػاس الصػػػػالبة النفسػػػػية، كمقيػػػػاس األعػػػػراض السػػػػيككباثكلكجية )
  لقياس الصحة النفسية.

 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف مسػػػتكل الصػػػالبة النفسػػػية كالصػػػحة النفسػػػية لػػػدل  -3

 أطفاؿ متالزمة داكف. أميات
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكل الصػػالبة النفسػػية تغػػزل إلػػى متغيػػر المسػػتكل  -4

التعميمي لألميات لصالح األميػات الالتػي أنيػيف التعمػيـ الجػامعي كالثػانكم كاألساسػي، كلكػؿ 
 مف عمر المرأة، كعمر الطفؿ، كجنسو.

 
 و:2002دراسة )جكدة،

التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير المسػػػتكل االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي لعينػػػة  ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى 
الدراسة عمى متغيرات الصالبة النفسية بأبعادىا، ككجية الضبط، كدافعية اإلنجاز لدييـ، كالتعرؼ 
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عمػػػى تػػػأثير اتحػػػاد نكعيػػػة اإلعاقػػػة السػػػكاء مػػػع المسػػػتكل االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي عمػػػى متغيػػػرات 
 الصالبة النفسية بأبعادىا.

( 150سػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي المقػػارف، حيػػث تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )كقػػد ا 
( سػنة كثمانيػة شػيكر، مػف 13( سػنة كأربعػة شػيكر إلػى )11طالبان مف الذككر، المرحمػة العمريػة )

المعاقيف بصػريان كسػمعيان كاألسػكياء، حيػث قسػمت العينػة لثالثػة أقسػاـ كىػي ) مجمكعػة األسػكياء، 
 بصريان، مجمكعة المعاقيف سمعيان(.مجمكعة المعاقيف 

: ) مقيػػاس الضػػبط الػػداخمي كالخػػارجي لألطفػػاؿ كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث عػػدة مقػػاييس منيػػا 
(، كمقيػاس الدافعيػة لإلنجػاز لػنفس الباحثػة، 1988المراىقيف مػف إعػداد )رشػا عبػد العزيػز مكسػى 

يتضػػػمف األبعػػػاد الثالثػػػة  كاختبػػػار الصػػػالبة النفسػػػية لألطفػػػاؿ كالمػػػراىقيف كىػػػك مػػػف إعػػػداد الباحػػػث 
 تحكـ(. -تحدم -لمصالبة )االلتزاـ

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا
سػػكاء عمػػى متغيػػرات كجيػػة الضػػبط كدافعيػػة ال –كجػػكد تػػأثير داؿ إحصػػائيان لنكعيػػة اإلعاقػػة  -8

 اإلنجاز كالصالبة النفسية لدل عينة الدراسة الكمية.

المسػػتكل االقتصػػادم كاالجتمػػاعي عمػػى متغيػػرات الصػػالبة النفسػػية كجػػكد تػػأثير داؿ لنكعيػػة  -1
 ككجية الضبط كدافعية االنجاز لدل عينة الدراسة الكمية.

السػػكاء مػػع المسػػتكل االقتصػػادم كاالجتمػػاعي عمػػى  -كجػػكد تػػأثير داؿ لتفاعػػؿ نػػكع اإلعاقػػة -3
 متغيرات الصالبة النفسية ككجية الضبط كدافعية اإلنجاز لعينة الدراسة.
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 ت قيب عمى دراسات المحكر الثاني:
 ىدؼ الدراسات ال اـ:

ىػػػػدفت الدراسػػػػات السػػػػابقة بشػػػػكؿ عػػػػاـ إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى عالقػػػػة الصػػػػالبة النفسػػػػية بػػػػبعض 
المتغيرات مثؿ كػرب مػا قبػؿ الصػدمة ككػرب مػا بعػد الصػدمة كيمكػف إجمػاؿ تمػؾ األىػداؼ بشػكؿ 

 خاص عمى النحك التالي:
دراسػة ى التعرؼ عالقة الكػرب كالعنػؼ بالصػالبة النفسػية مثػؿ حيث ىدفت بعض الدراسات إل  -
كىدفت بعض الدراسات السابقة إلى (، 2006(، دراسة ) أبك سميدانة، 2009،  ثابت، كآخركف)

التعرؼ عمى عالقة الصالبة النفسية بااللتزاـ الديني كالمساندة االجتماعية كالضغكط النفسية مثؿ 
(، Abu Rukba,2005) (، دراسػة 2006الحجػار، كآخػركف، (، ك دراسػة )2008دراسة )ماضػي،
 (.2002ك دراسة )جكدة،

 
 منيج الدراسات:

اعتمدت الدراسات عمى المنيج الكصفي كالكصفي التحميمي كالمسحي كذلؾ حسػب كجيػة 
المػػػنيج نظػػػر الباحػػػث لمالءمػػػة ىػػػذا المػػػنيج لطبيعػػػة الدراسػػػات حيػػػث اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات 

(. Clark & Hartman,1996(، ك دراسة )2006)الحجار، كآخركف، دراسة  الكصفي المسحي
(، ك Abu Rukba,2005كىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي مثػػؿ دراسػػة ) 

(،ك دراسػػة 2009،  ثابػػت، كآخػػركفدراسػػة )(، ك،المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي 2002دراسػػة )جػػكدة،
 (.2006(، ك دراسة ) أبك سميدانة، 2008)ماضي،

 
 الدراسة: عينة

أغمب الدراسات السابقة تػـ تطبيقيػا عمػى فئػات مختمفػة مػف كػال الجنسػيف كتخصػيص العينػة عمػى 
 Clarkالراشديف القائميف عمى رعاية المسنيف كاألطفاؿ الذيف مركا بمشكالت قاسية مثػؿ دراسػة )

& Hartman,1996 ، كىنػاؾ دراسػات كانػت عينتيػا مػف 2009(، ك دراسػة )ثابػت، كآخػركف .)
دراسػػة  (، ك2002دراسػػة )جػػكدة، (، كGerson,1998مبػػة الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة )جيرسػػكف، ط

(. كىنػػاؾ دراسػػات طبقػػت دراسػػاتيا عمػػى عينػػة مػػف األميػػات القػػائميف 2006)الحجػػار، كآخػػركف، 
دراسػة  ، ك(Abu Rukba,2005دراسػة ) عمى رعايػة المعػاقيف أك عمػى النسػاء بشػكؿ عػاـ مثػؿ 

 (.2008دراسة )ماضي، (، ك2006)أبك سميدانة، 
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 أدكات الدراسة:

تنكعػت األدكات التػي اعتمػػدت عمييػا الدراسػػات السػابقة فػػي معالجتيػا ألىػػداؼ الدراسػات حيػػث أف 
(. 2006، ك دراسػػة )الحجػػار، كآخػػركف، (2008دراسػػة )ماضػػي،بعضػػيا اسػػتخدـ االسػػتبانة مثػػؿ 

دراسة مف إعداد باحثيف آخريف كمنيـ مف اعتمد عمى استخداـ مقاييس أخرل إما مف إعدادىـ أك 
 ، ك(2002 دراسػػػة )جػػػكدة، ، ك(Abu Rukba,2005دراسػػػة )  ، ك(2006) أبػػػك سػػػميدانة، 

دراسػػة )ثابػػت، . كمنيػػا مػػا اسػػتخدـ بعػػض االختبػػارات (Clark & Hartman, 1996دراسػػة )
 .(2009كآخركف، 
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 الدراسات التي تناكلت المساندة ك الرعاية االجتماعية:الثالث: المحكر 
 و:2211، كآخركف، دراسة )عكض

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة مسػػػتكل رضػػػا مؤسسػػػات الرعايػػػة االجتماعيػػػة الحككميػػػة 
كاألىميػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة طػػػػػػكلكـر عمػػػػػػى األداء الػػػػػػكظيفي لخريجػػػػػػي برنػػػػػػامج التنميػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة 
كاألسرية/تخصص الخدمة االجتماعية في جامعة القدس المفتكحة ، كتحديد أثر كؿ مػف متغيػرات 

،المؤىػػؿ العممػػي ، سػػنكات الخبػػرة ، تبعيػػة المؤسسػػة عمػػى درجػػة رضػػا مؤسسػػات الرعايػػة  ،الجػػنس
  .عف األداء الكظيفي 

اختػار الباحثػاف عينػة طبقيػة عشػكائية مػف كقد استخدمت الدراسة المػنيج الكصػفي، حيػث 
ميػة المسئكليف المباشريف عف الخريجيف العامميف في مؤسسات الرعايػة االجتماعيػة الحككميػة كاألى

( مكظػػػؼ كمكظفػػػة مػػػف العػػػامميف فػػػي مؤسسػػػات الرعايػػػة 800فػػػي محافظػػػة طػػػكلكـر بمػػػ  قكاميػػػا )
االجتماعيػػة كالػػذيف يشػػرفكف عمػػى خريجػػي برنػػامج التنميػػة االجتماعيػػة كاألسرية/تخصػػص الخدمػػة 
االجتماعيػػة، كلتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة أعػػد الباحثػػاف أداة تمثمػػت فػػي اسػػتبانو تقػػيس مسػػتكل رضػػا 

عايػػػػة االجتماعيػػػػة الحككميػػػػة كاألىميػػػػة فػػػػي محافظػػػػة طػػػػكلكـر عػػػػف األداء الػػػػكظيفي مؤسسػػػػات الر 
  .لخريجي تخصص الخدمة االجتماعية 

 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
بمػػ  متكسػػط الدرجػػة الكميػػة لمسػػتكل رضػػا مؤسسػػات الرعايػػة االجتماعيػػة الحككميػػة كاألىميػػة  -8

ريجي تخصص الخدمة االجتماعية فػي جامعػة في محافظة طكلكـر عف األداء الكظيفي لخ
%(.أم بدرجػة كبيػرة. كقػد كانػت أعمػى 18.1القدس المفتكحة عمى جميع مجاالت الدراسة )

درجة رضا عمى بعد اإلعداد السػمككي كاألخالقػي حيػث بمغػت قيمػة متكسػط النسػبة المئكيػة 
 %(.16الكمية عمى ىذا البعد )

( في درجة رضا مؤسسات ≥0.02aل الداللة) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستك  -1
الرعايػػة االجتماعيػػة الحككميػػة كاألىميػػة فػػي محافظػػة طػػكلكـر عػػف األداء الػػكظيفي لخريجػػي 
تخصص الخدمة االجتماعية في جامعة القػدس المفتكحػة تبعػا لمتغيػر الجػنس، عمػى جميػع 

كانػػت الفػػركؽ  المجػػاالت كعمػػى الدرجػػة الكميػػة لرضػػا المؤسسػػات عػػف األداء الػػكظيفي، كقػػد
 لصالح الذككر.

( في درجة رضا مؤسسات ≥0.02aكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة)  -3
الرعايػػة االجتماعيػػة الحككميػػة كاألىميػػة فػػي محافظػػة طػػكلكـر عػػف األداء الػػكظيفي لخريجػػي 
تخصػػص الخدمػػة االجتماعيػػة فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ، 

مى جميع المجاالت كعمى الدرجة الكمية لرضا المؤسسات عف األداء الكظيفي، كقد كانت ع
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الفػػػركؽ بػػػػيف العػػػػامميف فػػػػي مؤسسػػػػات الرعايػػػػة االجتماعيػػػة مػػػػف مؤىػػػػؿ عممػػػػي دبمػػػػـك كبػػػػيف 
بكػػالكريكس لصػػالح دبمػػػـك كبػػيف ماجسػػػتير فػػأعمى كدبمػػػـك لصػػالح دبمػػػكـ، كبػػيف بكػػػالكركيس 

 كماجستير لصالح بكالكريكس.
 
   و:2212، عكدةاسة )در 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف درجة التعرض لمخبرة الصادمة كبيف أساليب
 التكيػػػؼ مػػػع الضػػػغكط، كمسػػػتكل المسػػػاندة االجتماعيػػػة، كمسػػػتكل الصػػػالبة النفسػػػية، لػػػدل أطفػػػاؿ

 ل إلػىالمناطؽ الحدكديػة بقطػاع غػزة، كالتعػرؼ عمػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ فػي ىػذه المتغيػرات تعػز 
 بعػػػض المتغيػػػرات الديمغرافيػػػة التاليػػػة: ) النػػػكع، مكػػػاف اإلقامػػػة، المسػػػتكل التعميمػػػي لمكالػػػديف(، كقػػػد

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
( طفؿ كطفمة، كذلؾ لمتحقؽ مػف صػدؽ  800كتككنت العينة االستطالعية لمدراسة مف ) 

( طفػػال كطفمػػة مػػف أطفػػاؿ  600مدراسػػة مػػف ) أدكات الدراسػػة، كمػػا تككنػػت العينػػة الفعميػػة ل كثبػػات
 الحدكدية بقطاع غزة. المناطؽ

اسػػػػتبانة الخبػػػػرة  )اسػػػػتبيانات لقيػػػػاس متغيػػػػرات الدراسػػػػة كىػػػػي: كقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث عػػػػدة
استبانة الصػالبة  -استبانة المساندة االجتماعية -استبانة أساليب التكيؼ مع الضغكط -الصادمة
 .(النفسية

التكػػػرارات كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، ) األسػػػاليب اإلحصػػػائية التاليػػػة ككمػػػا اسػػػتخدـ الباحػػػث
 (.تحميؿ التبايف األحادم، اختبار ألتات، معامؿ ارتباط بيرسكف كالنسب المئكية

 الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا: كتكصمت
كالصػالبة  غكطبينت الدراسة أنو ال تكجد فركقنا في الخبرة الصػادمة، أسػاليب التكيػؼ مػع الضػ .8

االجتماعيػػة لصػػالح  النفسػػية تعػػزل لمتغيػػر النػػكع، فػػي حػػيف كجػػد أف ىنػػاؾ فركقنػػا فػػي المسػػاندة
الخارجيػػة، بالنسػػبة لالتجػػاه نحػػك  اإلناث.كتكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا لصػػالح مجمكعػػة الرعايػػة

 اإلعاقة البصرية كال تكجد فركؽ بيف الجنسيف.

الضػػػغكط،  الخبػػػرة الصػػػادمة كأسػػػاليب التكيػػػؼ مػػػع أظيػػػرت الدراسػػػة أنػػػو ال تكجػػػد فركقنػػػا فػػػي .1
ىنػاؾ فركقنػا فػي  كالصالبة النفسية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف، في حيف كجػد أف

 الثانكية. المساندة االجتماعية لصالح األطفاؿ الذيف درس كالدييـ في المرحمة
 

  و:2228، ال تيبيدراسة )
القػػػػة بػػػػيف اتخػػػػاذ القػػػػرار ككػػػػؿ مػػػػف فاعميػػػػة الػػػػذات ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى الع

 االجتماعية لدل عينة مف المرشديف الطالبييف بمحافظة الطائؼ. كالمساندة
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 ( مرشدا مف المرشديف الطالبييف الذيف يعممكف بمػدارس 191تككنت عينة الدراسة مف ) 
 القػػػػرار اعػػػػداد التعمػػػػيـ العػػػػاـ الحكػػػػكمي بمحافظػػػػة الطػػػػائؼ، كقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث اختبػػػػار اتخػػػػاذ

 (، كمقيػاس المسػاندة االجتماعيػة مػف 1008عبدكف)د.ت(، كمقياس فاعمية الذات، إعػداد العػدؿ) 
 اعداد الباحث.

 الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا: كتكصمت
مػػف درجػػات فاعميػػة  كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف درجػػات القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار ككػػؿ .8

المعممػيف، كرضػا  كمػف جانػب األمػكرندة مف جانب المدرسة كمف جانػب أكليػاء الذات، كالمسا
 .المرشديف عف المساندة، كالدرجة الكمية لممساندة

لممتغيرات الديمغرافية ) مكاف العمؿ، سنكات الخبػرة، الراتػب( لمتكسػطات  ال تكجد فركؽ تبعا  .1
االجتماعيػػة فػػي جميػػع المحػػاكر اتخػػاذ القػػرار، كفاعميػػة الػػذات، كالمسػػاندة  درجػػات القػػدرة عمػػى

كلكف تكجد إمكانيػة لمتنبػؤ بالقػدرة عمػى اتخػاذ القػرار لػدل المرشػديف  لدل المرشديف الطالبييف،
% مػػف  18.3فاعميػػة الػػذات كالمسػػاندة االجتماعيػػة، بمعنػػى أف  الطالبيػػيف مػػف خػػالؿ كػػؿ مػػف

 عية .فاعمية الذات كالمساندة االجتما القدرة عمى اتخاذ القرار تعتمد عمى
 

 و:2226 دراسة )دياب،
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المساندة االجتماعية كأحد العكامؿ الكاقية مف األثػر
 النفسي الناتج عػف تعػرض الفػرد لألحػداث الضػاغطة ، كالتػأثير السػمبي لألحػداث الضػاغطة عمػى

 طالبػا كطالبػة مػف طمبػة (220الصحة النفسية لممراىقيف الفمسطينييف . تككنت عينة الدراسة مف )
. كقػػد اسػػػتخدـ الباحػػث اسػػػتبانة الصػػػحة ( سػػػنة88-82المرحمػػة الثانكيػػػة كتراكحػػت اعمػػػارىـ بػػيف )

 النفسية، كاستبانة المساندة االجتماعية، كاسػتبانة األحػداث الصػادمة، كقػد قػاـ بتقنػيف ىػذه األدكات
 عمى البيئة الفمسطينية.

 كاف مف أىميا:الدراسة إلى العديد مف النتائج  كتكصمت
ىناؾ عالقػة عكسػية  يتعرضكف ألنماط متعددة مف األحداث الصادمة، كاف فالفمسطينييأف  -8

 .االجتماعية بيف درجات األحداث الصادمة التي تعرض ليا المراىقكف كالمساندة
مرتفعػػي  ىنػػاؾ فركقنػػا بػػيف متكسػػط درجػػات منخفضػػي األحػػداث الصػػادمة كمتكسػػط درجػػات -1

 بة لحجػػـ المسػػاندة االجتماعيػػة ؛ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح منخفضػػياألحػػداث الصػػادمة بالنسػػ
 .األحداث الصادمة

االجتماعية، كأنو تكجد عالقة عكسية بيف  انو كمما زادت الصحة النفسية زاد حجـ المساندة -3
كاف المساندة االجتماعية عامؿ كسيط  الصحة النفسية لممراىقيف كدرجة األحداث الصادمة،

 كالصحة النفسية.بيف األحداث الصادمة 
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 و:2226دراسة )السميـ، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة اإلرتباطية بػيف مسػتكل التػديف كالمسػاندة      

بمجمع األمؿ لمصحة النفسية بالرياض، كقد اعتمد الباحث  المنتكسيفاالجتماعية كاالنتكاسة لدل 
تناكلػػػػت مسػػػػتكل التػػػػديف كالمسػػػػاندة االجتماعيػػػػة عمػػػػى األطػػػػر النظريػػػػة كالدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي 

كاالنتكاسة في المنطقة العربية كغيرىا مف المناطؽ األخرل، حيث كانت بمثابػة اإلطػار المرجعػي 
 . الذم اشتؽ منو الباحث فركض الدراسة

اعتمػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي اإلرتبػػػاطي كطبػػػؽ عػػػددان مػػػف األدكات تمثمػػػت فػػػي: 
( 100عامػػػة، كمقيػػػاس مسػػػتكل التػػػديف، كمقيػػػاس المسػػػاندة االجتماعيػػػة، عمػػػى )اسػػػتمارة البيانػػػات ال

مػػائتي معتمػػد منػػتكس مػػف المنػػكميف بقسػػـ عػػالج االعتمػػاد بمجمػػع األمػػؿ بالريػػاض، خػػالؿ الفتػػرة 
ىػػ، كمػا اسػتخدـ الباحػث عػددان مػف 8916/جمػادل األكلػى/ 30ىػػ كحتػى:8916/صػفر/10مابيف: 

اييس النزعػػة المركزيػػة كمعامػػؿ إرتبػػاط بيرسػػكف لبيػػاف نتػػائج األسػػاليب اإلحصػػائية تمثمػػت فػػي: مقػػ
الدراسة، كالتي أشارت إلى تحقؽ الفركض كتأييدىا لألطر النظرية كالدراسات السػابقة التػي سػارت 

 .عمى ضكئيا ىذه الدراسة
  كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

( بػػيف مسػػتكل 000800ئية عنػػد مسػػتكل )تكجػػد عالقػػة إرتباطيػػة سػػمبية ذات داللػػة إحصػػا -8
 التديف كاالنتكاسة لدل أفراد مجتمع الدراسة الحالية. 

( بػػػيف درجػػػة 000800تكجػػػد عالقػػػة إرتباطيػػػة سػػػمبية ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ) -1
 المساندة االجتماعية كاالنتكاسة لدل أفراد مجتمع الدراسة الحالية.

( بػيف مسػتكل 000800لػة إحصػائية عنػد مسػتكل )تكجػد عالقػة إرتباطيػة ايجابيػة ذات دال -3
 التديف كدرجة المساندة االجتماعية لدل أفراد مجتمع الدراسة الحالية.

 
 و:2223دراسة )الصباف، 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لمضغكط النفسػية التػي تتعػرض ليػا 
دينتي مكػة المكرمػة كجػدة، كنػكع العالقػػة عينػة مػف النسػاء السػعكديات المتزكجػات العػامالت فػي مػ

بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة كالضػػغكط النفسػػية كاالضػػطرابات السيككسػػكماتية لػػدل عينػػة مػػف النسػػاء 
 السعكديات المتزكجات العامالت في مدينتي مكة المكرمة كجدة.

كقد اعتمدت الدراسة غمى المنيج الكصفي، كقد استخدمت الباحثة عدة أساليب إحصائية 
منيػػػػا: )المتكسػػػػط الحسػػػػابي، كاالنحػػػػراؼ المعيػػػػارم، كمعامػػػػؿ ألفػػػػا لكركنبػػػػاخ، كالتجزئػػػػة النصػػػػفية 
كالتكرارات كالنسب المئكية، كمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف كاسػتخراج اإلربػاعي األعمػى كاألدنػى إلػا..(، 

( امػرأة مػف النسػاء المتزكجػات كذلػؾ مػف مختمػؼ 900كقد تككنت عينة الدراسة السيككمترية مف )
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(، كقػػد تػػـ اختيػػار العينػػة 92-30الميػػف المتاحػػة لمنسػػاء العػػامالت فػػي السػػعكدية، مػػف األعمػػار )
 بطريقة قصدية.

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
 تكجد عالقة ارتباطية سالبة بيف المساندة االجتماعية كالضغكط النفسية. -8

دة االجتماعيػػػػػػػػػة كاالضػػػػػػػػػطرابات تكجػػػػػػػػػد عالقػػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػالبة بػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػان -1
 السسيككسكماتية.

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط ذكات اإلربػػاعي األعمػػى كذكات اإلربػػاعي  -3
األدنػػى فػػي المسػػاندة االجتماعيػػة عمػػى مقيػػاس الضػػغكط النفسػػية لصػػالح ذكات اإلربػػاعي 

  األدنى.

ي األعمػػػى كذكات تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات ذكات اإلربػػػاع -9
اإلربػػػػػاعي األدنػػػػػى فػػػػػي المسػػػػػاندة االجتماعيػػػػػة عمػػػػػى قائمػػػػػة ككرنػػػػػؿ لمنػػػػػكاحي العصػػػػػابية 
كالسيككسكماتية لصالح ذكات اإلربػاعي األدنػى مػا عػدا بعػد القمػب كاألكعيػة الدمكيػة كػاف 

 لصالح ذكات اإلرباعي األعمى.
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 ت قيب عمى دراسات المحكر الثالث:ال
 ىدؼ الدراسات ال اـ:

الدراسػات السػابقة بشػكؿ عػاـ إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكل الرضػا عػف الخػدمات الخاصػة  ىدفت
بمسػػتكل الرعايػػة االجتماعيػػة التػػي تقػػدميا المؤسسػػات كالجمعيػػات لػػذكم الحػػاالت الخاصػػة كغيػػرىـ 

 مف فئات المجتمع كيمكف إجماؿ تمؾ األىداؼ بشكؿ خاص عمى النحك التالي:
ؼ مستكل الرضػا مػف الخػدمات المقدمػة مػف المؤسسػات حيث ىدفت بعض الدراسات إلى التعر  -

(. Dolounges,1988(، ك دراسػة )دكلػكنجيز، 2011الحككمية مثؿ دراسة )عكض، كآخػركف، 
دراسػػػة كمنيػػػا مػػػا ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل المسػػػاندة االجتماعيػػػة لألطفػػػاؿ كالنسػػػاء مثػػػؿ 

(، ك دراسػػة ) الشػػناكم، 2000(، ك دراسػػة )عمػػي،2003، ك دراسػػة ) الصػػباف، ( 2010، عػػكدة)
، العتيبػػيدراسػػة )(. كمنيػػا العالقػػة بػػيف اتخػػاذ القػػرار كالمسػػاندة االجتماعيػػة مثػػؿ 1994كآخػػركف، 
(، كمنيا التعرؼ عمى عالقة المساندة االجتماعية بالتػديف مثػؿ 2006، ك دراسة )دياب،( 2008

 ىػ(.1427دراسة )السميـ، 
 منيج الدراسات:

لمنيج الكصفي كالكصفي التحميمي كالمسحي كذلؾ حسػب كجيػة اعتمدت الدراسات عمى ا
المػػػنيج نظػػػر الباحػػػث لمالءمػػػة ىػػػذا المػػػنيج لطبيعػػػة الدراسػػػات حيػػػث اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات 

دراسػػػػػة )عػػػػػكض، ،ك (2006دراسػػػػػة )ديػػػػػاب،ك  ،(1992دراسػػػػػة )الشػػػػػخص،  الكصػػػػػفي المسػػػػػحي
دراسػػة ) الشػػناكم، ثػػؿ . كىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي م(2011كآخػػركف، 
،كالمنيج الكصػػػػفي ىػػػػػ(1427دراسػػػػة )السػػػميـ، ، (2003دراسػػػػة )الصػػػباف، ك  ،(1994كآخػػػركف، 

 ،( 2010دراسة )عكدة،  ، ك( 2008دراسة )العتيبي،  ، ك(2000دراسة )عمي،التحميمي مثؿ 
 عينة الدراسة:

منيػػا مػػا تػػـ فئػػات مختمفػػة مػػف كػػال الجنسػػيف ف أغمػػب الدراسػػات السػػابقة تػػـ تطبيقيػػا عمػػى
دراسػػة )عػػكض، تطبيقػػو عمػػى عينػػة عشػػكائية تطبيقيػػة مػػف المػػكظفيف كالمسػػئكليف كالمرشػػديف مثػػؿ 

، كمنيػػػا مػػػا تػػػـ تطبيقػػػو عمػػػى عينػػػة مػػػف األطفػػػاؿ ( 2008دراسػػػة )العتيبػػػي، ،ك (2011كآخػػػركف، 
، كأصػػػػػػحاب األضػػػػػػػرار (2006دراسػػػػػػة )ديػػػػػػاب، ، ك( 2010، عػػػػػػكدةدراسػػػػػػة )كالمػػػػػػراىقيف مثػػػػػػؿ 

، (2003دراسػة ) الصػباف،  ، كىػػ(1427دراسػة )السػميـ، األطفػاؿ كالنسػاء  مثػؿ  كالمنتكسيف مف
،  كمنيا ما تػـ تطبيقػو عمػى (Dolounges,1988دراسة )دكلكنجيز،  ،ك(2000دراسة )عمي، ك

دراسػػػػة )الشػػػػخص،  ، ك(1994دراسػػػػة ) الشػػػػناكم، كآخػػػػركف،  الطمبػػػػة األسػػػػكياء كالمعػػػػاقيف مثػػػػؿ 
1992). 
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 أدكات الدراسة:

عت األدكات التي اعتمدت عمييػا الدراسػات السػابقة فػي معالجتيػا ألىػداؼ الدراسػات حيػث تنك 
دراسػػػػػة ، (2006 دراسػػػػػة )ديػػػػػاب،، (2000 دراسػػػػػة )عمػػػػػي،أف بعضػػػػػيا اسػػػػػتخدـ االسػػػػػتبانة مثػػػػػؿ 

. كمنيـ مػف اعتمػد عمػى اسػتخداـ مقػاييس أخػرل إمػا مػف إعػدادىـ أك (2011)عكض، كآخركف، 
، (1994دراسة )الشناكم، كآخػركف، ك  ،(1992دراسة )الشخص،  مف إعداد باحثيف آخريف مثؿ

، كمنيػػا مػػا اسػػتخدـ بعػػض االختبػػارات (2008دراسػػة )العتيبػػي،  ك ،ىػػػ(1427دراسػػة )السػػميـ،  ك
 .(2010دراسة )عكدة، ، (2009دراسة )ثابت، كآخركف ، 
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 ت قيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
لمشكالت الخاصة بالمعاقيف كخاصة المعاقيف كشفت الدراسات عف أىمية التعرؼ عمى ا -1

حركيان، كما بينت أىمية المساندة االجتماعية كدكرىا في مساعدة المعاقيف عمى التكيؼ مع 
الحياة االعتيادية كالمشاركة فييا كىذا يؤكد عمى أىمية مكضكع الدراسة الحالي المتعمؽ 

 ل المعاقيف حركيان.بػػالمساندة االجتماعية كعالقتيا بالصالبة النفسية لد
أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباعدة فكاف آخرىا دراسة )عكض، كآخركف،  -2

في حدكد عمـ الباحث  –( كىذا يعني مركر أكثر مف عقديف كنٌيؼ عمى البدء 2011
 لمدراسات التي تعالج قضايا المعاقيف بشكؿ عاـ كالمعاقيف حركيان بشكؿ خاص.

دراسة عمى المنيج الكصفي كالمنيج الكصفي التحميمي مثؿ دراسة اعتمدت معظـ الدراسات  -3
 ( . 2008(، ك دراسة )العتيبي، 2000( ك) عمي،2011)عكض، كآخركف، 

يتبيف مف الدراسات السابقة أنيا بشكؿ عاـ لـ ترتًؽ إلى حقيقة الكقكؼ عمى المشاكؿ التي  -4
راحة عف ما تطمبو أبحاثيـ ترتبط بأصؿ ما يعاني منو المعاقيف كأنيا لـ تيجب بدقة كص

 أصالن كال ما يطمبو المعاقكف مف خالؿ أبحاثيـ .
جميع الدراسات التي قاست مستكل الصالبة لممعاقيف بشكؿ عاـ أكدت أنيا تؤثر كتتأثر  -5

بالمتغيرات األخرل قياسان بيا كأف الرعاية اإلجتماعية كالمساندة اإلجتماعية كغيرىا مف 
 نتائج إيجابية عمى الصحة النفسية العامة لممعاقيف حركيان . المتغيرات أدت جميعيا إلى

بعض الدراسات إلى أف مفيكـ التأىيؿ كالرعاية بمعناه العممي كعناصره كخطكاتو  أكدت -6
جراءاتو المطمكبة، ليس لو أم أثر في قامكس أنشطة الجمعيات، كىذا راجع لضعؼ  كا 

يف تعتمد عمييـ عممية التأىيؿ بمختمؼ التككيف كغياب المتخصصيف العممييف كالمينييف الذ
 أصنافيا.

( كغيرىا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  2010تكصمت بعض الدراسات كػػ دراسة ) مكسى،  -7
إحصائية بيف الذككر كاإلناث المعاقيف في مفيكـ الذات ، كىذا يؤكد المحصمة النيائية 

الصالبة النفسية كغيرىا مف  لمدراسات السابقة كىي أف الرعاية كالمساندة اإلجتماعية كحتى
 المتغيرات أكجدت نتائج مختمفة لطبيعة مفيـك اإلعاقة لكؿ جنس .   
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 :  الدراسات السابقة اتفاؽنقاط 
ال شؾ فػي أف مجمػؿ الدراسػات السػابقة قػد اتفقػت بشػكؿ أك بػتخر عمػى أف فئػة المعػاقيف ىػي فئػة 

ػب لػدل بعػض الدارسػيف أك حتػى جديرة بالدراسة لما تحممو مف مكنكنات قد تككف في  غيابات الجي
بعض المييتمػيف بالمجػاؿ كقػد أظيػرت الدراسػات مجتمعػة عمػى أف ىنػاؾ تيمػيش مقصػكد أك غيػر 

 مقصكد في البحث العممي بشكؿ عاـ لفئات المعاقيف في شتى أنكاع اإلعاقات .
 

 نقاط االختالؼ :
نات الذكية لبعض الفركض التي اختمفت الدراسات كتضاربت في الكصكؿ لشكؿ مكحد مف التخمي

كضعيا عدد مف الباحثيف حكؿ العالقة بيف مستكيات اإلعاقػة كمتغيػرات كػالجنس كدرجػة اإلعاقػة 
كالمؤىػؿ العممػػي كعػدد سػنكات اإلعاقػػة إال أف ىػذا يرجػػع  ةكشػدتيا كالحالػة االجتماعيػػة كاالقتصػادي

 لككف الدراسات إنسانية كال مكاف لمتعميـ فييا .  
  

 :عف الدراسات السابقة بالتاليالدراسة ىذه  تميزت
تتميػز ىػذه الدراسػة بأنيػا قػد تكػكف مػف بػيف أكائػؿ الدراسػات فػي قطػاع غػزة إف لػـ تكػف أكليػا عمػى 
اإلطالؽ كالتي تبحث عف الصالبة النفسػية لممعػاقيف كعالقتيػا بالمسػاندة االجتماعيػة كالرضػا عػف 

نيػة بيػـ فػي قطػاع غػزة، كمػا أنيػا تحػاكؿ البحػث خدمات الرعايػة المقدمػة ليػـ فػي المؤسسػات المع
% مػف 80في ظركؼ تكاد تككف استثنائية لممعػاقيف فػي مجتمعنػا الفمسػطيني نتيجػة أف مػا نسػبتو 

اإلعاقػػػات المكجػػػكدة فػػػي قطػػػاع غػػػزة ىػػػي نتيجػػػة مقصػػػكدة بفعػػػؿ جػػػرائـ االحػػػتالؿ سػػػيما كأف العػػػدد 
عامػان ( كىػك أمػر غيػر مكجػكد فػػي  40 -20األكبػر مػف تمػؾ إلعاقػات لشػباب فػي سػف مػػا بػيف  )

 العالميف العربي كاإلسالمي كىك ذات األمر الذم يخمؽ خصكصية أكبر ليذه الدراسة .
 

 الص كبات التي كاجيت الباحث:
الباحث قد عانى بشكؿ أك بتخر مف بعض الصعكبات التي كاجيتو في إنجػاز ما مف شؾ في أف 

 ىذا البحث تمثمت في التالي:
د المعػاقيف بشػكؿ عػػاـ كالمعػاقيف حركيػان بشػكؿ خػػاص يات دقيقػػة ألعػداعػدـ كجػكد إحصػائ .1

 في قطاع غزة.
عدـ جدية بعض المؤسسات في تمكيف الباحث مف الكصػكؿ لػبعض المعػاقيف حركيػان مػف  .2

 منتسبييا لتعبئة نماذج استبانات الباحث.
لػػػػبعض المعػػػػاقيف مػػػػف غيػػػػر  اضػػػػطرار الباحػػػػث لقػػػػراءة كتفسػػػػير بعػػػػض فقػػػػرات االسػػػػتبانة .3

 .متعمميفال
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عػػدـ لمػػس الباحػػث لمجديػػة عنػػد بعػػض المعػػاقيف فػػي االسػػتفادة مػػف أىميػػة التعبئػػة السػػميمة  .4
 لبعض فقرات االستبانة .

تنػػػكع مكضػػػكعات البحػػػث كشيػػػح بعػػػض المراجػػػع ممػػػا ألػػػـز الباحػػػث بتكسػػػيع دائػػػرة البحػػػث  .5
 لمحصكؿ عمى بعض المراجع لمحاكلو إثراء مكضكعاتو.
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػان تفصػػػيميا ن لإلطػػػار الميػػػداني لمدارسػػػة ، فيشػػػتمؿ عمػػػى كصػػػؼو  تنػػػاكؿي  
فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة ، كيشػػػمؿ ذلػػػؾ المػػػنيج البحثػػػي  الباحػػػثلجميػػػع اإلجػػػراءات العمميػػػة التػػػي اتبعيػػػا 
جػػراءات صػػدقيا كثباتيػػا ، كأخيػػران المتبػػع كالمجتمػػع األصػػمي كالعينػػة ، ك مػػا يشػػمؿ أدكات الدراسػػة كا 

ئمة الدراسػة كاختبػار يتناكؿ ىذا الفصؿ األساليب اإلحصائية كاإلجػراءات الالزمػة لإلجابػة عمػى أسػ
 .صحة فرضيتيا

 
 منيج الدراسة المتبع: 

 فػػي ضػػكء أىػػداؼ الدراسػػة، فقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، الػػذم يقػػـك عمػػى 
كصؼ الظاىرة قيد البحػث مػف جميػع جكانبيػا، كتحميػؿ بنيتيػا، كمعرفػة مجمػؿ العالقػات كالػركابط 

فػػػي نتائجيػػػا، كالظػػػاىرة المػػػراد دراسػػػتيا كتحميميػػػا فػػػي ىػػػذه  الباحػػػثبػػػيف مككناتيػػػا دكف تػػػدخؿ مػػػف 
اإلىمػػاؿ( كالرضػػا عػػف خػػدمات الرعايػػة كعالقتيػػا بالصػػالبة  -)المسػػاندة االجتماعيػػة الدراسػػة ىػػي 

 . نفسية لدل المعاقيف حركيان بقطاع غزة ال
 

 مجتمع الدراسة األصمي: 
البػػػػػال  عػػػػػددىـ  ك بقطػػػػػاع غػػػػػزة مػػػػػف المعػػػػػاقيف حركيػػػػػان يتكػػػػػكف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة األصػػػػػمي 

( معاقػػان حركيػػا، عممػػان بػػأف مؤسسػػة المعػػاقيف حركيػػان فػػي قطػػاع غػػزة، أكػػدت بأنػػو ال تكجػػد 89618)
الرسػػمية بعمميػػة مسػػح شػػاممة كحديثػػة ألعػػداد المعػػاقيف إحصػػائيات دقيقػػة نتيجػػة عػػدـ قيػػاـ الجيػػات 

 (3: 1083حركيان داخؿ قطاع غزة في الكقت الراىف. )جمعية المعاقيف حركيان،
 

 عينة الدراسة: 
، لمكشػػؼ معاقػػان  (200) مككنػػة مػػفمتاحػػة مػػف مجتمػػع الدراسػػة  مسػػحية تػػـ اختيػػار عينػػة عشػػكائية

عػػف خػػدمات الرعايػػة كعالقتيػػا بالصػػالبة النفسػػية  اإلىمػػاؿ( كالرضػػا -)المسػػاندة االجتماعيػػة عػػف 
 كىذا تكضيح بخصائص العينة.كفؽ متغيرات الدراسة.  لدل المعاقيف حركيان بقطاع غزة

 
 :أدكات الدراسة

طالع عمػػى كػػؿ مػػا أتػػيح لػػو مػػف دراسػػات تػػرتبط بمتغيػػرات الدراسػػة، كالتػػي قػػاـ الباحػػث بػػاال  
بقة، كالذم مف خالليا تـ تحديد األبعاد في كؿ أداة مف ساعدت في بمكرة التعريفات اإلجرائية السا
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أدكات الدراسة كما اطمع الباحث عمػى العديػد مػف األدكات العربيػة كاالسػتفادة منيػا فػي بنػاء أدكاتػو 
مثؿ مقياس الصالبة النفسية كمقياس المساندة االجتماعية ، كمقياس الرضػا عػف خػدمات الرعايػة 

 االجتماعية. 
ي تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة مجمكعػػة مػػف األدكات اإلحصػػائية يكردىػػا عمػػى فػػ الباحػػث اسػػتخدـ
 : النحك التالي

 . مف إعداد الباحثاستبانة المساندة االجتماعية  .2
 .الصالبة النفسية مف إعداد الباحثاستبانة  .3
 .مف إعداد الباحث ة مدل رضا المعاقيف حركيان عف خدمات الرعايةاستبان .4

 و1الجدكؿ )
 سة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب الجنسخصائص عينة الدرا

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 60 120 ذكر

 40 80 أنثى

 100.0 200 المجمكع

 
 و2الجدكؿ )

 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب السف

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 28.5 57 سنة 22إلى أقؿ مف  15مف 

 34.5 69 سنة 25إلى أقؿ مف  22ف م

 19.5 39 سنة 32إلى أقؿ مف  25مف 

 4.0 8 سنة 35إلى أقؿ مف  32مف 

 13.5 27 سنة فأكثر 35

 100.0 200 المجمكع
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 و3الجدكؿ )
 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب الحالة االجتماعية

 ةالنسبة المئكي التكرار الفئات

 82.5 165 أعزب

 16.0 32 متزكج

 1.5 3 مطمؽ

 100.0 200 المجمكع

 

 و4الجدكؿ )
 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب المؤىؿ ال ممي

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 15.5 31 ابتدائي

 20.5 41 إعدادم

 19.0 38 ثانكم

 19.5 39 دبمـك متكسط

 25.5 51 كريكسبكال

 100.0 200 المجمكع

 
 و5الجدكؿ )

 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب عدد أفراد األسرة

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 15.5 31 أفراد 3أقؿ مف 

 33.5 67 أفراد 5إلى  3مف 

 31.5 63 أفراد 8إلى  6مف 

 19.5 39 أفراد فأكثر 8مف 

 100.0 200 لمجمكعا
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 و6الجدكؿ )
 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب عدد الم اقيف داخؿ األسرة

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 69.5 139 م اؽ كاحد

 22.0 44 م اقاف

 8.5 17 ثالثة م اقيف فأكثر

 100.0 200 المجمكع

 
 و7الجدكؿ )

 سة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب الترتيب الكالدم لمم اؽخصائص عينة الدرا

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 25.0 50 االبف األكؿ

 25.0 50 االبف الثاني

 22.5 45 االبف الثالث

 20.5 41 االبف الرابع

 7.0 14 أخرل

 100.0 200 المجمكع

 
 و8الجدكؿ )

 يف حركيان بقطاع غزة حسب درجة اإلعاقةخصائص عينة الدراسة مف الم اق

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 26.0 54 كمي

 73.0 146 جزئي

 100.0 200 المجمكع
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 و9الجدكؿ )
 خصائص عينة الدراسة مف الم اقيف حركيان بقطاع غزة حسب أسباب اإلصابة باإلعاقة

 النسبة المئكية التكرار الفئات

 18.5 37 الكراثة

 21.5 43 المرض

 33.0 66 حادث

 27.0 54 أخرل

 100.0 200 المجمكع

 

 :استبانة الصالبة النفسية لمم اقيف حركيان أكالن : 

 صدؽ المقياس كثباتو :

 :المحكميفصدؽ 

عرض عبػارات المقيػاس عمػى مجمكعػة مػف  خالؿحيث تـ التأكد مف صدؽ المقياس مف  
( ، ككػذلؾ ممحػؽ رقػـ 1كالتربية انظر ممحؽ رقػـ )ـ النفس المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ عم

( بعػػػد 3انظػػػر ممحػػػؽ رقػػػـ ) كبنػػػاءن عميػػػو تػػػـ تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض العبػػػارات( قبػػػؿ التعػػػديؿ، 2)
 .التعديؿ

 صدؽ االتساؽ الداخمي:

، كقكاميػػا  المعػػاقيف حركيػػان بتطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػف  الباحػػث كلقػػد قػػاـ
الدرجة الكمية لممقياس ككؿ  معحساب معامؿ ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس  كتـ معاقان،( 50)

 ( يكضح ذلؾ .10كذلؾ لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي كالجدكؿ )
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 و10الجدكؿ )
 صدؽ االتساؽ الداخمي ألب اد مقياس الصالبة النفسية كما ي بر عنو م امؿ ارتباط بيرسكف

 ةمستكل الدالل م امؿ االرتباط الب د
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.74 االلتزاـ
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.81 التحكـ
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.68 التحدم

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.69 الصالبة النفسية ككؿ
 مػع(  α ≤ 0.01( أف جميػع المجػاالت مرتبطػة إحصػائيان عنػد )10يالحظ مف الجدكؿ )

تمتػػع باتسػػاؽ داخمػػي، كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ أف المقيػػاس ي يعنػػي كىػػذا لممقيػػاس، الكمػػي المجمػػكع
 ( يكضح ذلؾ.11ارتباط كؿ فقرة مع المجمكع الكمي لبعدىا، كالجدكؿ )
 
 و11جدكؿ )

 و200م امالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمب د الذل تنتمى إليو )ف = 
 التحكـ التحدم االلتزاـ

 رقـ ال بارة
م امؿ 
 االرتباط

 رقـ
 ال بارة

م امؿ 
 االرتباط

 رقـ ال بارة
م امؿ 
 االرتباط

6 0.547 7 0.521 1 0.385 
9 0.478 8 0.462 2 0.478 
10 0.536 16 0.455 3 0.536 
11 0.521 17 0.431 4 0.474 
12 0.501 18 0.475 5 0.553 
13 0.424 19 0.563 14 0.395 
23 0.387 20 0.452 15 0.484 
25 0.460 22 0.417 21 0.491 

 24 0.326 28 0.452 
26 0.353 29 0.505 
27 0.399 30 0.473 

 
يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف جميػػع قػيـ معػامالت االرتبػاط دالػػة إحصػائيا عنػد مسػتكل داللػػة 

(0.05.) 
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 ثبات المقياس:
 لقد تـ التأكد مف ثبات المقياس عف طريؽ :

 التجزئة النصفية:  . أ
الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ، تـ حساب  حيث تـ تجزئة المقياس إلى نصفيف ،

معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف عمػى المقيػاس ككػؿ ، كلكػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس ، ثػـ 
 ( يكضح ذلؾ. 12تـ تعديؿ الطكؿ لكؿ منيما باستخداـ معامؿ سبيرماف / براكف كالجدكؿ )

 
 و12الجدكؿ )

 النفسية كما ي بر عنو م امؿ بيرسكف  بةالصالثبات التجزئة النصفية لمقياس 
 براكف كم امؿ سبيرماف /

 الب د
 التجزئة النصفية

 سبيرماف / بركاف م امؿ بيرسكف
 0.90 0.82 االلتزاـ
 0.86 0.76 التحكـ
 0.88 0.79 التحدم

 0.93 0.87 الصالبة النفسية ككؿ
 

قػػيـ معػػامالت سػػبيرماف/ ( أف قػػيـ معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف، ك 12كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
، تؤكػد صػالحيتو مقبكلػةالنفسية تشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجػة ثبػات  الصالبةبراكف لمقياس 
 لالستخداـ. 

 
 م امؿ ألفا كركنباخ :  -ب

إلػػى إف  فقػػرات المقيػػاس تعبػػر عػػف مضػػمكف كاحػػد ، كمػػا أف ىػػػذا  αحيػػث يشػػير ارتفػػاع معامػػؿ 
لممقيػػاس  α( قػػيـ معامػػؿ 13مػػؿ الثبػػات ، كيكضػػح الجػػدكؿ )المعامػػؿ يػػدؿ عمػػى الحػػد األدنػػى لمعا

 ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده 
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 و13لجدكؿ )ا
 كركنباخ αالنفسية كما ت بر عنو م امالت  الصالبةثبات مقياس 

 αم امؿ  الب د
 0.75 االلتزاـ
 0.72 التحكـ
 0.79 التحدم

 0.71 الصالبة النفسية ككؿ
 

 الثالثػػةالنفسػػية بأبعػػاده  الصػػالبةكركنبػػاخ لمقيػػاس  αمعػػامالت ( أف قػػيـ 13يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
تشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة ثبػػات داخمػػي جيػػدة تؤكػػد كحػػدة مضػػمكنو كبالتػػالي صػػالحيتو 

 لالستخداـ.
 :استبانة المساندة االجتماعية لمم اقيف حركيان :  ثانيان 

 صدؽ المقياس كثباتو :
 :المحكميفصدؽ 

عرض عبػارات المقيػاس عمػى مجمكعػة مػف  خالؿصدؽ المقياس مف  حيث تـ التأكد مف 
( ، ككػذلؾ ممحػؽ رقػـ 1كالتربية انظر ممحؽ رقػـ )المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس 

( بعػػػد 3انظػػػر ممحػػػؽ رقػػػـ ) كبنػػػاءن عميػػػو تػػػـ تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض العبػػػارات( قبػػػؿ التعػػػديؿ، 2)
 .التعديؿ

 صدؽ االتساؽ الداخمي:
، كقكاميػا  المعػاقييف حركيػان بتطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطالعية مػف  باحػثال كلقد قاـ

الدرجة الكمية لممقياس ككؿ  معكتـ حساب معامؿ ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس  معاقان،( 50)
 ( يكضح ذلؾ .14كذلؾ لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي كالجدكؿ )
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 و14الجدكؿ )
 كما ي بر  المساندة االجتماعيةس صدؽ االتساؽ الداخمي ألب اد مقيا

 عنو م امؿ ارتباط بيرسكف
 مستكل الداللة م امؿ االرتباط الب د

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.76 المساندة النفسية االجتماعية
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.80 مساندة األسرة 
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.74 مساندة األصدقاء
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.73 مساندة الم مكمات

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.79 المساندة االجتماعية ككؿ
( مػع  α ≤ 0.01( أف جميػع المجػاالت مرتبطػة إحصػائيان عنػد )14يالحظ مف الجدكؿ )

، كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ أف المقيػػاس يتمتػػع باتسػػاؽ داخمػػيالمجمػػكع الكمػػي لممقيػػاس، كىػػذا يعنػػي 
 ( يكضح ذلؾ.15ارتباط كؿ فقرة مع المجمكع الكمي لبعدىا، كالجدكؿ )

 و15جدكؿ )ال
 م امالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لمب د الذل تنتمى إليو

 و200)ف = 
المساندة النفسية 

 مساندة الم مكمات مساندة األصدقاء مساندة األسرة االجتماعية

1 0.455 11 0.475 20 0.385 30 0.431 

2 0.431 12 0.563 21 0.478 31 0.521 

3 0.387 13 0.491 22 0.397 32 0.462 

4 0.460 14 0.424 23 0.475 33 0.547 

5 0.395 15 0.424 24 0.563 34 0.501 

6 0.505 16 0.473 25 0.491 35 0.484 

7 0.474 17 0.431 26 0.536 36 0.521 

8 0.553 18 0.387 27 0.460 37 0.462 

9 0.547 19 0.475 28 0.501 38 0.547 

10 0.501  29 0.563 39 0.478 
  40 0.478 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل داللة 
(0.05.) 
 

 ثبات المقياس :
 التأكد مف ثبات المقياس عف طريؽ : لقد تـ
 التجزئة النصفية:  . أ

حيث تـ تجزئة المقياس إلى نصفيف ، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ، تـ حساب 
معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف عمػى المقيػاس ككػؿ ، كلكػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس ، ثػـ 

 ( يكضح ذلؾ. 16يرماف / براكف كالجدكؿ )تـ تعديؿ الطكؿ لكؿ منيما باستخداـ معامؿ سب
 و16الجدكؿ )

 كما ي بر عنو م امؿ بيرسكف  المساندة االجتماعيةثبات التجزئة النصفية لمقياس 
 كم امؿ سبيرماف / براكف

 
 الب د

 التجزئة النصفية
 سبيرماف / بركاف م امؿ بيرسكف

 0.86 0.76 المساندة النفسية االجتماعية
 0.90 0.82 مساندة األسرة 
 0.88 0.79 مساندة األصدقاء
 0.93 0.87 مساندة الم مكمات

 0.90 0.82 المساندة االجتماعية ككؿ
( أف قػػيـ معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف، كقػػيـ معػػامالت سػػبيرماف/ 16كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

الحيتو ، تؤكػد صػمقبكلػةالنفسية تشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجػة ثبػات  الصالبةبراكف لمقياس 
 لالستخداـ. 
 

 م امؿ ألفا كركنباخ :  -ب
إلػػى إف  فقػػرات المقيػػاس تعبػػر عػػف مضػػمكف كاحػػد ، كمػػا أف ىػػػذا  αحيػػث يشػػير ارتفػػاع معامػػؿ 

لممقيػػاس  α( قػػيـ معامػػؿ 17المعامػػؿ يػػدؿ عمػػى الحػػد األدنػػى لمعامػػؿ الثبػػات ، كيكضػػح الجػػدكؿ )
 ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده 
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 و17الجدكؿ )
 كركنباخ αالنفسية كما ت بر عنو م امالت  البةالصثبات مقياس 

 αم امؿ  الب د
 0.73 المساندة النفسية االجتماعية

 0.70 مساندة األسرة 
 0.76 مساندة األصدقاء
 0.75 مساندة الم مكمات

 0.75 المساندة االجتماعية ككؿ
 األربعػةة بأبعػاده النفسػي الصػالبةكركنبػاخ لمقيػاس  α( أف قػيـ معػامالت 17يالحظ مػف الجػدكؿ )

تشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة ثبػػات داخمػػي جيػػدة تؤكػػد كحػػدة مضػػمكنو كبالتػػالي صػػالحيتو 
 لالستخداـ.

 

 :استبانة الرضا عف الرعاية لمم اقيف حركيان :  ثالثان 
 صدؽ المقياس كثباتو :

 :المحكميفصدؽ 
مػى مجمكعػة مػف عرض عبػارات المقيػاس ع خالؿحيث تـ التأكد مف صدؽ المقياس مف  

( ، ككػذلؾ ممحػؽ رقػـ 1كالتربية انظر ممحؽ رقػـ )المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس 
( بعػػػد 3انظػػػر ممحػػػؽ رقػػػـ ) كبنػػػاءن عميػػػو تػػػـ تعػػػديؿ صػػػياغة بعػػػض العبػػػارات( قبػػػؿ التعػػػديؿ، 2)

 .التعديؿ
 صدؽ االتساؽ الداخمي:

، كقكاميػا  المعػاقييف حركيػان  بتطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطالعية مػف الباحػث كلقد قاـ
الدرجة الكمية لممقياس ككؿ  معكتـ حساب معامؿ ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس  معاقان،( 50)

 ( يكضح ذلؾ .18كذلؾ لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي كالجدكؿ )
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 و18الجدكؿ )
 كما ي بر  المساندة االجتماعيةصدؽ االتساؽ الداخمي ألب اد مقياس 

 ؿ ارتباط بيرسكفعنو م ام
 مستكل الداللة م امؿ االرتباط الب د

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.75 الرعاية االجتماعية
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.86 الرعاية النفسية

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.77 الرعاية التركيحية كالتأىيمية
 (α≤0.01داؿ عند ) 0.82 الرعاية اإلعالمية

 (α≤0.01داؿ عند ) 0.73 رعاية الم اقيف حركيان ككؿ
 

( مػع  α ≤ 0.01( أف جميػع المجػاالت مرتبطػة إحصػائيان عنػد )18يالحظ مف الجدكؿ )
، كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ أف المقيػػاس يتمتػػع باتسػػاؽ داخمػػيالمجمػػكع الكمػػي لممقيػػاس، كىػػذا يعنػػي 

 ( يكضح ذلؾ.19ارتباط كؿ فقرة مع المجمكع الكمي لبعدىا، كالجدكؿ )
 

 (19جدول )

 (200االرتباط بيه درجت كم عبارة واندرجت انكهيت نهبعد انذى تنتمى إنيه )ن =  معامالث

الرعاية التركيحية  الرعاية النفسية الرعاية االجتماعية
 الرعاية اإلعالمية كالتأىيمية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

 معامل
 االرتباط

1 0.65 8 0.67 14 0.68 21 0.52 

2 0.63 9 0.56 15 0.67 22 0.58 

3 0.58 10 0.59 16 0.59 23 0.66 

4 0.66 11 0.52 17 0.57 24 0.59 

5 0.59 12 0.62 18 0.66 25 0.57 
6 0.55 13 0.67 19 0.69 26 0.68 

7 0.67  20 0.63  

مالت االرتبابط دالاة صدئاب عب  ناد مساتلة داللاة يتضخ من الجدول السابق  أ  ممعاق ماعع م اب

(0.05.) 
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 لقد تـ التأكد مف ثبات المقياس عف طريؽ: ثبات المقياس:
 التجزئة النصفية:  . أ

حيث تـ تجزئة المقياس إلى نصفيف ، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ، تـ حساب 
كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس ، ثػـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف عمػى المقيػاس ككػؿ ، كل

 ( يكضح ذلؾ. 20تـ تعديؿ الطكؿ لكؿ منيما باستخداـ معامؿ سبيرماف / براكف كالجدكؿ )
 و20الجدكؿ )

 عنو م امؿ بيرسكف كما ي بر  المساندة االجتماعيةثبات التجزئة النصفية لمقياس 
 / براكفكم امؿ سبيرماف

 
 الب د

 التجزئة النصفية
 سبيرماف / بركاف م امؿ بيرسكف

 0.90 0.84 الرعاية االجتماعية
 0.90 0.83 الرعاية النفسية

 0.86 0.75 الرعاية التركيحية كالتأىيمية
 0.93 0.88 الرعاية اإلعالمية

 0.88 0.77 رعاية الم اقيف حركيان ككؿ

( أف قػػيـ معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف، كقػػيـ معػػامالت سػػبيرماف/ 20كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
، تؤكػد صػالحيتو مقبكلػةالنفسية تشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجػة ثبػات  الصالبةاكف لمقياس بر 

 لالستخداـ. 
 م امؿ ألفا كركنباخ :  -ب

إلػػى إف  فقػػرات المقيػػاس تعبػػر عػػف مضػػمكف كاحػػد ، كمػػا أف ىػػػذا  αحيػػث يشػػير ارتفػػاع معامػػؿ 
لممقيػػاس  α( قػػيـ معامػػؿ 21)، كيكضػػح الجػػدكؿ ؿ عمػػى الحػػد األدنػػى لمعامػػؿ الثبػػاتالمعامػػؿ يػػد

 ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده 
 و21الجدكؿ )

 كركنباخ αالنفسية كما ت بر عنو م امالت  الصالبةثبات مقياس 
 αم امؿ  الب د

 0.74 الرعاية االجتماعية
 0.72 الرعاية النفسية

 0.75 الرعاية التركيحية كالتأىيمية
 0.76 الرعاية اإلعالمية

 0.77 ركيان ككؿرعاية الم اقيف ح
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 األربعػةالنفسػية بأبعػاده  الصػالبةكركنبػاخ لمقيػاس  α( أف قػيـ معػامالت 21يالحظ مػف الجػدكؿ )
تشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة ثبػػات داخمػػي جيػػدة تؤكػػد كحػػدة مضػػمكنو كبالتػػالي صػػالحيتو 

 لالستخداـ.
 

 :الم الجات اإلحصائية

تػػـ اسػػتخداـ الرزمػػة اإلحصػػائية فرضػػياتيا  كاختبػػار صػػحة لإلجابػػة عمػػى أسػػئمة الدراسػػة  
 مايام:تـ استخداـ ث حي، (SPSS)لمعمكـ االجتماعية 

 .لسؤاؿ األكؿلإلجابة عمى ا المعيارية  كاالنحرافاتالمتكسطات الحسابية  .أ 
 .الفرضية المتعمقة بالجنساختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة  .ب 

لفرضػػػيات المتعمقػػػة بكػػػؿ مػػػف: السػػػف، كالحالػػػة تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم الختبػػػار صػػػحة ا .ج 
 االجتماعية، كالمؤىؿ العممي.

 اختبار شيفيو البعدم في حالة كجكد فركؽ. .د 

 
 :إجراءات الدراسة

 :الخطكات التالية الباحثاتبع لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
المتعمقػػػػة بالمعػػػػاقيف حركيػػػػان كبكػػػػؿ مػػػػف الصػػػػالبة النفسػػػػية كالمسػػػػاندة  لكتابػػػػاتمراجعػػػػة ا .8

 تماعية كالرضا عف الرعاية االجتماعية.االج

مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة بالدراسػػة كمتغيراتيػػا ، كالتعػػرؼ إلػػى أدكاتيػػا البحثيػػة  .1
كىػي  كطبيعة النتائج التي تـ التكصػؿ إلييػا، كالتػي فػي ضػكئيا تػـ اختيػار أدكات الدراسػة

 الجتماعية.الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية ا

كثباتيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى عينػػػػػة يا التأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدقإعػػػػػداد أدكات الدراسػػػػػة ك  .3
 استطالعية تـ اختيارىا مف مجتمع الدراسة األصمي.

، ، كتػـ تطبيػؽ أدكات الدراسػة عمييػامف مجتمع الدراسة متاحة تـ اختيار عينة عشكائية  .9
 كتـ رصد البيانات كمعالجتيا إحصائيان.

كالختبػػار صػػحة ، المعياريػػة كاالنحرافػػاتالمتكسػػطات  اـسػػتخدالنتػػائج تػػـ ا كلمتكصػػؿ إلػػى .2
كتحميػػؿ التبػػايف األحػػادم كاختبػػار  الفرضػػيات تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار )ت( لعينتػػيف مسػػتقمتيف

 شيفيو البعدم.

صياغة التكصيات ذات العالقة، كما تػـ  ت، تمٌ كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا .6
 ثراء المكضكع كاستكماؿ جكانبو األخرل.اقتراح بحكث أخرل إل
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ى
ى
ى

  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريهانتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

  
  

 الدراسة نتائج 
 الدراسة تكصيات 
 الدراسة مقترحات 
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، حيث سيتـ االجابة عمى أسئمة الدراسة، مف 

(، حيث SPSSاإلحصائية لمعمكـ اإلنسانية ) خالؿ اختبار صحة فرضياتيا، باستخداـ الرزمة
سيتـ عرض النتائج المتعمقة بمستكل كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف 
الرعاية لدل المعاقيف حركيان بشكؿ عاـ أكالن، ثـ في ضكء متغيرات كخصائص العينة ثانيان، كىذا 

 تكضيح بذلؾ..

 

 أكالن: نتائج الدراسة:

 السؤاؿ األكؿ: إجابة
 ينص السؤاؿ األكؿ عمى ما يمي:

ما مستكل كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل 
 الم اقيف حركيان؟

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية، كالجداكؿ 
 ( تكضح ذلؾ.22)

 و22الجدكؿ )
 النفسية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزةمستكل الصالبة 

 ال دد األب اد
المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ الم يارم
النسبة 
 المئكية

 28.6 2.55927 19.7300 200 التزاـ

 34.5 3.58946 23.7650 200 تحدم

 36.7 3.27767 25.3250 200 تحكـ

 76.4 7.87002 68.8200 200 الصالبة النفسية

( أف مستكل الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان بقطاع غزة 22جدكؿ )يالحظ مف ال 
 %(، كأف ترتيب أبعاد مستكل الصالبة النفسية جاء كالتالي:76.4يعادؿ )
 %(.36.7مستكل التحكـ احتؿ المرتبة األكلى بنسبة مئكية ) -

 %(.34.5مستكل التحدم احتؿ المرتبة الثانية بنسبة مئكية ) -

 %(.28.6حتؿ المرتبة الثالثة بنسبة مئكية )مستكل االلتزاـ ا -
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إلى أف الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان يتمتعكف  الباحثكيرجع السبب في ذلؾ مف منظكر 
بدرجة كبيرة مف التحكـ لكجكدىـ داخؿ مجتمع فمسطيني لو عاداتو كتقاليده الخاصة، كظركؼ 

يـ، لذؾ نرل أف كؿ مف االلتزاـ كالتحكـ المعيشة الصعبة كاالحتالؿ زاد مف درجة التحدم لدي
كالتحدم ظيرت تكاليو كما في الجدكؿ السابؽ كىذا يؤكد ما ذىبت إليو الدراسة مف حيث أف 
مجتمع المعاقيف حركيان لدييـ درجة عالية في االلتزاـ يفرضو عمييـ مجتمعيـ الفمسطيني الذيف 

ممعيقات التي تحكؿ دكف انضماميـ يعيشكف فيو ثـ أف التحكـ في درجة صالبتيـ كتحدييـ ل
بشكؿ أك بتخر لمجتمع األصحاء مف خالؿ ىذا الشعكر كما أف تحدييـ لمصعكبات التي تكاجو 

 إعاقتيـ كانت عمى درجة ميمة نتيجة إيمانيـ بإعاقتيـ كتحدييـ لكاقعيـ. 
 و32الجدكؿ )

 مستكل المساندة االجتماعية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

 ال دد األب اد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الم يارم

النسبة 
 المئكية

 26.4 2.54327 27.2900 200 المساندة النفسية االجتماعية

 23 3.08007 23.7250 200 مساندة األسرة

 25.3 3.66923 26.2100 200 مساندة األصدقاء

 25.1 3.10033 25.8950 200 مساندة الم مكمات

 86 9.23319 103.1200 200 المساندة االجتماعية

( أف مستكل المساندة االجتماعية لدل المعاقيف حركيان بقطاع 22يالحظ مف الجدكؿ ) 
 %(، كأف ترتيب أبعاد مستكل الصالبة النفسية جاء كالتالي:86غزة يعادؿ )

 %(.26.4مستكل المساندة النفسية االجتماعية احتؿ المرتبة األكلى بنسبة مئكية ) -

 %(.25.3ألصدقاء احتؿ المرتبة الثانية بنسبة مئكية )مستكل مساندة ا -

 %(.25.1مستكل مساندة المعمكمات احتؿ المرتبة الثالثة بنسبة مئكية ) -

 %(.23مستكل مساندة األسرة احتؿ المرتبة الرابعة بنسبة مئكية ) -

 إلى أف أىـ أنكاع المساندة مف كجية نظر المعاقيف الباحثكيرجع السبب في ذلؾ مف منظكر 
حركيان ىي المساندة النفسية كاالجتماعية، ألف ما يتمقاه المعاؽ مف المحيطيف بو تؤثر سمبان 
كايجابان عمى الناحية النفسية كاالجتماعية لممعاؽ، كما أف مساندة األصدقاء ليا أىمية كبيرة في 

يمة خاصة زيادة الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان،أما عف مساندة المعمكمات فإنيا ذات ق
لدل المعاقيف حركيان لما ليا مف انعكاسات عمى النكاحي النفسية. أما عف مساندة األسرة فإف 
 كثيريف مف المعاقيف حركيان ال يبدكا بأنيـ يتمتعكف بيذه المساندة مما أظيرىا في المرتبة األخيرة.
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 و24الجدكؿ )
 غزةمستكل الرضا عف خدمات الرعاية لدل الم اقيف حركيان بقطاع 

 ال دد األب اد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الم يارم

النسبة 
 المئكية

 28.8 3.79129 16.0550 200 الرعاية االجتماعية

 25.9 2.25909 14.4550 200 الرعاية النفسية

 23.7 2.56959 13.2350 200 الرعاية التركيحية كالتأىيمية

 21.3 1.92883 11.8850 200 الرعاية اإلعالمية

 71.3 7.69148 55.6300 200 اية الم اقيف حركيان رع

( أف مستكل المساندة االجتماعية لدل المعاقيف حركيان بقطاع 22يالحظ مف الجدكؿ ) 
 %(، كأف ترتيب أبعاد مستكل الصالبة النفسية جاء كالتالي:71.3غزة يعادؿ )

 (.%28.8مستكل الرعاية االجتماعية احتؿ المرتبة األكلى بنسبة مئكية ) -

 %(.25.9مستكل الرعاية النفسية احتؿ المرتبة الثانية بنسبة مئكية ) -

 %(.23.7مستكل الرعاية التركيحية كالتأىيمية احتؿ المرتبة الثالثة بنسبة مئكية ) -

 %(.21.3مستكل الرعاية اإلعالمية احتؿ المرتبة الرابعة بنسبة مئكية ) -

اية االجتماعية التي يتمقاىا المعاقيف إلى أف الرع الباحثكيرجع السبب في ذلؾ مف منظكر 
حركيان في مؤسساتيـ أك بيكتيـ أك البيئة المحيطة بيـ، ذات عالقة مباشرة بكاقعيـ النفسي، لذلؾ 
فإف الرعاية النفسية كما الرعاية االجتماعية ليا التصاؽ مباشر كال يمكف فصؿ الناحية 

ما عف الرعاية التركيحية فإنيا ال ترتقي إلى االجتماعية عف النفسية مف حيث أىميتيا كتكامميا، أ
المستكل المطمكب ككذلؾ الرعاية اإلعالمية، كذلؾ بسبب حداثة االىتماـ بالمعاقيف حركيان مف 

 قبؿ المؤسسات المحمية في قطاع غزة.
 :إجابة األسئمة الفرعية لمسؤاؿ األكؿ

ة كالرضا عف الرعاية لدل كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعيأكالن: ىؿ يختمؼ 
 باختالؼ الحالة االجتماعية؟ الم اقيف حركيان 

 كتنص الفرضية ذات العالقة عمى ما يمي:
الصالبة النفسية كالمساندة ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات كؿ مف 

 ترجع لمتغير الحالة االجتماعية. االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 
إلجابة عمى ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ استخداـ تحميؿ كل

 ( تكضح ذلؾ.22التبايف األحادم ، كالجداكؿ )
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 و25الجدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر الحالة االجتماعية في الصالبة النفسية 

 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

مجمكع  البياف األب اد
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة 
)ؼو 

 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التزاـ

بيف 
 المجمكعات

67.125 2 33.563 5.348 .005 

خالؿ 
 المجمكعات

1236.295 197 6.276   

    199 1303.420 المجمكع

 تحدم

بيف 
 المجمكعات

235.676 2 117.838 9.971 .000 

خالؿ 
 المجمكعات

2328.279 197 11.819   

    199 2563.955 المجمكع

 تحكـ

بيف 
 المجمكعات

161.177 2 80.589 8.032 .000 

خالؿ 
 المجمكعات

1976.698 197 10.034   

    199 2137.875 المجمكع

الصالبة  
 النفسية

بيف 
 المجمكعات

1229.544 2 614.772 10.915 .000 

خالؿ 
 المجمكعات

11095.976 197 56.325   

    199 12325.520 المجمكع
 (α≤ 0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أكبر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )

، كىذا يعني أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الصالبة عمى جميع أبعاد الصالبة النفسية
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فرضية الدراسة  ترفض، كبالتالي جتماعيةالحالة االالنفسية لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير 
 الصفرية.

أف المعػػاقيف المتػػزكجيف يشػػعركف بحالػػة جيػػدة مػػف الصػػالبة إلػػى  الباحػػثكىػػذا يرجػػع مػػف منظػػكر 
النفسية أكثر مػف أقػرانيـ الغيػر متػزكجيف كالمنفصػميف، كىػذا يرجػع إلػى أف المعػاؽ حركيػان المتػزكج 

)أبك دراسة مع دراسة ال اتفقت ىذهي داخؿ أسرتو، كقد ار النفسي كاالجتماعيتمتع بنكع مف االستقر 
االجتمػاعي لممعػاقيف فػي التكافػؽ النفسػي ك  ان لػة إحصػائيدا كجػكد فػركؽ التي أكػدت( 2002سكراف،

 . لمتغير الحالة االجتماعية بيف المتزكج كاألعزب ككاف التكافؽ لصالح المتزكج حركيان يعزل
 ( يكضح ذلؾ:22ختبار شيفيو البعدم، كالجدكؿ )كلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ، تـ استخداـ ا

 و26الجدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر الحالة االجتماعية في المساندة االجتماعية 

 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

مجمكع  البياف األب اد
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

لمساندة النفسية ا
 االجتماعية

 

 082. 2.536 16.155 2 32.310 بيف المجمكعات
   6.370 197 1254.870 خالؿ المجمكعات

    199 1287.180 المجمكع
 مساندة األسرة

 
 

 530. 636. 6.056 2 12.112 بيف المجمكعات
   9.522 197 1875.763 خالؿ المجمكعات

    199 1887.875 المجمكع
 اندة األصدقاءمس

 
 

 016. 4.256 55.484 2 110.967 بيف المجمكعات
   13.037 197 2568.213 خالؿ المجمكعات

    199 2679.180 المجمكع
مساندة 
 الم مكمات

 

 194. 1.656 15.810 2 31.619 بيف المجمكعات
   9.549 197 1881.176 خالؿ المجمكعات

    199 1912.795 المجمكع
النفسية  المساندة

 االجتماعية
 

 062. 2.816 235.802 2 471.605 بيف المجمكعات
   83.723 197 16493.515 خالؿ المجمكعات

    199 16965.120 المجمكع
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 ≥αمف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أصغر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )

يكجد ال ، كىذا يعني أنو مساندة األصدقاء عمى جميع أبعاد المساندة االجتماعية عدا بعد (0.05
الحالة لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير  المساندة االجتماعيةفركؽ دالة إحصائيان في مستكل 

 فرضية الدراسة الصفرية. تقبؿ، كبالتالي االجتماعية
ىنا أف الحالة االجتماعية لـ تكف ذات مغزل داللي يؤدم إلى كجكد الفركؽ  الباحثكيرل 

المطمكبة ، لذلؾ فإنو يتبيف مف ذلؾ أف المساندة االجتماعية كانت مكجكدة لدل الجنسيف دكف 
النظر لمحالة االجتماعية التي لـ تظير فركؽ بيف الجنسيف كأف المساندة االجتماعية كانت تؤدم 

 إلى نفس الداللة لدل كؿ مف المتزكجكف كغير المتزكجكف . 
 

 و27الجدكؿ )
 ايف األحادم ألثر الحالة االجتماعية في الرضا عف الرعاية نتائج تحميؿ التب

 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

 البياف األب اد
مجمكع 
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الرعاية االجتماعية
 
 

 022. 3.892 54.357 2 108.713 بيف المجمكعات

   13.968 197 2751.682 كعاتخالؿ المجم

    199 2860.395 المجمكع

 الرعاية النفسية
 
 

 001. 6.788 32.737 2 65.473 بيف المجمكعات

   4.823 197 950.122 خالؿ المجمكعات

    199 1015.595 المجمكع

الرعاية التركيحية 
 كالتأىيمية

 

 627. 469. 3.111 2 6.221 بيف المجمكعات

   6.638 197 1307.734 مكعاتخالؿ المج

    199 1313.955 المجمكع

 الرعاية اإلعالمية
 
 

 374. 988. 3.676 2 7.353 بيف المجمكعات

   3.721 197 733.002 خالؿ المجمكعات

    199 740.355 المجمكع

رعاية الم اقيف 
 حركيان 

 

 010. 4.746 270.566 2 541.133 بيف المجمكعات

   57.013 197 11231.487 تخالؿ المجمكعا

    199 11772.620 المجمكع
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 (α≤ 0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أكبر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )
الرضا ، كىذا يعني أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل عمى معظـ أبعاد الرضا عف الرعاية

فرضية الدراسة  ترفض، كبالتالي الحالة االجتماعيةلمتغير  لدل المعاقيف حركيان ترجع عف الرعاية
 الصفرية.

أف الرعاية االجتماعية بشكؿ عاـ تميزىا الحالة االجتماعية إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 
 ألف الكاقع النفسي كاالجتماعي لممعاؽ المتزكج تختمؼ عف قرينو المطمؽ أك األعزب.

ة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل كؿ مف الصالبىؿ يختمؼ  :ثانيان 
 باختالؼ المؤىؿ ال ممي؟ الم اقيف حركيان 

 كتنص الفرضية ذات العالقة عمى ما يمي:
الصالبة النفسية كالمساندة ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات كؿ مف 

 غير المؤىؿ ال ممي.ترجع لمت االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ استخداـ تحميؿ 

 ( تكضح ذلؾ.22التبايف األحادم، كالجداكؿ )
 و28الجدكؿ )

 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر المؤىؿ ال ممي في الصالبة النفسية
 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة 

درجات  مجمكع المرب ات فالبيا األب اد
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التزاـ
 
 

 325. 1.170 7.638 4 30.553 بيف المجمكعات
   6.528 195 1272.867 خالؿ المجمكعات

    199 1303.420 المجمكع
 تحدم
 
 

 007. 3.640 44.536 4 178.145 بيف المجمكعات
   12.235 195 2385.810 المجمكعات خالؿ

    199 2563.955 المجمكع
 تحكـ
 
 

 413. 991. 10.653 4 42.610 بيف المجمكعات
   10.745 195 2095.265 خالؿ المجمكعات

    199 2137.875 المجمكع
 الصالبة  النفسية

 
 092. 2.027 123.010 4 492.040 بيف المجمكعات
   60.685 195 11833.480 خالؿ المجمكعات

    199 12325.520 المجمكع
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 ≥αمف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أصغر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )

يكجد فركؽ دالة  ال ، كىذا يعني أنوعمى جميع أبعاد الصالبة النفسية عدا بعد التحدم (0.05
، كبالتالي المؤىؿ العمميعاقيف حركيان ترجع لمتغير إحصائيان في مستكل الصالبة النفسية لدل الم

 فرضية الدراسة الصفرية. تقبؿ
ىنا أف المعاقيف حركيان بشكؿ عاـ كانكا يتمتعكف بدرجة عالية مف الصالبة النفسية  الباحثكيرل 

كلـ يكف لمتغير المؤىؿ العممي أم دكر في تغيير مستكل الصالبة النفسية لدييـ، كعميو فإف 
ة النفسية التي يتمتع بيا المعاقيف حركيان المتعمميف كغير المتعممكف عمى دراجة كاحدة مف الصالب

 القكة كالمنعة النفسية .
 و29الجدكؿ )

 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر المؤىؿ ال ممي في المساندة االجتماعية
 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة 

ت درجا مجمكع المرب ات البياف األب اد
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

المساندة النفسية 
 االجتماعية

 

 037. 2.600 16.296 4 65.183 بيف المجمكعات

   6.267 195 1221.997 خالؿ المجمكعات

    199 1287.180 المجمكع

 مساندة األسرة
 
 

 004. 3.984 35.654 4 142.615 بيف المجمكعات

   8.950 195 1745.260 خالؿ المجمكعات

    199 1887.875 المجمكع

 مساندة األصدقاء
 
 

 033. 2.682 34.929 4 139.715 بيف المجمكعات

   13.023 195 2539.465 خالؿ المجمكعات

    199 2679.180 المجمكع

 مساندة الم مكمات
 
 

 002. 4.492 40.347 4 161.389 بيف المجمكعات

   8.982 195 1751.406 المجمكعات خالؿ

    199 1912.795 المجمكع

المساندة النفسية 
 االجتماعية

 

 000. 5.445 426.144 4 1704.575 بيف المجمكعات

   78.259 195 15260.545 خالؿ المجمكعات

    199 16965.120 المجمكع
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 (α≤ 0.05ت( الجدكلية عند )مف قيمة ) أكبر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )
، كىذا يعني أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل عمى جميع أبعاد المساندة االجتماعية

فرضية  ترفض، كبالتالي المؤىؿ العمميلدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير  المساندة االجتماعية
 الدراسة الصفرية.

الجتماعية بشكؿ عاـ المقدمة مف البيئة أف المساندة اإلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 
المحيطة لممعاقيف حركيان تختمؼ مف حيث تطكرىا كازدىارىا نتيجة كجكد متغير المؤىؿ العممي، 
لذلؾ فإف شعكر المعاقيف حركيان مف المتعمميف أكبر مف شعكر المعاقيف حركيان مف غير 

 المتعمميف بنفس المساندة االجتماعية.
 ( يكضح ذلؾ:20فركؽ، تـ استخداـ اختبار شيفيو البعدم، كالجدكؿ )كلمكشؼ عف اتجاه ال

 و23الجدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر المؤىؿ ال ممي في الرضا عف الرعاية

 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة 

 البياف األب اد
مجمكع 
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 إلحصائيةا

 الرعاية االجتماعية
 
 

 109. 1.916 27.047 4 108.187 بيف المجمكعات

   14.114 195 2752.208 خالؿ المجمكعات

    199 2860.395 المجمكع

 الرعاية النفسية
 
 

 345. 1.128 5.742 4 22.967 بيف المجمكعات

   5.090 195 992.628 خالؿ المجمكعات

    199 1015.595 المجمكع

الرعاية التركيحية 
 كالتأىيمية

 

 001. 4.711 28.944 4 115.776 بيف المجمكعات

   6.145 195 1198.179 خالؿ المجمكعات

    199 1313.955 المجمكع

 الرعاية اإلعالمية
 
 

 012. 3.289 11.697 4 46.789 بيف المجمكعات

   3.557 195 693.566 خالؿ المجمكعات

    199 740.355 المجمكع

رعاية الم اقيف 
 حركيان 

 

 003. 4.191 232.998 4 931.990 بيف المجمكعات

   55.593 195 10840.630 خالؿ المجمكعات

    199 11772.620 المجمكع
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 (α≤ 0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أكبر( أف قيمة )ت( المحسكبة 20يالحظ مف الجدكؿ )
الرضا ، كىذا يعني أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل ةعمى معظـ أبعاد الرضا عف الرعاي

فرضية الدراسة  ترفض، كبالتالي المؤىؿ العمميلدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير  عف الرعاية
 الصفرية.

أف الرضا عف الرعاية بشكؿ عاـ المقدمة مف البيئة المحيطة إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 
ؼ نتيجة كجكد متغير المؤىؿ العممي، لذلؾ فإف شعكر المعاقيف حركيان مف لممعاقيف حركيان تختم

المتعمميف أكبر مف شعكر المعاقيف حركيان مف غير المتعمميف بنفس الرضا عف خدمات الرعاية 
 االجتماعية.

كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف ثالثان: ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف 
 ؟ ية لدل الم اقيف حركيان الرعا

 كتنص الفرضية ذات العالقة عمى ما يمي:
الصالبة النفسية ال يكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف متكسطات كؿ مف 

 .كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 
خداـ معامؿ كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ است

 ( تكضح ذلؾ.23ارتباط بيرسكف، كالجداكؿ )
 و31الجدكؿ )

 نتائج استخداـ م امؿ ارتباط بيرسكف بيف متكسطات كؿ مف الصالبة النفسية  
 كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 

 البياف
الصالبة 
 النفسية

المساندة 
 االجتماعية

الرضا عف 
 الرعاية

 046.- 183. 1 معامؿ بيرسكف البة النفسيةالص

 520. 009. - الداللة اإلحصائية

 425. 1 183. معامؿ بيرسكف المساندة االجتماعية

 000. - 009. الداللة اإلحصائية

 1 425. 046.- معامؿ بيرسكف الرضا عف الرعاية

 - 000. 520. الداللة اإلحصائية

 يمي:( ما 23يالحظ مف الجدكؿ )
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كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة  متكسطي يكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف
إلى أنو كمما كاف ىناؾ  الباحثكىذا يرجع مف كجية نظر  االجتماعية لدل المعاقيف حركيان.

 مساندة اجتماعية لدل المعاقيف حركيان مف قبؿ البيئة المحيطة بيـ زادت درجة الصالبة النفسية.
الرضا عف المساندة كؿ مف الصالبة النفسية  متكسطي يكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف ال

أنو مف غير المعقكؿ عدـ كجكد  الباحثاالجتماعية لدل المعاقيف حركيان، كىذا مف كجية نظر 
مساندة لممعاقيف حركيان كتبقى الصالبة النفسية كما ىي، فمف المتعارؼ عميو أنو كمما زادت 

 لمساندة االجتماعية زادت الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان عمى كجو الخصكص كالعكس.ا
كالرضا  كؿ مف المساندة االجتماعية متكسطي يكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف

أف الرضا عف الرعاية االجتماعية التي تيقدـ  الباحثعف الرعاية لدل المعاقيف حركيان، حيث يرل 
يف حركيان مرتبطة ارتباط كمي بالمساندة االجتماعية، كالتي مف خالليا يتبيف مدل رضا لممعاق

 المعاقيف حركيان عف تمؾ المساندة االجتماعية كبالتالي قكة أك ضعؼ الصالبة النفسية.
 ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي:الثاني: إجابة السؤاؿ 

تماعية كالرضا عف الرعاية لدل كؿ مف الصالبة النفسية كالمساندة االجىؿ يختمؼ 
 باختالؼ الجنس؟ الم اقيف حركيان 

 كتنص الفرضية ذات العالقة عمى ما يمي:
الصالبة النفسية كالمساندة ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات كؿ مف 

 ترجع لمتغير الجنس. االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 
اؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ استخداـ اختبار )ت( كلإلجابة عمى ىذا السؤ 
 ( تكضح ذلؾ.22لعينتيف مستقمتيف، كالجداكؿ )

 و32الجدكؿ )
 نتائج اختبار )تو ألثر الجنس في الصالبة النفسية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

   
 

 

120 19.8417 .755 .451 

80 19.5625   

 

 

120 24.0417 1.338 .183 

80 23.3500   

 

 

120 25.7917 2.498 .013 

80 24.6250   

 

 

120 69.6750 1.894 .060 

80 67.5375   
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 ≥α( أف قيمة )ت( المحسكبة أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية عند )22ؿ )يالحظ مف الجدك 

( عمى جميع أبعاد الصالبة النفسية عدا بعد التحكـ، كىذا يعني أنو ال يكجد فركؽ دالة 0.05
إحصائيان في مستكل الصالبة النفسية لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير الجنس، كبالتالي تقبؿ 

 فرضية الدراسة الصفرية.
أف الظركؼ الحياتية التي يعيشيا المعاقيف حركيان مف كال إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 

، كقد اتفقت الجنسيف، ال يمكف أف يككف ليا أثران  بارزان مف حيث كضكح أبعاد الصالبة النفسية
 كالتي تكصمت لنفس ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف أنو ال (2002)غراب، الراسة مع دراسة

 .فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الصالبة كالمشكالت النفسية ترجع لمتغير الجنس  تكجد
 و33الجدكؿ )

 نتائج اختبار )تو ألثر الجنس في المساندة االجتماعية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

 ال دد الجنس البياف
المتكسط 
 الحسابي

قيمة )تو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

لنفسية المساندة ا
 االجتماعية

 579. 555.- 27.2083 120 ذكر

   27.4125 80 أنثى

 889. 140. 23.7500 120 ذكر مساندة األسرة

   23.6875 80 أنثى

 616. 503. 26.3167 120 ذكر مساندة األصدقاء

   26.0500 80 أنثى

 316. 1.006 26.0750 120 ذكر مساندة الم مكمات

   25.6250 80 أنثى

 667. 431. 103.3500 120 ذكر لمساندة االجتماعيةا

   102.7750 80 أنثى

 ≥α( أف قيمة )ت( المحسكبة أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية عند )22يالحظ مف الجدكؿ )

، كىذا يعني أنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في المساندة االجتماعية( عمى جميع أبعاد 0.05
لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير الجنس، كبالتالي تقبؿ فرضية  المساندة االجتماعيةمستكل 

 الدراسة الصفرية.
أف المساندة االجتماعية المقدمة مف مؤسسات المجتمع  إلى الباحثكىذا يرجع مف منظكر 

 المحمي لممعاقيف ال يمكف تقديميا عمى أساس الجنس؛ لذلؾ لـ تتضح ىذه الفركؽ في الدراسة.
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 و34الجدكؿ )
 ئج اختبار )تو ألثر الجنس في الرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزةنتا

 ال دد الجنس البياف
المتكسط 
 الحسابي

قيمة )تو 
 الداللة اإلحصائية المحسكبة

 153. 1.435- 15.7417 120 ذكر الرعاية االجتماعية

   16.5250 80 أنثى

 116. 1.578- 14.2500 120 ذكر الرعاية النفسية

   14.7625 80 أنثى

 662. 437. 13.3000 120 ذكر الرعاية التركيحية كالتأىيمية

   13.1375 80 أنثى

 303. 1.033 12.0000 120 ذكر الرعاية اإلعالمية

   11.7125 80 أنثى

 رعاية الم اقيف حركيان 

 

 448. 761.- 55.2917 120 ذكر

   56.1375 80 أنثى

 ≥α( أف قيمة )ت( المحسكبة أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية عند )22يالحظ مف الجدكؿ )

، كىذا يعني أنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في الرضا عف الرعاية( عمى جميع أبعاد 0.05
لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير الجنس، كبالتالي تقبؿ فرضية  الرضا عف الرعايةمستكل 

 الدراسة الصفرية.
أف خدمات الرعاية المقدمة لممعاقيف حركيان ال يمكف تقديميا إلى  الباحثر كىذا يرجع مف منظك 

عمى أساس الجنس، لذلؾ اتضح ذلؾ في فرضية الدراسة الصفرية مف ككف أنو ال يكجد فركؽ 
 في مستكل الرعاية عمى أساس الجنس.

 :الثالثإجابة السؤاؿ 
 ينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي:

النفسية كالمساندة االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل كؿ مف الصالبة ىؿ يختمؼ 
 باختالؼ السف؟ الم اقيف حركيان 

 كتنص الفرضية ذات العالقة عمى ما يمي:
الصالبة النفسية كالمساندة ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات كؿ مف 

 ترجع لمتغير السف. االجتماعية كالرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان 
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لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ استخداـ تحميؿ ك 
 ( تكضح ذلؾ.22التبايف األحادم ، كالجداكؿ )

 و35الجدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر السف في الصالبة النفسية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

 البياف األب اد
مجمكع 
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التزاـ
 
 

 054. 2.366 15.081 4 60.325 بيف المجمكعات

   6.375 195 1243.095 خالؿ المجمكعات

    199 1303.420 المجمكع

 تحدم
 
 

 000. 7.539 85.854 4 343.416 بيف المجمكعات

   11.387 195 2220.539 خالؿ المجمكعات

    199 2563.955 المجمكع

 تحكـ
 
 

 002. 4.535 45.484 4 181.938 بيف المجمكعات

   10.030 195 1955.937 خالؿ المجمكعات

    199 2137.875 المجمكع

الصالبة  
 النفسية

 

 000. 5.823 328.808 4 1315.231 بيف المجمكعات

   56.463 195 11010.289 خالؿ المجمكعات

    199 12325.520 المجمكع

( α≤ 0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أكبر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )
الصالبة ، كىذا يعني أنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الصالبة النفسيةعمى جميع أبعاد 

 فرضية الدراسة الصفرية. ضترف، كبالتالي السفلدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير  النفسية
طبيعة الرعاية في المجتمع الفمسطيني سيما قطاع غزة بشكؿ إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 

خاص، ال تنظر إلى المعاقيف حركيان نظرة إنسانية، لذلؾ فإف عامؿ السف يعتبر أحد أىـ العكامؿ 
دمة لدل المعاقيف حركيان تختمؼ لتغير مفيكـ النظرة إلييـ باإلضافة إلى أف طبيعة الخدمات المق

نتيجة اختالؼ السف، حيث أف ما تقدمو المؤسسات مف خدمات ال يمكف أف يتـ تكحيدىا نتيجة 
 االختالفات العمرية لممعاقيف حركيان.
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 ( يكضح ذلؾ:22كلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ، تـ استخداـ اختبار شيفيو البعدم، كالجدكؿ )
 و36الجدكؿ )

 ايف األحادم ألثر السف في المساندة االجتماعية نتائج تحميؿ التب
 لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

درجات  مجمكع المرب ات البياف األب اد
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

المساندة النفسية 
 االجتماعية

 

 018. 3.051 18.954 4 75.816 بيف المجمكعات

   6.212 195 1211.364 تخالؿ المجمكعا

    199 1287.180 المجمكع

 مساندة األسرة
 
 

 335. 1.149 10.870 4 43.481 بيف المجمكعات

   9.458 195 1844.394 خالؿ المجمكعات

    199 1887.875 المجمكع

 مساندة األصدقاء
 
 

 004. 3.960 50.322 4 201.289 بيف المجمكعات

   12.707 195 2477.891 خالؿ المجمكعات

    199 2679.180 المجمكع

 مساندة الم مكمات
 
 

 113. 1.896 17.903 4 71.611 بيف المجمكعات

   9.442 195 1841.184 خالؿ المجمكعات

    199 1912.795 المجمكع

المساندة النفسية 
 االجتماعية

 

 158. 1.670 140.493 4 561.971 بيف المجمكعات

   84.119 195 16403.149 خالؿ المجمكعات

    199 16965.120 المجمكع

 ≥αمف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أصغر( أف قيمة )ت( المحسكبة 22يالحظ مف الجدكؿ )

المساندة االجتماعية ككؿ كعمى بعدم مساندة األسرة كمساندة المعمكمات كالمساندة  ( عمى0.05
لدل  المساندة االجتماعيةصائيان في مستكل يكجد فركؽ دالة إحال ، كىذا يعني أنو النفسية

 فرضية الدراسة الصفرية.تقبؿ ، كبالتالي السف عمى ىذه األبعادالمعاقيف حركيان ترجع لمتغير 
أف المساندة االجتماعية المقدمة مف مؤسسات المجتمع إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 

ي بشكؿ عاـ، ال ينظر مف حيث مف المحمي المعنية بالمعاقيف حركيان، كالمجتمع الفمسطين
مساندتو االجتماعية ليؤالء المعاقيف عمى أساس السف، مما يعني أنو ال أثر لمسف في إيجاد 

 فركؽ لممساندة االجتماعية لممعاقيف حركيان.
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 و23الجدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم ألثر السف في الرضا عف الرعاية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزة

 البياف األب اد
مجمكع 
 المرب ات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المرب ات

قيمة )ؼو 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الرعاية االجتماعية
 
 

 911. 247. 3.599 4 14.394 بيف المجمكعات

   14.595 195 2846.001 خالؿ المجمكعات

    199 2860.395 المجمكع

 الرعاية النفسية
 
 

 025. 2.864 14.087 4 56.348 بيف المجمكعات

   4.919 195 959.247 خالؿ المجمكعات

    199 1015.595 المجمكع

الرعاية التركيحية 
 كالتأىيمية

 

 346. 1.124 7.402 4 29.608 بيف المجمكعات

   6.586 195 1284.347 خالؿ المجمكعات

    199 1313.955 المجمكع

 الرعاية اإلعالمية
 
 

 004. 3.941 13.842 4 55.369 بيف المجمكعات

   3.513 195 684.986 خالؿ المجمكعات

    199 740.355 المجمكع

 رعاية الم اقيف حركيان 
 
 

 687. 568. 33.867 4 135.469 بيف المجمكعات

   59.678 195 11637.151 خالؿ المجمكعات

    199 11772.620 المجمكع

 ≥αمف قيمة )ت( الجدكلية عند ) أصغرالمحسكبة  ( أف قيمة )ت(22يالحظ مف الجدكؿ )

، كىذا يعني أنو الرضا عف الرعاية ككؿ كعمى بعدم الرعاية االجتماعية كالتركيحية ( عمى0.05
لدل المعاقيف حركيان ترجع لمتغير  الرضا عف الرعاية يكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكلال 

 الدراسة الصفرية. فرضيةتقبؿ ، كبالتالي السف عمى ىذه األبعاد
أف مستكل رضا المعاقيف حركيان بشكؿ عاـ عف الرعاية إلى  الباحثكىذا يرجع مف منظكر 

االجتماعية ال يؤثر في متغير السف حسب التحميؿ اإلحصائي السابؽ، ألنو كبشكؿ عاـ يتكحد 
 شعكر المعاقيف برضاىـ عف الرعاية بعيدان عف مقارنة ذلؾ بأعمارىـ. 
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 يات الدراسة:تكصثانيان: 
 مف الحالية الدراسة اليو تكصمت ما ضكء كفي السابقة، كالدراسات النظرم االطار خالؿ مف

 المعاقيف حركيان  عمى القائميف تفيد أف شأنيا مف التي التكصيات ببعض يتقدـ الباحث فاف نتائج،
 :التكصيات ىذه كمف عاـ، بشكؿ كالمجتمع

 كاخصائييف نفسييف، اطباء مف ،رعاية المعاقيف مجاؿ في كالمتخصصيف العامميف عمى يجب 
 االضطرابات مف الكقاية استراتيجية ضمف كتربكييف،العمؿ نفسييف كمرشديف كاجتماعييف، نفسييف
 بما كمتنكعة عديدة برامج بناء خالؿ مف كذلؾ النفسية، صحة المعاقيف حركيان  تيدد التي النفسية
 .كاالجتماعية لدييـ  ةالنفسي األمراض انتشار مف كيحد ،يـيخدم
 مناطؽجميع  في لألسر شاممة خدمات تقديـ بيدؼ المنزلية الزيارات برامج كتكثيؼ تفعيؿ 

 التي تعاني مف قمة خبرة التعامؿ مع ذكييـ المعاقيف حركيان. ،قطاع غزة
 غزة، قطاعالمعاقيف حركيان ب عند االجتماعية كالمساندة النفسية الصالبة لتعزز برامج تصميـ 

 نفسية صحة الى الكصكؿ بيدؼ كدينية كنفسية كاجتماعية اقتصادية برامح الى تتنكع حيثب
 لدل المعاقيف حركيان . فضؿ،أ
 في كالمكتكبة كالمسمكعة، المرئية المختمفة االعالـ كسائؿ خالؿ مف ارشادية برامج بناء 

 .كالمجالت، لزيادة الكعي بمشكالت المعاقيف حركينا بقطاع غزة الصحؼ
  التكازفكبر قدر مف  اعادة الى تيدؼ ترفييية كانشطة برامج في المعاقيف حركيان  اؾإشر 

 . باألماف الشعكر اعادة طريؽ عف بأنفسيـ ثقتيـ كتقكماالجتماعي كالنفسي لدييـ، 
 :الدراسة مقترحاتثالثا: 
 :التالية اساتالدر  اجراء يقترح الدراسة، لمكضكع كاستكماالن  كتكصياتيا، الدراسة، نتائج عمى بناءان 
 كالمساندة النفسية بالصالبة كعالقتولدل األطفاؿ المعاقيف  الصدمة بعد ما اضطراب .9

 .االجتماعية
 الصادمة الخبرات بيف كسيطة كعكامؿ االجتماعية المساندةالضغكط ك  مع التكيؼ أساليب .2

 .لدل المعاقيف بصريان كسمعيان  النفسية كالصحة
 .المعاقيف لدل الصدمة بعد ما كرب تطكر عمى الصادمة الخبرات تأثير .3
مف كجية نظر المعاقيف في  غزة قطاع عمى اإلسرائيمية لمحرب كاالجتماعية النفسية األبعاد .4

 .قطاع غزة
مف كجية نظر ذكم  غزة قطاع عمى المفركض لمحصار كاالجتماعية النفسية األبعاد .5

 .المعاقيف
 الفمسطيني االنقساـ كالمترتبة عمى المعاقيف دلاالقتصادية لجتماعية ك الكا النفسية المشكالت .6

 .الداخمي



998 

 

 المراجع ال ربية:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296299  

 ت، دار الفكر.بيرك ،  لساف ال رب( :  1990ابف منظكر، جماؿ الديف )  .1
(: رعايػة المعػاقيف فػي الفكػر التربػكم اإلسػالمي فػي ضػكء المشػكالت 2008أبك الكاس، رائػد) .2

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرةالتي يكاجيكنيا، 
(: التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي كعالقتػػو بمركػػز الضػػبط 2009أبػػك سػػكراف، عبػػد اهلل يكسػػؼ) .3

، الجامعػة رسالة ماجستير غيػر منشػكرةلممعاقيف حركينا في قطاع غزة، الخارجي( -)الداخمي
 اإلسالمية غزة.

(: الصػػػالبة النفسػػػية كعالقتيػػػا بػػػالعنؼ اإلسػػػرائيمي لػػػدل المػػػرأة 2006أبػػػك سػػػميدانة، تغريػػػد ) .4
، جامعػػة رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرةالفمسػػطنية فػػي ظػػؿ انتفاضػػة األقصػػى بقطػػاع غػػزة، 

 مج المشترؾ، كمية التربية، قسـ عمـ النفس.البرنا -عيف شمس -األقصى
 .1، غزة، مكتبة الشيداء، طالمدخؿ إلى التربية الخاصة(: 2000أبك مصطفى، نظمي ) .5
(: مشػػكالت أطفػػاؿ الفئػػات الخاصػػة فػػػي 2007أبػػك مصػػطفى، نظمػػي، ك السػػميرم، نجػػػاح ) .6

المػػؤتمر ف، المدرسػػة الجامعػػة " دراسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف األطفػػاؿ المعػػكقيف فػػي فمسػػطي
 624-573، كمية التربية، جامعة بنيا، مصر، ص ال ممي األكؿ لقسـ الصحة النفسية

(: "الصػػالبة النفسػػية كعالقتيػػا بضػػغكط الحيػػاة لػػدل طمبػػة  2007أبػػك نػػدل، عبػػد الػػرحمف )  .7
 24-15، ص ص 1، عمجمة تقارير تربكيةزىر، جامعة األ

، 1، جالجتماعيػػة فػػي المجتمػػع االشػػتراكيمنػػاىج الخدمػػة ا(: 1977أحمػػد، كمػػاؿ أحمػػد ) .8
 القاىرة، مكتبة الخانجي.

( : تقيػػػيـ خػػػدمات التأىيػػػؿ الطبػػػي لممعػػػاقيف حركيػػػا جػػػراء  2001البمتػػػاجي ، تيسػػػير نصػػػر )  .9
 ، جامعة القدس ، قسـ الصحة العامة. رسالة ماجستير غير منشكرةانتفاضة األقصى ، 

عالقتػػػو بالصػػػالبة النفسػػػية لػػػدل معممػػػيف ( : النيػػػؾ النفسػػػي ك 2002البميػػػاص ، سػػػيد أحمػػػد ) .10
كمعممات التربية الخاصة، مجمػة كميػة التربيػة، جامعػة طنطػا، العػدد الكاحػد كالثالثػكف ،المجمػد 

 414-384األكؿ، ص،ص 
(: تػػػأثير ىػػػدـ البيػػػكت عمػػػى الصػػػحة النفسػػػية لألطفػػػاؿ 2007ثابػػػت، عبػػػد العزيػػػز، كآخػػػركف ) .11

، برنػامج غػزة لمصػحة النفسػية، سة غيػر منشػكرةدراالذككر كالصالبة النفسية في قطاع غػزة، 
 غزة.

 (: تقرير سنكم.2011جمعية المعاقيف حركيان) .12

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296299
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296299
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السكاء كالمستكل االقتصادم كاالجتمػاعي عمػى  -(: تأثير نكعية اإلعاقة2002جكدة، يسرل) .13
، رسالة ماجستير غير منشكرةكجية الضبط كالصالبة النفسية كدافعية اإلنجاز لدل الذككر، 

 لمنكفية، كمية اآلداب ، قسـ عمـ النفس.جامعة ا
(: الضػػػغكط النفسػػػية لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة اإلسػػػالمية 2006الحجػػػار، بشػػػير، كدخػػػاف، نبيػػػؿ) .14

، المجمػػػد الرابػػػع عشػػػر، العػػػدد مجمػػػة الجام ػػػة اإلسػػػالميةكعالقتيػػػا بالصػػػالبة النفسػػػية لػػػدييـ، 
 .398- 369الثاني، ص ص

مف حيث عالقتيا بالركح المعنكية كالمسػاندة  (: دراسة الضغكط النفسية2010حمداف، مفيد ) .15
، ، دراسػػة ماجسػتير غيػػر منشػػكرةاالجتماعيػة لػدل عينػػة مػف طمبػة الجامعػػات فػي قطػػاع غػزة

 معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة.
، المكتػب الجػػامعي مقدمػػة فػى بحػكث الخدمػػة االجتماعيػة(: 1998خػاطر، أحمػد مصػطفى) .16

 الحديث، اإلسكندرية.
 ، الرياض  1،ط أكلياء أمكر األطفاؿ الم كقيف( : 2003، جماؿ )  الخطيب .17
(: النمػػكذج السػػببي لمعالقػػة بػػيف المسػػاندة االجتماعيػػة كضػػغكط الحيػػاة 1996دسػػكقي، راكيػػة ) .18

( . القػاىرة : 10( . السػنة )39. العدد ) مجمة عمـ النفسكالصحة النفسية لدل المطمقات . 
 .    59-44ص ص الييئة المصرية العامة لمكتاب . 

(، دراسػػػػة ألبعػػػػاد الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة كعالقتيػػػػا بعػػػػدد مػػػػف 8881الدسػػػػكقي، مجػػػػدم محمػػػػد ) .88
، دراسػػػات فػػػي الصػػػحة النفسػػػيةالمتغيػػػرات النفسػػػية لػػػدل عينػػػة مػػػف الراشػػػديف صػػػغار السػػػف، 

 868-881(، ص ص 1001مصر، المجمد األكؿ )
سيط بػيف األحػداث الضػاغطة (: "دكر المساندة االجتماعية كمتغير ك  2006دياب، مركاف )  .20

، كميػػػة التربيػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرةكالصػػػحة النفسػػػية لممػػػراىقيف الفمسػػػطينييف"، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة .

(: العالقػػة بػػيف التكافػػؽ كالرضػػى عػػف الحيػػاة لػػدل المسػػنيف كبػػيف 8881الػػديب، عمػػي محمػػد ) .18
 28-92ص ص : ، العدد السادس، مجمة عمـ النفساستمرارىـ في العمؿ، 

(: العالقػػػػػة بػػػػػيف المسػػػػػاندة ََُِرضػػػػػكاف ، شػػػػػعباف جػػػػػاب اهلل كىريػػػػػدل ، عػػػػػادؿ محمػػػػػد )  .22
،  مجمػة عمػـ الػنفساالجتماعية ككؿ مف مظاىر االكتئاب كتقدير الذات كالرضا عػف الحيػاة 

 104-72العدد الثامف كالخمسكف ، القاىرة ،ص ص
سػػػػيط بػػػػيف إدراؾ أحػػػػداث الحيػػػػاة، (. الصػػػػالبة النفسػػػػية كمتغيػػػػر ك  2003الرفػػػػاعي، عػػػػزة . )  .23

، قسـ عمـ، النفس ،كميػة اآلداب،  رسالة دكتكراه غير منشكرةالضاغطة كأساليب مكاجيتيا. 
 جامعة حمكاف : القاىرة.
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(، القدرة عمى القياـ بأنشطة الحياة المختمفة اليكمية كعالقتيػا بالرضػا عػف 1008زايد، فكقية ) .19
، جامعػة عػيف شػمس، المجمػد الرابػع، العػدد الخػامس يػةمجمػة كميػة التربلدل المسنيف،  الحياة

 388-188كالعشركف، ص ص 
(: الصػػالبة النفسػػية لػػدل أميػػات شػػيداء انتفاضػػة األقصػػى كعالقتيػػا 2008زينػػب، راضػػي ) .25

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرةببعض المتغيرات، 
مجمػػة التالميػػذ المعػػاقيف جسػػميان،  (: التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي لػػدل2012ساىي،مصػػطفى) .26

 عمى صفحة اإلنترنت  الحكار المتمدف
، غػػذاء األلبػػاب فػػي شػػرح منظكمػػة اآلداب(: 1993السػػفاريني، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ ) .27

 .2مؤسسة قرطبة، ط
، دار صفاء لمنشر المساندة االجتماعية كأحداث الحياة الضاغطة(: 2009سمطاف، ابتساـ ) .28

 كالتكزيع، عماف.
(: عالقػػة مسػػتكل التػػديف كالمسػػاندة االجتماعيػػة 2006سػػميـ، محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف عبػػداهلل )ال .29

رسػػالة باالنتكاسػػة دراسػػة عمػػى المعتمػػديف المنتكسػػيف مػػف المنػػكميف بمجمػػع األمػػؿ بالريػػاض، 
 ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، الرياض.ماجستير غير منشكرة

، عالـ الكتػب، ادة كالرضا أمنية غالية كصناعية راقيةالس (، 1008، سكسف محمد )سميماف .30
 مصر.

(: العالقػػة بػػيف األسػػاليب االقداميػػة االحجاميػػة مػػع األزمػػات كالتكافػػؽ 1992شػػعباف، رجػػب، ) .31
، العػدد السػادس، الييئػة العامػة لمكتػاب، مجمة عمػـ الػنفسالنفسي كبعض سمات الشخصػية، 

 127 -104القاىرة، ص ص 
، الػػدار العربيػػة  دراسػػة تكثيقيػػة -( التكافػػؽ النفسػػي عنػػد المعػػاؽ 1995شػػككر، جميػػؿ كديػػع ) .32

 لمعمكـ .
، المساندة االجتماعية كالصحة النفسية"(: " 1994الشناكم، محمد، كعبد الرحمف، محمد )  .33

 مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة .
ة لمكتػػػاب ، ، الػػػدار العربيػػػ الرعايػػػة الثقافيػػػة لمم ػػػاقيف( :  1989الشػػػيباني ، عمػػػر التػػػـك )  .34

 طرابمس ، ليبيا.
(: المسػػػاندة االجتماعيػػػة كعالقتيػػػا بالضػػػغكط النفسػػػية كاالضػػػطرابات 2003الصػػػباف، عبيػػػر ) .35

السيككسػػػكماتية لػػػدل عينػػػة مػػػف النسػػػاء السػػػعكديات المتزكجػػػات العػػػامالت فػػػي مػػػدينتي مكػػػة 
 لمكرمة.، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة ارسالة دكتكراه غير منشكرةالمكرمة كجدة، 

(: المسػػػػاندة االجتماعيػػػػة كعالقتيػػػػا بالضػػػػغكط النفسػػػػية 2003الصػػػػباف، عبيػػػػر بنػػػػت محمػػػػد ) .36
كاالضػػػطرابات السيككسػػػكماتية لػػػدل عينػػػة مػػػف النسػػػاء السػػػعكديات المتزكجػػػات العػػػامالت فػػػي 
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، كميػػة التربيػػة لمبنػػات، جامعػػة أـ رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرةمػػدينتي مكػػة المكرمػػة كجػػدة، 
 القرل، مكة.

 –(: دكر الجمعيػػات فػػي رعايػػة كتأىيػػؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة 2010برة، عبػػد اهلل )صػػنك  .37
 .296-269، سبتمبر ص ص 10، عدد مجمة الباحث االجتماعي،  -كالية قالمة نمكذجان 

 .2، الرياض، مكتبة الرشد، ط التديف عالج الجريمة(، 1998صنيع، صالح بف إبراىيـ) .38
لشػػمؿ  الػػدماغي  فػػي محافظػػة  شػػماؿ غػػزة، جمعيػػة (: كاقػػع مصػػابي ا2008عابد،مصػػطفى ) .39

 شماؿ غزة. برنامج التأىيؿ المجتم ياإلغاثة الطبية الفمسطينية، 
المشػػكالت التػػي تكاجػػو الطمبػػة ذكم االحتياجػػات (: 2010العايػػد، كاصػػؼ، كعبػػد اهلل، جػػابر) .40

 ، جامعة الطائؼ، السعكدية.الخاصة في جام ة الطائؼ
(:"المسػػػاندة االجتماعيػػػة كمتغيػػػر كسػػػيط فػػػي العالقػػػة بػػػيف  1998عبػػػد الػػػرازؽ، عمػػػاد عمػػػي )  .41

، المجمػد الثػامف، العػدد الثالػث مجمة دراسات نفسػيةالمعاناة االقتصادية كالخالفات الزكجية"، 
 .39-13عشر، ص ص 

، القػػاىرة : 2، ج 1، ط عمػػـ االضػػطرابات النفسػػية كال قميػػةـ(: 1999عبػد الػػرحمف، محمػػد ) .42
 دار قباء .

(: العالقػػػػة بػػػػيف الػػػػدعـ االجتمػػػػاعي كحالػػػػة الخجػػػػؿ لػػػػدل الػػػػذككر 2007آذار)عبػػػػد المطيػػػػؼ،  .43
 ، العدد الثاني.23، المجمد مجمة جام ة دمشؽالمعكقيف حركيان، 

، القػاىرة : مكتبػة اختبػار تقػدير الػذات لممػراىقيف كالراشػديف(:   1991عبد اهلل ، عادؿ . )  .44
 األنجمك المصرية

 .1عماف،ط–، دار صفاء لمنشر طفاؿ الم اقيف حركيان رعاية اال(: 2001عبيد، ماجدة السيد) .45
 2عماف،ط–، دار صفاء لمنشر رعاية االطفاؿ الم اقيف حركيان (: 2012عبيد، ماجدة السيد) .46
(: "اتخػاذ القػرار كعالقتػو بكػؿ مػف فاعميػة الػذات كالمسػاندة  2008العتيبي، بندر بف محمد )  .47

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر حافظػػة الطػػائؼ"، االجتماعيػػة لػػدل عينػػة مػػف المرشػػديف الطالبيػػيف بم
 ، جامعة أـ القرل، السعكدية .منشكرة

دارة الضػػػػغكط(: " 2001عثمػػػػاف، فػػػػاركؽ السػػػػيد )  .48 "، الطبعػػػػة األكلػػػػى، دار الفكػػػػر القمػػػػؽ كاة
 العربي.

الرعايػػػة االجتماعيػػػة كأثرىػػػا عمػػػى مػػػداخؿ الخدمػػػة ( :  1990عجكبػػػو ، مختػػػار إبػػػراىيـ )  .49
 لعمـك لمطباعة كالنشر ، الطبعة األكلى ( . ) دار ا االجتماعية الم اصرة

، الػدار العمميػة الدكليػة لمنشػر كالتكزيػع، عمػاف، التربية الخاصػة(، 2001العزة، سعيد حسػني) .50
 األردف.
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(: الرعايػػػة االجتماعيػػػة لممعػػػاقيف بصػػػريان مدرسػػػة طػػػو حسػػػيف لصػػػغار 2010عزيػػػز، سػػػامية ) .51
 .86-71(، يكنيك، ص ص 4د )، عدمجمة دراسات نفسية كتربكيةالمكفكفيف نمكذجا، 

، مكتبػػة الطالػػب الجػػامعي، جامعػػة سػػكيكلكجية الشخصػػية(، 1002، محمػػد إبػػراىيـ )عسػػمية .21
 األقصى، غزة.

(: النسػػػػؽ القيمػػػػي لػػػػذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة حركيػػػػان كاقػػػػرانيـ مػػػػف 2011العطػػػػار، حيػػػػدر) .53
 ، العدد الثاني، جامعة تعز.مجمة بحكث كدراسات تربكيةالعادييف، 

(: "المسػػػػػاندة االجتماعيػػػػػة كأحػػػػػداث الحيػػػػػاة الضػػػػػاغطة  2000د السػػػػػالـ عمػػػػػي ) عمػػػػػي، عبػػػػػ .54
كعالقتيما بالتكافؽ مع الحياة الجامعية لدل طالب الجامعة المقيميف مع أسرىـ كالمقيميف في 

، العػػدد الثالػػث كالخمسػػكف، السػػنة الرابعػػة عشػػر، الييئػػة مجمػػة عمػػـ الػػنفسالمػػدف الجامعيػػة"، 
 22-6رة، ص ص العامة لمكتاب، . القاى

، األنجمػك 1، طالمسػاندة االجتماعيػة كتطبيقاتيػا ال مميػة(: 2005عمي، عبػد السػالـ عمػي ) .55
 المصرية، القاىرة.

، أسس نظرية كنماذج عربيػة، دار مقدمة في الرعاية االجتماعية(: 2004عمي، ماىر ) .56
 .1الحصرم، القاىرة،ط

أسػػس نظريػة كنمػػاذج  –جتماعيػة (: مقدمػػة فػي الرعايػػة اال2004عمػي، مػاىر أبػػك المعػاطي ) .57
، الكتػػاب الرابػػع كالعشػػركف، سمسػػمة مجػػاالت كطػػرؽ الخدمػػة االجتماعيػػة، -عربيػػة كمصػػرية

 ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة1ط
(: الضػػغكط كالمسػػاندة االجتماعيػػة كالصػػالبة النفسػػية لػػدل أطفػػاؿ 2010عػػكدة، محمػػد محمػػد) .58

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.ر منشكرةرسالة ماجستير غيالمناطؽ الحدكدية بقطاع غزة، 
(: مسػػػتكل رضػػػػا مؤسسػػػات الرعايػػػة االجتماعيػػػػة 2011عػػػكض، حسػػػني، كشػػػػحادة، صػػػالح ) .59

الحككمية كاألىمية في محافظة طكلكـر عػف األداء الػكظيفي لخريجػي الخدمػة االجتماعيػة فػي 
 ، تشريف الثاني.مجمة ال مـك االجتماعيةجامعة القدس المفتكحة، 

(: المشكالت النفسية لدل األطفاؿ المعػكقيف فػي المػدارس الجامعػة مػف 2007غراب، ىشاـ ) .60
، سمسػػمة مجمػػة الجام ػػة اإلسػػالميةكجيػػة نظػػر معممػػييـ بمحافظػػة غػػزة كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا، 

 560-533الدراسات اإلنسانية، المجمد الخامس عشر، العدد األكؿ، ص ص
النبكيػػػة الشػػػريفة دراسػػػة مكضػػػكعية،  (: الرعايػػػة االجتماعيػػػة فػػػي السػػػنة2009الغربػػػاكم، كليػػػد) .61

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة
، )اإلسػكندرية: المكتػب الرعايػة االجتماعيػة كاألمػف االجتمػاعي(: 2002فيمي، محمد سيد ) .62

 الجامعي الحديث(.
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)اإلسػكندرية: المكتػب الجػامعي  مدخؿ فػي الخدمػة االجتماعيػة(: 2002فيمي، محمد سػيد ) .63
 لحديث(، القاىرة.ا
(: اإلسػػناد االجتمػػاعي كعالقتػػو بالضػػغكط النفسػػية لػػدل إفػػراد 2012الكػػردم، فكزيػػة إبػػراىيـ ) .64

، قسـ رسالة ماجستير غير منشكرةالجالية الفمسطينية المقيمة في المممكة العربية السعكدية، 
 دانمارؾ.العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية، األكاديمية العربية المفتكحة في ال

(: الصالبة النفسية كالرغبػة فػي الػتحكـ لػدل طػالب 2002لكلك، حمادة، عبد المطيؼ، حسف) .65
 272 -229، ص ص  2( ، 12، رانـ، رابطة األخصائييف النفسييف المصريةالجامعة، 

الرعايػػػػة الطبيػػػػة كالتأىيميػػػػة مػػػػف منظػػػػكر الخدمػػػػة (: 2002محمػػػػد، إبػػػػراىيـ عبػػػػد اليػػػػادم) .66
 : المكتب الجامعي الحديث(.)اإلسكندريةاالجتماعية

(: الصالبة النفسية كالمساندة االجتماعية كمتغيرات كسيطة في العالقػة 1997مخيمر،عماد ) .67
المجمػػة المصػػرية لمدراسػػات بػػيف ضػػغكط الحيػػاة كأعػػراض االكتئػػاب لػػدل الشػػباب الجػػامعي، 

 138 -103(، ص ص 17، العدد )النفسية
اعي كعالقتو بالتكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل (: مفيكـ الذات االجتم2010مكسى، ماجدة ) .68

، مجمػػة جام ػػة دمشػػؽ، -دراسػػة ميدانيػػة فػػي جمعيػػة رعايػػة المكفػػكفيف فػػي دمشػػؽ –الكفيػػؼ 
 451-409، ممحؽ ، ص ص26المجمد 

(: " عالقػػػة كجيػػػة الضػػػبط بأسػػػاليب كمكاجيػػػة المشػػػكالت ،  1996ىريػػػدم، عػػػادؿ محمػػػد )  .69
. العػدد  ة بحػكث كميػة اآلداب بجام ػة المنكفيػةمجمػدراسة في ضكء الفركؽ بيف الجنسػيف . 

 . 321 – 267:ص ص  26
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 و1ممحؽ رقـ )
 أسماء السادة المحكميف

 الجام ة التخصص الرتبة ال ممية اسـ المحكـ ـ
 لقدس المفتكحةجامعة ا عمـ نفس أستاذ مساعد أحمد عبد اهلل أبك زايد  .1
 جامعة األقصى الصحة النفسية أستاذ دكتكر آماؿ عبد القادر جكدة  .2
 الجامعة اإلسالمية صحة نفسية أستاذ مشارؾ جميؿ حسف الطيراكم  .3
 جامعة االقصى عمـ النفس أستاذ مساعد خالد عكض مكنس  .4
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس أستاذ مساعد ختاـ مكسى السحار  .5
 جامعة األقصى صحة نفسية أستاذ مساعد الشاعردرداح حسف   .6
 جامعة األقصى عمـ نفس أستاذ مساعد سمير كامؿ مخيمر  .7
 جامعة األقصى عمـ النفس أستاذ مساعد عكف عكض محيسف  .8
 جامعة األقصى عمـ النفس أستاذ مساعد محمد يكسؼ الشريؼ  .9
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 و2ممحؽ رقـ )
 االستمارة قبؿ الت ديؿ

 حيـبسـ اهلل الرحمف الر 
 

 أخي الفاضؿ / .....
 أختي الفاضمة / .....

 ،،،السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
اإلىماؿو كالرضا عف خدمات الرعاية كعالقتيا  –)المساندة االجتماعية  يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف   

، ضمف متطمبات ركيان دراسة مطبقة عمى المعاقيف ح. بالصالبة النفسية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزةو
 تخصص إرشاد نفسي  –الحصكؿ عمى درجة الماجستير 

يجاد  حركيان  التي تكاجو المعاقيفالمشكالت أىـ تيدؼ إلى التعرؼ عمى حيث   كالتخفيؼ منيا كا 
 بكؿ أمانة كصدؽ. فلذا أرجك مف سيادتكـ اإلجابة عف فقرات االستبيا الحمكؿ المناسبة .

عطائنا مف كقتؾ الثميف كرأيؾ المفيد في إثراء الممارسة  شاكريف كمقدريف مساىمتؾ    اإليجابية كا 
 المينية لمخدمة االجتماعية.

 بأف ىذه البيانات كالمعمكمات التي تتفضمكف بيا سكؼ تستخدـ لمبحث العممي فقط . عممان 
 

 مع خالص الشكر كالتقدير
 

 
 الباحث

 حسف عبد الرؤكؼ القطراكم
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ىأواًل:ىالبواناتىالشخصوة
 السف: -أ

  سنة   25إلى أقؿ مف  20مف  -  1   سنة  20إلى أقؿ مف  15مف  -1

 سنة       35إلى أقؿ مف      9- 30 سنة 30إلى ػأقؿ مف  25مف  -3
 سنة فأكثر                  35 -2
 الجنس: -ب
   ذكر    أنثى  

 الحالة االجتماعية: -ج
  .أعزب    .متزكج           .مطمؽ       .أرمؿ 

 المؤىؿ ال ممي:  -د

                           .ابتدائي    .إعدادم        .ثانكم  

     .دبمـك متكسط  .بكالكريكس   .ماجستير .دكتكراه 

 عدد أفراد األسرة:  -ق
      أفراد  3أقؿ مف  أفراد 5إلى  3مف    أفراد 8إلى  6مف   أفراد فأكثر   8مف 

 عدد األفراد الم اقيف داخؿ األسرة:  -ك
     معاؽ كاحد  معاقاف   .ثالثة معاقيف فأكثر    
 الترتيب الكالدم لمم اؽ في األسرة:  -ز
     االبف األكؿ  االبف الثاني   .االبف الثالث   .االبف الرابع   ......:أخرل تذكر   

 درجة اإلعاقة:  -ح
        كمي      جزئي    

 أسباب اإلصابة باإلعاقة الحركية: -خ
  .الكراثة   .المرض                 .حادث ......أخرل تذكر 
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 استباف الصالبة النفسية
 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
 التحكـ
    . في نفسي عند الغضب أتحكـ  .1
    .   لجأ لمبكاءأإذا شعرت بالضيؽ   .2
    . اآلخريفيف بيني كبينفذ صبرم بسرعة إذا صدؼ خالؼ   .3
    . نفسي عند الحزف ىاستطيع السيطرة عم  .4
    . لدم القدرة عمى إدارة األشياء كالتحكـ بياأرل أف   .5
    .أطبؽ اآلية التي تقكؿ )كالكاظميف الغيظ كالعافيف عف الناس (  .6
 االلتزاـ
    . أصدقائيافعؿ ما يغضب أىمي ك   .1
    . لحقكقي سمبأجد في بعض كالـ كالدم   .2
    . أجد صعكبة في االلتزاـ بكعدم مع أصدقائي  .3
    ؤسسة .لتـز بقكانيف كلكائح المأ  .4
    . مني عمى أكمؿ كجو أؤدم ما يطمب  .5
    . التي كضعتيا لتنظيـ حياتي كأىدافي بالخطةلتـز أ  .6
 التحدم
    . في التمفاز الحرب األخيرةأشارؾ األسرة في مشاىدة أحداث   .1
    . خمفو االحتالؿ في القصؼ ذمآثار الدمار ال أذىب ألرل  .2
    . أثؽ في قدرتي عمى التعامؿ مع المكاقؼ الجديدة  .3
    . أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة  .4
    . يمكنني التغمب عمى كافة المشكالت التي تكاجيني  .5
    . يجرم تعديؿ عمى حياتي الحالية أالأفضؿ   .6

 لصبرا
    مكركه .ينفذ صبرم بسرعة عندما أكاجو   .1
    . ستمتع باألعماؿ الصعبةأ  .2
    السراء كالضراء . أتحمى بالصبر في  .3
    رتاح عندما أنجز أعماؿ صعبة .أ  .4
    أصبر كأحتسب عندما تكاجيني مشكمة ما .  .5

 االيماف بالقضاء
    . شعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدمأ  .1
    بقضاء اهلل كقدره .أؤمف   .2
    أرغب في المكت إذا فقدت شخصان عزيزنا.  .3
    . شعر بالخكؼ مف المستقبؿأ  .4
      أنني الكحيد الذم تعرض لمصدمات.شعر أ  .5
    مصائب غيرم.إذا أصابني مكركه أتذكر   .6
نا إليو راجعكف (أ  .7     شعر بالراحة عندما اردد) إنا هلل كا 
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 جتماعية:استبان المساندة اال

 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
 المساندة النفسية االجتماعية

    . عندما أجد مف أحبيـ حكلي كقت األزمات أككف سعيدان   .1
    . عف نفسي عندما أساعد اآلخريف أككف راضيان   .2
    . يزداد شعكرم بالرضا عندما أككف محط اىتماـ اآلخريف  .3
    . عيكب كمزايا أرل إنني مقبكؿ مف اآلخريف بما في مف  .4
    أثؽ بنفسي لدرجة كبيرة .  .5
    . شعر أنني محط ثقة اآلخريفأ  .6
    . عند مساعدتي لءخريف أككف فخكران   .7
    . شعر بالحزف لما أصاب أىالي الشيداء كالجرحىأ  .8
    . شعرت بالغضب عندما عشت الحرب عمى غزة  .9

    . شعر أف اآلخريف يقدركني لشخصيأ  .10
 األسرة مساندة

    . أجد أسرتي حكلي كقت الضيؽ  .1
    أجد اىتماما مف أسرتي عند عرض مشكالتي.  .2
    . أسرتي تشاطرني في مشكالتي  .3
    . فراد أسرتي في اتخاذ قرارمأستشير بعض أ  .4
    . شعر بالراحة كاألمف داخؿ أسرتيأ  .5
    . أناقش األسرة في بعض األفكار التي تخص نمط عيشيا  .6
    . عر بأنني محؿ اىتماـ أسرتيشأ  .7
    . تسأؿ عني أسرتي أثناء غيابي عف البيت لمدة طكيمة  .8
    ؤسسة .تتساءؿ عني أسرتي في الم  .9

 مساندة األصدقاء
    . لو مشكمتي كشكأشعر بالراحة عندما أجد صديؽ أ  .1
    . مع أصدقائي كقت طكيؿ أجمس  .2
    . أجد مف أصدقائي مف يقدـ لي العكف  .3
    . ني أحزاني كأفراحيكنيشاطر  أصدقاءأجد ىناؾ   .4
    ؤسسة.أشارؾ مع أصدقائي في بعض األعماؿ كالنظافة في الم  .5
    .شعر بالضيؽأعندما  اتصؿ بصديؽ قريب مني  .6
    . اشعر بأنني محؿ اىتماـ أصدقائي  .7
    . لكف عنيأإذا غبت عف أصدقائي يس  .8
    . أحب أصدقائي جدنا  .9

    عصيب .ح لكجكد أصدقائي عندما أككف في مكقؼ رتاأ  .10
 مساندة الم مكمات

    . ستمع إلى المعمكمات التي يقدميا لي كالدمأ  .1
    . تككف محؿ اىتمامي ؤسسةتكجييات مدير الم  .2
    ؤسسة .لسماع إرشاداتو في الم نفسيلجأ إلى المرشد الأ  .3
    . الحركبستمع إلى النصائح المقدمة في كقت األزمات ك أ  .4
    . طمب النصيحة مف أصدقائي األكبر مني سنان أ  .5
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 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
    . عتمد عمى نصيحة كالدم عندما أككف في مشكمةأ  .6
    . ال أتمقى النصيحة مف أم شخص كاف  .7
عنػػػػدما ينصػػػػحنا فػػػػي آليػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع  ؤسسػػػػةفػػػػي الم رشػػػػدسػػػتيزئ مػػػػف المأ  .8

 . األزمات
   

    مامي.نصائح كأفكار اآلخريف تككف محؿ اىت  .9
    . لجأ لطمب النصيحة مف رجاؿ الديف في منطقتيأ  .10
    . أتأثر بأفكار مف أثؽ بيـ  .11
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 استبان رعاية المعاقين حركيا  

 ال أحيانان  ن ـ الفقرة ـ
 الرعاية االجتماعية 

    الخدمات المقدمة لي مف مؤسسات الرعاية تفي باحتياجاتي .  .1
    ماعية منخفض  .أشعر بأف مستكل الرعاية االجت  .2
    خدمات الرعاية تساعد في تحسيف جكدة حياتي .  .3
    أشعر بأف الرعاية المقدمة زادت مف عالقاتي االجتماعية .   .4
    رعايتي مف قبؿ المؤسسة حسنت عالقتي بأسرتي .  .5
    الرعاية اإلجتماعية المقدمة لي تخفض مف شعكرم بالغربة .    .6
      ماعية  المقدمة دكف المستكل المطمكب .أرل أف الرعاية االجت  .7

 الرعاية النفسية 
    زادت خدمات الرعاية مف ثقتي بنفسي .  .1
    الرعاية اإلجتماعية زادت مف شعكرم بالنقص .شعر أف أ  .2
    أرل أف الخدمات المقدمة غيرت مف نظرة المجتمع السمبية لي.  .3
    لممجتمع إلعاقتي . ةأشعر أف الرعاية زادت مف النظرة السمبي  .4
    أشعر أف غياب الرعاية يزيد مف غربتي النفسية .  .5
    أشعر باألمف النفسي نتيجة رعاية مؤسسات المعاقيف لي .  .6

 الرعاية التركيحية كالتأىيمية 
    تكفر المؤسسات المعنية بالمعاقيف األجيزة التعكيضية .  .1
    زة التعكيضية .أعاني مف تعقد إجراءات الحصكؿ عمى األجي  .2
    ينقصني مف يساعدني باستخداـ أجيزتي التعكيضية .  .3
    أحس بالنقص في مراكز تنمية مياراتي كمكىبتي .  .4
    أشعر بأف ىناؾ نقص في مراكز التأىيؿ كالتدريب .  .5
    الرعاية التأىيمية كالتركيحية دكف المستكل المطمكب .  .6
    غزة األخيرة . أشعر بأف الرعاية زادت بعد حرب  .7

 الرعاية اإلعالمية 
    تعطي المؤسسات المعنية مساحة لمشكالتكـ عبر اإلعالـ .  .1
    أشعر أف خدمات الرعاية المقدمة إعالمية أكثر منيا حقيقية .  .2
    أرل أف اإلعالـ مغٌيب عف مشكالت المعاقيف بشكؿ عاـ .  .3
    عالميان .أشعر بعدـ الراحة إلثارة مشكالت المعاقيف إ  .4
    أرل أف المؤسسات اإلعالمية غير آبية بتحسيف نظرة المجتمع لممعاؽ.  .5
    أرتاح لمتابعة اإلعالـ لمشكالت المعاقيف .  .6
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 و3ممحؽ رقـ )
 االستمارة ب د الت ديؿ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 ي الفاضؿ / .....أخ
 أختي الفاضمة / .....

 ،،،ركاتوالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كب
اإلىماؿو كالرضا عف خدمات الرعاية  –)المساندة االجتماعية  يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف   

، دراسة مطبقة عمى المعاقيف حركيان . كعالقتيا بالصالبة النفسية لدل الم اقيف حركيان بقطاع غزةو
 تخصص إرشاد نفسي  –ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير 

يجاد  حركيان  لمعاقيفالتي تكاجو االمشكالت أىـ ؼ إلى التعرؼ عمى تيدحيث   كالتخفيؼ منيا كا 
 بكؿ أمانة كصدؽ. فلذا أرجك مف سيادتكـ اإلجابة عف فقرات االستبيا الحمكؿ المناسبة .

عطائنا مف كقتؾ الثميف كرأيؾ المفيد في إثراء     شاكريف كمقدريف مساىمتؾ اإليجابية كا 
 ة لمخدمة االجتماعية.الممارسة الميني

 بأف ىذه البيانات كالمعمكمات التي تتفضمكف بيا سكؼ تستخدـ لمبحث العممي فقط . عممان 
 

 مع خالص الشكر كالتقدير
 

 
 الباحث

 حسف عبد الرؤكؼ القطراكم
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ىأواًل:ىالبواناتىالشخصوة
 السف: -أ

  سنة   25إلى أقؿ مف  20مف  -  1   سنة  20إلى أقؿ مف  15مف  -1

   سنة     35إلى أقؿ مف      9- 30 سنة 30إلى ػأقؿ مف  25مف  -3
   سنة فأكثر                35 -2
 :الجنس -ب
  ذكر     أنثى  

 الحالة االجتماعية: -ج
  .أعزب    .متزكج                 .مطمؽ .أرمؿ 

 المؤىؿ ال ممي:  -د

                           .ابتدائي    .إعدادم       .ثانكم  

     .دبمـك متكسط  .بكالكريكس  ماجستير.  دكتكراه. 

 عدد أفراد األسرة:  -ق
      أفراد  3أقؿ مف  أفراد 5إلى  3مف    أفراد 8إلى  6مف   أفراد فأكثر   8مف 

 عدد األفراد الم اقيف داخؿ األسرة:  -ك
     معاؽ كاحد  معاقاف   اقيف فأكثر.ثالثة مع   
  الترتيب الكالدم لمم اؽ في األسرة: -ز
     االبف األكؿ  االبف الثاني   االبف الثالث.   االبف الرابع.   ......:أخرل تذكر   

 اإلعاقة:  درجة -ح
       كمي     جزئي    

 أسباب اإلصابة باإلعاقة الحركية: -خ
  .الكراثة   .المرض           .حادث       ......أخرل تذكر 
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 ستباف الصالبة النفسيةا
 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
 التحكـ
    . في نفسي عند الغضب أتحكـ  .7
    .   لجأ لمبكاءأإذا شعرت بالضيؽ   .8
    . اآلخريفبيني كبيف ينفذ صبرم بسرعة إذا صدؼ خالؼ   .9

    . نفسي عند الحزف ىاستطيع السيطرة عم  .10
    . قدرة عمى إدارة األشياء كالتحكـ بيالدم الأرل أف   .11
    .أطبؽ اآلية التي تقكؿ )كالكاظميف الغيظ كالعافيف عف الناس (  .12

 االلتزاـ
    . أصدقائيافعؿ ما يغضب أىمي ك   .7
    . لحقكقي سمبأجد في بعض كالـ كالدم   .8
    . أجد صعكبة في االلتزاـ بكعدم مع أصدقائي  .9

    ؤسسة .الم لتـز بقكانيف كلكائحأ  .10
    . مني عمى أكمؿ كجو أؤدم ما يطمب  .11
    . التي كضعتيا لتنظيـ حياتي كأىدافي بالخطةلتـز أ  .12
 التحدم
    . في التمفاز الحرب األخيرةأشارؾ األسرة في مشاىدة أحداث   .7
    . خمفو االحتالؿ في القصؼ ذمأذىب ألرل آثار الدمار ال  .8
    . مع المكاقؼ الجديدة أثؽ في قدرتي عمى التعامؿ  .9

    . أصر عمى القياـ باألعماؿ التي أحبيا ميما كانت النتيجة  .10
    . يمكنني التغمب عمى كافة المشكالت التي تكاجيني  .11
    . يجرم تعديؿ عمى حياتي الحالية أالأفضؿ   .12

 الصبر
    مكركه .ينفذ صبرم بسرعة عندما أكاجو   .6
    . ستمتع باألعماؿ الصعبةأ  .7
    السراء كالضراء . أتحمى بالصبر في  .8
    رتاح عندما أنجز أعماؿ صعبة .أ  .9

    أصبر كأحتسب عندما تكاجيني مشكمة ما .  .10
 االيماف بالقضاء

    . شعر باليأس عندما تككف الظركؼ ضدمأ  .8
    أؤمف بقضاء اهلل كقدره .  .9

    أرغب في المكت إذا فقدت شخصان عزيزنا.  .10
    . الخكؼ مف المستقبؿشعر بأ  .11
      أنني الكحيد الذم تعرض لمصدمات.شعر أ  .12
    مصائب غيرم.إذا أصابني مكركه أتذكر   .13
نا إليو راجعكف (أ  .14     شعر بالراحة عندما اردد) إنا هلل كا 
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 استبان المساندة االجتماعية:

 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
 المساندة النفسية االجتماعية

    . عندما أجد مف أحبيـ حكلي كقت األزمات ان أككف سعيد  .11
    . عف نفسي عندما أساعد اآلخريف أككف راضيان   .12
    . يزداد شعكرم بالرضا عندما أككف محط اىتماـ اآلخريف  .13
    . أرل إنني مقبكؿ مف اآلخريف بما في مف عيكب كمزايا  .14
    أثؽ بنفسي لدرجة كبيرة .  .15
    . يفشعر أنني محط ثقة اآلخر أ  .16
    . عند مساعدتي لءخريف أككف فخكران   .17
    . شعر بالحزف لما أصاب أىالي الشيداء كالجرحىأ  .18
    . شعرت بالغضب عندما عشت الحرب عمى غزة  .19
    . شعر أف اآلخريف يقدركني لشخصيأ  .20

 مساندة األسرة
    . أجد أسرتي حكلي كقت الضيؽ  .10
    شكالتي.أجد اىتماما مف أسرتي عند عرض م  .11
    . أسرتي تشاطرني في مشكالتي  .12
    . فراد أسرتي في اتخاذ قرارمأستشير بعض أ  .13
    . شعر بالراحة كاألمف داخؿ أسرتيأ  .14
    . أناقش األسرة في بعض األفكار التي تخص نمط عيشيا  .15
    . شعر بأنني محؿ اىتماـ أسرتيأ  .16
    . ة طكيمةتسأؿ عني أسرتي أثناء غيابي عف البيت لمد  .17
    ؤسسة .تتساءؿ عني أسرتي في الم  .18

 مساندة األصدقاء
    . لو مشكمتي كشكأشعر بالراحة عندما أجد صديؽ أ  .11
    . مع أصدقائي كقت طكيؿ أجمس  .12
    . أجد مف أصدقائي مف يقدـ لي العكف  .13
    . ني أحزاني كأفراحيكنيشاطر  أصدقاءأجد ىناؾ   .14
    ؤسسة.بعض األعماؿ كالنظافة في المأشارؾ مع أصدقائي في   .15
    .شعر بالضيؽأعندما  اتصؿ بصديؽ قريب مني  .16
    . اشعر بأنني محؿ اىتماـ أصدقائي  .17
    . لكف عنيأإذا غبت عف أصدقائي يس  .18
    . أحب أصدقائي جدنا  .19
    عصيب .رتاح لكجكد أصدقائي عندما أككف في مكقؼ أ  .20

 مساندة الم مكمات
    . لى المعمكمات التي يقدميا لي كالدمستمع إأ  .12
    . تككف محؿ اىتمامي ؤسسةتكجييات مدير الم  .13
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 ال أحيانا ن ـ الفقرة ـ
    ؤسسة .لسماع إرشاداتو في الم نفسيلجأ إلى المرشد الأ  .14
    . ستمع إلى النصائح المقدمة في كقت األزمات كالحركبأ  .15
    . طمب النصيحة مف أصدقائي األكبر مني سنان أ  .16
    . صيحة كالدم عندما أككف في مشكمةعتمد عمى نأ  .17
    . ال أتمقى النصيحة مف أم شخص كاف  .18
عندما ينصحنا في آليػة التعامػؿ مػع  ؤسسةفي الم رشدستيزئ مف المأ  .19

 . األزمات
   

    نصائح كأفكار اآلخريف تككف محؿ اىتمامي.  .20
    . لجأ لطمب النصيحة مف رجاؿ الديف في منطقتيأ  .21
    . مف أثؽ بيـ أتأثر بأفكار  .22
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 استبان رعاية المعاقين حركيا  

 ال أحيانان  ن ـ الفقرة ـ
 الرعاية االجتماعية 

    الخدمات المقدمة لي مف مؤسسات الرعاية تفي باحتياجاتي .  .8
    أشعر بأف مستكل الرعاية االجتماعية منخفض  .  .9
    خدمات الرعاية تساعد في تحسيف جكدة حياتي .  .10
    بأف الرعاية المقدمة زادت مف عالقاتي االجتماعية . أشعر   .11
    رعايتي مف قبؿ المؤسسة حسنت عالقتي بأسرتي .  .12
    الرعاية اإلجتماعية المقدمة لي تخفض مف شعكرم بالغربة .    .13
     أرل أف الرعاية االجتماعية  المقدمة دكف المستكل المطمكب .  .14

 الرعاية النفسية 
    الرعاية مف ثقتي بنفسي .زادت خدمات   .7
    الرعاية اإلجتماعية زادت مف شعكرم بالنقص .شعر أف أ  .8
    أرل أف الخدمات المقدمة غيرت مف نظرة المجتمع السمبية لي.  .9
    لممجتمع إلعاقتي . ةأشعر أف الرعاية زادت مف النظرة السمبي  .10
    أشعر أف غياب الرعاية يزيد مف غربتي النفسية .  .11
    أشعر باألمف النفسي نتيجة رعاية مؤسسات المعاقيف لي .  .12

 الرعاية التركيحية كالتأىيمية 
    تكفر المؤسسات المعنية بالمعاقيف األجيزة التعكيضية .  .8
    أعاني مف تعقد إجراءات الحصكؿ عمى األجيزة التعكيضية .  .9
    ينقصني مف يساعدني باستخداـ أجيزتي التعكيضية .  .10
    حس بالنقص في مراكز تنمية مياراتي كمكىبتي .أ  .11
    أشعر بأف ىناؾ نقص في مراكز التأىيؿ كالتدريب .  .12
    الرعاية التأىيمية كالتركيحية دكف المستكل المطمكب .  .13
    أشعر بأف الرعاية زادت بعد حرب غزة األخيرة .  .14

 الرعاية اإلعالمية 
    التكـ عبر اإلعالـ .تعطي المؤسسات المعنية مساحة لمشك  .7
    أشعر أف خدمات الرعاية المقدمة إعالمية أكثر منيا حقيقية .  .8
    أرل أف اإلعالـ مغٌيب عف مشكالت المعاقيف بشكؿ عاـ .  .9
    أشعر بعدـ الراحة إلثارة مشكالت المعاقيف إعالميان .  .10
أرل أف المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة غيػػػػر آبيػػػػة بتحسػػػػيف نظػػػػرة المجتمػػػػع   .11

 معاؽ.لم
   

    أرتاح لمتابعة اإلعالـ لمشكالت المعاقيف .  .12
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 و4ممحؽ رقـ )
 صكر ب ض الم اقيف أثناء ت بئة ب ض نماذج االستمارة 
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