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شكر وتقدير 
 العالمین ، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین ، سیدنا محمد الحمد هللا رب
  لھ وصحبھ الطاھرین ، ومن اتبع خطاھم إلى یوم الدین وبعد ،،آاألمین وعلى 

  

واِلدي  رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك الَِّتي أَنعمت علَي وعلَى(نطالقا من قولھ تعالى ا
  .)ِعباِدك الصاِلِحني نْ أَعملَ صاِلحاً ترضاه وأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفيوأَ

نج  از ھ ذا العم  ل  إ والت ي انتھ  ت ب ھ إل ى    –ال ی سع الباح ث ف  ي ھ ذه اللحظ ات الخال  دة     
تقدم بخالص الشكر والتق دیر والعرف ان إل ى ك ل م ن س اھم وق دم            ی  إال أن     -المتواضع  

 النور والذي ما كان حیزمساعدة في سبیل إخراج ھذا البحث إلى للباحث ید العون وال 
 ال ذین  أساتذتي األحب ة وجل ومن ثم مساعدة  لھ أن یرى النور لوال توفیق المولى عز       

أكن لھم كل االحترام والتق دیر ، وأس أل اهللا تع الى أن یك ون ف ي می زان ح سناتھم ی وم            
محم د  "/ شرف األس تاذ ال دكتور   وأخ ص بال ذكر أس تاذي الفاض ل الق دیر الم         . القیامة

 بعلمھ الوافر ومالحظاتھ القیمة فلھ فاض علّىأ والذي  الدراسة مشرف   "وفائي الحلو 
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مناق شًا  " م صطفى  نظم ي أب و   / "دكتورواألستاذ ال ، الحب االحترامكل والذي ُأكن لھ   

فج زآھم اهللا  ،  للدراس ة لھ كل التحیة والتقدیر لم ا ق دماه م ن مناق شٍة و إث راءً      : خارجیًا  
  . خیر الجزاء

والذي كان حریصًا عل ى إث راء    "  نبیل دخان "/ الفاضل الدكتور    لى أستاذي القدیر  إو
وقت ھ وعلم ھ فل ھ من ي ك ل       والذي لم یتوان في منح ي الكثی ر م ن جھ ده و        ھذه الدراسة 

  .العرفان والحب
 وال ذي كان ت ألفك اره القیم ة      "ع اطف األغ ا   "/ لى أستاذي الفاض ل الق دیر ال دكتور       إو

رتقاء بھ فلھ من ي ك ل الح ب    الومقترحاتھ المثمرة عظیم األثر في تجوید ھذا العمل وا      
  .عتراف بالجمیلالوالتقدیر وا
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 وناصحًا ومعینًا وبذل كل ما یستطیع من أجل مساعدتي    الخیریة الذي كان لي مشجعاً    

  .وتقدیم المشورة فلھ مني كل الحب والتقدیر
وال یسعني في ھذا المقام إال أن أتقدم بأسمى آیات الشكر والعرف ان بالجمی ل إل ى أب ي             

ل ى ك  ل  إو) إس الم ، حم زة ، بت  ول ، محم د    (أبن ائي  ل ى أم ي وزوجت  ي و  إرحم ھ اهللا و 
  صالح عثمان كل الحب واالحترام والتقدیر  /أخواتي وزمیلي أخي وحبیبي إخواني و

   .ه الدراسةلمؤازرتي ودعمي وتشجیعي في سبیل انجاز ھذ
  وأخیرا أدعوا اهللا تعالى أن یوفقني لما یحب ویرضي وأن یلھمني السداد والرشاد
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  الفصل األول
  : مقدمة 

ما يجعله  ، والقدرات  ،  أن اإلنسان مخلوق عجيب له من المواهب         ،إن من نافلة القول     
داخـل  أو صـورة  ، فهو ليس مجـرد شـكل     ، منفرداً بين الكائنات على وجه األرض       

الطبيعة ، حيث جعل له الخالق سبحانه وتعالي األرض وطناُ له منذ أن وطـأت األرض               
،  واالرتقاء، فهو دائم التوافق    ، وإن تاريخ اإلنسان لم يقف ساكناً منذ ذلك الحين          ، قدماه  

حتى أصبح اليوم على عتبة رائعـة مـن         ، ولم يتوقف أبداً    ، مع كل شئ جديد في بيئته       
حتى ليمكننا القول أن التاريخ البشرى ليس مجرد أناس يعملون بـل         ، علوم  وال، المعرفة  

عما فقدوه من إعاقة    ، والتعويض  ، ويتوافقون من أجل النهوض بأنفسهم      ، ويتحركون  ، 
  . حركية أو غيرها

وإن علم النفس االجتماعي أحد فروع علم النفس العام والذي يهتم بدارسة سـلوك الفـرد مـع     
خرين في ضوء العالقة التبادلية ، وأن السلوك اإلنـساني مـا هـو إالً نتـاج                 ومع اآل ، نفسه  

وإن مجال  ، وحاجاته البيئية   ، والتي تُعبر عن ميوله     ،  الصادرة عن الفرد     ةللتفاعالت الدينامكي 
وهو ال يفتأ يتزايد اتساعا باضطراد مستمر وخاصـة         ، علم النفس التوافقي واالجتماعي واسع      

، كما أن التوافق النفسي واالجتماعي للمعاق ومدى رضاه عن نفـسه          ، عاقة  في علم النفس لإل   
 ،وعلى من حوله من البيئة المحيطـة        ، ومدى أثرها على نفسه     ، وخاصة بعد حدوث اإلعاقة     

قـادرة علـي    ، وبشخصية متكاملة   ، واجتماعياً  ، حتى يتُصف المعاق حركياً بالمتوافق نفسياً       
وتحمل عنـاء الحاضـر مـن أجـل         ،  الهادف وتفاعله مع بيئته      التنسيق بين حاجاته وسلوكه   

ومع مجتمعهم  ، الغير متوافقين مع أنفسهم     ، وبالعكس أيضاً نجد أن المعاقين حركياً       ، المستقبل  
ومن هنا جاءت   ، ويفضلون العزلة و االنطواء     ، وال يتحملون المسئولية    ، وفاشلين  ، محطمين  

إلـي ممارسـة حياتـه      ، ي الذي ينطلق منه المعاق الحركي       دراسة التوافق النفسي واالجتماع   
ـ  " ويعرف التوافق النفسي واالجتماعي بأنه    ، والعامة دون عوائق    ، الخاصة    ةالعملية الدينامكي

ليحدث عالقة أكثر توافقا بينـه وبـين        ، مستهدفاً تغيير سلوكه    ، المستمرة التي يقوم بها الفرد      
ويتضمن التوافـق النفـسي واالجتمـاعي       " ة من جهة أخري   وبينه وبين البيئ  ، نفسه من جهة    

االنسجام مع البيئة المحيطة والقدرة علي إشباع حاجاته ومواجهة معظم المتطلبـات الجـسمية              
وصوالً إلي السواء والتناغم مـع نفـسه ومـع          ، واالجتماعية و لتنظيم حياته وحل صراعاته       

وا من الرعاية النفسية واالجتماعية ما يناله       ومن هنا أصبح من حق المعاقين أن ينال       ، اآلخرين  
غيرهم من األسوياء على أساٍس من العدل والمساواة وتكـافؤ الفـرص ، وأن ينـدمجوا فـي      
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وأن يشاركوا في حياة مجتمعهم بقدر ما تسمح به قدراتهم          ، مجتمعهم مع بقية أفراده وجماعاته      
، والنفـسية  ، لبى حاجاتهم الجـسمية  وأن يحافظ على شعورهم وكرامتهم ، وأن ت     ، وإمكاناتهم  

والثقافية ، وأن يتمتع المعاق بالحماية الكاملة وغيرها من الحقـوق           ، والتعليمية  ، واالجتماعية  
كنقطة تحـول   ، للمعاقين  ) 1971،األمم المتحدة   (بناء علي إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن        

هداف التي يرمى لها السيكولوجي هـو   وأن أحد األ  ، هام في اتجاهات المجتمعات نحو أبنائها         
لكي يتجنب الوقوع في المواقـف  ، أن يجعل صاحب اإلعاقة يتقبل إعاقته في حدودها الحقيقية          

أو االحتماء في موقف شبيه بموقف الطفـل        ، زيادة االعتماد على اآلخرين     : مثل  ، المتطرفة  
وقد يؤدى هذا إلي    ، ز والنقص   وسيطرة شعوره بالعج  ، الضعيف ، أو التذمر الدائم من إعاقته        

أو يؤدى إلي القيام بحركات مطبوعة بطابع       ، التشاؤم والقنوط ، أو اإلفراط الزائد على النفس         
التهور وعدم التبصر، وعندما يعالج السيكولوجي أثر اإلعاقة الحركية يبحـث كيـف يـؤدى               

فـق النفـسي    النقص إلي طبع التفكير والشعور بطابع خاص قـد يحـول دون تحقيـق التوا              
هذه  االعتبارات وغيرها ترسم الخطة للـسيكولوجي لوضـع          ، واالجتماعي الناجح مع بيئته     

منهج خاص لمساعدة صاحب اإلعاقة من جميع النواحي الشخـصية والنفـسية واالجتماعيـة              
واالقتصادية ، وكذلك سيبقي السيكولوجي يقاوم ميل صاحب اإلعاقة المتجه نحو االنطواء على             

فيشير السيكولوجي على األهل والرفقاء بضرورة تقبـل        ، و االنزواء في عالم وهمي      أ، نفسه  
، وبذل الجهد في إدماجه قدر المستطاع في وسطه االجتماعي          ، صاحب اإلعاقة والترحيب به     

ولو نظرنا إلي المعاقين حركياً وكذلك معاقي الـصم فقـد           . حتى ال تعوق قدرته على اإلنتاج       
-1520(بيدرو دي ليـون  " ت المنظمة لتعليمهم على يد الراهب األسباني      كانت أولي المحاوال  

بـأن  ) 14:1989الشيباني ، (كما أشارت دراسة    ، ) 33:1999اللقاني والقرشي ،    (،  ) م1584
كل شخص ليست له قدرة كاملة على ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة              " المعاق هو   

ة أو العقلية أو الحركية إصابة ولد بها أو لحقـت بـه بعـد               العادية نتيجة إصابة وظائفه الحسي    
حتـى  ، وبعد ذلك بدأت الدراسات العربية بداية خجولة في هذا الجانـب تـدريجياً              ، " الوالدة  

حيث بدأ االتساع حول االهتمـام بميـدان الـصحة          ، وصل ذلك في منتصف القرن العشرين       
هـذا مـا    ) سبة للعاديين والمعاقين على حد سواء     بالن(النفسية في حياة اإلنسان وتوافقه النفسي       

، ، وبما أن سلوك الفرد مع نفـسه وبيئتـه   ) 1997، ودخان  ، 1979صبحي ،  (أكده كل من    
هو الذي يلعب دوراً بارزاً في عالقته معهما وأن يسلك المعاق الحركي الطريقة التي تتفق مع                 

  والذي يحكم السلوك بشكل واضح ويعـد         ،و المعايير المجتمعية    ، ما تفرضه الرصانة الذاتية     
والذي يعتبر من المفاهيم النفسية التي تبنـي علـي          ، )  الخارجي -الداخلي( هذا مركز الضبط    

أن األحداث تتوقف علي    ، وكذلك يتصل بالدرجة التي يدرك بها المعاق حركياً         ، نوع التعزيز   
ياً أن هناك عالقة سـببية بـين      فعندما يدرك المعاق حرك   ، وسماته الشخصية   ، سلوكه الخاص   
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هـي نتيجـة منطقيـة لألفعـال        ، و إن األحداث والنواتج اإليجابية والسلبية       ، الفعل والنتيجة   
( فإنه ينشأ لديـه اعتقـاد بمركـز الـضبط          ، وترجع إلي تحكمه الشخصي     ، الخاصة به   

عالقة الـسببية بـين     فإن الفرد الذي ال يدرك وجود هذه ال       ، وعلي النقيض من ذلك     ، ) الداخلي
أي أن األحداث االيجابية والسلبية غير مرتبطة باألنماط السلوكية الخاصة بـه  ، الفعل والنتيجة  

وإنما يدركه إما للحظ أو الصدفة أو تحكم اآلخرين         ، وال ترجع بالتالي إلي تحكمه الشخصي       ، 
 يمكـن التنبـؤ بهـا       أو أن الحياة معقدة جـداً بحيـث ال        ، ) والمصالح المشتركة ، الواسطة  ( 

لذا عندما يكون اعتقادنا بأن نجاحنـا       ، ) الخارجي(ينشأ لديه اعتقاد بمركز الضبط      ، وبأحداثها  
لتحقيق مرامينا وأهدافنا   ، فإننا نعتز بإنجازاتنا ونميل إلي العمل بجد أكبر         ، يرجع إلي جهودنا    

فيها إشباعاً وال يـزداد احتمـال       فإننا ال نحقق    ، أما إذا كنا نُعزي أدائنا إلي عوامل خارجية         ، 
، غير السليم   ، ولو كنا نعتقد أننا مسؤلون عن أخطائنا وأدائنا         ، بذلنا لجهد كبير لتحقيق أهدافنا      

وكذلك أن أكثر المصادر تأثيراً في فعالية أنفـسنا       ، فإننا علي استعداد أكبر للعمل لتنظيم أنفسنا        
 األداء الناجح بصفة عامة يرفع توقعات الفاعليـة  وذلك أن، ما يحققه أداء المعاق من إنجازات      

ولذلك نجد أن العالقة التي تجمـع بـين مركـز          ، النفسية فيما يؤدي إلي اإلخفاق إلي خفضها        
هـي عالقـة   ، والتوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركيـاً   ، )  الخارجي -الداخلي(الضبط  

و يستمد تعزيزات سـلوكه مـن       ،  إنجازاته   فإذا كان المعاق حركياً يعزو    ، تفاعلية في مجملها    
يتوقع منه في هذه الحالة أن يكون من ذوي مفهـوم التوافـق النفـسي               ،  ضبطه لذاته داخلياً    

وتقبلـه  ، عن موقعه بين النـاس      ، والمتمثل في رضا المعاق حركياً      ، واالجتماعي االيجابي   
ا يحقق ما يحقـق ويعجـز عـن         و مقارنة بمعاق حركي آخر يعتقد أنه إنم       ، لنفسه ولآلخرين   

بل اعتماداً علـي العوامـل   ، وقدراته الذاتية   ، ال اعتماداً علي إمكانياته     ، تحقيق ما يعجز عنه     
وبالتالي ال يتوقع منه الـسيطرة علـي        ، ) واآلخرين األقوياء ، والصدفة  ، كالحظ  ( الخارجية  

وإذا نظرنـا إلـي     ، ) 1-2003:2،الشحومي  (أفعاله اتجاه ما يتعرض له من أحداث في بيئته          
واقعنا الفلسطيني المعاصر نجد أن ما يتعرض له المجتمع الفلـسطيني وخاصـة منـذ بدايـة                 

وحتى اآلن نجد أن االحتالل اإلسرائيلي  يـشن   ، وانتفاضة األقصى الثانية    ، االنتفاضة األولى   
ـ   ، حرب إبادة تهدد حياة اإلنسان الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشـر             ي ظـل   وخاصـة ف

الحصار الذي طال كل مناحي حياة اإلنسان الفلسطيني االقتـصادية واالجتماعيـة والنفـسية              
والثقافية وحرية الحركة  و التنقل حتى أصبح المواطن العادي والمعاق يعيشون أجواء اإلعاقة              

وهذا دفع الباحث إلقاء الضوء على هذه الـشريحة الهامـة فـي     ، وعدم القدرة على الحركة     ، 
حتى ، عنا الفلسطيني حتى يتم رفع كفاءة المعاق الفلسطيني النفسية واالجتماعية في حياته             مجتم

ومع بدء انتشار الدراسات النفسية في      ، يشعر المعاق الفلسطيني بالرضي عن نفسه وعن غيره         
ميدان المعاقين وتركيزها على كل أبعاد صحتهم النفسية ظهر االهتمام بدراسة التوافق النفـسي        
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من أكثر فئات اإلعاقة تـأثراً  ، لما له من آثار فعالة ويعد المعاقون حركياً   ، جوانب متعددة   من  
نظراً التصالهم المبتور به ، حتى في ظل ما حظي به ميدان اإلعاقـة              ، بالمجتمع المحيط بهم    

من االهتمام والرعاية من لدن األخصائيين والبـاحثين التربـويين والنفـسيين واالجتمـاعيين       
  ).9:1997سالم ، سي(
  

   : وتساؤالتها مشكلة الدراسة 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة علي األسئلة التالية   

  ما مستوى التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً لدى عينة الدراسة ؟. 1

  للمعاقين حركياً)  الخارجي-الداخلي ( ما مستوى مركز الضبط . 2

  لدى عينة الدراسة ؟

للمعاقين حركياً  )  الخارجي -الداخلي(ما عالقة التوافق النفسي واالجتماعي بمركز الضبط        . 3

  لدى عينة الدراسة ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين            . 4

  ؟ ) ذكر ، أنثى ( حركياً ؟ يعزي لمتغير الجنس 

)  الخـارجي –الداخلي (ركز الضبط  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في م       . 5

  ؟ ) ذكر ، أنثى ( للمعاقين حركياً ؟ يعزي لمتغير الجنس 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين            . 6

  ؟) متزوج،أعزب،مطلق،أرمل ( حركياً ؟ يعزي لمتغير الحالة االجتماعية 

)  الخـارجي  –الداخلي  (في مركز الضبط    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 7

  ) متزوج،أعزب،مطلق،أرمل  ( للمعاقين حركياً ؟ يعزي لمتغير الحالة االجتماعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين            . 8

  ؟) بسيطة،متوسطة ، شديدة ، كلية ( حركياً  ؟ يعزي لمتغير درجة اإلعاقة 

)  الخـارجي  –الداخلي  (توجد فروق ذات داللة إحصائية في مركز الضبط         هل  . 9

   )بسيطة ، متوسطة ، شديدة ، كلية( للمعاقين حركياً ؟ يعزي لمتغير درجة اإلعاقة 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين            .10

  ؟) بة ، وراثي مرض ، إصا( حركياً ؟ يعزي لمتغير سبب اإلعاقة 

) الخـارجي –الداخلي ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مركز الضبط       .11

  ؟) مرض ، إصابة ، وراثي ( للمعاقين حركياً ؟ يعزي لمتغير سبب اإلعاقة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين           . 12

  ؟) يعمل ، ال يعمل ( صادي حركياً ؟ يعزي لمتغير الوضع االقت
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)  الخـارجي -الداخلي( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مركز الضبط      .13

  ؟) يعمل ، ال يعمل ( للمعاقين حركياً ؟ يعزي لمتغير الوضع االقتصادي 

  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة الحالية لتحقيق ما يلي 

  .عي للمعاقين حركياً لدى عينة الدراسةالتعرف على مستوى التوافق النفسي واالجتما. 1

للمعاقين حركيـاً لـدى     )  الخارجي –الداخلي  ( التعرف على مستوى مركز الضبط      . 2

  .عينة الدراسة 

) الخارجي-الداخلي  (التعرف على عالقة التوافق النفسي واالجتماعي بمركز الضبط         . 3

  .للمعاقين حركياً لدى عينة الدراسة 

 في مستوي التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً ؟ تبعـاً  التعرف علي الفروق . 4

  لمتغير الجنس والحالة االجتماعية واالقتصادية ودرجة اإلعاقة وسبب اإلعاقة 

للمعـاقين  )  الخـارجي  –الـداخلي   (التعرف علي الفروق في مستوي مركز الضبط        . 5

، ودرجة اإلعاقة   ،  واالقتصادية   ،والحالة االجتماعية   ، الجنس  " حركياً ؟ تبعاً لمتغيرات     

  " .وسبب اإلعاقة 
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  : أهمية الدارسة

  :تتمثل أهمية الدارسة الحالية من تناولها لجانبين 

  :الجانب النظري . 1

التعرف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي الذي يعاني منه المعاقين حركياً لدي            . أ

  .عينة الدراسة

للمعاقين حركياً لدي عينـة  ) الداخلي والخارجي(ضبط التعرف علي مستوي مركز ال  . ب

  .الدراسة

  : الجانب التطبيقي. 2

االستفادة من نتائج البحث في مجال وضع البرامج العالجية المناسبة لمن يعاني مـن              . أ

  .سوء التوافق النفسي واالجتماعي من المعاقين حركياً

لعالجية المناسبة لمن يعاني مـن  االستفادة من نتائج البحث في مجال وضع البرامج ا  . ب

  .من المعاقين حركياً لدي عينة الدراسة) داخلياً وخارجياً(اختالل مركزية الضبط 

تثري الدراسة الحالية مجال البحث في جميع المجاالت العلمية وفتح المجـال أمـام              . ج

  .الباحثين والدارسين من أجل المزيد من الدراسات والبحوث في هذا الموضوع

 الخـدمات   حاولة إفادة المؤسسات التي تقوم على رعاية المعاقين وتحسين مـستوى          م. د

   .المقدمة للمعاقين بشكل عام والمعاقين حركياً بشكل خاص 
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محاولة إفادة المعاقين أنفسهم وذويهم من مثل هذه الدراسات والتي تحمل في طياتهـا              . ذ

لتجارب المتعلقة بالمعـاقين وكيفيـة      الكثير من األساليب الوقائية والعالجية والمعرفية وا      

  .التعامل مع المعاق داخل وسطه األسري واالجتماعي

  :حدود الدراسة

  :الموضوعيةالحدود .أ

تناول الباحث في دراسته الحالية مستوى التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بمركز الـضبط             

 .للمعاقين حركياً في قطاع غـزة)  الخارجي –الداخلي (

  :ود المكانيةالحد.  ب

أجري الباحث هذه الدارسة في مستشفي الوفاء للتأهيل الطبي والجراحـة التخصـصية             

ويعتبر المستشفي الوحيد الذي يقوم على التأهيل الطبي للمعاقين حركياً في قطاع غـزة             

  .وباإلضافة إلي المؤسسات التي تخدم شريحة المعاقين حركياً في قطاع غزة ، 

  :ةالحدود الزماني.  ج

  .م2009أجري الباحث هذه الدراسة في العام الحالي 

  :  الحدود البشرية. د

أجري الباحث هذه الدراسة على عينة من المعاقين حركياً في مستشفي الوفـاء للتأهـيل             

حركيـاً لمعرفـة     الطبي والجراحة التخصصية وبعض المؤسسات التي تخدم المعـاقين        

 -الـداخــلي    ( مـركــزية الـضبط    مستوي التوافـق النفــسي واالجتمـاعي و      

  .لديـهـم ) الخـارجي
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  :مصطلحات الدراسة

  :التوافق: أوالً

هو حالة من التواؤم واالنسجام بين الفرد وبيئته وقدرته على إرضـاء        ":التوافق .1

".         أغلب حاجاته وتصرفاته مرضياً إزاء مطالب البيئـة الماديـة واالجتماعيـة             

 ).113:1988الديب ، ( 

هو حالة من االتزان الداخلي للفرد، بحيـث يكـون الفـرد             ":وافق النفسـي الت .2

راضياً عن نفسه متقبالً لها، مع التحرر النسبي من التوترات والصراعات  التي             

ترتبط بمشاعر سلبية عن الذات وحالة االتزان الـداخلي يمكـن أن يـصاحبها              

 ).21:1989الشحومي ، " ( التعامل االيجابي مع الواقع والبيئة 

هو تلك التغيرات التي تحدث في سـلوك الفـرد أو فـي          ":التوافق االجتماعي    .3

اتجاهاته وعاداته بهدف مواءمة البيئة وإقامة عالقات منـسجمة معهـا إشـباعا             

 ).57:1975الحفني ، " .(لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة

) ة متناغمة عالق(هو حالة من التواؤم واالنسجام       ":التوافق النفسي واالجتماعي   .4

مع البيئة تنطوي على قدرة الفرد علي إشباع معظم حاجاته وتـصرفاته بـشكل             

مرضي إزاء مطالب البيئة المادية واالجتماعية أو تجيب عن معظم المتطلبـات            

 ).117:1988الديب ،" (الفيزيائية واالجتماعية التي يعانيها الفرد

 حالة من الرضي والقبول النابع    " يعرف الباحث التوافق النفسي واالجتماعي بأنه       . 

. من داخل الفرد وينعكس ذلك سلوكياً مع اآلخرين في ضوء العالقة المتبادلة بينهمـا       

  ".أي بين الفرد ونفسه وبين الفرد واآلخرين" 
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  :تعريف التوافق النفسي واالجتماعي إجرائياً : ثانياً 

لذي أعـد لهـذا   الدرجة التي يحصل عليها المفحوصون في المقياس ا   "ويقصد به   

  ".الغرض 

  ) :  الخارجي-الداخلي (مركز الضبط : ثالثاً

االعتقاد الذي يدرك به الفرد العالقة بين سـلوكه         "هو  : تعريف مركز الضبط     .1

حيث ينقسم مركز الضبط إلي     ، ". وما يترتب عليه من نتائج يمكن أن تؤثر فيه        

  :قسمين وهما 

  :تعريف مركز الضبط الداخلي  . أ     

الشخص الذي يعزو انجازاته ونجاحه أو فشلة وإخفاقاته إلي قدراته وجهـوده           "هو  
  " .المبذولة من ذاته وما يتخذه من قرارات

  :تعريف مركز الضبط الخارجي . ب

الشخص الذي يعزو انجازاته ونجاحاته أو فشله وإخفاقاته إلي عوامل خارجية          " هو
مصيره فيقف عـاجزاً أمامهـا    كالصدفة أو الحظ أو مساعدة الغير فهي تتحكم في          

  ) .2 : 2003، الشحومي " ( ألنه ال يستطيع التكهن بها 

  ) :  الخارجي-الداخلي (تعريف مركز الضبط . ج

الدافع وراء نجاح الفرد عندما يسعى إلى تفسير أسباب نجاحه أو فشله            " ويقصد به   
 عـام  وتحديد مصادره وقدرته في السيطرة على أي موقف حياتي يواجهه بـشكل          

والمعاق بشكل خاص وفي ضوء ذلك يندفع الفرد إلى أداء المهمة وال يسقط مـن               
ــه     ــى أدائ ــؤثر عل ــا ي ــم م ــة وفه ــرورة معرف ــة وض ــساباته أهمي "                        ح

  ).103:2000بركات ،( 
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  :إجرائياً )  الخارجي–الداخلي (تعريف مركز الضبط 

 بين سلوكه  وبين ما يترتب عليه من نتائج ويقوم           الطريقة التي يدرك بها الفرد العالقة     " هو
وإما يلصقها بعوامل خارجية وال إرادة له       ، بإلصاق هذه النتائج إما لذاته ولجهوده الخاصة        

فيها وال يستطيع التحكم بها و يمكن أن تؤثر فيه داخلياً بينه وبين نفسه أو خارجيـا بينـه                   
  ".وبين اآلخرين 

  :ركياً مفاهيمياً تعريف المعاقين ح: رابعاً 

  :تعريف اإلعاقة في اللغة .1

عوق رجـل عـوق أي ذو       ) : "280:1988ابن منظور ،  ( ورد في لسان العرب     
  ".صرفه وحبسه : يعوقه عوقاً  تعويض ، وعاقه عن الشيء 

    :تعريف اإلعاقة في االصطالح . 2     

 أو العقلـي أو  إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضرراً لنمو الطفل البدني   " هي
كالهما وقد تؤثر في حالته النفسية وفي تطور تعليمه وتدريبه وبذلك يـصبح مـن      

 ).14:1989الشيباني ، " ( ذوي االحتياجات الخاصة 

 : تعريف المعاق . 3      

الشخص المصاب بنقص في جسمه أو الذي يبدى قصوراً عقلياً بحيث تكـون             "هو  
أي أن المعاق هو الشخص الـذي يبـدي         ، ا  اإلمكانيات الكتساب أو لحفظ عمل م     

 ).13:1995شكور ، "(عجزاً أو قصوراً في قدراته البدنية أو العضوية أو العقلية 

 :تعريف المعوق إجرائياً : خامساً 

كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي إلى المدى الذي يحد من حواسـه أو               " هو
 إلى المدى الذي يحد من إمكانياتـه  االجتماعية، قدراته الجسمية ، العقلية ، النفسية      

للتعلم أو التأهيل أو العمل بحيث ال يستطيع تلبية احتياجاتـه العاديـة أو بعـضها                
  " .بشكل مستقل ويبقي معتمداً علي اآلخرين بدل االعتماد علي نفسه
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  

  
  .التوافق النفسي واالجتماعي  •
  ). الخارجي-الداخلي (مركز الضبط  •
  .المعاقون حركياً •
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  : التوافق النفسي واالجتماعي : أوالً

إن فهم السلوك اإلنساني يتطلب االهتمام بالفرد والبيئة معاَ، وأن التوافـق الـذي              
نبحث عنه فإنه يكون تعديل الكائن البشري لسلوكه بحيث يتالءم مـع الظـروف              

مل التوافق نواحي عـدة منهـا النـواحي البيولوجيـة والفيزيقيـة             الخارجية ويش 
والسيكولوجية واالجتماعية ، فاإلنسان ينمو من خالل تفاعـل القـوى الوراثيـة             
  والقوى البيئية فضالً عن تكوينات المنظومة النفسية ، وال يمكن فهـم التوافـق إال        

افق هـو المحـصلة النهائيـة       إذا فهمنا المتغيرات المتعلقة باإلنسان والبيئة ، فالتو       
  لتفاعل الفرد مع البيئة وليس هناك بيئة من غير األفراد وال أفراد بدون بيئة

  ). 148:1970فهمي، ( 

  : تعريف التوافق لغة . 1

مأخوذ من وفق الشيء أي الءمه وقـد وافقـه          " أن التوافق " ورد في لسان العرب     .   أ
  ).68:1988ألنصاري ، ابن منظور ا( موافقة ، واتفق معه توافقاً 

و كما ورد في معجم الوسيط أن التوافق في الفلسفة هو أن يـسلك الفـرد مـسلك                  . ب
  ).1047:1973أنيس وآخرون، ( الجماعة ويتجنب االنحراف في السلوك 

يعنـي المالئمـة    "  من التعريفين السابقين لتعريف التوافق في اللغة أنـه           يتضح للباحث 
  " .واالنسجام وعدم النفور

  :تعريف التوافق اصطالحاً. 2

عالقة إيجابية يقوم بها الفرد متعمداً لتكون العالقـة متناغمـة        "أنه  ) 1988 (بخيتعرفه  
منسجمة مع البيئة المحيطة به وهذا ينطوي على قـدرة الفـرد علـى إدراك الحاجـات          

 ".                البيولوجيـــة واالجتماعيـــة واالنفعاليـــة التـــي يعـــاني فيهـــا      
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عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعيـة  "أنه ) 1982 (فه زهـران كما عر 
  " .              واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته 

تلك العملية الدينامية التي يعبر بها الشخص عن سلوكه ، ليحدث           "  أنه   كذلك عرفه فهمي  
 وبين البيئة وبناء على هذا الفهم نستطيع أن نعرف هذه الظـاهرة             عالقة أكثر توافقاً بينه   

  " . القدرة على تكوين العالقات المرضية بين الفرد " بأنها 

االيجابيـة فـي التفاعـل      "  من التعريفات السابقة للتوافـق أنـه يعنـي           يتضح للباحث 
ن الفرد ونفسه مـن  واالستمرارية لهذا التفاعل وينتج عن هذا التفاعل الرضي والقبول بي       

  ".جهة وبين الفرد والبيئة المحيطة به وبكافة مكوناتها 

  :تعريف التوافق النفسي . 3

حالة من التوائم واالنسجام والتناغم مع البيئة وتنطوي على قدرة الفرد علـى             " هو

إشباع معظم حاجاته وتصرفاته بـشكل مرضـي إزاء مطالـب البيئـة الماديـة               

د معظم المتطلبات الفيزيائية واالجتماعية التي يعاني منها        واالجتماعية وتجنب الفر  

  ).8:1988الديب ،" ( الفرد

   :تعريف التوافق االجتماعي  .4  

      تلك التغيرات التي تحدث في سلوك الفرد وفي اتجاهاته وعاداتـه بهـدف             "ويقصد به     

  " د ومتطلبات البيئة الموائمة البيئية وإقامة عالقات منسجمة معها إشباعاً لحاجات الفر

  ).57:1975الحفني ، ( 

هو حالة من التواؤم واالنسجام مع البيئـة والتـي       :التوافق النفسي واالجتماعي      .5  

تنطوي على قدرة الفرد على إشباع معظم حاجاته وتصرفاته وهنا يبرز التوافق بجناحيه             
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 التوافق االجتمـاعي بـين      التوافق النفسي الداخلي ، أي بين الفرد ونفسه والجناح اآلخر         

ـ         فهمـي ،  ( بـين األفـراد والبيئـة      ةالفرد والبيئة المحيطة في ضوء العالقـات المتبادل

148:1970.(  

 أن التوافق النفسي واالجتماعي ال يتوقف علي التغيرات التي تحدث في            ويضيف الباحث 

تبادل بـين الفـرد     وإنما البد من المسايرة االيجابية والتناغم الفعال والم       ، البيئة المحيطة   

وحتى يحدث التوازن مع البيئة المحيطة البد من التعديل والتغيير          ، ومحيطه االجتماعي   

وهـذا مـا أكـده      . المطلوب وصوالً لالنسجام التام بين الفرد ونفسه وبين الفرد والبيئة         

 حول التوافق أنه عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية         )  1982(زهران  

  .واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته

  :تصنيفات التوافق 

  : التصنيف على األساس البيولوجي  .1

              ويرى أصحاب هذا التصنيف أن التوافق هو المرونة في مواجهـة الظـروف البيئيـة                

كما ويؤكـد  ، نساني مع بيئته  مستمرة يتوافق فيها الكائن اإل    ةالمتغيرة وهو عملية دينامكي   

أن الكائنات الحية تميل إلى أن تغير من أوجه نشاطها في استجابتها للظـروف      " لورنس  

المتغيرة في بيئاتها ، وذلك أن تغيير الظروف ينبغي أن يقابله تغيير وتعديل في الـسلوك   
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الموت حليفه  أي ينبغي علي الكائن الحي أن يجد طرقاً جديدة إلشباع رغباته ، وإال كان               

، أي أن التوافق هنا إنما هو عملية تتسم بالمرونة والتوافق المـستمر مـع الظـروف                 

  . المتغيرة 

  :التصنيف على األساس االجتماعي .2

يرى أصحاب هذا التصنيف أن التوافق هو إقامة عالقة منـسجمة بـين الفـرد وبيئتـه              

ضمن هـذا النـوع مـن       االجتماعية من خالل إحداث تغير نحو األحسن في الفرد ، ويت          

  . التوافق أسلوب حل المشكالت التي تنشأ في عملية التفاعل مع المجتمع  

  :التصنيف علي األساس النفسي .3

 أن التوافق يتمثل في خفض التوترات وإشـباع الحاجـات        فويرى أصحاب هذا التصني   

  .للفرد ويتميز هذا التوافق بالضبط الذاتي وتقدير المسئولية 

ن التوافق يجب أن يتم بين الفرد ونفسه وبين الفـرد واآلخـرين وأن              أ" آخرون" ويرى  

يشعر الفرد بأن حاجاته مشبعه كشعوره باألمن ومدى قبوله من قبل اآلخـرين وقدرتـه               

  ).32:1994الطيب ،(على الحب والتقدير والحرية واالنتماء 

لتصنيفات من التعريفات السابقة أن التوافق يأخذ منحي التخصص حسب ا         يتضح للباحث   

ويري هنا الباحث أنه ال غني للفرد السوي وغير السوي عن       ، التي ينظر إليها أصحابها     

 عـن  في الحياة بعيداً   االنسجام والتناغم ولو بالحد األدنى من أجل المواصلة واالستمرار        

الشذوذ عن بقية أفراد المجتمع وهذا يجنبه التوترات والصراعات الداخليـة فـي ذاتـه               
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والقبـول مـن    ، وإشباع الحاجات   ،  في المجتمع المحيط به والشعور باألمن        والخارجية

  .اآلخرين 

  :عناصر التوافق 

تستهدف عملية التوافق تحقيق التوازن بين الكائن من جهة والمحيط به من جهة              •

أخرى فالتوافق يكون تفاعل الفرد مع ذاته ومع الناس اآلخرين ، وهذا التفاعـل فيـه                

فذات الفرد هي المجموع الكلي لما هو عليه الفـرد كالجـسد        . متبادل  جوانب التأثير ال  

  . والسلوك واألفكار والمشاعر وهذه هي التي تتعامل مع الشخص في كل األوقات

فيما يتعلق باآلخرين من البيئة المحيطة بالفرد ويكون التأثير متبادالً بين الفـرد              •

 المستمر فيما بين الفرد وبين      يدينامكوبين األفراد اآلخرين من خالل عملية التفاعل ال       

   ومن هنا يمكن أن نلخص أن عناصر التوافق عنصرين أساسيينمحيطه االجتماعي 

 :وهما 

 الفرد وما ينطوي عليه في بنائه النفسي من الحاجات والدوافع والخبرات            :األول •

 يطلق  والقيم والميول والقدرات وكل ذلك يساعد في توجيه السلوك اإلنساني وهذا ما           

  .عليه بالمحيط النفسي الداخلي لإلنسان 

 هو المحيط الخارجي للفرد والذي تقصده البيئـة االجتماعيـة والبيئـة             :الثاني •

الطبيعية والتي تتفاعل مع العناصر في تكوين المحيط العام للفـرد ولكـن يكـون            

أحدهما الغالب في حياة الفرد فسلوك طالـب المدرسـة الـذي يـسعى للتوافـق                
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اعي مع اآلخرين من زمالئه في المدرسة فإنه يمر بعملية التوافق ويكـون             االجتم

 ).26-25: 1977الحاج ، (الغلبة للبيئة االجتماعية المحيطة بالفرد 

  :مما سبق أن عناصر التوافق تتضمن اآلتي يتضح للباحث 

  .تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة . 

 .أن يكون التفاعل بناء وإيجابي . 

 . والتعديل للسلوك نحو األحسن التغيير. 

 .اإلشباع للحاجات والدوافع وفق المتعارف عليه مجتمعياً . 

  .التوازن واالعتدال في كافة مناحي الحياة وعدم التطرف واالنحراف. 

  :خصائص التوافق 

  :التوافق عملية كلية. 1

حي يتفاعل مع البيئة    إن التوافق يشير إلي الداللة الوظيفية لعالقة اإلنسان باعتباره كائن           
المحيطة بكيانه كله ، ويعد التوافق بناء على تلك الخاصية المميزة لهذه العالقـة الكليـة                

كما أن قصر التوافق علي السلوك الخارجي مـع       ، فاإلنسان بين عنصرين ال يعد توافقاً       
شمولي بـين   بل إن التوافق هو التفاعل الكلي وال      ، إغفاله تجاربه الشعورية ال يعد توافقاً       

  ).82: 1986دمنهوري ،(اإلنسان والبيئة المحيطة به 

ومن هنا يعني أن يكون النظر لإلنسان باعتباره شخصية كلية متكاملة وأن التوافق قـائم            
على صراع بين الذات والموضوع بل هو سلسلة متصلة ال تنتهي عن هـذا الـصراع                

المغربـي  ( ع مجاالت الحيـاة   في جمي فاإلنسان موحد في عالقاته بمحيطه االجتماعي و      
،1992 :12.(  
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  :التوافق عملية دينامية. 2

فعملية التوافق مستمرة على مدى الحياة وال تتم مرة واحدة وبصفة نهائية بـل تـستمر                 
طوال الحياة التي تتضمن سلسلة من الحاجات المتغيرة إلشـباعها وأن التوافـق يمثـل               

راع القوى المختلفة ، بعضها ذاتي واآلخر       المحصلة أو تلك النتائج التي تتضمن عنها ص       
بيئي وبعض القوى فطري والبعض اآلخر مكتسب والقوى البيئية بعضها مادي وبعضها            
اآلخر قيمي وآخر اجتماعي وفي النهاية إن التوافق هو المحصلة لكل القـوى الـسالفة               

  ).83: 1996دمنهوري ، (الذكر  

  :التوافق عملية ارتقائية. 3

أن نضع في اعتبارنا حاجات الفرد ودوافعه في مراحل نموه المختلفة فلكل            ويعني هذا     
مرحلة متطلباتها وحاجاتها ، فالنمو اإلنساني ليس إالً سلسلة من الواجبات التي يجب أن              
يؤدي إلى رضا المجتمع عنه ورضاه عن نفسه ، بينما يؤدي عدم تعلمه لها أو فشله في                 

سخط المجتمع عليه وهذا بدوره يشعره بعدم التوافق مـع  تعلمها فإنها تؤدي إلى تعاسته و   
نفسه من جهة ومع المجتمع من جهة أخرى ، وإن كل واحد من هذه الواجبات يظهر في                 
سن معين من مراحل النمو خالل حياة الفرد ويؤدي تعلمه هذه الواجبات إلـى سـعادته                

 ثالثـة بيولـوجي ،      ونجاحه في تعلم الواجبات األخرى وهذه الواجبات تقوم على أسس         
  ).39-38: 1987فهمي ، ( اجتماعي ، ونفسي

 :التوافق عملية نسبية. 4

إن عملية التوافق عملية نسبية حيث يختلف باختالف الظروف االجتماعية واالقتـصادية            
وأنه يتوقف على عاملي الزمان والمكان ، ومن ثم يمكن القول بأن التوافـق مـستويات               

 سلسلة من عمليات التوافق ، فاإلنسان يقـوم بتعـديل سـلوكه             متعددة فالحياة ما هي إالّ    
ويغُير أنماطه واستجابته للمواقف حينما يشعر الفرد بأنه بحاجة لإلشباع ، والفرد السوي             
هو الذي يتصف بالمرونة والقدرة على تغيير استجابته حتى تـالءم المواقـف البيئيـة               

  ).1989األغا ،( مع تلك المواقف المتغيرة ، ويصل لإلشباع عن طريق سلوك توافقي

وغير متوافق فـي فتـرة   ، قد يكون متوافقاً في فترة من فترات حياته        " ومن جانب آخر  
على مدار الحياة يؤدي    ألن التوافق التام    ، فليس هناك ما يعرف بالتوافق التام       ،  أخري  
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ـ      ، ريإلى الجمود وعدم الشعور بالتغي     ف بـاختالف  فالتوافق عملية نسبية معياريـة تختل
  ).13: 1992المغربي ، ( "الزمان والمكان والظروف التي يمر بها اإلنسان

  :التوافق عملية اقتصادية. 5

ويقصد بذلك من حيث المصدر للطاقة النفسية المودع في النظام األساسـي للشخـصية              
ـ       ى والتي يتنافس عليها مع األنظمة الثالثة للشخصية عليها ، إال أن النظام األساسـي يبق

المستودع األساسي للطاقة ويستمد النظامان اآلخران كالهما الطاقة الالزمـة لنـشاطهما      
من النظام األساسي وعلى سبيل المثال أن المجال الذي ينشأ فيه الطفل للفرد ويؤثر فـي       
نموه تأثيراً كبيراً فإن ساعد هذا المجال على إشباع حاجات النظـام األساسـي للفـرد                

فسية أثر ذلك ايجابياً في أساليب توافقه ، أمـا إذا تعـددت مواقـف               بيولوجية كانت أم ن   
الحرمان وزادت حدتها فإن التوتر يبقى متالزماً لحاجات هـذا النظـام األساسـي وإن               

 ).84: 1986دمنهوري ،(الشخصية ستبقى تعاني من الصداع واالضطراب 

  :التوافق عملية وظيفية. 6

مرضياً ينطوي على وظيفة إعادة االتزان أو تحقيـق  ويقصد به أن التوافق سوياً كان أو      
االتزان من جديد الناشئ عن صراع بين القوي بين الذات والموضوع واإلنسان شـعاره        
الدائم أنا موجود في حالتي الصحة والمرض والتوافق وسوء التوافـق علـى الـسواء               

  ).12: 1992المغربي،(

  :التوافق عملية تستند إلى طبوغرافية النفس . 7

 الشخصية مكونة مـن ثـالث       ةويقصد بها حسب مدرسة التحليل النفسي بان طبوغرافي       
عناصر متفاعلة معا وهي المكونة للنظام األساسي للشخصية والذي تعتبـره المدرسـة             

و األنـا   ، واالنـا   ، مستودع الطاقة النفسية الذي يغذي النظامين اآلخرين وهي ألهـو           
 هو المحصلة التي تنتج عن صراع جميع        ة طبوغرافي األعلى ، وعليه فان التوافق زاوية     

القوى سواء كانت ذاتية أو بيئية وفي نهاية المطاف صراع بين النظام اإلداري والنظـام           
األساسي وأحياناً بين النظام اإلداري والنظام األخالقي للشخصية وعندما ينجح النظـام            

  ).183:1986ري ،دمنهو( واضحاً جداًالتوافقاإلداري في حسم األمر يظهر 
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  :تحليل عملية التوافق .  8

تتطلب الحياة توافقاً مستمراً وال تقتصر على دوافـع اإلنـسان علـى تلـك الحاجـات                 
الفسيولوجية ، بل تتمدد وتتشعب إلى حاجاته المعمقة التي تكتسب خالل عمليات التطبيع             

مل الحـضارية فـإذا   االجتماعي أثناء طفولته عن طريق علميات التعلم التي تحدها العوا    
بقى اإلنسان بحاجة غير مشبعة، شعر الفرد بالتوتر وعدم الراحة ، وبـدأت محـاوالت               
اإلشباع للحاجات من اجل إزالة التوتر والقلق من خالل االستجابة المحددة والتي تهدف             
وتحقق له قدراً من التوافق والتوائم ، والبيئة ليست جنان عدن ، بل هي كـدر وسـعي                  

لب على العقبات و تخطي العوائق والصعوبات واإلنسان ذو قدرات محـددة            وعمل وتغ 
( وهو صراع مع غيرها من القدرات الساعية لنفس الهدف في حدود ومعايير المجتمـع             

  ).33: 1985دسوقي،

  : مما سبق أن مما تضمنته خصائص التوافق ما يلي يتضح للباحث

  .التفاعل الكلي والشمولي للفرد مع البيئة .  

  .التوافق يكون مدي الحياة ودائمة وليس لمرة واحدة .  

  .التناغم واالنسجام بين األجهزة النفسية الثالثة ودون صراع بينهم .   

  .العمل علي الوقاية للتوازن واالعتدال من أجل السواء بدل الصراع واإلحباط.  

علـى مـن جهـة    تقوية جهاز األنا كرقيب وضابط وحكم بين الهو من جهة واألنا األ .  
  .أخري 

  .التوافق يأخذ أشكال الحياة بكافة جوانبها وليس جانب واحد .  

  : التوافق) عوامل(مطالب  

  :مطالب التوافق في النقاط التالية ) 32-30: 1982،زهران (يلخص  

نمو واستثمار اإلمكانيات الجسمية إلي أقصى حد ممكن وتحقيق الـصحة الجـسمية             . 1 
  .قة بالصحة النفسية ألنها ذات صلة وثي
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النمو العقلي المعرفي يتم بشكل مثالي عند تحقيق أقصى الحـدود الممكنـة للنمـو               . 2  
  . العقلي وتحصيل أكبر قدر من المعرفة واكتساب أسلوب التفكير العلمي الناقد

تكوين مفهوم ايجابي عن الذات الن تقدير الذات يسهم في الصحة النفـسية للفـرد               . 3  
  .ه االجتماعي المناسبوفي توافق

النمو االجتماعي ويقتضي ذلك المشاركة الفعالة في حياة الجماعة واالتصال السليم           . 4  
المثمر مع أفرادها وتنمية المهارات االجتماعية التي تحقق التوافق االجتمـاعي الـسوي             

بيئته كما ويقتضي ذلك تقبل الواقع ووجود منظومة من القيم التي توجه الفرد وتكيفه مع               
  .المحيطة 

تحقيق الذات وتحقيق الدوافع للنجاح والتحصيل ومن المهم إشباع الحاجـات مثـل          . 5  
  .الحاجة إلى األمن واالنتماء والحب والتقدير

النمو االنفعالي إلى أقصى درجة ممكنة وهذا عنصر مهم لتحقيق الصحة النفـسية             .  6  
  .ير عنها واالتزان االنفعالي ويتطلب القدرة على ضبط الذات والنجاح في التعب

قبول التغيرات في الذات والبيئة والتوافق معها مثل ما يواجهه الفرد في شيخوخته             . 7  
زهران ( من تغيرات على حياته كالتقاعد أو وفاة الزوج أو الزوجة أو الضعف الجسدي             

 ،1982 :30-32. (  

  :أن لمطالب النمو أهداف منها يتضح للباحث   

  .اية الجسمية وعدم إهمالها العن. 1  

 .إتاحة الفرصة للجانب العقلي والمعرفي في اكتساب الخبرة. 2  

 .تكوين مفهوم ايجابي عن الذات. 3  

 .االندماج في العمل الجماعي. 4  

 . االرتقاء بالفرد وإشباع الحاجات األساسية والمكتسبة. 5  

  .لصحيحالتدريب علي ضبط الذات وتوجيهها في المكان ا. 6  
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   :    عوائق التوافق

  :عوائق التوافق في النقاط التالية) 175 : 1984، ومرسي ، عودة (يلخص      

 ويقصد بها العاهات والتشوهات الجسمية ونقص الحواس التي         :العوائق الجسمية . 1 
تحول بين الفرد وأهدافه ، فضعف القلب وضعف البنية قد يعوق الفرد عن المـشاركة               

  .نشطة وتكوين األصدقاءفي بعض األ

       ويقصد بها نقص الذكاء االجتماعي أو ضـعف فـي القـدرات             :العوائق النفسية . 2  
العقلية والمهارات النفسية والحركية أو خلل في نمو الشخصية والتي تعوق عن تحقيـق              
األهداف والصراع النفسي الذي ينشأ عن تناقض وتعارض األهداف وعدم القدرة علـي             

 .ة بين األشياء في الوقت المناسب المفاضل

ويقصد بها نقص المال وعدم توفر اإلمكانات الماديـة  : العوائق المادية االقتصادية  . 3  
وهذا يعتبر عائقاً كبيراً يمنع كثيراً من الناس من تحقيقا أهدافهم في الحياة وقد يسبب لهم                

  .الشعور باإلحباط

لقيود التي يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليـده         ويقُصد بها ا   :العوائق االجتماعية . 4  
  ).175: 1984عودة، ومرسي،(نه لضبط السلوك وتنظيم العالقات وقواني

ومما ال شك فيه أن الفرد عندما يشبع حاجاته بمـا يـتالءم             : التوافق والصحة النفسية    
ـ  ، هي الحاجة الشخـصية  ، ومتطلبات البيئة ومن هذه الحاجات     ، ة والحاجـات التربوي

فهذا هو التوافق ، بينما الصحة النفسية فهي هـدف عـام وشـامل              ، والحاجات المهنية   
وقد يكون الفرد متوافقاً مع بعض الظروف فـي بعـض           ، للتوافق النفسي واالجتماعي    

المواقف ، ولكنه قد ال يكون راضياً عن نفسه بذلك التوافق ، أي ال يكون صحيحاً نفسياً                 
 مضطر إلي مسايرة البيئة ظاهرياً ورفضه لها داخليـاً      ً   ولكنه، في بعض المواقف    

 )16: 1996عبد المنعم ،( 

  : التوافق الحسن والتوافق السيئ

يرتبط مفهوم التوافق بمفهوم الصحة النفسية ، ألن الفرد حين يملك شخصية متوافقة فهو              
ألساس في الحديث   على قدر كبير من التوافق النفسي وهذا االرتباط بين المفهومين هو ا           
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بوضع بعض السمات للشخـصية     ) 1969(عن التوافق والصحة النفسية وقد قام كولمان        
  .التي تشير إلى التوافق السوي والصحة النفسية 

  :وتتلخص باآلتي  

 حيث يفهم الفرد نفسه ويكون تقييمه لذاته موضوعياً كما يقبل           :مفهوم الذات االيجابي  . 1
  .ذاته ويحترمها

 . ويتحقق من خالل إدراك الفرد لذاته وبيئته إدراكاً يتسم بالواقعية: الواقعإدراك. 2 

 . وتحررها من الصراعات والقلق والضغط النفسي :وحدة الشخصية. 3 

 . القدرة على مواجهة مشاكل الحياة .4  

 .االستقاللية وتتطلب الثقة وضبط الذات واتخاذ القرار المستقل  

( ة إمكانيات الفرد إلى أقـصى درجـة                                                 تحقيق الذات عبر تنمي   . 5
  ).165:1987الطحان ، 

  : التوافق الحسن:  أوالً   

  : ويكون التوافق الحسن على مستويين وهما  

 ويشير إلى التوازن بين الوظائف المختلفة مما يترتـب عليـه أن تقـوم               :شخصي. 1  
  .األجهزة النفسية بوظائفها دون صراعات قوية

 ويشير إلى إقامة الفرد عالقة منسجمة مع البيئة المحيطـة بـه ويتـأثر               :اجتماعي .2  
 ).37: 1987كفافي ،(التوافق االجتماعي بمدى االنسجام الداخلي في الشخصية 

  :  مظاهر التوافق الحسن

  :وتتمثل في ثالث أبعاد: العالقة الصحيحة مع الذات . 1

ن ال يبالغ في تقـدير      نقاط القوة والضعف لديه وأ     المرء    ويعني أن يعرف   :فهم الذات . أ
  . خصائصه وال يقلل من شأنها



 26

 وهذا يعني أن يقبل الفرد ذاته بايجابياتها وسـلبياتها وان ال يرفـضها   :تقبل الذات. ب   
  .الن رفض الذات يؤدي إلى رفض اآلخرين والفشل في التوافق

د جوانب القوة ومحاولـة التغلـب   أن يسعى الفرد إلى تطوير ذاته ويكون ذلك بتأكي . جـ
  .على القصور والضعف

 وهي محاولة الفرد إيجاد بدائل للسلوك الذي يفشل في الوصـول للهـدف          : المرونة .2 
  .كذلك يمكن أن ينصرف عن الموقف كلية إذا وجد أن الهدف أعلى من مستوى إمكانياته

لطمأنينة بصفة عامة وهذا ال      يشعر الفرد المتوافق ايجابياً باألمن وا      :الشعور باألمن . 3 
يعني أن اإلنسان السوي ال ينتابه القلق وال يمر بحاالت صراع بل يشعر بالقلق عنـدما                
توجد مواقف مثيرة للقلق ، ويمر بالصراع إذا واجه مواقف االختيـار بـين بـدائل أو                 
مواقف متعارضة لكنه يواجه الموقف بفعالية ويسعى لحل المشكالت وإزالـة مـصادر             

 .راع والتهديد وذلك في حدود إمكانياته وضمن رؤيته متبصرة لواقعهالص

 ويتضمن تعديالً في السلوك عند الضرورة بناء على الخبـرات      :اإلفادة من الخبرة  . 4  
التي يمر فيها مثل موقف يمر به يضيف إلى خبرته مما يجعله أكثر قدرة على مواجهـة                 

 .المواقف المستقبلية

 عدم المبالغة ومواجهة الموقف بما يقتضيه وخاصة فـي المجـال            ويعني :التناسب. 5  
االنفعالي والمظهر السليم في االنفعال أن تكون حساسية الفرد االنفعالية متناسـبة تـستند      
عن الظروف التي تحيط به وأن تبقى ضمن حدود تحكمه تحكماً مناسباً مع مستوى نموه               

لدهشة لكي يعبـر بقـدر متناسـب مـع          العام ويشعر الفرد السوي بالسرور والحزن وا      
 ).31-27: 1987كفافي ،( المثيرات التي أثارته 

 وتشير إلي إدراك مناسب للحقيقة وفي تقدير األمور، ألن البعد عن            :الواقعية للحياة . 6
الواقعية يؤدي بالفرد إلي تقدير خاطئ لألمور مما قد يسبب لـه المـشاكل الشخـصية                

الواقع واالتزان في ردود األفعال وفي تفسير ما يجرى في   واالجتماعية كما ويتطلب فهم     
 ).54: 1999الداهرى ، والعبيدى ، ( العالم

 يتصف اإلنسان ذو التوافق الحسن بقدر على مواجهة         :القدرة على مواجهة اإلحباط   . 7
اإلحباط وصالبة قوية إزاء متاعب الحياة وأحداثها اليومية ، كما ويتصف بدرجة عاليـة          
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ل والصمود ومواجهة عقالنية لمواقف اإلحباط أال يطغى عليهـا االنفعـال أو             من التحم 
 .التخبط 

 إن مواقف الحياة تجعلنا دائماً بحاجـة        :القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية     . 8
إلي اتخاذ قرارات وتتصل القرارات بتحقيق أهدافنا ومطامحنا وإشباع حاجاتنا في إطار            

ونظم وقوانين وأعراف ومعايير سلوكية وإن عالمات التوافـق         اجتماعي تحكمه قواعد    
الطحـان  ( الحسن هو قدرة الفرد على تحمل المسئولية ألفعاله واتخاذ القرارات السليمة    

،1987 :180.( 

 ويعني نجاح الفرد في استثمار قدراته في نشاط إنتاجي          :اإلنتاجية والكفاية في العمل   . 9
   تحسين الذات والتقدم بها نحو مزيد من االتفاق مع وجود عنصر األمل ومحاولة

 ).1972زيدان،( 

 و تتضمن التعديل في السلوك عند الضرورة بناء على حـسب     :اإلفادة من الخبرة   . 10
الخبرات التي يمر فيها الفرد وهذه الخبرات تجعل من الفرد أكثر قدرة علـى مواجهـة                

  ).27: 1987كفافي، ( المواقف الصعبة في المستقبل 

   :الحسن ما يلي أن من األسباب المؤدية للتوافقيتضح للباحث  

  .تحقيق األهداف بوسائل مشروعة. 1 

 .النجاح في إتمام األهداف المشروعة. 2  

 .القدرة علي مواجهة الضغوط والعوائق بأسلوب توافقي . 3  

 .معرفة الفرد لقدراته وإمكانياته بشكل واقعي . 4  

 . في استخدام الحيل النفسية والتعامل مع األمور بواقعيةعدم االستغراق. 5  

   :التوافق السيئ: ثانياً 
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ويقصد به عدم قدرة الفرد علي إشباع حاجاته المحتاج إليها بطريقـة يرضـى عنهـا                 
المجتمع المحيط به وهذا يعتبر فشل في التوافق من أجل إعادة التوازن بينه وبين البيئـة             

  .له في تحقيق اإلشباع لحاجاته فشله في خفض التوترالمحيطة به وينتج عن فش

  ).18: 1974مخيمر،  ( 

  :مظاهر التوافق السيئ 

 وهو مظهر أساسي لسوء التوافق ويرى بعضهم انه معيـار مهـم      :الشعور بالتعاسة . 1

لكشف االضطراب النفسي ألن سلوك الفرد الظاهر يبدو لآلخرين انه سوء توافق وعدم             

  .لق والتوجس وعدم الهدوء النفسي اتزان كالخوف والق

 من ال يحسن اتخاذ القرارات يعاني من الحيرة واالرتباك أمام           :عدم تحمل المسئولية  . 2

المواقف التي يواجهها وهذه الحيرة تجعله عرضة للصراع مما يولـد التـوتر النفـسي               

تخـاذ  ويجعل الفرد عرضة للقلق واالضطراب وإن عدم القدرة على تحمل المسئولية وا           

القرارات يشير إلى ضعف في القدرة على التحمل للمسئولية وهذا يرتبط بالنضج العقلي             

 ).189: 1987الطحان ، ( واالنفعالي واالجتماعي 

 إن السلوكيات الجامدة تشير إلي عدم قدرة الفرد على إيجـاد       :الجمود وعدم المرونة  . 3

التغيير والتبديل وهنـا يـشعر      وتجد الفرد يرفض    ، صيغ وأساليب سلوكيه مرنة وبديلة      

الفرد بعدم التوافق ألن طريقة استجابته للمتغيرات الجديدة في البيئة طريقة جامدة وينتج              

عن ذلك ضعف في االستفادة من الخبرات ألن الفرد ال ينتبه إلى جوانـب مهمـة فـي                  

 .المواقف التي يمر بها 
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اجتماعية ناجحة وهذا يـسبب      وتظهر عند فشل الفرد في تكوين أي عالقات          :العزلة. 4

للفرد شعوره بالعزلة وعدم االنسجام مع اآلخرين وبالتالي يفقد السعادة وعـدم الرضـي         

 .عن ذاته وعن اآلخرين

 أن تقبل الذات مظهر من مظاهر التوافق الحسن وان الـرفض للـذات     :رفض الذات . 5

 والتوتر ودائمـاً    ليعكس مظاهر التوافق السيئ  وهذا الرفض يؤدي إلى الصراع والقلق          

 ).191-198:1989،الطحان (يؤثر سلباً على ثبات الشخصية  

   :ما يلي السيئ أن من األسباب المؤدية للتوافقيتضح للباحث 

  .تحقيق األهداف بوسائل غير مشروعة. 1

 .الفشل في إتمام األهداف المشروعة. 2

 .عدم القدرة علي مواجهة الضغوط والعوائق بأسلوب توافقي . 3

 .عدم معرفة الفرد لقدراته وإمكانياته بشكل واقعي . 4

 .االستغراق في استخدام الحيل النفسية والتعامل مع األمور بطريقة غير واقعية. 5

  : النظريات المفسرة للتوافق

  ) :التقليدية ( مدرسة التحليل النفسي . 1

  ) IDو اله(ن الشخصية تتكون من ثالث أجهزة نفسية هي أ) Freud(يرى فرويد 

والبد أن تعمل هذه األجهزة جمعيها فـي  ) super - egoواألنا األعلى (، ) Egoواألنا (

تعاون فيما بينها لكي تحقق التوازن واالستقرار النفسي للفرد واالنا القويـة هـي التـي            
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نمت نموا سليما وهي التي تستطيع التوافق بين األجهزة النفسية ، أما األنا الضعيفة فهي               

خضع لسيطرة الهو و عندئذ يسود مبدأ اللذة ويهمل مبدأ الواقع وما يطلبـه األنـا                التي ت 

األعلى ، فيلجأ الفرد في هذه الحالة إلى تحطيم العوائق والقيود وهكذا يـصبح الـسلوك                

كما أن األنا الضعيفة قد تخضع لتأثير األنا األعلـى          ،  منحرفا وقد يأخذ أشكاال عدوانية      

ن إشباع الحاجات األساسية وتوازن الشخصية فتقـع فريـسة          فتصبح متزمتة عاجزة ع   

للصراع والتوتر والقلق مما يؤلف مجموعة قوى ضاغطة تكبت الدافع وتزج بـه فـي               

أعمال الالشعور وهذا يؤدي إلى ظهور األعراض المرضية التي تعبر عـن موضـوع              

  ).60: 1982عباس ، . (الكبت ذاته في صور آليات دفاعية

بمثابة المدير  " األنا  "سن التوافق في نظر فرويد هو الذي تكون عنده          كما أن الشخص ح   

ويـتحكم بهمـا    " الهو واألنا األعلى  " المنفذ للشخصية أي هو الذي يسيطر على كل من          

ويدير حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعال ترعي فيه مصلحة الشخـصية بأسـرها            

رى فإن التوافق الحسن عند الفرد يكـون  ومالها من حاجات هذا من ناحية ومن ناحية أخ 

بإدراكه الشعوري لدوافعه وتكيفها لمطالب الواقع ويرجع فرويد سوء التوافق إلى مرحلة            

الطفولة بخبراتها المؤلمة التي تعرض لها الطفل في مراحله األولى والتي لهـا عامـل               

  ).30: 1990الديب ، (أساسي في تشكيل الشخصية 

  :تكزات التوافق النفسي في النظرية التحليلية ما يليأن من مريتضح للباحث 

  .أن تكون األنا بمثابة المدير المنقذ للشخصية من الصراعات . 1
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أن تدير األنا حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعل قائم علـي المـصلحة العليـا                . 2

  .للشخصية

  .أن يدرك الفرد شعورياً لدوافعه وأن يكيفها مع الواقع. 3

  . في السنوات الخمسة األولي للفردللخبرات المؤلمة ) فرويد (سوء التوافق يرجعه . 4

  :مدرسة التحليل النفسي الجديدة . 2

ينظر مجددو مدرسة التحليل النفسي الجديدة إلى التوافق نظرة مختلفة عن ما يراه فرويد              

هتمـون باآلثـار    فهم يميلون إلى عدم االهتمام لآلثار السلبية للمجتمع على الفرد بـل ي            

االيجابية لتلك العالقة وهذا التركيز على أهمية المجتمع في صياغة الـسلوك وتـشكيله              

وهو الذي يسمح لهم بالتفاؤل فيما يتعلق بإمكان تعديل السلوك في مراحل الحياة المقبلـة              

  ).56: 1990السوداني ، (للشخصية 

الجتماعية بالرغم من أنـه لـم       أن السلوك يتحدد على نحو أولى بالدوافع ا       " آدلر"ويرى  

يعتبر اإلمكانية االجتماعية فطرية ولقد كان الكفاح من أجل التفوق والرفعة للتوافق هـو              

كتعويض عن مشاعر الدونية ، كما يـرى أن         ) آدلر(الدافع االجتماعي الذي يركز عليه      

في حدوث السلوك المرضي عن طريق مبالغة الفرد في إظهار شعور بالدونية والرغبة              

التفوق ، غير أن النتيجة النهائية هي وجود قوة دافعة أساسية في كل الكائنات اإلنـسانية            

  ).51: 1994الزعبي ،(بحيث تفسر النماء والتقدم االجتماعي 
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أن التوافق  يقود إلي السواء والالتوافق يؤدي إلي العصاب          ) (Horney" هورني"وترى  

في ضوء ثقافة ما وعليه يعـد سـوء التوافـق    ويرجعان إلي عملية التنشئة االجتماعية و   

بمثابة عدم أو قلة في التوافق للعالقات اإلنسانية وتعطي أهمية كبيرة للحقائق االجتماعية             

أن اإلنسان يحتـاج إلـي      ) from"(فروم"ويؤكد  ،  والبيئية في التأثير لتطور الشخصية      

بداع واالبتكار وأن يكـون  اإلحساس باالنتماء ألخيه اإلنسان وباإلحساس بالقدرة على اإل   

سيد الطبيعة وليس ضحية مستسلمة لها ، وأن يشعر باالستقالل الذاتي ويحتاج إلي فلسفة              

   على أنه إذا لم يحقق اإلنسان نوعا مـن اإلشـباع           " فروم" وعقيدة في الحياة ويدل رأي      

 سـيعاني  إنهللحاجات التي ذكرها بصرف النظر عن الثقافة أو المجتمع الذي يعيش فيه ف    

  .)118: 1985مرسي ، (من اضطرابات انفعالية

ومن هنا فان مجددو النظرية التحليلية يؤكدون على الواقع االجتماعي في إكساب عملية             

  .التوافق إلي جانب عوامل أخرى مساعدة لهذه العملية

الفرويديون الجدد يؤكدون علي أهمية الجانب االجتماعي للفـرد وأن           أنيتضح للباحث   

وأن الهدف األساسي من التحليل     ، د يبدأ باكتساب الخبرة من لحظة انفصاله عن أمه          الفر

النفسي هو إثارة القوي الداخلية في الفرد لتساعده في التخلص من المشاكل والـضغوط              

  .التي تواجهه في الحياة 

  :المدرسة السلوكية. 3

تفاعله مـع البيئـة     تفترض المدرسة  السلوكية إلى أن الشخص يتعلم السلوك من خالل            

وعلى هذا األساس يجب وصف األشخاص بكائنات استجابية ويستجيبون للمثيرات التي            
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تقدمها لهم البيئة وفي أثناء تلك العملية تتكون أنماط من السلوك والشخصية فـي نهايـة                

  ).210: 1981القاضي وآخرون ،(األمر 

نسان وتوافقه ولذلك يجـب أن   وعليه فإن المواقف البيئية لها دور في تشكيل شخصية اإل         

 Dullard miller ميلـر  ديدرك السلوك على أنه خاص بموقف بعينه كما يـرى دوالر 

إننا نكتب شخصياتنا بالطريق نفسها التي نكتسب بها أنماطنا السلوكية وذلك من خـالل              

تكوين شخصياتنا ، فاألطفال يتعلمون النطق الصحيح للكلمات من خـالل االسـتجابات             

  ) .74: 1994الزعبي ،(ا من قبل الوالدين والمحيطين بهم  التي يتم تدعيمهالناجمة

كما ويؤكد السلوكيين على إن السلوك بصفة عامة ناتج عن مثير واستجابة وأن عدم              

التوافق في هذه العالقة قد يكون ناتجا عن مصدر المثير ، بحيث يعجز المصدر عن               

د ينتج عـن الـشخص الـذي يقـوم          توصيل ما يريده اإلنسان بالشكل الصحيح وق      

باالستجابة وهذا إما يكون نقص معرفي أو نقص انفعالي أو اجتماعي وقد يرجع إلى              

عدم السواء عن عوامل خارجية كحدوث ضوضاء أو أي معوقات خارجية أخـرى             

  ).58-57: 1991سمارة ، (

رجي  أن السلوكيون جعلوا من الفرد آلة صماء تعمل وفق المثير الخا           يتضح للباحث 

وإن سوء التوافق للفرد يكون ناتج عن استجابته للمثيـر        ، أي بناء علي ردة الفعل      ، 

بطريقة غير سليمة ويعود سبب ذلك هو الـنقص المعرفـي أو عيـب انفعـالي أو                 

  .اجتماعي
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  :المدرسة اإلنسانية .4   

يرى أصحاب المدرسة اإلنسانية وعلى رأسهم روجرز صاحب نظريـة الـذات إن             

لديه القدرة على قيادة نفسه والتحكم فيها وعزى أنواع السلوك اإلنساني كافة            اإلنسان  

إلى دافع واحد وهو تحقيق الذات والشخصية هي نتاج للتفاعل  المستمر بين الـذات               

والبيئة المادية واالجتماعية فهي ليست ساكنة بل هـي دائمـة الحركـة والتغيـر،                

يجـابي نحـو هـدف تحقيـق الـذات             والسلوك اإلنساني عنده يعمل بشكل موحد ا      

  ).232: 1981القاضي  وآخرون ،(

  :ويرى روجرز أن للتوافق النفسي معايير تكمن في ثالث نقاط أساسية وهى 

  الثقة بالمشاعر الذاتية. االنفتاح على الخبرة          ج. اإلحساس بالحرية    ب. أ

ز على تحقيق الذات يؤدي     بينما يرى ماسلو حول معايير التوافق من زاويته فان رك         

  إلى تحقيق التوافق من خالل

  :المعايير التالية 

 – قبـول الـذات   - العالقات االجتماعية– التمركز حول المشكالت من اجل حلها   -

.  والتوازن بين جوانب الحياة المختلفـة       – االستقالل الذاتي    –اإلدراك الفعال للواقع    

  ).90-89:1990عبد اللطيف ، (
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 أن الحصول علي التوافق النفسي واالجتماعي في النظرية اإلنـسانية           ثيتضح للباح 

لن يتم إال من خالل اإلشباع للحاجات والتي يحقق من خاللها التـوازن وإرضـاء               

  .ولن يتم ذلك إال من خالل اإلشباع المتدرج للحاجات حسب سلم ماسلو، الذات 

  :المدرسة المعرفية . 5

ق يأتي عبر معرفـة اإلنـسان لذاتـه وقدراتـه           فيرى أصحاب هذه المدرسة التواف    

والتوافق معها حسب إمكانياته المتاحة وان كل فرد يمتلك القدرة على التوافق الذاتي             

وعلى هذا األساس فقد أكد عبر خبراته مع المرضى أن يوضح لهم امتالك القـدرة               

ى أهمية  علAlbert Allis  عبر الحديث الداخلي على التوافق فقد أكد ألبرت أليس 

تعليم المرضى النفسيين كيف يغيرون تفكيرهم فـي حـل المـشكالت وان يوضـح      

للمريض أن حديثه مع ذاته يعتبر مصدرا الضطرابه االنفعالي وان يبين له كيف إن              

هذه األحاديث غير المنطقية وان يساعده على أن يستقيم تفكيره حتى يصبح الحـديث   

  ).69: 1991سمارة ، (ة الذاتي لديه أكثر منطقية وأكثر فعالي

كما ويرى أصحاب المدرسة المعرفية إن لإلنسان الحرية في اختبار أفعالـه التـي              

يتوافق بها مع نفسه ومع مجتمعه المحيط به وهو يقبل على اختيار السلوك المقبـول          

اجتماعيا ويتوافق توافقا حسنا مع نفسه ومع مجتمعه وهو ال يتوافق توافقا سـيئاً إال               

 للضغوط البيئية والظلم والشعور بالتهديد وعدم التقبل  ومن هنـا يمكـن            إذا تعرض 

القول إن قدرة الفرد الذاتية والمعرفية لها أهمية في إكسابه التوافق ، فكلما كان الفرد               

متعلما ومكتسبا األفكار التي تتناسب مع الواقع المحيط ، كلمـا كـان قـادرا علـى          

  ).91: 1968مرسي ، (التوافق السليم 
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أن حصول الفرد علي التوافق الحسن البد أن يكـون لديـه القـدرة              يتضح للباحث   

المعرفية الكافية والخبرة الواسعة من أجل اكتساب التوافق وحل المشكالت بطريقـة            

   .منطقية وأكثر فعالية والتي تتناسب مع واقعه المحيط به

  :النظرة اإلسالمية . 6

ظرة الوسطية االعتدالية والتي ال إفـراط فيهـا       تميزت النظرة اإلسالمية لألشياء بالن    

وال تفريط وهي موجودة ومتجددة عبر العصور وقد سبقت كل النظريات الوضـعية         

في نظرتها لإلنسان كونه إنسان وخليفة اهللا في أرضه كما وحـث اإلسـالم علـى                

التوافق الحسن مع الجماعة وبين الطريق إلى ذلك فأمره باجتناب الحسد والتباغض            

ال تباغضوا وال تحاسدوا وال     : " سوء الظن والخصومة لقوله صلى اهللا عليه وسلم         و

تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال  يحل لمسلم أن يهجر أخـاه فـوق                 

  ).478: 1993النووي ، (متفق عليه  " ثالثة أيام 

لفرد للجماعة وااللتزام            ويرى الباحث حول التوافق مع النفس والجماعة ، ووجوب التزام ا          
ــالى    ــه تعــ ــسلوك لقولــ ــد الــ ــضوع لقواعــ ــايير والخــ :                                               بمعــ

  ).103آل عمران ، (  "واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تَفَرقُواْ" 

قاً قائماً علي الخضوع    ولكن  لم يجعل اإلسالم توافق اإلنسان مع نفسه ومجتمعه تواف          

وإنما جعل اإلسالم التوافق مسئوال قائمـاً علـى بـصيرة           ،  اآللي بعيداً عن إرادته     

وإرادة الفرد الذي ألزمه بصالح نفسه وصالح الجماعة في ضوء شريعة اهللا سبحانه             

  ).93: 1988مرسي ،(و تعالى 

قه مع مجتمعـه مثـل      ويرى اإلسالم أن مالمح شخصية اإلنسان المسلم هي األساس لتواف         
المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان      " حسن الخلق والتواضع واأللفة كقوله صلى اهللا عليه وسلم          
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وإن التربية اإلسالمية تنشد غرس العادات السليمة التـي         ". المرصوص يشد بعضه بعضا     
ترتكز على دعائم وأسس مستمدة من القيم األخالقية والروحية والتي تجعـل مـن حيـاة                

تزان والهدوء والثبات االنفعالي ، فاإلنسان التي نمت بين جنبات نفسه تلك القيم             اإلنسان اال 
األخالقية والروحية هو اإلنسان الذي لديه التحكم الذاتي والترويض لدوافعه بما يعود عليه             

، ولينظر الفرد إلـى أوامـر اهللا        ) . 149: 1970فهمي ، (التكيف والتوافق النفسي السليم     
ن فيجد حقيقتها دعوة للتوافق واالتزان والفضيلة والبعد عـن  االنحـراف             ونواهيه لإلنسا 

إنمـا بعثـت   " واالختالف والرذيلة وهي تحمل مكارم األخالق لقوله صلى اهللا عليه وسلم         
وان مكارم األخالق كثيرة وتدل في مجملها على اتـزان اإلنـسان         " ألتمم مكارم األخالق    

اعي ، كما ويشير القران الكريم دائما إلى وضع الميزان          االنفعالي وتوافقه النفسي واالجتم   
َألَّـا  ) 7(والسماء رفَعها ووضع الِْميـزان  ": لألمور حتى تستقيم حياة اإلنسان لقوله تعالى 

) 9-7الـرحمن    ("وَأِقيموا الْوزن ِبالِْقسِط ولَا تُخِْسروا الِْميـزان  (8) تَطْغَوا ِفي الِْميزاِن
وهذا تصريح من اهللا لكي يستقيم اإلنسان في حياته كلها الن االستقامة فيها التوافـق بـين         

  .اإلنسان وربه وبين اإلنسان ونفسه وبين اإلنسان ومحيطه االجتماعي

من خالل العرض السابق لمدارس التوافق النفسي مدي أهمية عمليـة         يتضح للباحث   

س وكذلك للفرد علي وجه الخصوص ومن أجل        التوافق النفسي واالجتماعي لعلم النف    

فنجـد أن المدرسـة     ، ذلك أراد الباحث أن يركز علي ما سبق من المدارس النفسية            

التحليلية ركزت علي قدرة الفرد نحو خفض التوتر واأللم لديه مـن خـالل إشـباع       

حاجاته األساسية وبعض الحاجات النفسية واالجتماعية وبذلك يعتبر أنـه اسـتطاع            

بينما إذا فشل في إشباع حاجاته فيكـون        ، صول علي التوافق الحسن والمطلوب      الح

ولكن هذا التصور لدي المدرسة التحليلية تصور ناقص ألنهـا          ، بذلك سيئ التوافق    

أهملت دور المجتمع ومنظومته الخلقية والقيمية والتزام الفـرد بمعـايير وقـوانين             

  .المجتمع الذي يعيش فيه
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لوكية لتوافق الفرد هو نمط من المسايرة والتقليد اآللي للمجتمـع           وتنظر المدرسة الس  

كما وتنظر المدرسة السلوكية    ، وبالتالي يجنب نفسه الصراع والضغوط من المجتمع      

وأن الفرد  ، لسلوك الفرد علي أنه رد فعل ألنماط سلوك البيئة االجتماعية من حوله             

ويـري الباحـث أن     ، ارة المثيـر  يختار السلوك الذي يراه مناسباً حسب درجة استث       

المدرسة السلوكية عطلت عقل الفرد الذي يميز بين الخطأ والصواب وبـين الخيـر              

  .   والشر واعتبرته آلة صماء يتحرك في ضوء المثيرات التي يتعرض لها الفرد 

وتتفق المدرسة اإلنسانية نوعاً ما مع النظرة اإلسالمية للفرد ولـسلوكه ألن نظـرة              

نسانية للفرد كإنسان مزود بقدرات ومواهب وإمكانيات ولديه عقل يفكـر          المدرسة اإل 

به و أن كل سلوك يخرج من الفرد له غاية وهدف من ورائه فمثالً طالب العلم الذي                 

يدرس ويجتهد في المذاكرة يكون هدفه النجاح واالرتقاء بنفـسه وتحـسين وضـعه          

هذا شيء جميل ولكن البـد أن   أن ويري الباحثاالجتماعي وغايته هو تحقيق ذاته    

يتوج هذا العمل  بنية الطاعة والقرب من اهللا تعالي وهذا موجود في اإلسالم الحنيف               

فالنظرة اإلسالمية للفرد وسلوكه يوصف باالعتدال والوسطية وبعيد عن التطـرف            

واالنحراف  وكذلك الذي يؤدي الطاعات والعبادات يبتغي من وراء ذلك رحمـة اهللا             

  .جنته بذلك يحصل الفرد علي التوافق النفسي المحمود والمطلوبوطلباً ل

بينما تنظر المدرسة المعرفية لسلوك الفرد علي أنه يأتي التوافق للفرد مـن خـالل               

خبراته ومعرفته لقدراته وإمكانياته وبالتالي يكون للفرد حريـة االختيـار ألفعالـه             

رسة المعرفية أيضاً تتفق مـع       أن المد  ويري الباحث وسلوكه مع المجتمع المحيط به      

اإلسالم إلي حد بعيد ألن اهللا تعالي زود اإلنسان بالعقل والبصيرة وذكر ذلك كثيـراً               
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أفـال  ( ، )أفـال تعقلـون   ( ،) بألو األلبا ( في آليات عديدة منها علي سبيل الحصر        

وبالتالي فإن قدرة الفرد الذاتية والمعرفية لها أهمية فـي إكـساب الفـرد              ) تتفكرون

ويتبني الباحث منهج اإلسالم وطريقـة      ، التوافق الحسن وإبعاده عن التوافق السيئ       

ولو نظرنا إلي كل النظريات التـي       ، السريعة اإلسالمية في تعاملها مع فئة المعاقين        

وهذه النظريات تبقي ناقـصة     ، ذُكرت فسيجدها اإلنسان نظريات وضعية من البشر        

كمـا أن  ،  غير مـستوفاة  ت من الحقوق والواجباوال تفي لإلنسان حقه وتبقي الكثير  

اإلسالم حث علي اإلحسان والمساعدة للمعاقين من توفير فرص التعليم وحق العمل            

كما ويتبني الباحث كـل اإليجابيـات فـي النظريـات     ، المناسب له وحقوق أخري     

  .الوضعية التي تحاول مساعدة المعاقين في توفير الحياة الكريمة لهم

  : مل المؤثرة في عملية التوافقالعوا    

 إذا توافرت عدة عوامل  وأسـس تـساعده   إن عملية التوافق ال تتحقق عند الفرد إالَ    

  :على عملية التوافق وهي كالتالي

  :الحاجات األولية والنفسية واالجتماعية. 1

ي تولـد   ومنها الحاجات التي لم يكتسبها الفرد من بيئته عن طريق الخبرة والتعلم وإنما ه                 

) الطعام والشراب واإلخـراج الراحـة والنـوم   (مع اإلنسان ويكون مزود بها مثل حاجته إلى   

ومنها الحاجات التي تنمو معه ويكتسبها من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة به مثـل الحاجـة                 

  ).42: 1990الديب ،() . التقدير و الحب واالحترام والنجاح(إلي 
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أساساً في حياة اإلنسان ومن أجل بقاء نوعـه مثـل الطعـام             ويعتبر إشباع هذه الحاجات     

ومن غير الممكن أن يطلـب مـن اإلنـسان التوافـق            ، والشراب واإلخراج والراحة والنوم     

كمـا ويـرتبط اإلنـسان    ،  والتكيف في ظروف معينة بدون إشباع لهذه الحاجات األساسـية        

اجات االجتماعية مثل الحاجة إلي الحب      بالحاجات الجسمية أيضاً يرتبط بالحاجات النفسية والح      

والتقدير والحاجة إلى النجاح وإن إشباع هذه  الحاجات لها المكانة العالية في عملية التوافـق                 

وبالتـالي  ، فإن لم يتحقق إشباع هذه الحاجات لم ينعم اإلنسان بقدر كافي من التوافق النفـسي           

  ).26 : 1997مياسا ، (نفعالي يكون عرضة للمرض والتوتر والقلق وعدم االتزان اال

  :تأثير الحاالت الجسمية الفسيولوجية على التوافق . 2

تعتبر اإلعاقات الجسمية بأنواعها احد العوامل األساسية في عملية التوافق سـواء كانـت              

اإلعاقة وراثية أو بيئية ، حيث تشير الدراسات إلى أن إمكانية التغير فيمـا بـين األفـراد            

ية تعكس إمكانية التفسير بين األفراد من خصائص عضوية إلى خصائص           للخصائص النفس 

بيولوجية محددة وان المظاهر الجسمية الخاصة التي تكون شاذة عن المألوف تـؤثر فـي               

عملية التوافق فالقصر المفرط أو البدانة الزائدة تجعل الفرد سيئ التوافق ومصدرا لفـشله              

  ).27: 1997مياسا ، ( اجتماعياً

ن الناحية الفسيولوجية فان أي زيادة في إفرازات الجسم الداخلية أو نقصانها يؤدي             أيضا م 

إلى نوع من التوتر والشعور بالقلق وبعضها يؤدي إلى السمنة الزائدة أو النحافة الملحوظة              

وبالتالي فان هذه الخصائص الجسمية لها انعكاس على الخصائص النفسية وبالتالي يكـون             

  . و سيئ التوافق مع نفسه ومع اآلخرينإما حسن التوافق أ

  :الطفولة وخبراتها . 3
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تعتبر سنوات الطفولة األولى من العوامل األساسية في تشكيل شخصية الفرد وفي حصوله             

على اكبر قسط وافر من التوافد السليم وفي مستقبل حياته االجتماعية ولـذلك البـد مـن                 

ات نموه األولى والتي تضمن نموا سـليما        االهتمام الجيد مع الطفل من خالل مراعاة سنو       

  ).79: 1997فهمي ،(محققاً لحاجاته الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية 

هذا له   ولذلك عندما يتعرض الطفل خاصة في سنواته األولى إلى فقدان األب أو األم فان               

يكون فـي   األثر البالغ في رسم شخصيته في المستقبل أكثر من فقدان احد الوالدين عندما              

مرحلة المراهقة لما لهذه المرحلة من فقدان الحنان والعطف من الوالدين والذي يؤثر فـي               

سلوكه وتوافقه وتكوين شخصيته سواء كانت االعتمادية على الـذات أو اإلتكاليـة علـى               

  اآلخرين 

  :األزمات االجتماعية والكوارث. 4

لطالق أو المـوت ، أو      إن األزمات االجتماعية والكوارث كحدوث تـصدع اسـري كـا          

الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين أو الكوارث اإلنسانية مثل الحروب وما ينتج عنـه             

إن هذه التغيـرات إن     ) 1985:عبد الستار، إبراهيم    (من قتل وتشريد وتخريب حيث يري       

كانت مفاجئة أو غير مفاجئة تؤدي إلي تغيرات سلوكية سيئة في حياة األفـراد والجماعـة          

  :وبالتالي تأتي بآثار سلبية مثل 

تخلـق   ظهور بعض االضطرابات النفسية والعقلية للـذين لـديهم اسـتعداد لالضـطراب       

إبـراهيم  (اضطراب تشمل الوظائف البدنية والنفسية واالجتماعيـة المؤقتـة أو الدائمـة             

،1985 :197(.  

زمات التي تتوالى   وفي ظل واقعنا الفلسطيني الحالي وفي ظل الحصار والنكبات واأل              

على شعبنا الفلسطيني وخاصة على المعاقين ومنهم األطفال والشيوخ والنساء والذين يرون          
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بأعينهم القتل والدمار والتشريد والخراب ، فإن مردود ذلك على النواحي النفسية والجسدية             

لـى أن   واالجتماعية لها انعكاساتها على توافقهم وتكامل شخصيتهم وقد أشارت الدراسات إ          

استجابات األطفال للمواقف الصعبة بشكل عام بتماثل ردود فعـل الكبـار حيـث تظهـر               

عالمات التعب واإلرهاق والحزن وفقدان الشهية إضافة إلـى مـشاكل النـوم ومـزاجهم            

المتقلب وفي الغالب ما يؤثر سلباً على حياتهم الدراسية وعـدم قـدرتهم علـى التركيـز                 

  .)3-2: 2001يونيسيف ، (واالنتباه 

نمـوهم  المعاقين لها التأثير السلبي علـى      إذن فان األزمات التي يمر بها األطفال وخاصة         

النفسي وتوافقهم االجتماعي في حاضرهم ومـستقبلهم سـواء كانـت األزمـات طبيعـة               

  .كالكوارث أو اجتماعية كالطالق والوفاة أو إنسانية كالحروب والقتال 

من عوامل التوافق تؤثر في توافق اإلنسان في حياتـه  وهذا يوضح لنا أن العوامل األربعة    

االجتماعية والنفسية على حٍد سواء وتشكل أساساً في الال توافق والال سواء وبالتالي يكون               

  ).172: 1969القوصي ، ( واألمراض النفسية األخرىالتوتر والقلق

التـي مـن شـأنها    مما سبق أنه البد من توفير األجواء المناسبة لألطفـال    يتضح للباحث   

إكسابهم المعرفة والخبرة الحسنة بعيداً عن كل األجواء التي من شأنها أن تسبب لألطفـال               

الخوف والرعب والتوترات و التي من شأنها االختباء في حيز الال شعور وتظهـر مـن                

وحث الكثير من األطباء علـي تـوفير األلعـاب           ، خالل أمراض نفسية تصيب األطفال    

 والخـوف   نل والتي لها األثر البالغ في ترويح األطفال وإبعادهم عن مواط          المسلية لألطفا 

  .القلق 
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  :مجاالت التوافق      

إن مجاالت التوافق  تشمل بعدين رئيسيين وهما التوافق الشخصي أو النفـسي والتوافـق               

  .االجتماعي

  :التوافق الشخصي : أوال

ن مجاالت التوافق حيث انه يعمـل       ويعتبر التوافق الشخصي والمجال األول و األساسي م       

على الصعيد الذاتي للفرد والطريقة التي ينظر بها إلى نفسه التي بين جنبيه والى المجتمـع           

ويتضمن التوافق الشخصي رضا الفرد عن نفسه من خـالل إشـباع الـدوافع    . من حوله   

حـصل الفـرد    في، والحاجات األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية المكتسبة        

علي السلم الداخلي حيث ال صراع داخلي وهذا السلم الداخلي يأتي من خالل القدرة الذاتية               

  ).29: 1977زهران ، . (للفرد ووجود الحوافز الناسبة للمتطلبات الذاتية والشخصية 

أن التوافق الشخصي هو أن يكون الفرد راضياً عن نفـسه            ) : 21: 1970فهمي ، (ويرى  

ا أو نافر منها أو  ساخط عليها أو غير واثق بها وتتسم حياته النفسية بـالخلو             غير كاره له  

  .من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر الذنب والقلق

  :وللتوافق الشخصي الذاتي أبعاد وهي 

الجـسمية   حيث تعتبر صحة الفرد وسالمته من األمراض والعيوب         :التوافق الجسمي . 1

يا من مصادر الصحة النفسية وان وجود عيب أو مرض أخلل في التكوينات             مصدراً أساس 

الجسمية تؤدي إلى خلل في الوظائف الجسمية وتعطل أدائها ، وليس من شك فان الخلـل                
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كلما كان كبيرا كان تأثيره أعمق وأوسع إذ يمتد إلى الوظائف النفسية المختلفة والسيما أن               

تكوين النفسي بل إنهما معاً ويشكالن وحـدة واحـدة          التكوين الجسمي ليس بمنفصل عن ال     

جسمية نفسية وبالتالي فان أي خلل في الجانب العضوي يؤدي إلى خلل في الجانب النفسي               

 ).46: 1996عوض ، ( وكذلك العكس

وهي فكرة اإلنسان عن ذاته وعن قدراته الذاتية ومدى تطابق         : التوافق مع الذات  . 2

ا يدركه اآلخرون فان تطابقت فكرة اإلنسان عن ذاتـه          نظرته عن ذاته مع واقعه كم     

مع فكرته عن واقعه فانه يكون متوافقاُ وسعيداً مع نفسه ومع اآلخرين ، وان كانـت              

نظرته عن ذاته يسودها التضخيم والتهويل على عكس ما يراه اآلخرون فهذا يـؤدي    

وهذا يؤدي إلى سوء    إلى الغرور والكبرياء والتعالي وبالتالي فانه يصطدم مع الواقع          

التوافق االجتماعي ومن هنا فان الفرد المتوافق ذاتياً وال يتعارض مع الواقع يستطيع       

النجاح في إشباع حاجاته وتحقيق رغباته وان الفرد الغيـر متوافـق ذاتيـاً حيـث                

يتعارض واقعياً فهذا ال يستطيع تحقيق رغباته ويفشل في تكوين عالقات اجتماعيـة             

 ).33: 1994،الطيب (ناجحة 

تجد أن من سمات اإلنسان السوي التوافق االنفعالي واالتزان          : التوافق االنفعالي . 3

الوجداني وهذا يمكن الفرد من السيطرة والتحكم على ضبط نفسه وتحمـل مواقـف              

النقد واإلحباط والسيطرة على مصادر القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيداً عـن            

ر التوافق االنفعالي من أهم سمات الشخصية السوية حيـث ال          ويعتب. الخوف والتوتر 

تستفزه األحداث التافهة ويتسم بالهدوء والرصانة العقلية ومواجهة األمـور بتـوازن         

 ).20: 1996دسوقي ، (وضبط لألعصاب 
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  :التوافق االجتماعي : ثانياً 

ن فقد اإلنسان   يعتبر التوافق االجتماعي امتداد طبيعي للتوافق الشخصي والنفسي ، وا         

توافقه النفسي فانه حتماً لن يستطيع التوافق مع الجماعة أو مع أسرته أو مع مدرسته              

ولذلك فان التوافق االجتماعي يتضمن السعادة مع اآلخـرين وااللتـزام بأخالقيـات      

المجتمع ومسايرته للمعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبـل          

عي السليم والعمل لخير الجماعة والسعادة الزوجية مما يـؤدي إلـى            التغير االجتما 

وهذا ما يطلـق عليـه بـالتطبيع        ). 29: 1977زهران ، (تحقيق الصحة المجتمعية    

االجتماعي والذي يتمثل في قدرة اإلنسان على الحياة في ظل الجماعة وان التطبيـع           

ت هـذه العالقـات فـي       االجتماعي والتي تعيش فيها الفرد ويتفاعل معها سواء كان        

مجتمع األسرة أو المدرسة أو الرفاق أو المجتمع الكبير والذي يحدث في هذه الناحية              

ذو طبيعة تكوينية الن المجتمع يكسب الفرد العـادات والتقاليـد الـسائدة والتقبـل               

  ).23: 1970فهمي ، (للمعتقدات 

  :أبعاد التوافق االجتماعي 

  :التوافق األسري .1

نواة األولى التي يعيش في كنفها الطفل والتي تسعى إلى تحقيق األمن            تعتبر األسرة ال  

والطمأنينة ألفرادها وتغرس فيهم المودة والرحمة وان غاية الحيـاة األسـرية هـي        

المودة والرحمة والتوافق وعدم التنافر ، ومن هنا فإن التوافق األسري يعنـي مـا                

االنفعاالت والمـشاحنات سـواء     بداخل األسرة من تناغم وانسجام وخلو األسرة من         

كانت على مستوى اآلباء أو مستوى األبناء وبقـدر مـا تكـون ظـروف التنـشئة             

االجتماعية في األسرة سليمة وفي جو نفسي واجتماعي يتـسم باألمـان والتماسـك              
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والتضامن بقدر ما يكون ذلك عامال محددا لتكيف الطفل فيما بعد ، وإمـا إذا كانـت       

وك العدواني والتوتر والقلق فمن شأن األطفال أن ينشئوا في جو           األسرة يسودها السل  

يسوده االضطراب وعدم التكيف األسري مما يغرس فيهم االنحراف والشذوذ وعدم           

  ).26: 1970فهمي ، (االستقرار وهذا بسبب العثرات االجتماعية 

  :التوافق المدرسي. 2

 فهي النواة األساسـية الثانيـة   تعتبر المدرسة المحضن الثاني في األهمية بعد األسرة    

والتي تساهم في تشكيل شخصية الفرد وتؤثر في سلوكه تأثيرا كبيرا والبد أن تكون              

العالقة المتبادلة بين الفرد والمدرسة عالقة توافقية ايجابيـة ويعـد الفـرد متوافقـاً               

               مدرسياً إذا كان في حالة رضا عن انجازه األكاديمي مع رضا المدرسة عنه سـواء

في أدائه األكاديمي أو في عالقاته المدرسية من مدرسين وزمالء وعاملين والتوافق            

االجتماعي المدرسي السوي له اآلثار االيجابية التي تعود على الفرد بالسعادة والتعلم            

الجيد لألنماط السلوكية المقبولة والمهارات التي تسهل وصوله إلى عالقات اجتماعية           

فق المدرسي مؤشرات تتمثل في بناء الفرد عالقات حميمة مع          ناجحة ، كما وان للتوا    

األصدقاء واألقران في المدرسة ومدى شعوره باالحترام بينهم وتنمية الشعور بالثقة            

بالنفس وباآلخرين وتعاونه ومشاركته في أنشطة المدرسة المختلفة كذلك فان التوافق           

ياته النفسية والمدرسية وعلـى  المدرسي السيئ على الفرد فان ذلك يؤثر سلباً على ح      

عالقاته االجتماعية وبالتالي فانه يصبح فردا منبوذاً بين اقر وهذا يؤدي إلـى سـوء      

  ).186:1986دمنهوري ،(التوافق الدراسي والمدرسي 
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  : التوافق المجتمعي. 3

ويقصد به تلك التغيرات التي تحدث في سلوك الفرد وفي اتجاهاته أو عاداته بهـدف          

 للبيئة وإقامة عالقات منسجمة معها إشباعا لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة ،            مواءمته

فعندما يشعر الفرد باألمان في المجتمع الذي يعيش فيه فإنه يكون سعيداً آمناً وتتهيـأ               

له الفرص لتعلم األنماط االجتماعية المقبولة والمهارات التي تسهل له وصوله إلـى             

 عن نفسه فكرة مناسبة نتيجة تقبل اآلخـرين لـه ،            عالقات اجتماعية بارزة ويكون   

ويساعده ذلك في أن يكون حراً في أن يواجه انتباهه إلى العالم الخارجي وان يهـتم                

باألشــخاص واألشــياء الخارجــة عنــه ويحقــق مــا يتوقعــه المجتمــع منــه           

  ).157: 1987الشرقاوي ،(

  : التوافق االنسجامي. 4

فالبيئة المادية هي كل ما يحـيط  ) المادية واالجتماعية(ئته الخارجية وهو توافق الفرد مع بي 

بالفرد من عوامل مادية كالطقس والجبال واألنهار وغيرها ، بينما البيئة االجتماعية فهـي              

كل ما يسود المجتمع من قيم وعادات وتقاليد ودين عالقات اجتماعية تـنظم حيـاة الفـرد           

   .داخل الجماعة

 مجاالت التوافق النفسي واالجتماعي وغيرها من مجاالت التوافق       أن  يتضح للباحث   

وانظر لو كانت التوترات تـسكن      ، متداخلة يبعضها البعض وال يمكن الفصل بينهم        

لـو  ، والعكس صـحيح    ، الفرد من داخله فكيف ستكون طريقة تعامله مع اآلخرين          

" ،ع نفـسه وذاتـه      كانت التوترات والقلق تسود الفرد فكيف ستكون طريقة تعامله م         

ولذلك ير الباحث أن التوافق وبكل مجاالته وأنواعـه         " بالتأكيد فاقد الشيء ال يعطي    
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ومن هنا ال بد مـن      ، مهم للغاية في استقرار النفس البشرية ومحيطها علي حٍد سواء         

  .توفير المناخ اإليجابي والفعال للفرد وخاصة المعاق بغض النظر عن نوع اإلعاقة 

  :  الدفاعية للتوافق األساليب    

يعيش الفرد حياته الطبيعية بأمان واطمئنان مشبعاً حاجاته ودوافعه عن استـشارتها            

ويؤجل إشباع بعض هذه الحاجات والدوافع لسبب أو ألخر لحين تمكنه من إشباعها             

وقد يلغي أو يعطل إشباع دوافع أخرى لعدم إمكانيته إشباعها وقد ينشاً عن تعطيـل               

اع هذه الدوافع إلى شعور اإلنسان باإلحباط والفشل ويتولد عنده  القلق            أو تأجيل إشب  

والتوتر والصراع فيلجأ ال شعورياً إلى بعض الحيل الدفاعية لتنفس عـن اإلنـسان              

بعض مظاهر دوافعه التي ال يمكن إشباعها ، وسوف يـستعرض الباحـث بعـض               

  :الحيل الدفاعية وهي على النحو التالي

  Repression ) : (الكبت . 1

يعتبر الكبت اآللية الدفاعية األساسية التي تلجأ إليها األنا بطريقة ال شعورية من اجل              

مواجهة أنواع الصراع والذي قد يؤدي مكاشفتها بها إلى إيذائها وتستبعد عن طريق             

هذه العملية تلك الرغبات والمحفزات واألفكار التي تتعارض  مع مفهوم الفرد عـن              

ها  إلى الالشعور من اجل تجنب الفرد مشاعر القلق واأللم وان أهم             نفسه وذلك يدفع  

الرغبات التي تتعرض للكبت الجنسية غير المشروعة والرغبـات العدائيـة اتجـاه             

اآلخرين وخاصة اتجاه الوالدين واألصدقاء والمقربين ألنهـا رغبـات محرمـة أو             

  سخيفة وغير منطقية تفسد عالقة الشخص بنفسه وغيره 
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ا يقوم الفرد بأبعاده إلي حيز الالشـعور ويحـاول أن يتناسـاها اإلنـسان                  ومن هن 

  ).61-60: 1986محمد ومرسي ، (

  : )projection(اإلسقاط . 2

وهي إحدى الحيل الدفاعية الالشعورية والتي تهدف إلى إلصاق ما في داخل الفـرد              

 األنـا إلـى   من صفات أو مشاعر أو دوافع أو رغبات أو أفكار غير مقبولة من قبل 

أشياء أو أشخاص خارجين ويقوم الفرد بإلصاق صفة من صـفاته الـسيئة والغيـر            

مرغوب بها لآلخرين كوسيلة للتخلص منها وذلك عبر شخص أو شيء معين بهدف             

طرد األفكار والمشاعر التي ظهرت في شعور الفرد والتي من شأنها أن تسبب لـه               

  ).379: 1990كفافي ،(لذات لديه الكدر والشعور باالمتهان والحط من قيمة ا

 ) :(Identificationالتوحد أو التقمص . 3

وهو عكس اإلسقاط فبينما يسعى الفرد في اإلسقاط للتخلص مـن الـصفات الغيـر               

مرغوب بها لدى اآلخرين ويلصقها بغيره ، فان الـتقمص هـو امتـصاص الفـرد        

وهنا يشبع حاجاته في    للصفات المرغوب بها والمحببة لدي اآلخرين ويلصقها بنفسه         

تقدير الفرد  ذاته وتوكيدها ، كما ويقوم الفرد بجمع الصفات الجميلة ويتوحد ويندمج              

  ).39: 1997زهران ، (معها ويمثل في شخصيته شخص أخر أو جماعة أخرى 

 : ( Rationalization )  التبرير .4

ـ             باب الحقيقيـة   وهذا ميل ال شعوري يقوم به الفرد الختالق أسباب وهمية غير األس

صماء على الـسواء ،     ذاتها وتكون شائعة بين المرضى األ     وهذا يكون خداع النفس ل    

فعندما يواجه الفرد موقفاً ال يستطيع فيه التصرف بشكل عـادي ويـذكر األسـباب               
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الحقيقية فيفقد احترامه وتقديره لذاته فانه يقوم باختالق أسباب كاذبة ليخفـف الفـرد              

  ).202-201 :1990الديب ،(البعد عن إحراج نفسه عن نفسه لوم اآلخرين و

  : )denial( اإلنكار . 5

وهو أن يقوم الفرد بادعاء بعدم وجود العائق أو الصراع أو اإلحباط حتى ال يتهـدد                

فاإلنكار هو تغطية وتعميـة  . تقدير ذاته وبهذا يخفض توتره وقلقه ويشعر باالرتياح        

ن الناس وخاصة األطفال علـى المـستوى        للواقع وخداع للنفس وهو حيلة شائعة بي      

الالشعوري فمثالً األم شديدة التعلق بابنها وتميل إلى إنكار أي عيب أو نقص فيـه ،                

كما أن الفرد نفسه يميل إلى إنكار أوجه القصور والعيوب من نفسه حتى يبتعد عـن                

  ).378: 1990كفافي ، (الفشل 

   sublimation ) : ( اإلعالء أو التسامي.6

قصد به االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها المجتمع وتصعيدها إلى مـستوى أعلـى               وي

  ).39: 1997زهران ، (وأسمى والتعبير عنها بوسائل مقبولة اجتماعياً 

اإلعالء حيلة دفاعية ناجحة ومقبولة ألنـه يهـتم بتحويـل           ) 1990:كفافي  (ويعتبر  

شـباعها قيـوداً إلـى أهـداف        الطاقة النفسية المرتبطة بدوافع يضع المجتمع على إ       

وانجازات أخرى يقبلها المجتمع بحيث تصبح هذه الدوافع التي يعتبرهـا المجتمـع             

دوافع جنسية أو عدوانية  إنها لم تعد كذلك تشكل خطـراً علـى الفـرد وال علـى                   

اآلخرين ولم تعد تثير القلق لدى الفرد بل وأصبحت سلوك مقبـول اجتماعيـاً بـل                

  ).369: 1990كفافي ، (وكاً إبداعيا ملفت للنظر ويتعدى ذلك ليكون سل
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  :( Compensation )التعويض . 7

وهي عملية نفسية وحيلة دفاعية توافقية يلجأ الفرد إليها بقصد التغلب على الـشعور              

بالضعف والعجز والدونية وعدم القدرة بحيث يعمد الفرد إلى انجاز التفوق والنجـاح    

خر من السلوك وهذا هو إخفاء الصفة الغير مرغـوب      في ميدان أخر أو إتباع نمط أ      

  ).47: 1994عيسوي ، (بها تحت ستار صفة مرغوب بها 

 ( Regression ) :النكوص . 8

وهي عملية تقهقر تصيب الفرد فيرتد رجوعاً إلى الوراء والى مرحلة سابقة ويحدث             

ن داخلـه وقـد     عادة عندما يواجه الفرد موقف يشعر فيه تهديد لذاته ويكون نابعاً م           

يكون نابعاً من الخارج من عوائق بيئية يشعر الفرد أمامها بالعجز والضعف فيلجـأ              

إلى تصرفات سلوكية غير ناضجة وال تناسب المرحلة العمريـة التـي يمـر بهـا                

والنكوص هو بمثابة رجوع وارتداد إلى مرحلة عمرية سابقة يسلك الفرد سـلوكيات           

توافق وخاصة عندما يواجه الفرد موقف محـبط   غير ناضجة بهدف تحقيق األمن وال     

  ).41: 1997زهران ،(يعجز عن تخطيه 

 :Displacement )  (اإلبدال أو اإلزاحة . 9

وهو إعادة توجيه االنفعاالت المحبوسة نحو أشخاص أو موضوعات أو أفكار غيـر         

األشخاص أو الموضوعات األصلية الحقيقية التي سببت االنفعال وعادة مـا يكـون             

دفاً آمناً من الهدف األصلي ويتم اإلبدال أو اإلزاحة بسبب قوة المـصدر األصـلي       ه

وعدم تمكين الفرد من التعامل معه مباشرة فمن يحبط من رئيسه قد ينـزل العقـاب                

بأحد أفراد أسرته ، والطالب الذي يعاقب من مدرسه فيقوم بإيقاع العقاب على أخيـه        

بالشعب  الفلسطيني من عقاب وحصار وقتـل        األصغر منه كما تفعل إسرائيل اليوم       
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ــة                   ــة األلماني ــن النازي ــذبت م ــت وع ــرت وقتل ــا قه ــدعي أنه ــشريد وت وت

  .)378: 1990كفافي ، (

 :Withdrawal )  (االنسحابية  . 10

واالنسحاب هو الهروب واالبتعاد عن عوائق إشباع الدوافع والحاجات ومن مصادر           

  :ف اإلحباط والصراع الشديد واالنسحاب يأخذ صورتين هماالتوتر والقلق ومن مواق

فالفرد الذي يجد الصد وعدم التقبل من الناس يبتعـد عـنهم             : الهروب من الموقف  

  .ويفضل الوحدة والعزلة والذي يخاف من الفشل يبتعد عن التحديات والمنافسة

الـصعبة فانـه    فعندما يشعر الفرد بعدم الكفاءة في المواقف         : الخضوع واالستسالم 

 يخضع لآلخرين ويصبح اتكالياً ضعيف الشخصية سهل االنقياد واالستسالم 

كما ويعاني الفرد المنسحب من تأخر في نضوج الشخصية ومن شـعوره بـالنقص              

ويكون هادئ منطوي على نفسه خجول وسريع البكاء وال يثق بنفسه وال بـاآلخرين       

  ).165: 1986محمد ومرسي ، (

 :Dreamsاألحالم . 11

تعتبر األحالم إحدى الوسائل األساسية التي يلجأ إليها الفرد إلشباع دوافعه التي تلـح       

على طلب اإلشباع خاصة إذا كان هذا اإلشباع مستحيالً في عـالم الواقـع ، ففـي                 

األحالم يرى الفرد دوافعه وقد تحققت في صورة حدث يتم أو خبرة يعيشها في الحلم               

  في ضرب من الخيال يلجـأ إليـه الفـرد     Day dreams، أما في أحالم اليقظة 

والوظيفة األساسية ألحالم اليقظة هي وسيلة دفاعية تحققه في الخيال ما لم يـستطع              
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تحقيقه في الواقع وهي ترتبط مباشـرة بكميـة اإلحبـاط التـي يواجههـا الفـرد                       

  ).388- 387: 1990،كفافي (

إنمـا  ، يلجأ إليها الفرد عند مواطن الحرج     أن األساليب الدفاعية التي     يتضح للباحث   

وتجد اليـوم أن    ، جاءت لتنقذ الذات للفرد وبطريقة الإرادية من أجل الحماية للذات           

الكثير من األفراد يقعون فريسة الحيل الدفاعية ولكن ال بد للفرد أال يستسلم لهـا وال          

وهناك بعض الحيل ، يطلق العنان لها ألنها تتعارض مع الدين اإلسالمي ومع الواقع         

والتي ينزع الفرد إلي    " التسامي أو اإلعالء  " الدفاعية التي من شأنها خدمة الفرد مثل        

االرتقاء بذاته وتنمية قدراته وهذا من رأي الباحث ال بأس به خير من أن يقع فريسة               

وهناك التوحد اإليجابي للطفل الذي يتعلم السلوك الحسن من والديه ومـن         . المرض  

وأيضاً التعويض الحسن والمقبول مثل أن      ، يه وهذا من رأي الباحث ال بأس به         معلم

وتجد الكثير مـن  ، يقوم الفرد بالزواج الشرعي خير وأفضل من الوقوع في الحرام           

المعاقين حركياً ممن يقومون بالتعويض عن النقص الذي حل بهم بـسبب اإلعاقـة              

ة النقص الذي يعاني منـه المعـاق        فيلجئون إلي احتراف حرفة معينة من أجل تغطي       

  .بل هو عين التوافق المطلوب، وهذا من رأي الباحث ال بأس به 

  :التوافق من المنظور اإلسالمي   
ـ  ال العطاءهدف إلى تنمية الفرد وجعله قادرا على        ي النفسي   التوافقإن   عالقـات  ب ه  مثمر وربط

يش في سالم وسعادة مع نفـسه وذويـه         التمتع بإرادة ثابتة وعقيدة مثلى ليع      سوية مع الغير مع   
وإن الصراعات الباطنية التي يخوضها المرء طيلة حياته من شـأنها             ،والمجتمع بصفة عامة  

 بصفة مرضية وأخطر الصراعات تتمثل      فيهاأن تتسبب في اضطرابات نفسية شديدة إن لم يقع          
طرق والحيل المـستعملة    في األنانية المفرطة والرغبات الملحة لتحقيق الشهوات مهما كانت ال         

  على أن الخطأ هو في الذنب واأللم الـذي          المسلمون لهذا الغرض وقد أجمع الكثير من العلماء      
  .غير محمودة اإلنسان نتيجة ما ارتكبه من أعمال سيئة ويقع فيه



 54

لعقدة كعنصر أساسي لتكوين األمراض العصبية باعتبار أن مظاهر سوء التوافـق     اوتعتبر هذه   
   .ل أمراض الضمير بل هي حيلة دفاعية للهروب من تأنيب الضميرالنفسي تمث

 والـشعور بالـذنب والخطـأ أو        توتر األعراض النفسية المرضية مشاعر القلق وال       ومن أهم 
 العـادات والتقاليـد   الظلم والسلوك المضطرب والمنحـرف الخـارج عـن          والعدوان  العكس  

   .االجتماعية

فمدرسـة  ، التحليل النفسي مدرسة ي تقوم بين القيم الدينية وومن هنا نفهم الروابط والفوارق الت    
 سيطرة الغرائز الجنسية في كـل       من خالل  تشير إلي الطريق للتوافق النفسي       التحليل النفسي 

 اإلسـالمية  بينما تحث القيم      ،  في مفهومها السطحي الشائع     الحاالت، ولربما تشجع على ذلك    
   .ها بسيطرة النفس الفاضلة الضمير وهو األنا األعلىعلى التحكم في الدوافع والتغلب علي

 النفـسي وهـو    توافقونفهم إذن كيف الدين اإلسالمي كثيرا ما يكون وسيلة لتحقيق اإليمان وال           
إيمان وأخالق وعمل صالح وهو الطريق إلى سيطرة العقل وإلى المحبة والسبيل القويم إلـى                

   .سالمالقناعة واالرتياح والطمأنينة والسعادة وال

وقد كتب وحلل وألف الكثير من األطباء والعلماء المسلمين في مجال السعادة النفسية، وإن كل               
المذاهب الفلسفية اإلسالمية التي تعرضت إلى فهم الروح وتحليل جوهرها وماهيتها قـد أتـت           
 .كما هو معلوم بتعاليم قيمة لتحقيق االطمئنان لألفراد والجماعـات، عبـر الزمـان والمكـان        

ولنذكر إجماال هنا تعاليم الخلفاء الراشدين ورجال التصوف وأعالم الفلسفة والفقـه والمنطـق              
اإلسالمي الذين أصبحت تحاليلهم قدوة للنهضة الفكرية بـالغرب أمثـال الكنـدي والفـارابي               
والرازي وابن سينا والغزالي وابن شد وابن النفيس وإسماعيل الجرجاني وابن رشـد وابـن                

  . الجزار ومحمد الصقلي وغيرهم العربي وابن
   : طريقة العالج الديني.ا

" العالج النفـسي  "  روحية سماوية مقابل   مبادئالذي يقوم على    " العالج الديني   " يضع البعض   
الدنيوي الذي يرتكز على السعادة في دار الدنيا بكل جوانبها المادية  ويقـصد بـذلك طـرق                  

   . وضعها البشر ولو كانت نفسية المصدر واألهدافالعالج التي تقوم على أساليب ومفاهيم

 يوفر األمن الذي قد ال تستطيع أساليب علم النفس المعاصـر أن تـوفره ،           ديننا اإلسالمي لكن  
ومع ذلك ففي طرق العالج النفسي الدنيوي نجد بعض أعالمه يؤمنون بأن الدين عامل هام في                

 أهمية الدين وضرورة إعادة فرص اإليمـان         "جكارل يون "فقد أكد   . إعادة الطمأنينة إلى النفس   
ومـن  .  أهمية تدعيم الذات األخالقية على هذا األسـاس " ستكيل"والرجاء لدى المريض، وأكد    



 55

ويقوم علـى معرفـة     .  النفسي الديني أسلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم       توافقذلك يصبح ال  
   . الروحية واألخالقية العقائديةالمبادئالفرد لنفسه حسب 

 النفسي الديني ككل العالجات النفسية بمثابة عملية يـشترك فيهـا المعـالج                ذلك ألن العالج  
   : العالج الديني على أساسيسير   ووالمريض معا

 المريض يزيل مـشاعر     اعترافلذا   ، وهو يتضمن شكوى النفس طلبا للغفران     :   االعتراف .أ
    .لنفس المضطربة ويعيد إليها طمأنينتهاطهر ايالخطيئة واإلثم ويخفف من عذاب الضمير فُ

 الذي تحرر من ذنوبه فيشعر الفرد بعدها        المخطئوهي تناشد المغفرة وتمثل أمل      :   التوبة .ب
   .بالتفريغ النفسي واالنفراج

   .علم وحال وفعل: لها أركان ثالثة) في إحياء علوم الدين(والتوبة كما يقول الغزالي 

، والفعـل هـو     ، والحال هو الشعور بالذنب      المخالف ألمر اهللا   فالعلم هر معرفة ضرر الذنب    
قل يا عبادي الذين أسرفوا على { :  ويقول اهللا عز وجل .ترك الذنب والنزوع نحو فعل الخير      

   .}أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 

   "رحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لهالتائب حبيب ال" ويقول رسول اهللا  

ومعناه الوصول بالمريض إلى فهم أسباب شقائه ومـشكالته النفـسية وإدراك            : االستبصار .ج
الدوافع التي أدت به إلى حالته المضطربة وفهم ما بنفسه من خيـر وشـر، وتقبـل المفـاهيم            

   .الجديدة مستقبال بصدر رحب ، ويعني هذا نمو الذات البصيرة

ومن خالل ذلك يتم تقبل الذات وتقبل اآلخرين والقدرة على          :   اكتساب اتجاهات وقيم جديدة    .د
تحمل المسئولية وعلى تكوين عالقات اجتماعية مبنية على الثقـة المتبادلـة والقـدرة علـى                 
التضحية وخدمة اآلخرين، وكذلك اتخاذ أهداف واقعية وإيجابية والحياة مثـل القـدرة علـى               

  . ل المثمر واإلنتاجالصمود والعم

  :مظاهر التوافق في اإلسالم 

 لنـا هـو موالنـا وعلـى اهللا      قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا " : قال تعالى : اإليمان بالقدر . 1
وهنا ينبغي أن يفسر هذا القول دوما بصفة إيجابية كحـث علـى قبـول               " فليتوكل المؤمنون   
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س والوهن واالنهيار أو دون االلتجاء إلى       المصائب بصدر رحب دون االلتجاء إلى مظاهر اليأ       
   .السلوك العدواني المعاكس أو التهجمات المفرطة التي ال يحمد عقباها

 تتجلـى حريـة       وهنا   ، " بل اإلنسان على نفسه بصيرة       ": قال تعالى :  مسئولية االختيار  .2
   .سية المعاصرةالفرد في اختيار مواقفه وسلوكه بكل دراية وهو هدف عديد من العالجات النف

فتعالى اهللا الملك الحق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقـضى            : (قال اهللا تعالى  :   طلب العلم  .3
   .، ويتضمن ذلك قابلية المؤمن للتوعية واإلرشاد) إليك وحيه وقل رب زدني علما 

دق فـضيلة  والص) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين : (قال تعالى :   الصدق .4
   .. النفس إلى حد بعيدلتوافقهامة جدا يرتكز عليها 

وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الـذي            (قال اهللا تعالى    :  التسامح   . 5
    .تياح  االر النفس ونيللتوافق، والتسامح من الفضائل الهامة } بينك وبينه كأنه ولي حميم 

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن             (: قال تعالي :  األمانة. 6
   ) .تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا 

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في األرض يـرحمكم         : "  قال رسول اهللا  :  الرحمة   .7
بير في سلوك األفراد األسوياء والمرضـى       وهذه الخصال الحميدة لها وزن ك     " من في السماء    

في آن واحد، ولنذكر هنا بطاعة الوالدين والعناية بهما وبـضرورة حـسن معاملـة األوليـاء       
   .ألبنائهم ولذويهم على أسس المحبة والرحمة

إنما المؤمنون إخوة   : ( وقال أيضا   )وتعاونوا على البر والتقوى     : (قال اهللا تعالى  :  التعاون   .8
 وفي ذلك أعظم العبر وأسمى التعاليم للتوافق        ، بين أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترحمون        فأصلحوا

   .األسري واالجتماعي الذي ترتكز عليه قواعد الصحة النفسية

وهي من أفضل الخصال البشرية التي تنهي عن التناطح العنيـف نحـو تحقيـق              :  القناعة .9
قيم التنافس القاسي الذي ال رحمة فيـه ألحـد أمـا            السعادة المادية التي ال حد لها ، والتشبع ب        

القناعة فهي تعالج االضطرابات النفسية الناجمة عن الحقد والغيرة وكراهية الغيـر ، بـصفة                
   .عامة
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) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصابرين            : (قال تعالى :  الصبر .10
ن عبرة فائقة في هذا الصدد حيث تتكاثر األمثلة في مجـال      ، ويا لها م   )وبشر الصابرين   (.... 

   . النفسي التي تبرهن على أهمية الصبر والتحكم في النفس على هذا األساستوافقال

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنـة هـي   : ( قال تعالى :   العفـة  .11
   .ختلف أنواعهاومن هنا يتجنب الفرد الشر والرذائل على م) المأوى 

المؤمن القوي خير وأحب إلـى اهللا مـن المـؤمن    " قال رسول اهللا   :  القوة والـصحة  . 12

  ". لم يضع داء إال وضع له دواء  إن اهللا: " وقال" الضعيف 

  ) :الداخلي الخارجي(مركز الضبط : ثانياً  

بداية خلـق الكـون   الضبط نظام كوني تنتظم به العالقات وتتمدد في ضوئه األدوار وبه كانت           
ومجراته ، والضبط نظام يشمل كافة المخلوقات إبتداء باإلنسان وانتهاء بالجمادات والنباتـات             

  :والحيوانات وسائر المخلوقات ، ولكون اإلنسان أكرم هذه المخلوقات قال تعالى 
زقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ور ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر" 

نموإلى جانب التكريم كلف بحمل األمانة وأول من حملها هـو آدم عليـه   "  خَلَقْنَا تَفِْضيالً م ،
السالم وذريته من بعده وتشمل سائر التكاليف الشرعية وما أؤتمن عليه من حفـظ المـال أو                  

مل ، فحملها بتبعتها من ثواب وعقاب ألنه كان ظلوماً لنفـسه يوردهـا               القول أو عرض أو ع    
موارد السوء جهوالً بعواقب األمور ، وكان من أول إشارات الضبط لإلنسان هـو نهـي اهللا                 

وقُلْنَا يا آدم اسـكُن     :" سبحانه وتعالى أبينا آدم عليه السالم من االقتراب من الشجرة لقوله تعالى             
وزغَداًَأنتَ وا ركُالَ ِمنْهنَّةَ والْج كج ةَ فَتَكُونَا ِمنرـِذِه الشَّجا هبالَ تَقْرا وثُ ِشْئتُميح 34:البقرة" ( الْظَّاِلِمين (

ويكون بذلك الضبط أساس رئيسي في خلق الخلق وعليه يدور محور االبتالء واالمتحان فـي               
بقى على البناء االجتماعي من خالل أشكال القوى ذات         الحياة الدنيا ولذلك فالضبط أهم وظيفة ت      

التأثير الفعال التي تعمل على تدعيم التماسك االجتماعي وضبط سلوك األفراد من خالل القـيم               
والمعايير ويتميز الضبط الذي يقره اإلسالم بخصائص فريدة عن تلك الضوابط التي توجد في              

ع اإلسالمي يستمد سلطته من اهللا سبحانه وتعـالى         فالتشري. بعض الشرائع أو القوانين الوضعية    
ويعتمد في سلطته وضوابطه على وازع الضمير في النفس اإلنسانية ويعمل كوجه لإلنسان في              
. تصرفاته فيكون الضمير على يقظة في جميع األوقات بأنه مراقب إلهياً في الـسر والعلـن                 
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ِبذَاِت  واللَّه عِليم ۚ تُعِلنُون الَْأرِض ويعلَم ما تُِسرون ومايعلَم ما ِفي السماواِت و: " لقوله تعالى 
  ).4:التغابن " (الصدوِر

  :وإن من أهم هذه المصطلحات الخاصة بالضبط ما يلي

  :تعريف مركز  الضبط  .1

يقصد به الدرجة التي عليها يدرك الفرد أن المكافأة أو التدعيم تتبع أو تعتمـد علـى           

كه ومواصفاته في مقابل الدرجة التي يـدرك الفـرد أن المكافـأة أو التـدعيم                سلو

مضبوطة أو محكومة بقوى خارجية وربما تحدث مستقلة عن سلوكه ، أي أن مركز              

الضبط هو مدى إدراك الفرد بوجود عالقة سببية بين سلوكه وبين مـا يتلـو هـذا                 

  ).102: 2001درويش ، (السلوك من مكافأة أو تدعيم 

بأنه إدراك الفرد لموقع القوى التي تـتحكم   " )79: 2002يعقـوب ،  (ما ويعرفه  وك

بالتعزيز ، سواء كانت هذه القوى تقع داخل الفرد ويكون مسئوالً عنها ويتحكم فيهـا          

، أو خارجة عنه وال يمكن التحكم فيها وينظر إليه من منظور تعليمي وهـي مـدى             

 إلى تعزيز وطبيعة الموقف النفسي ، لذلك        توقع الفرد الحتمال أن يؤدي ذلك السلوك      

  .فإن التنبؤ بالسلوك يتطلب معرفة هذه المتغيرات 

  ) : الداخلي( تعريف مركز الضبط . 2

إدراك الفرد للتدعيم على انه يتبع بعض السلوكيات الصادرة منه وأنـه            " ويقصد به   

  ).102: 2001درويش ، " .(يعتمد على سلوكه أو مواصفاته الثابتة نسبياً 
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بأنه اعتقاد الفرد إلى أن أي حدث أو فعل أو           "  )84: 2002يعقوب ،   (كما ويعرفه   

وهو يرجع هذه األفعال لمـا   ، ما سوف يحدث يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأفعاله         

  .بذله من جهد وما أظهره من مهارة عالية سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية 

  :لضبط الداخليالتعريف اإلجرائي لمركز ا

يعتمد علـى  إدراك الفرد للتدعيم على أنه يتبع بعض السلوكيات الصادرة منه ، وأنه          

  . أو مواصفاته الثابتة نسبياًسلوكه

  ) :الخارجي(تعريف مركز الضبط . 3

يقصد به إدراك الفرد للتدعيم على أنه يتبع بعض السلوكيات الصادرة منه ولكنه ال               

 بل يعتمد على الحظ أو الصدفة أو القدر أو كأنه تحت تحكم             يعتمد كلياً على سلوكه ،    

آخرين أقوياء أو كأنه ال يمكن التنبؤ به بسبب التعقيـد الـشديد للقـوى المحيطـة                 

  ).102: 2001درويش ،.(بالفرد

بأنه اعتقاد الفرد أن ما حدث له في مواقـف          )  " 84: 2002يعقوب ،    (كما ويعرفه 

في هذه المواقف ، بل هو مرتبط بـالحظ أو القـدر أو   معينة ليس مرتبطاً بما يفعل     

بسبب تدخل آخرين ويرجع نجاحه أو فشله في حقيقة األمر إلى عوامل خارجيـة ال             

  ".تخضع إلرادته 
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   :التعريف اإلجرائي لمركز الضبط الخارجي 

ال يعتمـد  إدراك الفرد للتدعيم على أنه يتبع بعض السلوكيات الصادرة منه ولكنـه      " 

، بل يعتمد على الحظ أو الصدفة أو القدر؛ أو كأنه تحـت تحكـم                على سلوكه  كلية

  ".آخرين أقوياء، أو كأنه ال يمكن التنبؤ به بسبب التعقد الشديد للقوى المحيطة بالفرد

  : تعريف الضبط . 4

الطريقة التي يدرك بها الفرد أحداث التعزيز التي تحدث لـه فـي             " ويقصد بالضبط   

  .)102: 2000،بركات " ( حياته 

بأنه اعتقاد الفرد بأنه يـستطيع أن يحـدد   ")   194:1984، أبو ناهية (كما ويعرفه 

وأنها تتقرر دائماً بأفعالـه    ، لدرجة كبيرة ما الذي سيحدث في حياته أو بيئته المحلية           

وأنه قـادر   ، الخاصة وقدراته وأنه يستطيع تجنب األحداث السيئة التي تواجهه فيها           

صالحه الشخصية وحصوله علي ما يريد ويرجـع ذلـك إلـي عملـه            علي حماية م  

  " .وجهده

  : تعريف الضبط الشخصي. 5

يقصد به إلى اعتقاد الفرد بأنه يستطيع أن يقرر األحداث االيجابية أو السلبية فـي                "

بيئته أو عالمه الخاص ، وان هذه األحداث نتيجة منطقية لإلعمال أو األفعال التـي               

شير إلى شعوره بالتمكن والفعالية للسيطرة على بيئته إلـى اعتقـاده       يقوم بها ، كما ي    
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بان هناك عدالً وإنصافاًً في البيئة المحيطة وبالتالي يقبل المسئولية الشخـصية عـن       

  ).15: 1984أبو ناهية ،". (األحداث في بيئته أو عالمه الشخصي 

  :تعريف الضبط االجتماعي. 6

اف السائدة والتي يضيفها المجتمـع علـى الفـرد            ويقصد به العادات والقيم واألعر    

حتى يتكون لديه الضمير كضابط داخلي يمنع الشخص من االنغماس في االنحـراف          

  ).42: 1984أبو ناهية،. (

  ) :  الخارجي-الداخلي (التعريف اإلجرائي لمركز الضبط. 7

يعتمـد علـى   بأنه الدرجة التي عليها يدرك الفرد أن المكافأة أو العقـاب            "  يعرف  

سلوكه هو ومواصفاته ، في مقابل الدرجة التي عليها يدرك الفـرد أن المكافـأة أو                

أي . وى خارجية ، وربما يحدث مستقل عن سـلوكه        ـالعقاب مضبوط أو محكوم بق    

هو مدى إدراك الفرد بوجود عالقة سببية بين سلوكه وبين ما يتلو الـضبط    مركزأن  

  . "هذا السلوك من مكافأة أو عقاب 

  :خصائص ذوي مركز الضبط الداخلي 

وهم األفراد الذين يعتقدون أن بمقدرتهم السيطرة علي سلوكهم وعلي المتغيرات التي            

  : ويتميزون أيضاً باآلتي ، تواجههم ويتبع ذلك إيمانهم بإمكانية التنبؤ بنتائج سلوكهم 

مفيـدة لـسلوكهم   كثرة حذرهم وانتباههم للنواحي المختلفة التي تزودهم بمعلومات      . 1 

  .المستقبلي
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  .أخذهم خطوات تتميز بالفاعلية والتمكن لتحسين حال بيئتهم. 2   

  .يضعون قيمة كبيرة لتعزيزات مهاراتهم ويكونون أكثر اهتماماً بقدراتهم وبفشلهم أيضاً . 3  

  .يقاومون المحاوالت المغرية للتأثير عليهم. 4  

 :خصائص ذوي مركز الضبط الخارجي  

 األفراد الذين يعتقدون بسيطرة الحظ والصدفة واآلخرين األقويـاء والظـروف            وهم  

ويتميـزون  ، علي متغيرات حياتهم ويتبع ذلك عدم قدراتهم علي التنبؤ بنتائج سلوكهم            

  :أيضاً باآلتي 

  .يمتلكون سلبية  عامة وقلة في المشاركة واإلنتاج. 1

  . وراء الضبط الشخصييرجعون الحوادث اإليجابية أو السلبية إلى ما. 2

  .يفتقرون إلى اإلحساس بوجود قدرة داخلية. 3

تنخفض لديهم درجة اإلحساس بالمسئولية الشخصية عن نتائج أفعالهم عـن نتـائج        . 4

  ).80: 2002يعقوب ، . (أفعالهم الخاصة

  )  الخارجي–الداخلي ( وقد تبين من خالل التعريفات والخصائص لمركز الضبط 

  :ما يلي 
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يكون نشطاً معرفياً   )  الخارجي –الداخلي  ( الفرد الذي يتصف بمركز الضبط      أن  . 1

  .ويتمتع بفاعلية أكبر في جمع المعلومات وتصنيفها وتنظيمها ومعالجتها

لديـه عالقـة سـببية      )  الخارجي   -الداخلي( أن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط       . 2

  .لربط بين السلوك والتعزيزمباشرة بين ما يحقق من تعزيز ونتائج السلوك وقدرة ا

يكـون أكثـر انتباهـاً      )  الخارجي   -الداخلي( أن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط       . 3

  .وقدرة على رصد المعلومة واستثمارها معرفياً وتذويبها وإدماجها في بنائه المعرفي

ذو فاعلية وتـأثير علـى   )  الخارجي-الداخلي(أن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط    . 4

  .خرين وبقدرته على إقناعهم ويفضل المهمات التي تتطلب جهداً كبيراًاآل

يكون لديه مستوى مـنخفض     ) داخلياً وخارجياً (أن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط       . 5

من القلق وهو عالي التحصيل الدراسي وأكثر استمتاعاً بالعمل ويركز علـى الـتعلم              

  .العميق

يكون لديه أساليب تفكير    )  الخارجي   -الداخلي(ط  إن الفرد الذي يتمتع بمركز الضب     . 6

 .متميزة وبأنه أكثر الناس قدرة على مواجهة المشكالت والعمل على حلها

لديه مستوي عـالي مـن      ) الخارجي-الداخلي(إن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط       . 7

 .الطموح والتوقعات التربوية العالية 

لديه مفهوم إيجابي لذاتـه     ) الخارجي-لداخليا(إن الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط       . 8

  ).51-50: 1992، قطامي .( وثقته  بنفسه عالية
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  : في نظرية التعلم االجتماعي)  الخارجي–الداخلي ( مركز الضبط 

يرى أصحاب هذه النظرية أن إمكانية حدوث سلوك ما في موقف نفسي معـين هـي                

 تعزيز معين في ذلـك الموقـف        التوقع بأن السلوك سوف يؤدي إلى     ) نتاج(وظيفة أو   

وقيمة ذلك التعزيز بالنسبة للفرد أي عندما يدرك شخص أن موقفين متشابهين ، عندها              

سوف تتعمم توقعاته من موقف آلخر ، لنوع معين من التعزيز أو مجموعة تعزيـزات         

هذا ال يعني أن التوقعات في موقف سوف تكون متشابهة في كـال المـوقفين               . معينة  

  . غيرات في التوقعات عن الموقف اآلخرولكن الت

التوقعات في كل موقف تتقرر ليس فقط بخبرات معينة في هذا الموقف ولكن أيـضاً          

لمدى مختلف بالتوقعات في مواقف أخرى يدرك الفرد أنها متشابهة واحد محـددات             

األهمية النسبية لتوقعات معممة مقابل توقعات محددة تطورت في نفـس الموقـف ،              

  .ة الخبرة في الموقف المحدد بالذاتهي كمي

  وهما) : روتر نوعين من التوقعات المعممة ( وقد وصف 

ويشمل توقعات نوع معين من التعزيـزات مثـل          : النوع األول للتوقعات المعممة   

و التشابه المدرك متعلق    ، الخ  .... التوافق ، التقبل االجتماعي       ، اإلنجاز، االعتماد   

ا النوع من التعميم يتعلق بالفرد نفسه ، أنه يعمم التوقعات التي            بطبيعة التعزيز ، وهذ   

يستطيع من خالل سلوكه أن يؤثر في نتائج األحداث المعززة ، أي أنه ربما يعتقـد                

.       في سببية سلوكه ، في فعالية أو تأثيرية أفعاله في تأمين التعزيزات التـي يقيمهـا                 

قعات بأن التعزيزات محتملة بناء على فعله كلما        وكلما زاد تعميم الفرد لمثل هذه التو      
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قيل أن لديه ضبطاً داخلياً كبيراً و الدرجة العالية من الضبط الداخلي هي تعميم مـن                

نواحي عديدة لحرية حركة عالية ،  في كل من تلك النواحي يكون لدى الفرد معـدل     

لتوقع بـأن سـلوكه     توقع عالي بأن سلوكه يستطيع إنتاج تعزيزات قيمة ، إنه يعمم ا           

يمكن أن يستمر في إنتاج مثل هذه التعزيزات في مقابل ذلك عندما يعتقد فـرد بـأن           

، األشياء تحدث له بالحظ  أو الصدفة أو ألسباب أخرى ليست خاضـعة لـسيطرته                

هذا الفرد لديه حرية حركة منخفضة بالنـسبة لحاجـات   ، فإنه يظهر ضبطاً خارجياً     

التوقع بأن نتائج سلوكه ليست تحت ضبطه وأنها تحت         عديدة ويكون عرضة لتعميم     

  .شكل من أشكال الضبط الخارجي 

فيبحث في التوقعات التي تعمم مـن نـواحي          : النوع الثاني من التوقعات المعممة    

أخرى لسلسلة من المواقف تشمل بعض القرارات أو حل المشاكل ، حيـث طبيعـة               

ثال في مواقف تشمل أنـواع مختلفـة     التعزيزات نفسها ربما تختلف ، على سبيل الم       

من التعزيزات ، ربما نسأل أنفسنا هل يمكننا أن نثق أن هذا الفرد سيقول الحقيقـة ،           

أو ربما نسأل أنفسنا كيف نجد الحل عندما تفشل خطتنا السابقة ، هـذا النـوع مـن       

 على أن   التوقع هام أيضاً  ذلك أن الفرد خالل خبراته الواقعية أو الفعلية يكون قادراً             

" أو ال يثق في تلك الوعود ، توقعاته المعممـة           . يثق بكلمة أو وعود الناس اآلخرين     

سوف تكون في اتجاه الثقة الكبيرة أو عدم الثقة تماماً بـاألفراد            " خالل تلك العالقات  

التوقـع  ويرمز للنوع الثاني     ، التوقع المعمم للتعزيز  ويرمز للنوع األول    . اآلخرين

باعتبار التوقع لبعض التعزيز الذي يتبع بعض السلوك فـي           ، لمشكلةالمعمم لحل ا  
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ليس فقط التوقع المعمم للتعزيز سيتدخل ولكن من الممكن أيـضاً أن            ، موقف معين   

  ).441: 1984أبو ناهية ،(يتدخل واحد أو أكثر من التوقعات المعممة لحل المشكلة

من يحدث من خالل    أن التعلم   كز علي   إن نظرية التعلم االجتماعي تر    يتضح للباحث مما سبق     

وتؤكد النظرية على أن البيئات التي يتفاعل        ، التفاعل بين العوامل الشخصية والعوامل البيئية       

معها المتعلمين ليست عشوائية ولكن يتم اختيارها ويتم تغييرها من خالل سلوك األفراد، وهذا              

ث التعلم بالمالحظة وكيف يتم تنظيم األفراد       االتجاه في التعلم يوفر تفسيرا مفيدا عن كيفية حدو        

، وفي التعليم االجتماعي يتم استخدام كل من التعزيـز الخـارجي             ألنفسهم من خالل سلوكهم   

، فـاألفراد     للتعرف على كيفية حدوث التعلم من اآلخـرين         والتفسير المعرفي الداخلي للتعلم   

جتماعي و التفسير المعرفي لهذا العـالم      ، ومن خالل مالحظة الفرد لعالمه اال       كائنات اجتماعية 

ومن خالل الثواب والعقاب الستجاباته لهذا العالم يتم تعلم المعلومات العديدة والمعقدة وكـذلك              

 . المهارات واألداءات المختلفة

 نظرية التعلم االجتماعي تؤكد على وجود أربعة جوانب أساسـية للـتعلم             التعلم بالمالحظة في  

   .  ، وجانب إعادة اإلنتاج ، وجانب دافعي وجانب االحتفاظ ، ه وهي جانب االنتبا

عملية ضرورية وبدونها ال يكون تعلم وهناك عوامـل         أما التعلم باالنتباه في نظرية التعلم فهو        

  : منها تؤثر في االنتباه
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النماذج التي تعرض على المتعلمين تختلف حسب اخـتالف         :  اإلمكانات الحسية لدى المتعلم    .1

  . ئص المتعلمينخصا

 لالنتباه لنماذج من نوع معين وذات كفاءة معينـة         ) القيمة الوظيفية السابقة   ( الخبرة السابقة   .2

 فـإن   ،، فمثال أظهرت النتائج أن المتعلم من المالحظة في مواقف سابقة  تؤدي إلى التعزيـز         

، أي أن التعزيـز   حقةأنماط السلوك المماثلة لها تكون موضع االنتباه في مواقف المالحظة الال  

   .لدى المتعلم ويؤثر في مالحظاته التاليةإدراكي السابق قد يؤدي إلى تكوين تأهب 

   :وهما  للتعزيز وظيفتين رئيسيتين في التعلم بالمالحظة : الدافعية

 بأنه سوف يعزز على النحـو الـذي يعـزز بـه النمـوذج      تأنه يحدث لدى المتعلم توقعا   .1

  .إذا أدى األنشطة التي يالحظها يعزز عليها) بالثواب والعقاب(

 فما يتعلمه الفرد بالمالحظة يظل كامنـا        ، أنه يقوم بدور الدافع لتحويل التعلم إلى أداء فعلي         .2

فالمفاهيم األساسية لتحديد الـسلوك هـو الموقـف          ، حتى يتوفر له دواعي استعماله وتوظيفه     

 التنبؤ بالسلوك على أفضل وجه إذا أخذت هـذه          النفسي ، وقيم التعزيز والتوقع وبالتالي يمكن      

  .العوامل الثالثة بعين االعتبار

الموقف النفسي يلعب دوراً حاسماً في تحديد السلوك ، وهو تعتبر تجمع خـاص              . 3

للدالالت التي تنشئ توقعات الفرد ، بحيث أن أنواع معينة من السلوك سوف تـؤدي               
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ن المفهوم أن الفرد قد تعلم سـابقاً المعـاني          إلى أنواع معينة المكافأة أو العقاب، وم      

لربط هذه الدالالت لكونه عضواً في مجتمع معين وثقافة معينة وتبعاً لخبرات الـتعلم          

الخاصة به ، نتيجة لذلك فان التصرفات والخبرات تصبح قيمة في موقـف معـين ،     

  .وغير ذات قيمة في موقف آخر 

لوك الذي يشير إلى أن الـسلوك يـصدر          الس ةترفض هذه النظرية مبدأ ميكانيكي    . 4

وحيداً أو كنتيجة لحركة ديناميكية من قبل الفرد أو من داخله ويشكل مـستقل عـن                

  .الموقف

تأتي معاً كنـوع    ) المديح ، االحترام ، التقدير    (مجموعات التعزيز المتشابهة مثل     . 5

نهـا  من المرجع الخارجي لحاجات الشخصية ، فإن معظم الـسلوك االجتمـاعي ، إ    

توضح انتقال التعلم من موقف آلخر وهي تعطي ثباتاً لسلوك الفرد عبـر المواقـف           

إذا طـور  ) مثـال (المختلفة ، كما أنها يمكن أن تقرر كيف يؤثر التعزيز في السلوك   

فرد توقع معمم بأنه سيفشل في مواقف تستدعي تفاعالً مع الغرباء ، فمن المتوقع أن               

  .ربما قد تصنف خجوالً يتفادى بعد ذلك تلك األوضاع و

يعتمد إدراك الفرد للموقف على عالقة هذا الموقف بمواقف سابقة فـي تقريـر              . 6

السلوك فان نظريات األبعاد تختلف عن نظريات السمات في إدراك الفرد للمواقف ،             

. فإن نظريات اإلبعاد تختلف عكسياً مع كمية الخبرة التي لدى الفرد هـذا الموقـف              

لتوقعات المعممة بتوقع أن عمل معظم الثقل في تقرير السلوك فـي  وبمعنى آخر أن ا 

ــأثيراً فــي المواقــف المألوفــة                            ــالً وت ــدة وأن تكــون أقــل ثق المواقــف الجدي
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فالفرد يسترشد بـالخبرات الـسابقة فـي المواقـف          ) 42-40: 1984أبو ناهية ،  (

  .المتشابهة

  : والتوافق)  الخارجي-الداخلي( الضبط مركز 

أساساً بدرجة المسئولية التـي يـدرك       )   الخارجي –الداخلي  ( يرتبط مفهوم الضبط    

فإن الفرد ذو االعتقاد في الضبط الداخلي       . الفرد أنه يمتلكها على األحداث في حياته        

يدرك أن أحداث الحياة ونتائجها أو عواقبها تتوقف أو تعتمد مباشرة على سلوكياته ،              

فرد ذو االعتقاد في الضبط الخارجي أحداث الحياة على إنها ال تتوقف            بينما يدرك ال  

وال تعتمد على سلوكياته بل على أنها محددة بدالً من ذلك بعوامل خارجة عن ذاتـه                

قد أفترض أن األفراد على قطبي متصل من  الضبط و           " روتر"وعلى الرغم من أن     

" ليفكـورت   " لنفسي ، إال أن   من المتوقع أن يتصفوا بأشكال محددة من االضطراب ا        

رأى أن مركز الضبط الداخلي ربما يكون مطلباً سابقاً للسلوك التوافقي ، ولقد أكـد               

نفسه من أن اقتراحه وجود عالقة منحنية  بين الضبط والتوافق لم يـتم     " روتر" ذلك  

وقد أثبتت البحوث بعد ذلك وجود عالقة خطية بين إدراك مـصدر الـضبط           . إثباتها

فق وحيث يميل األفراد ذوى االعتقاد في الضبط الخارجي إلظهـار درجـات           والتوا

أن العجز أو النقص فـي الـسلوك        "بالك  " ويرى  . مرتفعة من االضطراب النفسي   

المنظم ذاتياً والذي يصف أصحاب الضبط الخارجي ، يبدو أنه يرتبط بعدم قـدرتهم              

بعدم قدرتهم استخدام طـرق     على التقييم المناسب لسلوكهم ، وكنتيجة لذلك ، يرتبط          

وتشير العديد من الدراسـات وتـدعم العالقـة بـين      ،  التدعيم الذاتي بطريقة فعالة     

التوافق النفسي واالعتقاد  في أن العائد يتم ضبطه من خارج الفرد وألن موضـوع               
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المكون المعرفي لألفراد الذين يتمتعون بالتوافق النفسي أصبح مـن الموضـوعات            

فإن أحد النماذج التي تتنـاول هـذا الموضـوع          ،  في التراث النفسي     الشائع تناولها 

يذهب إلى أن األفراد الذين ال يتمتعون بالتوافق النفسي يميلون إلـى إدراك الوقـائع       

بينما هناك نموذج آخر يذهب إلـى   ،من حولهم على أنها ال يمكن ضبطها أو التحكم 

ي يتصفون بلوم الذات والتقليـل مـن   أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق النفس 

  ) .5: 2003 ،الشحومي (شأنها 

أساساً بدرجـة المـسئولية التـي     )  الخارجي -الداخلي( كما و يرتبط مفهوم الضبط      

يدرك الفرد أنه يمتلكها على األحداث في حياته ، فإن الفرد ذو االعتقاد في الـضبط                

ا  تتوقف أو تعتمد مباشرة علـى        الداخلي يدرك أن أحداث الحياة ونتائجها أو عواقبه       

سلوكياته بينما يدرك الفرد ذو االعتقاد في الضبط الخارجي أحداث الحياة على أنهـا        

ال تتوقف وال تعتمد على سلوكياته بل على أنها محددة بدال من ذلك بعوامل خارجية               

قد افترض أن األفراد على قطبـي متـصل         " روتر"عن ذاته ، وعلى الرغم من أن        

" من المتوقع أن يتصفوا بأشكال محددة مـن االضـطراب النفـسي ، إالً أن             الضبط  

رأي أن مركز الضبط الداخلي ربما يكون مطلباً سابقاً للسلوك التـوافقي            "ليفكورت  

بنفسه من أن اقتراحه وجود عالقة منحنية بين الضبط والتوافق          " روتر"ولقد أكد ذلك    

ك وجود عالقة خطية بـين إدراك مـصدر         لم يتم إثباتها ، وقد أثبتت البحوث بعد ذل        

الضبط والتوافق وحيث يميل األفراد ذوي االعتقاد في الضبط الخـارجي إلظهـار             

أن العجز أو الـنقص فـي       ) بالك(درجات مرتفعة من االضطراب النفسي ، ويرى        

السلوك المنظم ذاتياً والذي يصف أصحاب الضبط الخارجي يبدو أنه يـرتبط بعـدم              
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ييم المناسب لسلوكهم وكنتيجة لذلك يرتبط بعـدم قـدرتهم اسـتخدام            قدرتهم على التق  

  ) .113-2001:112،درويش (طرق التدعيم الذاتي بطريقة فعالة  

  :) الخارجي-الداخلي( نظرية روتر لمركز للضبط  §

من نظريته في التعلـيم االجتمـاعي ،        ) Rotter(مركز الضبط مفهوم اشتقه العالم      
درك بها الفرد أحداث التعزيز التي تحدث له في حياتـه ،            ويقصد فيه الطريقة التي ي    

أن مركز الضبط كمتغير من متغيرات الشخصية يهتم بالمعتقدات التي          " روتر"ويرى  
يحملها الفرد بخصوص أي العوامل األكثر تحمال للنتائج في حياتـه ، مـن خـالل                

د يختلفون في تفسير    إدراكه للعالقة السببية بين السلوك ونتيجته وهذا ما يجعل األفرا         
معنى األحداث المدركة بالنسبة لهم بسبب طبيعة التعزيز المتوقع لهذه األحداث، فهـم     

ــاً                              ــه ايجابي ــم تدعيم ــد إذا ت ــسلوك الجدي ــرار ال ــن تك ــر م ــون أكث يميل
  ).103: 1997الديب ، ( 

نته أو فشله يرجـع فـي        الفرد الذي يعتقد أن نجاحه في مه       :الفرد المنضبط داخلياً   
حقيقة األمر إلى ذاته شخصياً وخصائصه وما يملك من مهارات وقدرات وخبـرات             
مختلفة ، وهو بالتالي يحمل نفسه المسئولية كاملة عن نتائج عملية التعلم وما يعقبهـا             

  .من نجاح أو فشل 

 في حقيقة    الفرد الذي يعتقد أن نجاحه فمهنته أو فشله فيها         :الفرد المنضبط خارجياً     
األمر ال يرجع إلى ذاته ، وإنما يرجع إلى عوامل خارجية ، وال تخضع إلرادته وال               

  ).103: 2000بركات ،.(يستطيع التحكم بها 

  :في النظرية السيكولوجية )  الخارجي-الداخلي(مركز الضبط 

 تحدث الباحثون في قدرة الفرد    " أهمية التفاعل بين الفرد واألحداث في ضبط البيئة       "
، في ضبط بيئته أو عالمه الشخصي من خالل تفاعله مـع المواقـف أو األحـداث                 

الكفاءة أو الجدارة أو العجز علي إمكانية الضبط أو الـسيطرة     ( فظهرت مفاهيم مثل    
أو التمكن أو اليأس أو االغتراب كلها تفيد في قدرة الفرد علي ضبط األحداث الهامة               

أن اإلنسان  ، 1966" روتر"فيقرر  ، ) ته المحيطة بيئ( التي تحدث في العالم الخارجي      
وهـو  ، لديه حاجة أساسية أو رغبة في ضبط األحداث في بيئته والسيطرة عليهـا              
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يري أن هذا الدافع ال يؤثر فقط في كيف ينظم الفرد المعلومـات عـن بيئتـه فـي                  
هـا  محاوالته للسيطرة عليها أو ضبطها ولكن أيضاً يؤثر في الطريقة التي يتفاعل ب            

، 1958" هايـدر " ويتفق هذا مع ما ذهب إليـه  ، مع األفراد اآلخرين في هذه البيئة       
الذي أوضح أن اإلنسان لديه حاجة لمعرفة سببية أو علية األحداث وأن اإلنسان لديه              
حاجة للتفاعل مع البيئة لتطوير المهارات التي تمكنه من الـسيطرة عليهـا بكفـاءة               

من أفضل الذين تعرضوا لمفاهيم تبـين كيفيـة    ، 1930" آدلر" كما ويعتبر ، ونجاح  
التغلب علي العجز العضوي والسيطرة علي البيئة وضبطها ويتضح ذلك من خـالل           

وأنه مبدأ دينامي فعـال  ، أنه فطري " آدلر" مفهوم الكفاح من أجل التفوق الذي يري      
  .ذاتهوأن لكل فرد أسلوبه الفريد والخاص في الحياة لبلوغ أهدافه وتحقيق 

  ).51 :1984، أبو ناهية( 

  :مركز الضبط والتوقعات 

األمر الـذي يجعـل   ، يختلف األفراد في األسباب التي يعزون لها نجاحهم أو فشلهم     
بعض األفراد قد يعزون نتائج عملهم سواء أكانـت        ،  مصدر دافعتيهم للعمل مختلف     

يعـزون نتـائج عملهـم    وآخرون قد ، ايجابية أو سلبية إلي مقدار الجهد الذي بذلوه      
أن األفـراد يكتـسبون     " روتر" وقد اعتقد   . سواء أكانت ايجابية أو سلبية  إلي الحظ       

أو ، توقعاتهم العامة حول قدراتهم من خالل الحصول علي التعزيز خـالل حيـاتهم     
ولذلك فإنه يوجد نمطان من األفراد حـسب هـذه       ، توقعاتهم للحصول علي التعزيز     

، وأفراد ذوو مركز ضـبط خـارجي        ، و مركز ضبط داخلي       أفراد ذو : التوقعات  
فاألفراد من ذوي مركز الضبط الداخلي يتوقعون أن يحصلوا علـي التعزيـز مـن             
خالل جهدهم وعملهم الذي يقومون به وبإمكانهم السيطرة علي مخرجـات الـسلوك          

 مـن   أما األفراد ، عن طريق التحكم بمقدار الجهد المبذول في أي مهمة معطاة لهم              
ذوي مركز الضبط الخارجي فإنهم يتوقعون أن التعزيز الذي يحصلون عليـه هـو              
نتيجة الحظ أو القدر ويشعرون بأنهم ضعفاء وغيـر مـسيطرين فـي مثـل تلـك                  

   .)14 :2003،الشحومي  (.المواقف

أن من يتمتع بقوة مركز الضبط داخلياً بالتأكيد سيكون لديه قوة فـي             يتضح للباحث   
رجياً وهذا يجعله فرداً مستقراً ذاتياً وخارجيـاً وتوصـف حياتـه            مركز الضبط خا  

وعلي العكس أيضاً من فقد القدرة علي التحكم بمركز الـضبط الخـارجي     ، بالسواء  
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وشابها التوترات فهذا يعكس علي حياته الداخلية ويشوبها القلق واالضطراب وعـدم       
  .السواء

  :الدين ومركز الضبط  §

   : الدينمركز الضبط وظيفة: أوال 

يعتبر مركز الضبط أهم وأقوى وسيلة من وسائل الدين ، من خالل ما يقوم به مـن                 

وظائف في حياة الفرد والمجتمع واستقرار النظم االجتماعية ، لـذلك اهـتم علمـاء       

والـدين نظـام اجتمـاعي    ،  االجتماع بدراسته ووضعه على قمة النظم االجتماعية      

 رأياً خاصاً فيه أو يسلك سلوكاً خارجاً عليـه ،       شامل ال يسمح ألي فرد أن يكون له       

فالدين يضبط السلوك للعبد بينه وبين ربه وبين الفرد ومجتمعه من خـالل الثـواب               

  .والعقاب ليس في الحياة الدنيا فقط وإنما أيضا في اآلخرة 

ويبرز أثر الدين وبالذات الدين اإلسالمي كأداة ضـبط ذاتـي داخلـي واجتمـاعي               

 يشتمل عليه من تعاليم تمثل في مجملها مجمـوع الـضوابط والتـي              فيما، خارجي  

تظهر في العبادات المتعلقة في العالقة بين العبد وخالقـه سـبحانه وتعـالى وفـي                

ومن هنا فإن الدين من وجهـة نظـره         . المعامالت التي تعكس العالقة بين األفراد       

السيطرة عليها ويسعي   يمارس ضبطاً ذاتيا داخلياً علي الفرد من حيث ضبط النفس و          

في نفس الوقت إحداث التوازن داخل نفس الفرد وهذا يعكس سلوك الفرد خارجيـاً              

مع اآلخرين وفق ما يدركه الفرد وهذا هو مركز الضبط الديني  الداخلي الذي يؤثر               

تأثيرا مباشراً وفعاالً في ثقافة المجتمعات ويعمـل علـى توارثهـا وعـن عالقتـه         

دين اإلسالمي وضع األحكام وأصول التشريعات المنظمة لحيـاة     باالقتصاد نجد أن ال   
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اإلنسان فأقرت الملكية الفردية وفتحت المجال أمام المنافسة المحمودة والعمل علـى            

التفوق وجعلت العالقات االقتصادية بين الناس تقوم على دعائم متينة مـن الـصدق              

  إلحسان والتكافل واألمانة واإلخالص والتعاون والعدل والتواصي بالبر وا

  ) .172 :1989سليم ، (

  ) :الخارجي-الداخلي ( الوازع الديني ودوره في تحقيق مركز الضبط: ثانياً 

: خلق اهللا سبحانه وتعالى النفس البشرية وهي تحمل نوازع الخير والشر فقال تعالي            

وقَـد  ) 9(َأفْلَح من زكَّاهـا    قَد)8(فََألْهمها فُجورها وتَقْواها ) 7( ونَفٍْس وما سواها "

  )10-7الشمس  "   (خَاب من دساها

فاهللا سبحانه وتعالى جعل الفالح والخيبة مرهونة بسعي اإلنسان لتزكية نفسه أو االنحطاط بهـا    
واإلنسان منذ بدء الخليقة خُير بين طريقين طريق الخير وطريـق الـشر   ، إلى مهاوي الرذيلة   

بدأ رحلة المعاناة التي يعيشها اإلنسان بين نوازع الخير والشر في نفسه والبد له أن               ومن ذلك ت  
 َألَـم نَجعـل لَّـه    : "يستعين عليها  بما وهبه اهللا من نعم حتى يختار طريق الهداية لقوله تعالى          

ولذلك فقد قرر اإلسالم ثالثة ). 10-8البلد " (النَّجديِن وهدينَاه) 9(وِلساناً وشَفَتَيِن ) 8(عينَيِن 
  ضوابط نفسية واجتماعية يشكل مجموعها منهجاً متكامالً الستقرار المجتمع وهو

يتحقق إذا تمكنـت    )  الضبط الداخلي ( في داخل النفس اإلنسانية ويسمي      " الضابط الذاتي . " 1
م اإلنـسان نفـسه بنفـسه       تعاليم الشريعة من نفس الفرد بحيث تُشكل ضابطاً خُلقياً داخلياً يحاك          

  وطريقة إدراكه لألمور التي حث عليها الدين وكيفية التعاطي معها في ضوء عالقته باآلخرين
يتكون من  ) الضبط الخارجي (مصدره المجتمع ويسمي    "ضابط اجتماعي " الضابط الثاني هو  . 2

م خَيـر ُأمـٍة      كُنتُ :"خالل إشاعة المعروف واألمر به ومحاربة المنكر والنهي عنه قال تعالى            
) 109:آل عمـران  " ( وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللِّه ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف

حتى تصبح محددات السلوك المقبول والسلوك المرفوض فيه جزء من معايير مركز  الـضبط             
ينشأ من ارتباط القواعد القانونية بالدين لمـا        ومركز الضبط الخارجي    ، داخل الفرد والمجتمع    

، للدين من  سلطان عظيم في نفوس األفراد فالناس يمتثلون لما يأمر به الـدين دون مناقـشة                   
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ولذلك ينظر للدين في كل المجتمعات تقريباً علي أنه الحافظ األول للفرد والمجتمع في ضـوء                
  . العالقة المتداخلة بينهما

حيث تتولى تطبيق العقوبات الشرعية المقررة ألنواع       " ضابط السلطة   " فهو  الضابط الثالث   . 3
المخالفات وهذه الضوابط تتكامل لتحقيق المعاني اإلسالمية لتصبح الحياة بها أقرب إلى الكمال             

  ).37: 2000السالم ، (والسعادة والحضارة والرخاء والطمأنينة 
  

  : وهما وقد قسم بعض المفكرين مركز الضبط إلى قسمين

وهو تلقائي نما تدرجياً مـن  ) : الضبط الداخلي(مركز الضبط الشعوري ويسمى    . 1

خالل بعض التفاعالت االجتماعية التي تبلورت ثم تصلبت تدريجياً فأصبحت قواعد           

راسخة وجزءاً ال يتجزأ من شخصية الفرد وهذا النوع من الضبط هو أفضل أنواع               

ة داخلية لإلنسان مما يسهل تطبيقه ألنـه ال         الضبط بسبب الطاعة الصادرة عن رغب     

  .يحتاج إلى مؤسسات رسمية تشرف على تطبيقه

وهو ال شعوري وهذا    ) :  الضبط الخارجي (الضبط الالشعوري ويسمى      مركز  .2

الضبط يصدر عن مشاعر الفرد بالخوف أو الحرج  من سلطة أو قـانون معـين ،                 

فة كالعـادات والتقاليـد واألعـراف    ومثل هذا النوع من الضبط تحكمه عوامل مختل     

والقيم والقواعد السلوكية في األسرة وقواعد التعامل والقوانين السائدة في المجتمـع            

  .والتي من شأنها محاسبة الفرد عند اقترافه ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع

  ).52: 1997الجابري ، (
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   ) : الخارجي–الداخلي ( الدين وآليات مركز الضبط : ثالثاً

فالدين سلطة عليا تقوم على فكرة العقاب والثواب وهو نظام اجتماعي له أثر كبيـر               

في تنظيم الفرد المجتمع ألن العالقة وثيقة بين الدين وقواعد السلوك ويؤكد الكثيـر              

من علماء االجتماع على أهميته في ضبط سلوك األفراد والجماعـات معـاً كونـه               

آخر فحسب ، ولكنها تقوم بين اإلنسان وقوة أعلى         يتضمن عالقة ال تقوم بين رجل و      

منه ، فالدين يفرض جزاء يمكن وصفه بأنه طوق اجتماعي كالخوف من غضب اهللا              

تعالى ، ولذلك فان قواعد السلوك الخلقي ال يمكنها البقاء واالستمرار بـدون سـلطة     

  ).57: 1985عادلي ، (الدين واالعتقاد الديني 

اتم الديانات فنجد أن مبادئه تقوم على ضبط اعتقـاد  وإدراك            وإذا تناولنا اإلسالم كخ   

مركز الـضبط  ( وسلوك الفرد ليحقق في النهاية خير البشرية وسعادتها  وهذا يعتبر     

، وهو ليس ضبطاً ألهداف مادية أو وظيفية أو نحو ذلك ولكنه ضبطاً يأتي              )الداخلي

ألوامر اهللا وهـذا هـو معنـى        كنتيجة حتمية إليمان الفرد وإدراكه وتسليمه الكامل        

اإلسالم وبالتالي يؤدي ذلك إلى تكوين الشخصية المسلمة وتعزيز وبناء المؤسـسات            

  االجتماعية والتربوية التي تضبط سلوك األفراد وتوجهه على أساس إسالمي 

  ) .82: 1999الحامد ، (

 عظيم فـي  أما الضبط الخارجي فينشأ من ارتباط القواعد القانونية بالدين من سلطان    

نفوس األفراد فكان الناس يمتثلون لما تأمر به الديانة دون مناقشة أو مراجعة وفـي               

المجتمعات الحديثة شرعت القوانين بواسطة هيئات متخصصة نجد أن الـدين كـان             
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يمثل المصدر األول الذي تستند إليه هذه  القوانين وبخاصة في مجتمعاتنا لذلك ينظر              

باً على أنه هو الحـافظ األول لألخـالق منـذ العـصور             للدين في كل مجتمع تقري    

التاريخية عندما كانت األخالق والقانون والعادات والتقاليد والدين جـزءاً واحـد ال             

يتجزأ وكان الدين هو التنظيم االجتماعي الوحيد الذي يـسود الحيـاة االجتماعيـة              

  ) .111: 1985سليم ،(وينسقها  

  :  مركز الضبط وصوراإلسالم

  ف يتناول الباحث خالل المحاور الفرعية أمثلة لبعض صور مركز الضبط سو

  : ويتمثل ذلك في اآلتي )  الخارجي–الداخلي (

  :أركان اإلسالم : أوالً

منذ أن أمـر اهللا سـبحانه       ) الخارجي(و االجتماعي   ) الداخلي(أقر اإلسالم مبدأ الضبط الذاتي      
 فََأنِذر قُم) 1( يا َأيها الْمدثِّر : " حيث قال تعالىبالصدع بالدعوة اإلسالمية" ص"وتعالى رسوله 

) 94:الحجر  " ( فَاصدع ِبما تُْؤمر وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين     : " وقال تعالى ) 2،1:المدثر  " ()2(
وما أركان اإلسالم إالَ  قواعد      )  الخارجي -الداخلي( والصدع هو من اإلمارات األولى للضبط       

، فشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمد رسول اهللا وإقامة الصالة             ) الخارجي  –الداخلي  ( ط  للضب
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهللا الحرام وهي في مجملها ضـوابط ذاتيـة داخليـة              
وخارجية اجتماعية  تحمل في مضمونها وقاية ربانية من االنحراف والزلل فالشهادة ضـابط              

رد من اإلشراك باهللا وأما الصالة فهي وقاية وحمايـة للفـرد مـن الفحـشاء              عقيدي يحمي الف  
والمنكر وهي حصن حصين ودرع متين يحمي الفرد من مؤثرات ومغريات االنحراف ، وأما              
الزكاة فهي تطهير للنفس وتزكية لها كما أن لها أثر في بركة المال ونمائه إلـى جانـب أنهـا           

ي بين أفراد المجتمع وتكون سبباً في حمايـة المجتمـع مـن             سبيل في إقرار التكافل االجتماع    
  .االنحراف كمحاولة الحصول على المال بطرق غير شرعية
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وأما الصوم فهو ضبط للنفس وضبط لغرائزها وأن الصوم ال يكتفي االمتناع عـن              

الطعام والشراب وإنما صوم الجوارح عن المنهيات والمحرمات ، وأما الحـج إلـى    

ام فهو تطهير النفس من شوائب الدنيا وأدرانها ويتساوى في ذلك الغني            بيت اهللا الحر  

 يلبسون ثياب واحد وعلى هيئة واحدة ومناسك واحـدة           ،والفقير ، القوي والضعيف   

وعلى ويخرج اإلنسان بعدها زكياً نقياً كيوم ولدته أمه وفيه تعويد النفس على الصبر              

فث والفسوق والجدل حتـى تتحقـق       صبر على ارتكاب الر   ال و ه السفر وآالم  ةمشاق

التنقية من الذنوب والمعاصي إذن أركان اإلسالم شواهد حية لتقوية مركز الـضبط             

  . داخلياً و خارجياً  ليسعد الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه

  :الضروريات الخمس وتشريع الحدود : ثانياً 

ه وعالقة اإلنـسان بنفـسه      فالدين الحق مصلحة ضرورية للناس ألنه ينظم عالقة اإلنسان برب         
 ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبَل ِمنْـه وهـو ِفـي   : " قال تعالى. وعالقته مع اآلخرين 

  الْخَاِسِرين ِة ِمنوقد وردت النصوص القرآنية والنبوية فـي تحديـد         ) 85:آل عمران " ( اآلِخر
الدين والـنفس والعقـل     (على الضروريات الخمس    ضوابط الشرع وآلياته منطلقة من الحفاظ       

  .والتي أقرتها الشريعة اإلسالمية) والِعرض والمال
إن حفظ النفس وهي ذات اإلنسان في اإليجاد والتكوين والحفظ والرعاية ولذلك شرع الـزواج        
من أجل التوالد والتناسل لضمان البقاء اإلنساني وتامين الوجود البشري مـن خـالل أطهـر                

 وأفضل الوسائل وحرم الزنا وأنكحة الجاهلية وكفل اإلسالم حسن بقائها وانتظامها من             الطرق
كما حرم اإلسالم قتل النفس فشرع القصاص فـي الـنفس           ، خالل رعايتها الصحية والنفسية     

ـ  " (  ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ ياْ ُأوِلي اَأللْباِب لَعلَّكُم تَتَّقُون    "واألعضاء   وكـون  ) 179:رة البق
العقل أسمى شيء في اإلنسان فقد كفل اإلسالم حفظ العقل ألنه أعظم منحة مـن اهللا لإلنـسان                  
ليرشده إلى الخير ويبعده عن الشر ويكون معه مرشداً ومعيناً ، والعقل مناط التكريم والتكليـف   

 قرره اإلسالم فمنح اإلسالم حرية إعمال العقل في كثير من شئون الحياة وليس أول من ذلك ما            
وللحفاظ على العقل دعـا اإلسـالم إلـى         . من حق االجتهاد واإلجماع في أمور الدين والدنيا       

الصحة الكاملة في الجسم فحرم الخمر وحدد أحكام المميز والمعتوه والمجنون وأحكام الـسفيه              
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 الِعرض  والمبذر و أيضاً حفظ اإلسالم  الِعرض ففيه حفظٌ للنسل من التعطيل ويعتمد على حفظ              
لتنأي اإلنسانية بنفسها عن النكبات والويالت واألمراض االجتماعية والنفسية وشرع اإلسـالم            
أحكاماً كثيرة للحفاظ على النسل والِعرض وبدأ بغض البصر والكف عن  القـذف واإلسـاءة                 

وحد المحصن وغير المحصن ، أما حفظ المـال كونـه وسـيلة             ، للِعرض ، فأقام حد القذف      
تساعد الناس على العيش وتبادل المنافع واالستفادة من جوانب الحياة الكثيرة فقد شرع             أساسية  

اإلسالم في سبيل االنتفاع بالمال المعامالت الشرعية التي تكفل الحصول عليه وتوفيره للمـسلم    
والتبادل به كالبيوع والهبة والشركات واإلجارة وسائر العقود المالية ، كمـا شـرع اإلسـالم                

وحمايته ومنع االعتداء عليه فحرم السرقة وأقام حدها وحرام قطع الطريق وأقـام حـد             حفظه  
الحرابة وأرشد اإلسالم إلى حسن استعمال المال والتصرف فيـه وحـرم الغـش والتـدليس                

  ).118-84: 2002الزحيلي ،( واالحتكار وحرم اإلسراف والتقتير في اإلنفاق 

  : مصادر التشريع اإلسالمي : ثالثاً

ددت مصادر التشريع اإلسالمي وتنوعت ولكنها في مجملها ترسم لنا أشكاالً لمركز الـضبط              تع
كأساس في قيام المجتمعات واستمرارها ولذلك نجد أن الكثير من األمـم            )  الخارجي -الداخلي(

 ولَقَـد  "السابقة أصابها ما أصابهم بسبب بعدها وإعراضها عن منهجها اإللهي حيث قال تعالى           
كَذَِلك نَجِزي  ۚ كَانُواْ ِليْؤِمنُواْ وجاءتْهم رسلُهم ِبالْبينَاِت وما ۙ كْنَا الْقُرون ِمن قَبِلكُم لَما ظَلَمواَْأهلَ

 ِرِمينجالْم مإذن فالدين وااللتزام بمنهج اهللا أصل تقدم األمـم ورقيهـا وال            ) 13:يونس" ( الْقَو
كما سبق مـستقاة مـن مـصادر        )  الخارجي   -الداخلي(ل مركز الضبط    نبالغ إذا قلنا أن أشكا    

، واإلجتهاد  ، والسنة النبوية   ، التشريع الديني ويتضح األمر جلياً في مصادر التشريع فالكتاب          
والعرف ، كلهـا مـصادر تتمثـل    ، واالستحسان ، والمصالح المرسلة   ، والقياس  ، واإلجماع  

ومصادر التـشريع اإلسـالمي     ، بط النفسي واالجتماعي    بشكل أو بآخر في أشكال مركز الض      
تُمثل مركز الضبط بما تتضمنه من شئون األمة في العبادات والمعامالت واألحوال الشخـصية           

ومن هذه المصادر انطلقت أسس النظام القضائي في اإلسالم         ، والمواريث والعقوبات وغيرها    
ى في اإلسالم ، ونجد أن في المـصدرين         واألمر بالمعروف والنهي عن  المنكر ونظام الشور       

يحمالن في طياتهما إشارات تؤكـد أهميـة االسـتفادة مـن     ) الكتاب والسنة النبوية (األساسين  
وتنظيم شئون المجتمع وضبطه    ) داخليا وخارجياً ( المعطيات البشرية في تنظيم وضبط األفراد       

، واإلجمـاع   ، جتهـاد   بشرط خلو المصدرين من أي نص يلزم بحكم معين ولذلك ظهـر اال            
فاإلسالم يمتاز بشمولية في مصادره والتي تحوي ألواناً مـن          ، والمصالح المرسلة     ، والقياس  

الضوابط الذاتية الداخلية والخارجية االجتماعية التي تجعل كل فرد يعرف حقوقه وواجباته في             
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ـ          لم  فـي الحـديث   اإلطار المتكامل والنسق االجتماعي المترابط كما قال صلي اهللا عليـه وس
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منـه عـضو              " الشريف  

فاإلسالم منهج في حياة يهذب النفوس      ، ) صحيح مسلم " (تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى     
 اإلنسانية ويرشدها لطريق الخير ويأمرها به ويحذرها من طريق الشر وينهى عنه وهو بـذلك     
ضرورة إنسانية لما يحمله من معان الحق والخير لألمم والشعوب فالشريعة اإلسالمية روضت             
النفوس على حب الخير ورغبتها في التواضع وتناول ما يدعو إليه الخلق القويم والتعامل مـع          
أفراد المجتمع وأقرت بعض الفضائل التي تعد ضوابط ذاتية داخلية وخارجية اجتماعية للفـرد              

خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف وَأعِرض : " مع ومنها التسامح والصفح واإلعراض لقوله تعالى     والمجت
 اِهِلينِن الْجوكظم الغيظ والتجاوز عن الهفوات بين الجميع والـصدق         ) 199:األعراف  " (  ع

ام والرشـوة  في كل شئ والوفاء بالعهود والحياء ، ومنها ما نهى عنه الشرع كأكل المال بالحر   
والمحسوبية وعدم اإلنصاف بين الناس وعالوة على ذلك كله حدد اإلسالم أحكاماً وعقوبـات               
، للردع عن ارتكاب ما نهى عنه ، فمنها ما هو مقدر كالحدود ، ومنها غير مقـدر كالتعـذير                    

  ).294-284: 1989مرسي ، (وتختلف باختالف أحوال الجرائم كبيرها وصغيرها 

فـي اإلسـالم وفـي    ) الداخلي والخارجي( باحث أن مركز الضبط ومن هنا يرى ال 

  :شريعتنا األصيلة ليتمثل في أمرين 

مبدأ الوقائية والمتمثل في إثارة كوامن اإليمان في القلـوب وغـرس              :األمر األول 

الوازع الديني وإحياء الضمير في النفوس من خالل التربية األخالقية لتعزيز مركز            

  ) .داخلياً(الضبط 

 مبدأ العالج والذي يتمثل في الردع والزجر الشديد بتـشريع الحـدود           : األمر الثاني 

والقصاص والتعذير في حال وقوع اإلنسان في أمر نهي عنه اإلسالم وهذا يعـزز              

  .الضبط الخارجي للفرد ذاته و للمجتمع المحيط به 

وانين وأنزل   مما سبق أن اهللا سبحانه وتعالي وضع الشرائع وسن الق          ويتضح للباحث 

، ولذلك وضع مبدأ الثـواب والعقـاب        ، الحدود من أجل استقامة البشرية وسعادتها       
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وأما المخـالف عـن أمـره       ، فالثواب يكون للسائر علي منهجه وصراطه المستقيم        

وهذا األمر يعزز عند األفراد مركز الضبط       ، سبحانه وتعالي فله العقاب في الدارين       

 . أو خارجيا بينه وبين اآلخرين في المجتمع ، ين نفسه لديهم كان داخلياً بينه وب

  :المعاقين حركياً: ثالثاً

لقد توسع االهتمام بالمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة مع تطور الحضارة وانفتاح           
المجتمعات وتوسع آفاق بنائها ، وتطورت طرق التخفيف من معاناتهم لتقريبهم مـن           

إنشاء مدارس ومؤسسات خاصـة تحـتم يوضـع        حياة األصحاء ولهذا انبثقت فكرة      
برامج معينة للمعاقين تمكنهم من إبراز مواهبهم وقدراتهم العقلية ومهـاراتهم التـي             
تنساب وضع كل حالة من حاالتهم ودمجهم بالمجتمع وعلى هذا األساس ولضرورة            

الـصفدي ،   (هذا الموضوع سوف يتم تناول موضوع اإلعاقة بشئ مـن التفـصيل             
2002 :9.(  

وقد ينسى البعض منا أن المعاقين مواطنين مثلنا لهم كل ما للمـواطن مـن حقـوق           
مشروعة ، ومن الخطأ أن ينظر المجتمع إلى المعاقين على أنهـم غيـر أصـحاء                
وعاجزون عن الحياة السوية بما فيها العمل ، ومن ثم فهم يحتاجون مـن غيـرهم                

المعاقين هـو أن تُتـاح لهـم        العون وليس الشفقة ، والحق أيضاً أن كل ما يحتاجه           
الفرص وتفتح أمامهم األبواب ليقوموا بدور فاعل ومنتج في حياة المجتمع وقد ثبـت     
عليماً في البالد التي أعطت المعاقين حقوقهم مـن ِقبـل الدولـة والمجتمـع أنهـم                 
يستطيعون تغطية احتياجاتهم وأن يحيوا حياة كريمة مستقلة ، وأن المعاقين يسهمون            

 وتقدم بالدهم يما يبدعون في المجاالت الفنية واألدبية وما يدرسـونه مـن              في تنمية 
أبحاث علمية ويتوصلون إليه من مكتشفات ومخترعات ، ومن ثم فقد تبينت الـبالد              
المتقدمة أن ما ينفق على رعاية المعاقين والسعي لدمجهم وإشـراكهم فـي مـسيرة               

 يوفر فقط ما يحتم على المجتمـع        الحياة الطبيعية للمجتمع و استثمار في موضعه ال       
إنفاقه على إعالتهم بل أنه يضيف إلى ثروة المجتمـع عائـد جهـودهم وإنتـاجهم                

  ).9: 1991عبيد،(
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  :تعريف اإلعاقة . 1

  : تعريف اإلعاقة لغة.أ

أي صرفه وحبسه ومنـه  ، رجل عوق أي ذو تعويق ، وعاق عن الشئ يعوقه عوقاً     
  .اً فصرفه صارف أي أراد أمر: التعويق واالعتياق 

الشواغل من أحداثـه ، والتعويـق أي        : األمر الشاغل ، وعوائق الظهر      : والعوق  
  ، ) 180-179: 1988ابن منظور، (التشبيط 

  :ويتضح من تعريف اإلعاقة حركياً لغة ما يلي 

  اإلعاقة تعني الصرف والحبس.1

  وكذلك تعني األمر الشاغل. 2

  وتعني المنع والتثبيط والقعود. 3

  عدم الحركة واالنتشار . 4

  :تعريف اإلعاقة حركياً اصطالحاً. ب

اإلعاقة هي كل ما يحـد مـن قـدرات          ) : 17 :1987 (زهير احمد السباعي    عرف
اإلنسان العقلية أو النفسية أو الجسدية ، ويجعله غير قادر علـى أن يمـارس حياتـه                 

  .الطبيعية المتوقعة منه في حدود عمره وجنسه وظروف بيئته

أنها هي كل ضرر يمس فرداً معينـاً  ): 23 :2004  (ا عرفها  ماهر أبو المعاطي   كم 
وينتج عنه اعتالل أو عجز يحد من تأدية دوره الطبيعي بحسب عوامل السن والعوامل              

  .االجتماعية والثقافية

 أنها هي كل فرد يختلف عمن يطلق     ) : 56 : 1981 (كذلك عرفها عبد الفتاح عثمان     
 النواحي الجسمية أو العقلية أو االجتماعيـة إلـى الدرجـة التـي              عليه لفظ سوي في   

تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يصل إلى استخدام أقصى ما تسمح به قدراتـه              
  .ومواهبه 
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بأنها اضطراب نمائي ينجم عن خلل في الدماغ        ) : 39:  2000البواليز، (وأيضاً عرفها 
 . طرابات حسية أو انفعالية غالباً اضهويظهر على شكل عجز حركي تصاحب

  :ويتضح مما سبق أن معني اإلعاقة حركياً اصطالحاً يشير إلي ما يلي

  .أن معاناة اإلعاقة نتيجة عوامل بيئية أو وراثية. أ

 .اإلعاقة هي عدم القدرة علي تلبية المتطلبات اليومية بالشكل الطبيعي. ب

 .هي قصور وتعطل جزء أو أكثر من جسم اإلنسان . ت

 .هي عدم قدرة العضو المصاب علي القيام بالوظائف الطبيعية. ث

 .هو عجز حركي يصاحبه عجز حسي وانفعالي . ج

  :تعريف المعاق 

هو كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في الوظائف النفسية يحـد                
ـ      اًمن قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع قياس         ار  بأبناء سنه وجنسه في اإلط

المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه مما يستدعي تقديم خدمات خاصـة تـسمح بتنميـة               
قدراته إلى أقصى حد ممكن وتساعده على التغلب على ما قد يواجهـه مـن حـواجز                 

  ).25: 1995الحمدان وآخرون ، (عية أو مادية ثقافية أو تربوية أو اجتما
  

اق هو فرد لديه قصور في القدرة سـواء        علي أن المع  ) 143 : 2001، عبد العاطي   ( ويشير  
، الجسمية أو الحسية أو النفسية أو االجتماعية ناتج عن حدث خلقي منذ الـوالدة أو مكتـسب                  
  .فيكون غير قادر عل كفالة نفسه كلياً أو جزئياً في أي من هذه القدرات ليسد حاجاته األساسية

  
ص ليست لديه قـدرة كاملـة علـي      بأن المعاق هو كل شخ    ) 1 :2000، عبد الكافي    ( ويؤكد

نتيجة إصابة وظائفه الحسية أو العقلية أو       ، ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة العادية         
  .الحركية إصابة ولد بها أو لحقت به بعد الوالدة
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  :تعريف المعاق حركياً. 2
  

 الشخص فيـصير    هي ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات            
ـ                  ةمعوقا جسميا ، األمر الذي يحول بين الفرد وبين االستفادة الكاملة مـن الخبـرات التعليمي

والمهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منها ، كما تحول بينه وبين المنافسة المتكافئة مـع     
البرامج التربويـة   غيره من األفراد العاديين في المجتمع ولذلك فهو بحاجة إلى نوع خاص من        

والتاهيلية وإعادة التدريب وتنمية قدراته رغم قصورها حتى يعيش ويتكيف مع مجتمع العاديين             
  ).13-12: 1986حسن ،( الحياة التي هي حق طبيعي للمعاقبقدر المستطاع ويندمج معهم في

 اإلعاقة الجسمية على أنها حالة من القـصور  "  منظمة الصحة العالمية   " كما عرفته 
أو الخلل في القدرات الجسدية ترجع إلى  عوامل وراثيـة أو بيئيـة تعيـق الفـرد                   

  ).76:2006وافي ، (المعاق عن تعلم بعض األنشطة التي يقوم بها الفرد السليم 

 أن المعاق الحركي هو الفرد الذي فقد جزء من جسمه أو مجموع نتج              ويري الباحث 
سواء كان الفقدان عضلي  أو عظمي       ، ان  عن ذلك خلل في األداء الوظيفي لهذا الفقد       

  .أو مجتمعي ، أو نفسي ،أو عصبي 

  :التعريف اإلجرائي لإلعاقة الحركية

نقص أو قصور مزمن تؤثر سلباً على قدرات الشخص ، األمر الـذي             " اإلعاقة هي 
يحول بين الفرد االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية واالجتماعية و التي            

  .طيع الفرد العادي االستفادة منها ويكون لها االنعكاس السلبي علي نفسية المعاقيست

 :خصائص اإلعاقة  §

  :في ضوء التعريفات السابقة يتحدد بعض خصائص اإلعاقة في التالي 

  .اإلعاقة من التأخير والتعويق والعجز والنقص والقصور  .1
جتمع آلخر ومـن فـرد      اإلعاقة نسبية وليست مطلقة تختلف من شخص آلخرون من لم          .2

 .آلخر

اإلعاقة جزئية وليست كلية ، أصابت جزء أو عضو أو حاسة أو قدرة وليست كليـة أو                  .3
 .شاملة تجعل صاحبها عاجزا تماماً
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 .اإلعاقة ظاهرة طبيعية موجودة في كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية أو المتخلفة .4

ة الحـروب والكـوارث واألوبئـة       زادت هذه الظاهرة في العصر الحديث نتيجة زيـاد         .5
 .واستخدام الكيماويات والجراثيم

اإلعاقة مشكلة متعددة في أبعادها ومتداخلة في جوانبها حيث يتشابك فيها الجانب الطبـي       .6
 .باالجتماعي والنفسي والتعليمي والتأهيلي 

 .اإلعاقة تنتج إما عن عوامل وراثية أو عوامل بيئية .7

 األمر يمكن التغلب عليها بشكل كبير إمـا تركهـا           اإلعاقة عند ظهورها في بداية     .8
 .وعدم اإلهتمام بها فهذا يجعل اإلعاقة تتأصل

اإلعاقة ليست نقمة للمعاق بل بالتأكيد نعمة له ، فقد يكون اختبار له من اهللا تعـالي      .9
 .وبالتالي تقوي من عزيمته وإرادته

ة والنفـسية والعقليـة     اإلعاقة لها أنواع وأشكال متعددة كاإلعاقة الحـسية والجـسمي          .10
 ).31-28: 2005أبو النصر،( واالجتماعية 

تعريف واحـد يجمـع جميـع اإلعاقـات           أنه من الصعوبة بمكان وضع     :ويتضح للباحث   
إالَ أنه من الممكن وضع بعض الخصائص التي يشترك فيهـا المعوقـون        ، بمختلف أنواعها   

   :ما يليومن هذه الخصائص  ، بعيداً عن نوع اإلعاقة

تصيب اإلنسان فتحد من قدرته علي ممارسة وظيفـة أو أكثـر مـن الوظـائف        اإلعاقة. 1
  .اليومية بالشكل الطبيعي

الحاجات التي تنشأ لدي المعاق بسبب إعاقته يستلزم إشباعاً لها بإجراءات تختلـف مـن               . 2
 .ومن معاق إلنسان غير معاق،  معاق آلخر 

 .ماما في كثير من حاالت اإلعاقة األسباب الحقيقية لإلعاقة غير واضحة ت. 3

ومع اختالف الشكوى يكون لديهم      ، الشكوى التي تصدر من المعوقون تختلف من معاق آلخر          
وإن قدرة  . التشابه بالرغبة في العمل واإلنجاز والتأهيل مع اختالف نوع العمل من معاق آلخر            

دوراً هاماً وأساسياً في نمـو      المعاق  الحركي علي التواصل مع البيئة المحيطة هي التي تلعب            
، وتطور بناءه النفسي وعالقته مع ذاته من جهة وانسجامه مع مجتمعـه مـن جهـة أخـري                   

وليس هناك  ، والمعاق الحركي كغيره من المعاقين بحاجة لمجتمع يستجيب له ويتفهم احتياجاته            
 تكـوين   فالمعاقين حركياً يواجهـون صـعوبات فـي       ، ثمة صفات تميزه عن غيره المعاقين       
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األصدقاء ألن فرصهم محدودة في التفاعل مع أقرانهم لما تفرضه مشكالت الحركـة والتنقـل               
  وهذه الصعوبات ينتج عنها صعوبات في التوافق النفسي واألسري وخفض تقدير الذات

وقـد يلجـأ   ،  كما ويعاني  المعاقين حركياً من صعوبة الوصول إلي االستقاللية المطلوبـة           
 ).102 :2006،وافي .( إلي العزلة واالنطواء والتمركز حول الذاتالمعاق الحركي 

  : أنواع اإلعاقة

هناك أنواع مختلفة من اإلعاقة ومنها اإلعاقة الحركية وأخرى الجسمية والتخلف العقلـي   
واإلعاقة االجتماعية واالنفعالية نتيجة لالضطرابات االنفعالية السلوكية والمعاقون نتيجة         

  :ذه األنواع هي على النحو التالي أمراض مزمنة  وه

وتشمل المقعدون بسبب عاهات كفقد األيدي أو األرجل أو بـسبب            : اإلعاقة الحركية .1
شلل األطفال كما ويشمل المرضى بأمراض مزمنة كأمراض القلب والصدر والـضمور            
الجسمي ونقص أجزاء الجسم كاألطراف والشلل الناتج عن إصابة المـخ أو اإلصـابة              

  .ود الفقري بالعم

ضـعف  ، العمى ، عد النظر   ب، قصر النظر   ( وتشمل إعاقة البصر     : اإلعاقة الحسية .2
  ) .أو الصمم، فقدان السمع ، ضعف السمع(وإعاقة السمع تشمل  ،) البصر 

، الطفل األصـم  ( وإعاقة الكالم والطفل األبكم ، كما وتشمل أيضاً إعاقة أكثر من حاسة     
ألبكم واألعمى في آن واحد ، أو الطفل المعـاق جـسمياً وحـسياً              أو األصم ا  ، واألبكم  
  ).الخ ..... وعقلياً

  :اإلعاقة العقلية . 3

  . درجة75، 50ونسبة ذكائهم ما بين ) المأفون( القابلون للتعلم   .  أ
 . درجة25،50ونسبة ذكائهم ما بين ) البلهاء( القابلون للتدريب  .  ب

  . درجة25 أقل من ونسبة ذكائهم) المعتوهون(  ضعاف العقول  .  ت
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  :اإلعاقة االجتماعية االنفعالية. 4

المصابون بأمراض الكالم وعيوب النطق وهي عديدة ومتنوعة مثل اللجلجة ، والتلعثم ،             
واإلبدال ، والخوف ، والتحريف ، احتباس الكالم ، واالختالف فـي عمـق الـصوت                

  .وارتفاعه وعدم القدرة على التوافق االجتماعي مع بيئتهم

  . المصابون بالقلب وبالسكري وبالربو وبالسل:اإلعاقة نتيجة األمراض المزمنة  .5

 وهذه في الفئة تنقصهم القدرة على التحصيل نتيجة لتكـاتف          :فئة المتأخرين دراسياً     .6
  ).15-14 :1986حسين ( عوامل اجتماعية واقتصادية وانفعالية ونفسية وعقلية 

  : أسباب اإلعاقة الحركية

 مشكلة متعددة في أبعادها ومتداخلة في جوانبها ، حيث تتشابك فيهـا الجوانـب               اإلعاقة
ـ             و الطبية باالجتماعية بالنفسية بالتعليمية وبالتأهيلية وغير ذلك وأن سلوك اإلنسان ما ه

وهناك يوجد عوامل كثيرة مسئولة عن ارتفاع عدد المعاقين         إال نتاج الوراثة والبيئة معاً ،     
  :ى النحو التالي ويمكن رصد بعضها عل

  :العوامل الوراثية: أوالً

من كـل مـن     ) شذوذ الكروموزمات وشذوذ الجينات   ( مثل انتقال صفات وراثية شاذة       •
  . األب وأالم إلى الجنين

 . في دم األم في أثناء الحمل RHاضطراب الغدد الصماء واختالل في عنصر  •

 .نقص أو توقف وصول األكسجين لمخ الجنين •

 ).حمى الروماتيزقية ، والحصبة األلمانية ( ض الحميات مثل إصابة األم ببع •

 .معاناة األم من السمنة أو األنيميا •

زواج األقارب الذي يكثر بصفة خاصة في المناطق الريفيـة والبدويـة والحـضرية               •
 . العشوائية

 .تعرض األم لإلشعاع أثناء الحمل  •
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  :ومن أمثلة ذلك :  العوامل البيئية:  ثانياً 

مل والظروف البيئية التي تلعب دوراً واضحاً في حدوث اإلعاقة لدى الـشخص              العوا •
 .مثل الحروب وأشكال العنف والدمار المختلفة

 .انتشار األوبئة واألمراض والجراثيم المعدية •

 .المجاعات والفقر والجهل وعدم كفاية برامج الوقاية وانعدام الخدمات الصحية •

 .وارث الطبيعية وتلوث البيئة الحوادث الصناعية والزراعية والك •

 .الضغوط العصبية وغيرها من المشكالت النفسية  •

 .اإلفراط في استعمال األدوية والعقاقير والمنبهات  •

 .سوء التغذية والخطأ في عالج المصابين أثناء الكوارث •

 ).36-35: 2005، أبو النصر ( تكرار حمل المرأة في فترات قصيرة  •

  :تصنيفات اإلعاقة الحركية

تصنف اإلعاقة الحركية حسب موضع أو طبيعة اإلصابة إلي عدة أقسام منها إصـابات              
  .الحبل الشوكي وإصابات الدماغ وإصابات البتر أو شلل األطفال 

 إصابات الجهاز العصبي المركزي أو اإلصابات النترولوجية: أوالً 

  : الشلل الدماغي.  1

ضطرابات في الجهاز العصبي يؤدي إلي      أنه عبارة عن ا   ) 60: 1985، بوحيمد( تعرفه  
فقدان السيطرة والتحكم في العضالت اإلرادية لبعض أجزاء الجسم فتؤدي إلـي عجـز              

  .حركي 

بأنه مجموعة من األعراض واالعـتالالت      ) 7: 2002، أبو جياب وآخرون    ( ويعرفه  
ن سـيطرة   ووضعية الجسم نظراً لفقدا   ، المختلفة التي تؤدي إلي اختالل دائم في الحركة         

عليها وكذلك إلي االخـتالل الـدائم فـي القـدرات     ) الدماغ( الجهاز العصبي المركزي    
  . الحسية واإلدراكية والتعليمية والنفسية لدي المصابين
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 يصنف الشلل الدماغي تبعاً ألطراف الجسم المـصابة إلـى           : أنواع الشلل الدماغي  
  : األنواع الرئيسة التالية 

  Spastic Cerebral  Palsy: تشنجي الشلل الدماغي ال. أ

أن هذا النوع من الشلل يتميز بزيادة التـوتر         ) 2002:8، أبو جياب وآخرون    ( ويشير  
ويحدث نتيجة تلف في خاليـا القـشرة    ، العضلي أو تيبس العضالت وصعوبة ارتخائها       

 ،الدماغية المسئولة عن الحركة وفيه تصاب ذراع واحدة وساق في احدي جانبي الجسم              
أو الجـسم بأكملـه وبـدرجات    ، أو إصابة في األطراف السفلية أو األطراف األربعـة    

  .متفاوتة

  :الشلل الدماغي اإلرتخائي . ب

أن هذا النوع من الشلل يصعب فيه التنـسيق الحركـي            ) 61 :1985، بوحميد  ( تشير  
  .نتيجة لترهل العضالت

ميز بحركـات ال إراديـة دون       ويعرف بأن هذا الشكل يت    :الشلل الدماغي اإلرتعاشي    .ج
وذلك نظـراً   ، سبب يحدث للذراعين أو الساقين أو اليدين أو الكتفين أو عضالت الوجه             

 .للتلف الذي يحدث للعقد العصبية القاعدية و المسئولة عن ضبط الحركة وتوافقها

  ):الال انتظامي ( الشلل الدماغي الترنحي أو الال تناسقي . د

شلل يتميز بعدم المقدرة علي حفظ التوازن وأن الحركات غيـر           ويعرف هذا النوع من ال    
  .ويحدث ذلك نتيجة تلف في خاليا المخيخ في الدماغ، متناسقة 

  :الشلل الدماغي المختلط . ه

ويعرف بأن هذا النوع من الشلل يتميز بمزيج من األعراض في الحركة سواء صـعوبة             
ها أو ارتخائها فيشترك فيه أكثر مـن        تناسق الحركات أو نتيجة ترنح العضالت أو توتر       

  .نوع من أنواع الشلل الدماغي وعادة ما يكون شلل تشنجي مع شلل ترنحي أو ارتعاشي

  ).9: 2002،أبوجياب وآخرون ( 
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  :وهناك أنواع أخري من الشلل الدماغي ومنها ما يلي

انبي  وهو الشلل الدماغي الذي يقتصر على اإلصابة فيه على أحد ج          :الشلل النصفي    .1
وتكون هذه اإلصابة عادة من النوع التـشنجي          ) الجانب األيسر ، الجانب األيمن   ( الجسم  

  ).ارتفاع مستوي التوتر العضلي ( 
 وهذا النوع يقتصر الشلل على األطراف السفلى فقط وعلـى حـال       :الشلل السفلي    .2

لعليـا  فان نسبة كبيرة من هؤالء األطفال يعانون من ضعف حركي بسيط في األطراف ا             
أيضاً وفي هذه الحالة ال يعاني المريض من صعوبة في الكالم أو فـي حركـة ضـبط                  

 .الرأس 

 وهذا النوع يصيب األطراف األربعة بالشلل ، إال أن شدة اإلصابة            :الشلل الرباعي    .3
في األطراف العليا تكون أكبر من األطراف السفلى ، كذلك فإن شدة اإلصابة غالباً مـا                

في الجانبين ويعاني المصابون بعدم القدرة على ضبط حركات الرأس          تكون غير متمثلة    
 .ومشكالت الكالم

 . وهذه الحالة نادرة من خاالت الشلل الدماغي:الشلل في طرف واحد  .4

 . وهذه الحالة نادرة الحدوث:الشلل في ثالثة أطراف .5

  ) :النخاع الشوكي( إصابات الحبل الشوكي  .1

أنه جـزء مـن الجهـاز       ) 11: 2002،  وآخرون   أبو جياب ( يذكر  : النخاع الشوكي   
يمتد داخل القناة الشوكية عبر الفقـرات       ، وهو نخاع رمادي اللون     ، العصبي المركزي   

ويبلغ طوله   ) L1-2( من الدماغ وحتى مستوي الجزء العلوي من الفقرة القطنية الثانية           
وأن إصابة  ، لدماغ  وهو يؤمن االتصال بين أجزاء الجسم وا      ،  سم في اإلنسان البالغ      50

هذا الحبل يسبب شلالً في األطراف األربعة أو األطراف السفلية مما يؤدي إلـي فقـدان         
  . الحركة

 : استقاء الدماغ . 3

، أنه تراكم السائل المخي الـشوكي بطينـات المـخ           ) 163 :1997، سليمان  ( ويعرفه  
يدة والـصرع  يؤدي إلي تضخم الجمجمة وأعراض أخرى مثل اإلعاقـة العقليـة الـشد          

وذلك نتيجة اضطراب في عملية تكوين السائل فيزداد حجمـه أو تـضطرب             ، والعمى  
  كما ويرجع، أو أن يضطرب امتصاصه في الدورة الدموية ، دورته 
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إمكانية حدوث اإلصابة بشلل األطـراف الـسفلية إلـي          ) 165 : 19974، سليمان   ( 
  .اإلصابة باستسقاء الدماغ

  :شلل األطفال . 4

ر هذه اإلصابة شكالً من أشكال اإلعاقة الحركية والتي تحد من حركة الفرد والقدرة               تعتب
أن اإلصابة بهذا المرض يـؤدي إللـي        ) 184 :2001، الروسان  ( علي التنقل ويؤكد    

اضطراب النمو الحركي للفرد مما يؤدب إلي ضعف عام أو شـلل عـام أو تـشنجات                 
شلل األطفال ألنـسجة الخاليـا العـصبية     وتحدث هذه اإلصابة نتيجة لإلصابة بفيروس       
  .الحركية في الجزء القطني من النخاع الشوكي

  :تصلب األنسجة العضوية . 5

أنه قد يصاب الفرد بضعف فـي العـضالت أو شـلل            ) 182: 1997، سليمان  ( يذكر  
 وغالبـاً   ءتشنجي نتيجة إصابة الجهاز العصبي المركزي بتفتت الميلين من المادة البيضا          

  .دث هذا المرض بين العشرين واألربعينما يح

  :الصرع .6

أن الصرع عبارة عن سلسلة من االضطرابات التي تصيب       ) 62: 1985،بوحميد( تشير  
الجهاز العصبي في المخ نتيجة حدوث زيادة في النشاط الكهربي لخاليا المخ مما يـؤدي        

 وفقـدان  كما وتظهر بعض نوبات الضحك والسلوك الشاذ     ، إلي حدوث تشنجات عضلية     
  .الوعي

  :الوقاية من اإلعاقة والشلل الدماغي 

: يمكن رصد أهم اإلجراءات الوقائية من اإلعاقة الجسمية في المستويات المختلفة التالية             

  :المستوى األول 

  .التطعيم ضد الحصبة األلمانية وشلل األطفال والحمى الشوكية .1

 .حماية األم الحامل من التعرض لإلشعاعات الضارة  .2
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تأكد من توافق دم المقبلين على الزواج واتخاذ االحتياجات الالزمة في حاالت عدم             ال .3

 .التوافق 

 .تقديم الرعاية الصحية المناسبة لالم الحامل .4

اتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة في مواقع العمل المختلفة لإلقـالل مـن حـوادث       .5

 .وإصابات العمل 

 .المناسبة لإلقالل من حوادث السير علي الطرق اتخاذ التدابير القانونية واإلعالمية  .6

  : المستوى الثاني

  .العالج الطبي المبكر للحاالت المكتشفة .1

تقديم النصح والتدريب لألهل حول التدريب العضلي لألطفال الـذين يعـانون مـن               .2

 .إعاقات جسمية 

تزويد الحاالت المكتشفة بالوسائل المساعدة على الحركة مثـل الكرسـي المتحـرك      .3

 .الخ... لعكاز والوكر ا

  : المستوى الثالث

تقديم خدمات التربية الخاصة والتأهيل وتشجيع فرص التـشغيل للمعـاقين جـسدياً              .1

  .ويجب التأكيد هنا على أهمية أن تخلو المباني المدرسية من العوائق أو الحواجز

 .إعفاء األجهزة الخاصة بالمعاقين من الضرائب والرسوم الجمركية .2

درات في الشوارع العامة ومداخل البنايات والمؤسسات الرسمية لتـسهيل   إيجاد المنح  .3

 .التنقل بالكرسي المتحرك للمعاقين
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التأكيد على أن تحتوي المباني المرتفعة على مصعد واسع لتتيح اسـتخدام الكرسـي          .4

 .المتحرك

 .توفير مواقف خاصة للمعاقين حركياً في مواقف السيارات العامة .5

.... حمامات ، هواتف ، مغاسـل لليـدين   ( وجود مرافق مثل    التأكيد على ضرورة     .6

.               الــخ فــي الحــدائق والمــدارس والمؤســسات العامــة مناســبة للمعــاقين حركيــاً

 ).62-60: 2005أبو النصر، (

  :أرقام ونسب المعاقين على مستوى العالم والوطن العربي وقطاع غزة 

  :تيجة العوامل اآلتية يتوقع الخبراء تزايد أعداد المعاقين ن

التطور العلمي في مجال العالج الطبي والجراحي مما يترتب علي إنقاذ المرضـى              .1
من الموت بسبب الحوادث واألمراض حيث يختلف نسبة كبيرة منهم نوع مـن العجـز               

  .البدني أو العقلي
التطور التكنولوجي وازدياد حركة التصنيع والمواصالت مما يزيد معدالت الحوادث           .2
 . اإلصاباتو

 .زيادة متوسط عمر اإلنسان  .3

 .ازدياد النمو الحضاري .4

الحروب التي تشن على بعض الدول ومنها الحروب األهلية ممـا يترتـب  عليهـا                 .5

  .وجود عدد كبير من المعاقين

  :على مستوى العالم : أوالً

يوجد فـي العـالم     )  1981 ، فاليونيسي( حسب تقديرات منظمة األمم المتحدة لألطفال     

مليون شخص ال يمكنهم المشاركة بصورة طبيعية في نشاطات الحيـاة           ) 500(كثر من   أ
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العادية ربعهم على األقل من األطفال أي مائة وأربعون مليون معاق طفل ، وفـي عـام     

فـي الـدول    % 80مليون معاق منهم    ) 600( بلغ عدد المعاقين في العالم حوالي        2000

خدمات إعادة التأهيل ، وبنـاء علـى إحـصاءات     فقط ب % 2النامية وال يحظى منهم إال      

أن نـسبة المعـاقين فـي أي        ) اليونيسيف( منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة     

  ).50 :1988،القذافي (من مواطني الدولة % 10الى% 7مجتمع تتراوح ما بين 

  :على مستوى الوطن العربي : ثانياً 

 مليـون نـسمة     275العربي إلى حـوالي     وصل تعداد سكان الوطن     ) 1999( في عام   

وفـي  ، مليون معاق    ) 27.5(إلى حوالي   ) 1999(ووصل عدد المعاقين في نفس العام       

 ) 29.2(  مليون نـسمة بيـنهم       292بلغ تعداد سكان الوطن العربي إلى       ) 2005(عام  

من إجمالي عدد السكان ، وأن الذين تتوفر        % ) 10( مليون معاق وتقدر النسبة بحوالي      

  ).40 :2005أبو النصر ، ( قريباً ت% 2لديهم الخدمات الالزمة ال يتجاوز نسبتهم إلى 

  : على مستوى قطاع غزة:  ثالثاً

إال أنهـا   ،  حديثة  كما هي فـي العـالم          -إن مشكلة اإلعاقة في البيئة الفلسطينية قديمة        
لـصهيوني  أصبحت أكثر حدة في القرن العشرين بفعل االستعمار والعدوان األجنبـي وا           

إال أنها تفتقـر إلـي الدقـة        ، ورغم تعدد المسوح التي أجريت علي المجتمع الفلسطيني         
رغـم تعـدد    " والموضوعية وهذا ما أشار إليه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قائالً           

، إال إنها تفتقر إلي الدقة والموضـوعية        ، المسوح التي أجريت علي المجتمع الفلسطيني       
إال أن هـذه    ، )15 : 2007، المركز الفلسطيني لحقـوق اإلنـسان     ( إليه  وهذا ما أشار    

) 1987لعـام   ( المشكلة ازدادت بازدياد حدة الصراع وخاصة في ظل االنتفاضة األولي         
أدي بدوره إلي ارتفاع عدد الشهداء والجرحـى        ) 2000لعام( وانتفاضة األقصى الثانية    

عـام  ( المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني       وبحسب التعريف الذي تبناه الجهاز    ، والمعاقين
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الشخص الذي يعاني من ضعف واضح في أداء نشاطاته بسبب          " بأن المعاق هو  ) 2000
فقد بلغ عدد المعاقين الـذين  ، " صعوبات منبثقة من حالته الصحية أو العقلية أو الجسدية     

ي ما  شخص أ ) 46000(هم بحاجة إلي خدمات تأهيلية في المناطق الفلسطينية أكثر من           
% 1و6،  في الضفة الغربية المحتلة     1و9من إجمالي عدد السكان منهم         % 8و1نسبته  

في قطاع غزة وترتفع نسبة المعاقين بين سكان المخيمات المناطق الفقيرة لتـصل إلـي                
وتزيد نسبة اإلعاقة بين الذكور عنها بين    % 1و7بينما تقل في المدن لتصل إلي         % 1و9

  ). م2000كزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المر. ( اإلناث

  :دور مؤسسات التأهيل للمعاقين 

وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وأشرفت     ) 1987(عندما انتهت االنتفاضة األولى لعام      
على شئون الشعب الفلسطيني تبين حاجة التطوير لمؤسسات الرعاية التي ترعى شـئون        

  .المعاقين من الجرحى والمصابين وغير ذلك 

 قسم التأهيل وهو المسئول المباشر علـى حاجـات          -كانت وزارة الشئون االجتماعية   و
معاق حتى عـام     ) 3045(المعاقين ، حيث استفاد من الوزارة والمؤسسات األهلية قرابة          

حيث كانت توزع عدد من المؤسسات العاملة في مجال المعاقين على مـستوى           ) 1998(
قرت السلطة قانوناً يؤكد على التساوي لحقـوق        أ ) 1999(مناطق قطاع غزة وفي عام      

المعاقين مقارنة بالعادين وحقهم في التعليم والعمل والوظائف الحكومية واألهلية وتم فتح            
أقسام بالجامعات الفلسطينية يدرس فيه علم تأهيل المعاقين والمجاالت اإلنسانية كالخدمة           

ين من المؤسسات الحكومية واألهلية     االجتماعية واإلرشاد النفسي ، ووصل عدد المستفيد      
مؤسـسة  ) 31(معاق يتلقون خدمات مختلفة موزعين علـى        ) 9379(من المعاقين نحو    

على مستوى محافظات القطاع ، وقد أقر مركز حقوق اإلنسان وبالتعاون مع المنـدوب              
قانون بأحقيـة المعـاقين فـي العمـل فـي      ) 2006(السامي لمنظمة األمم المتحدة عام     

إقرار بوجود كـرت    %) + 5( ات الحكومية وغير الحكومية وال يقل عن نسبة         المؤسس
  .تأمين صحي لكل معاق يحق له العالج بشكل مجاني عبر كل المؤسسات المعنية

  : اإلسالم واإلعاقة

لقد اهتم اإلسالم اهتماماً كبيراً بكل فئات المجتمع وحرص المـسلمون علـى الرعايـة               
ياجات الخاصة ولقد حث اإلسالم علـى نـصرة الـضعيف    الكاملة للضعفاء وذوي االحت   

ليس على األعمـى حـرج وال       " وإعانته قدر االستطاعة حيث قال الحق تبارك وتعالى         
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ولقد أعطى اإلسالم لهـؤالء     ) 61:النور  " (على األعرج حرج وال على المريض حرج      
هللا المعاقين حقوقهم وحرص على دمج المعاق في مجتمعه حيث قال الرسـول صـلى ا              

، الحـاكم   " ( فإنما تنصرون وترزقـون بـضعفائكم     ، أبغوني في الضعفاء    " عليه وسلم   
كما ويتجه اإلسالم إلى المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه المعـاق           ) 116 : 2ج، 1990

فيعلمهم ويربيهم على السلوك الذي يجب عليهم أن يـسلكوه فـي معـاملتهم إلخـوانهم                
صة ويعلن اإلسالم بصراحة أن ما حل إلخوانهم مـن          وأهليهم من ذوي االحتياجات الخا    

بالء ال ينقص من قدرهم وال ينال من قيمتهم في المجتمع شئ فهـم جميعـاً سـواء ال                   
تفاضل بينهم إال بالتقوى فقد يكون صاحب العاهة أفضل وأكرم عند اهللا من ألف صحيح               

وهنا ) 13:الحجرات) (م  إن أكرمكم عند اهللا أتقاك    ( معافى حيث قال الحق تبارك وتعالى       
الميزان الحقيقي هو التقوى وليس المال أو الجاه أو الصحة أو الصورة الخارجية ألنه ال             
يمكن أن تتحقق الغاية السامية من هذه الحياة إال إذا تحقق ميزان التقوى ، هذا الميـزان                 

د والمجتمع  الذي له وقع في ضمير المسلم بما يحويه من الخير واالستقامة والصالح للفر            
  ولإلنسانية جمعاء والتقوى جماع لكل فضيلة 

أيضاً من حقوق المعاقين عدم السخرية منهم فالمجتمع الذي يزدري األصحاء فيه أهل الـبالء               
 يـا َأيهـا     ": لقوله تعـالى  يكون مصدراً للشقاء واأللم لهؤالء قد يفوق الم المصيبة ربما أكثر            

خَرسنُوا لَا يآم ى َأنالَِّذينسٍم عن قَوم قَوم  منْهراً مكُونُوا خَي11:الحجرات (" ي.(  

  : لقد جاءت رعاية المعاقين في اإلسالم انطالقا من أوجه عدة يمكن تلخيصها فيما يلي 

واألخـوة  ) 15سورة الحجـرات آيـة      " (إنما المؤمنون أخوة    : " أخوة الدين قال تعالى     
فقد قال صلي   . دعم والتعاون في البر والتقوى وإعمال الخير      تقتضي الوالء والمساندة وال   

متفـق  " من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحب ألخيه ما يحبه لنفسه : " اهللا عليه وسلم      
  .عليه 

ثَـى   يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأن        :"ال فرق بين أبناء اإلسالم إال بالتقوى قال تعالي        . 
لْنَاكُمعجفُوا واراِئَل ِلتَعقَبوباً وشُع ۚ اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر 13سورة الحجرات آية "( ِإن .(  

التراحم بين المسلمين أمر حرصت عليه الشريعة اإلسالمية على ترسيخه في نفـوس             . 
ي األرض يرحمكم من فـي      ارحموا من ف  " أبنائها  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

 .متفق عليه " السماء 
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 ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَـاهم ِفـي الْبـر    : "هم بشر كرمهم اهللا تعالى كغيرهم قال تعالى       . 
سورة اإلسراء آيـة  " ( خَلَقْنَا تَفِْضيالً ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن والْبحِر

70.( 

"  ِإن اللّه يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربـى        " الدعوة إلى اإلحسان والبر قال تعالى       . 
" إن اهللا كتب اإلحسان فـي كـل شـئ         :" وقوله صلى اهللا عليه وسلم      ) 90سورة النحل اآلية    (

 .مسلم

وكل ضرير قائداً ولـم     ، الخاصة واإلسالم أعطي كل مقعد خادماً       المعاقين لديهم احتياجاتهم    . 
بهمل المجتمع اإلسالمي أم عالج اإلعاقات التي كان لها عالج معروف في ذلك الوقت وممـل       

واالعتناء بهم والعطف عليهم أن كـل مجنـون كـان           ، يؤكد اهتمام اإلسالم برعاية المعاقين      
  )14 : 1988، القذافي .( يحظي بخادمين يساعدانه 

ولذا فقد اهتم اإلسالم بتوفير األجواء التي تضمن للمعاقين التمتع بمشاعر األمن واالسـتقرار      . 
النفسي واالجتماعي على كافة مستوياته ، فمن عقاب الرسول صلي اهللا عليه وسلم إلعراضـه            
                                          :       عن األعمى وإقباله للكـافر يـدعوه إلـي النهـي عـن الهمـز واللمـز قـال سـبحانه                       

حتى ال يكون نوع  من أنواع اإليذاء المعنوي ) . 1سورة الهمزة آية" (  ويٌل لِّكُلِّ همزٍة لُّمـزةٍ   "
وحتى ال يصل إلى أي شكل من أشكال اإليذاء الجسدي ، وبالتالي الحرص على ضمان حيـاة                 

هم وتيسر لهم أمور حياتهم ودون أي نوع مـن أنـواع         كريمة لهم تساعدهم في قضاء احتياجات     
األذى سواء المعنوي والمادي وقد حرص الواله واألمراء في عصور اإلسالم الزاخرة علـى              
اإلهتمام بالمعاقين وعامتهم وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم كغيرهم مـن العـاديين فنجـد               

 المعاقين ودونها في الـدووايين وفـرض   قام بتسجيل أسماء) عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد   
: " لهم العطايا التي تغنيهم وتترفع بهم عن العوز وحاجة اآلخرين وقد كان له قولته المشهورة                

  ) لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني اهللا عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر 
بأحسن ممـا   ) عمر بن الخطاب    (ن  وما كان واقعهم في عهد  أمير المؤمني       ،)صحيح البخاري ( 

اإلمـام  ) عمر بن عبد العزيز(كان عليه الحال في عهد الواله المسلمين الصادقين من بعده فهذا  
الذي ضرب فيه المثل في العدل بين المسلمين وغيره حيث بني مستشفى في ضواحي دمـشق                

ه ونصيب لكل محتاج    خاصة للمعاقين وملجأ للمسنين وقيد لكل معاق بالبصر مقعد وخادم يخدم          
من بيت مال المسلمين ، ولذا فقد أوجب اإلهتمام بكافة الجوانب  الحياتيـة للمعـاقين وعـدم                  
التفريق بينهم وبين العاديين في اإلسالم سواء في الحقوق أو الواجبات والمساواة بيـنهم فـي                

  ).83-82 :2006، وافي  (.  فرص التعليم والعمل والترفيه وغير ذلك
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بأن اإلسالم جاء للبشرية ليصحح المسار الخـاطئ التـي          : ا سبق أنه يمكن القول    ويتضح مم 
حيـث أولـي    ، كانت تسير عليه قبل بعثته صلي اهللا علي وسلم وخاصة في رعاية المعوقين              

كمـا  ، اإلسالم المعوقين اهتمام خاص نظراً ألحوالهم وحاجاتهم وأعطاهم من المميزات الكثير      
ت ليحصل بذلك التوازن مع التكافؤ بين إنسان وآخر كـٌل حـسب             وأعفاهم من بعض الواجبا   

قدراته وطاقاته ليعيش المجتمع حياة كريمة وسعيدة وكان صلي اهللا عليه وسـلم يحـث علـي               
ابـن القـيم   " وكذلك أشـار  ، الذكر هللا دائماً وخاصة عند الجماع ليكون الحفظ اإللهي بالجنين  

 بالطفولة المبكرة وتوفير األجواء المناسـبة لهـم ممـا            الرعاية والعناية  ةعلي أهمي " الجوزية  
ابن مسكوبية وابن حـزم     " كما وأسهم   ، يساعد علي تقنين حدوث اإلعاقة واكتشافها في مهدها         

 أهمية دور األسرة في الوقاية      اوغيرهم أسهموا في االهتمام بالمعوقين وأوضحو     " وابن خلدون   
، وقين في البيئة التعليمية مـع أقـرانهم األسـوياء           المبكرة من اإلعاقة والعمل علي دمج المع      

والعمل علي توفير أجواء الراحة والتوافق النفسي وتأهيلهم وبما يتناسـب وقـدراتهم العقليـة               
  .والحركية وغيرها من اإلعاقات المختلفة
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 الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  

  

  

  .دراسات تتعلق بالتوافق النفسي واالجتماعي  •
  

 –الــداخلي(دراســات تتعلــق بمركــز الــضبط  •
  ). الخارجي

  
  .دراسات تتعلق بالمعاقين حركياً  •

 
  .فروض الدراسة  •
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  :مقدمة

يتناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع التوافـق              
)  الخـارجي  -الـداخلي   (ناولت موضوع الضبط    النفسي واالجتماعي وكذلك الدراسات التي ت     

وأيضا دراسات تناولت موضوع المعاقين حركياً وقد تم تـصنيف هـذه الدراسـات حـسب                
المتغيرات التي تناولتها الدراسة مرتبة ترتيباً صحيحاً حسب ما نص في عنوان الرسالة هـي               

  :كاألتي

  :دراسات سابقة تناولت التوافق النفسي واالجتماعي. 1

 ). الخارجي-الداخلي (اسات سابقة تناولت مركز الضبط در. 2

 .دراسات سابقة تناولت المعاقين حركياً. 3
  

  :   دراسات تتعلق بالتوافق النفسي واالجتماعي: أوالً

  :) 1981عبد الرحيم ، ( دراسة . 1

استخدام المنهج اإلسقاطي لدراسة بعض المواقف االجتماعية كمتغيرات وسيطة بـين           : "بعنوان
  ".العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي 

هدفت إلى التعرف علي الديناميات التي تواجه مواقف المراهقين من المعاقين حركياُ والـشلل              
  .الدماغي في التوافق االنفعالي واالجتماعي بالمقارنة بمجموعة من األفراد العاديين

) 50(ن كـال الجنـسين مـنهم        من المراهقين المعاقين حركياً م    ) 77(وقد بلغت عينة الدراسة     
  .إناث) 27(ذكور و
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للكشف عن مصادر الخوف ومـشاعر الـذنب      " تكملة الجمل   " وقد استخدم الباحث أداة إسقاط      
والقلق واإلدراك الذاتي لبعض المواقف االجتماعية والتي تتـضمن مجتمـع الكبـار وإدراك              

ألبعاد لها عالقة بالتوافق النفسي    العالقة مع الوالدين وجماعة الرفق على اعتبار أن جميع هذه ا          
  :وقد أظهرت النتائج التالي ، لدى مجموعة الشلل الدماغي 

إن المعاقين أقل قدرة من األفراد العاديين علي تقييم العالقـات المتبادلـة فـي المواقـف                  .1
  االجتماعية

لتقـدير  إن المعاقين أكثر ميالً نحو االنسحاب واستخدام األساليب الغير توافقية مـن خـالل ا              
  .السلبي للذات والتي تتطلب االحتكاك والعالقات باآلخرين

  
  ) :1984، سالم ( دراسة . 2

  "دراسة في سيكولوجية الفتيات المقعدات : " بعنوان

 هدفت لدراسة سيكولوجية الفتيات المقعدات من خالل الذكاء وخصائص الشخصية والطمـوح            
حيـث تكونـت عينـة      ، ن غير المقعدات    واإلنجاز وصورة الجسم مقارنة بمجموعة أخري م      

واألخـرى  ) 17(الدراسة من مجموعتين متكافئتين األولي تجريبية مـن المقعـدات وعـددها       
وطبق علي أفراد المجموعتين اختبار وكسلر لـذكاء الراشـدين والمـراهقين             ) 17( ضابطة

" ريـب   تع" ديوسيل كازل وتيـودور جـان       "واختبار الشخصية اإلسقاطي الجمعي من تأليف       
،  واختبار ماكوفر لرسـم الـشخص        حواختبار أوكوز لمستوي الطمو   " محمود السيد أبو النيل   

وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والـضابطة علـي           : ودلت النتائج علي    
غيـر  (  والشخصية والطموح وصورة الجسم لـصالح المجموعـة الـضابطة            ءاختبار الذكا 

  ).المقعدين

   ) :Fichten  etal , 1989(ة دراس. 3

  ".التفاعل االجتماعي بين العاديين والمعوقين جسدياً : "بعنوان

هدفت الدراسة للتعرف عل الفروق في مستوي التفاعل االجتماعي ما بين المعاقين ومـا بـين       
من غيـر   ) 23(و  ، معوق جسدياً   ) 23(حيث تكونت عينة الدراسة من      ، غيرهم من األسوياء    

  : وقد أسفرت النتائج اآلتي ،  من طلبة الجامعة المعاقين
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  .أن الطلبة العاديين كانوا أكثر ميالً وارتياحاً للتعامل مع أقرانهم الطلبة العاديين. أ

وهذا يدلل عـي عـدم      ، أن الطلبة العاديين كانوا أقل ارتياحاً للتعامل مع المعوقين جسدياً           . ب
  . قبول المجتمع للمعوقين جسدياً

واتضح أن المعوقين جسدياً يميلون للتفاعل مع أقرانهم من المعـوقين جـسدياً ومـع               كما  . ج
إال أنهم ال يشعرون باالرتياح عند تعاملهم مع المعوقين المختلفين في فئات اإلعاقـة             ، نالعاديي

  . األخرى

  ) :1993، جبريل (دراسة . 4

  ".مفهوم الذات لدي المراهقين المعاقين حركياً : " بعنوان 

دفت الدراسة إلي التعرف علي الفروق في مفهوم الذات لدي المراهقين المعاقين حركياً مـع               ه
والتعرف علي الفروق في مفهوم الذات لدي المعاقين حركياً ضمن متغيـرات            ، غير المعاقين   

مراهقاً من المعـاقين    ) 123(وتكونت عينة الدراسة من     ، الجنس ونوع اإلعاقة وزمن حدوثها      
، ) ت(وطبق مقياس لمفهـوم الـذات واسـتخدام      ، مراهقاً من غير المعاقين     ) 123(حركياً و   

وأشارت النتائج إلي وجود فروق بين المـراهقين المعـاقين وغيـر            ، وتحليل التباين الثالثي    
كما وأظهرت وجود في مفهوم الذات لدي المعاقين حركيـاً نعـزي لمتغيـر        ، المعاقين حركياً   

 .حدوثها الجنس ونوع اإلعاقة وزمن 

   ):1995، عبد الغفار ( دراسة .  5

  " .التوافق الشخصي واالجتماعي لدي المصابين بشلل  األطفال " بعنوان 

هدفت الدراسة  لمعرفة مدي تأثر التوافق الشخصي واالجتماعي لألطفـال المـصابين بـشلل           
نفـسي  ومـدي التبـاين فـي تـوافقهم ال        ، األطفال بدرجة تميزهم عن غيرهم من العـاديين         

طفـل معـاق    ) 90(طفالً ً  من الذكور واإلنـاث        ) 180(واشتملت العينة علي    ، واالجتماعي  
من األطفال العاديين من الذكور واإلنـاث وطبـق علـيهم           ) 90(بالشلل من الذكور واإلناث و    

ومقيـاس الرعايـة   )  1995:عطيـة مهنـا   (مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي للباحـث   
وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً فـي         ،  بشلل األطفال للباحث     االجتماعية للمصابين 

واألطفال العاديين  ، درجة التوافق الشخصي واالجتماعي بين األطفال المصابين بشلل األطفال          
ووجود فروق دالة إحصائياً في بعد الخلـو مـن األمـراض            ، وكان لصالح األطفال العاديين     
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وتوجد فروق دالـة  ،  العام  قوالتوافق االجتماعي والتواف  ، لمدرسة  العصبية وبع العالقات في ا    
  .إحصائياً بين مجموعتي الرعاية المرتفعة و الرعاية المنخفضة وكان لصالح الرعاية المرتفعة

  ) :1995، شاهين (دراسة . 6

  مستوي الطموح لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي للمصابين" بعنوان 

  ".ألطفال  بشلل ا

وطبقت الدراسة علي عينـة     ، هدفت الدراسة لمعرفة وجود عالقة بين الطموح وشلل األطفال          
وقد طبق علي العينة مقياس اختبار الذكاء من        ) معاقاً بشلل األطفال وغير معاق    (طاالً  ) 120(

واستمارة البيانات للتعـرف علـي الطفـل ومـستواه          ) 1988: أحمد صالح   ( إعداد الباحث   
واستمارة مقياس الطموح العام ومستوي الطموح الدراسي من إعداد         ، تماعي واالقتصادي   االج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال عينتي الدراسـة          : وتبنيت النتائج التالية    ، الباحث  
من الذكور المعاقين بشلل األطفال وغير المعاقين في كل من مستوي الطموح العام ومـستوي               

ووجود فروق إحصائية بين أفراد نفس العينـة فـي مـستوي الطمـوح              ، اسي  الطموح الدر 
  .وكذلك األمر للمعاقات من اإلناث، االجتماعي لصالح المعاقين 

  :) 1995، عبد الحميد (دراسة . 7

  دراسة بعض متغيرات البيئة المدرسية وعالقتها بالتوافق النفسي لدي ذوي" بعنوان 

  " . اإلعاقة البصرية 

دراسة للتعرف علي العالقة بين البيئة المدرسية والتوافق النفسي لـدي الطـالب ذوي              هدفت ال 
) 89(، طالبـاً وطالبـة   ) 149(وطبق عل أفراد العينة والتي تكونت مـن     ، اإلعاقة البصرية   

إناث اختبار أسليب معاملة المعلمين للطالب ذوي اإلعاقة البـصرية واختبـار            ) 40(، ذكور  
واختبـار  ، ة بين الطالب ذوي اإلعاقة البصرية وكالهما من إعداد الباحث          العالقات االجتماعي 

واختبار وكسلر   ) 1995،عطية مهنا   (الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية من إعداد الباحث        
ومقيـاس تقـدير    ) 1986، كامل مليكـه    ( والمراهقين من إعداد الباحث      نبلفيو لذكاء الراشدي  

عبـد العزيـز    ( ادي لألسرة المصرية المعدل من إعداد الباحـث         الوضع االجتماعي واالقتص  
وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين البنـين      : وقد أظهرت النتائج التالية      ،  )1992،الشخص  

وجـود فـروق دالـة      ، والبنات ذوي اإلعاقة البصرية في التوافق النفسي العام واالجتماعي          
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لبصرية الذين يدركون أساليب معاملة إيجابية      إحصائياً لصالح مجموعة الطالب ذوي اإلعاقة ا      
والمعاملة االجتماعية اإليجابية بينهم وبين زمالئهم الذين يدركون أساليب المعاملة السلبية مـع             

  . معلميهم والمعاملة االجتماعية السلبية مع زمالئهم

  ):1996،  غالب ودسوقي (دراسة   .8 
  

  بين بشلل األطفال والعاديين في بعض دراسة مقارنة بين األطفال المصا" بعنوان 
  "متغيرات الشخصية 

هدفت الدراسة إلي عقد مقارنة بين األطفال المصابين بشلل األطفال والعـاديين فـي بعـض                
الدافعيـة  ، ووجهة الضبط   ، التكيف النفسي واالجتماعي    ، مفهوم الذات   ( متغيرات الشخصية   

مقسمة إلي  ، طفالً  ) 121(لغت عينة الدراسة ككل     وقد ب ) القلق كسمة   ، القلق كحالة   ، لإلنجاز  
تمثلت المجموعة األولي في مجموعة األطفال المصابين بشلل األطفـال والتـي            ، مجموعتين  
) 56(أما المجموعة الثانية فتكونـت مـن   ، أنثي ) 28(ذكراً  و ) 37( طفالً ) 56(تكونت من   

اختبـار  (  اسـتخدمت عـدة مقـاييس        وقـد ، أنثي    ) 20(ذكراً  و      ) 36(طفالً من العاديين    
واختبار ، واختبار مركز التحكم لألطفال     ، ومقياس مفهوم الذات لألطفال     ، الشخصية لألطفال   

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة        ) السمة، الحالة  (و اختبار القلق    ، الدافع لإلنجاز   
ديين فـي التكيـف الشخـصي       إحصائية بين األطفال المصابين بشلل األطفال واألطفال العـا        

كما وتوجد فروق  كمـا وتوجـد        ، واالجتماعي  العام ومفهوم الذات لصالح األطفال العاديين         
فروق ذات داللة إحصائية بين المصابين بشلل األطفال واألطفال العاديين في القلـق ووجهـة               

رتباطاً موجبـاً   الضبط لصالح األطفال المصابين بشلل األطفال كما وأشارت النتائج أن هناك ا           
كذلك يوجد  أيضاً ارتباط موجب دال       ، بين داالً بين أبعاد التكيف النفسي ومتغيرات الشخصية         

  .بين مفهوم الذات ومتغيرات الشخصية ككل 

  ) :1997،النجار ( دراسة . 9

  تقدير الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدي معاقي االنتفاضة جسمياً : "بعنوان 

  ".بقطاع غزة 

ـ    ) بالشلل السفلي( هدفت الدراسة لمعرفة أثر اإلعاقة الجسمية     قعلـي تقـدير الـذات والتواف
وبـين  ، النفسي واالجتماعي بين معاقي االنتفاضة وأقرانهم من إعاقات أخـري مـن جهـة               
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معاقـاً  ) 14(وتألفت عينة الدراسة مـن      ، المعاقين جسمياً من وغير المعاقين من جهة أخري         
معاقاً من الذكور بـسبب حـوادث       ) 35(ن الذكور بسبب إصابات االنتفاضة و     بالشلل السفلي م  

أحمـد  (واستخدم الباحث مقياس تقدير الذات للباحـث        ، فرداً من غير المعاقين     ) 80(أخري و 
وذلـك  ) 1988:علي الديب ( واختبار التوافق الشخصي واالجتماعي للباحث      ) 1988:صالح  

  :تائج التاليةعلي بيئة قطاع غزة وتوصل الباحث للن

بسبب االنتفاضـة وأقـرانهم   ) بالشلل السفلي(وجود فروق دالة إحصائياً بين المعاقين جسمياً      . 
، بسبب حوادث أخري في تقدير الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لصالح معاقي االنتفاضـة     

فاضة وحوادث  االنت( إحصائيا بين المعاقين جسمياً من      ‘كما وأشارت النتائج لوجود فروق دالة       
  .وغير المعاقين في تقدير الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لصالح غير المعاقين)  أخري 

توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير الذات لذوي الدخل المرتفع وتوجد فروق دالة إحـصائياً               . 
  النفسي واالجتماعي في بعـدين فقـط التوافـق االنـسجامي والتوافـق النفـسي               قفي التواف 

  .واالجتماعي

وبالنـسبة للتوافـق    ، ال توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير الذات تعزي للمستوي التعليمي            . 
  .وال توجد فروق دالة إحصائياً إال في البعد النفسي، النفسي واالجتماعي 

  ) :1997: علي وعبد الهادي (دراسة . 10

  "ق البتر دراسة نفسية لتأهيل فاقدي أعضاء الجسم عن طري" بعنوان 

هدفت  إلى دراسة نفسية فاقدي أعضاء الجسم عن طريق البتر لتأهيلهم مبكـراً مـن خـالل                  
معـاق مـن ذوي     ) 100(حيث تكونت عينة الدراسة من      ، الخدمات النفسية والمهنية والطبية     

معاق لـم يتلقـوا أي    ) 50(سنة مقسمة علي مجموعتين     ) 30-25(البتر تتراوح أعمارهم بين     
آخرون تلقوا الخدمة النفسية واالجتماعية والمهنية والطبية وطبق علـي          ) 50(ية و   خدمة تأهيل 

علـي  ( أفراد المجموعتين مقياس لمفهوم الذات ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي للباحـث            
وجود فروق دالة إحصائياً بين المجوعتين علـي أبعـاد   : وبيت النتائج ما يلي   ) 1988:الديب  

ت في متغيرات الذات الحسية وقد الذات لصالح التي تلقت خدمات تأهيلية في             مقياس مفهوم الذا  
وال توجـد فـروق دالـة إحـصائياً بـين           ، متغيرات الذات األخالقية واألسرية واالجتماعية      

أما بالنسبة لمقياس التوافق النفـسي واالجتمـاعي   ، المجموعتين في متغيرات الذات الشخصية     
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ال يوجـد فـروق دالـة       ، ح مجموعة البتر الذين تلقوا خـدمات        واالنسجام مع المجتمع لصال   
  .إحصائياً بين المجموعتين بالنسبة لمتغير التوافق األسري

   ):, Koubekova 2000(دراسة . 11

  ".مستوي التوافق الشخصي واالجتماعي لدي المعاقين حركياً : " بعنوان

للمعاقين حركياً من كال الجنسين     هدفت الدراسة لمعرفة مستوي التوافق الشخصي واالجتماعي        
-12(معاق ومعاقة ممن يتراوح أعمارهم ما بـين         ) 115( حيث تكونت عينة الدراسة من      ، 

وقـد  ، وذلك من المدارس العامة والمدارس الخاصة التي تعلم المعـاقين حركيـاً             ، عام  ) 15
لقلق كحالة والقلق   استخدمت للدراسة أدوات شملت علي اختبار كاليفورنيا للشخصية واستبيان ا         

وأسفرت نتائج الدراسة علـي أن األطفـال المعـاقين حركيـاً            ، كسمة واستبيان تقدير الذات     
والتجنب والعزلة عن بـاقي األطفـال       ، يظهرون قدراً عالياً من السلوكيات المضادة للمجتمع        

جتمـاعي  كما واتضح أن الفتيات من المعاقات كن يواجهن صعوبات في التوافق اال           . العاديين  
كما أكدت الدراسة أيضاً أن المعاقات كن يعـانين مـن         ، أكثر من أقرانهم من الذكور المعاقين       

قدر أكبر من تدني مستوي تقدير الذات وكن أقل رضا عن أنفسهن وكن يشعرن بعـدم تقبـل                  
  .آبائهن ومعلماتهن وزميالتهن لهن

  ) : 2003: المدهون (دراسة . 12
  

اعية كم يدركها المعاقون حركياً وعالقتها بالصحة النفـسية فـي           المساندة االجتم " بعنوان  
  "محافظات غزة 

هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية والـصحة النفـسية للمعـاقين               
حركياً في محافظات غزة وذلك للتأكد من دور المساندة االجتماعية كمتغير نفسي اجتماعي في              

والقلق والخجل واالنطواء واالنسحاب والعزلة واالكتئـاب ممـا يحقـق    تخفيض درجة التوتر   
 وتحسين درجة الصحة النفسية عنـد المعـاقين         والمهنيالتوافق الذاتي واألسري واالجتماعي     

 تتـراوح     إناث ) 64(و  ،  ذكور )76(معاقاً منهم   ) 140(وتكونت عينة الدراسة من     ، حركياً  
خدم الباحث مقياسين وهما مقياس المساندة االجتماعيـة        واست، سنة  ) 50 -18( أعمارهم بين   

حيث بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق لصالح الذكور فـي بعـد             ، ومقياس الصحة النفسية    
كمـا  ،  مع الذات لـصالح اإلنـاث        قوفي بعدي التوافق األسري والتواف    ، التوافق االجتماعي   

 في كل أبعاد التوافق االجتماعي والخلومن       ودللت  النتائج أيضاً أن هناك فروق لصالح الذكور        
  .االكتئاب 
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  : النفسي واالجتماعي التي تناولت التوافق السابقةتعقيب على الدراسات

 تناولت التوافق النفسي واالجتماعي تبـين للباحـث     والتيمن خالل العرض للدراسات السابقة      
  :اآلتي 

ا التعرف إلـى التوافـق النفـسي        كان مجمل الدراسات السابقة هدفه     : من حيث األهداف  . 
واالجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات كمفهوم الـذات ووجهـة الـضبط ودور المـساندة              

  . االجتماعية للمعاقين حركياً ومتغيرات أخرى
 , Fichten  etal(ودراسة،  ) 1984،سالم ( ودراسة ، ) 1981، عبد الرحيم (فمثالً دراسة 

حيث ركـزت   )  Koubekova 2000(ودراسة  ، ) 1995، رعبد الغفا ( ودراسة  ،  ) 1989
هذه الدراسات علي الفروق بين الجنسين من المعاقين وبين غيرهم من غيـر المعـاقين فـي                 

) 1993، جبريـل   (دراسـة   (معرفة مستوي التوافق النفسي واالجتماعي واختلفت مع دراسة         
 وتقديرها  وبين التوافق     حيث ركزتا علي الفروق بين مفهوم الذات      ) 1997،النجار  ( ودراسة  

  ارتبطـت    )1996،  غالب ودسـوقي    (وأيضاً دراسة   ، النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً     
و كـان وجـه     )   1997،النجار  ( ودراسة      ) 1993، جبريل(بصورة غير مباشرة بدراسة     

ـ ، المقارنة في مفهوم الذات ولكن اختلف معهما في وجهة الضبط والدافعيـة وغيرهـا                ا بينم
فقد ركزت بين الطموح وشلل األطفال واختلفت جميع الدراسات  مع        )1995، شاهين  (دراسة  
والتي ركزت علي التأهيل المهنـي والطبـي والنفـسي          ) 1997، علي وعبد الهادي    (دراسة  

مع الدراسـات الـسابقة      بشكل ضمني  )2003: المدهون  (للمعاقين حركياً بينما اتفقت دراسة      
واتفقـت   ، المساندة االجتماعية في تحقيق التوافـق النفـسي واالجتمـاعي   والتي تناولت دور    

والتـي تناولـت التوافـق النفـسي         مع الدراسات السابق ذكرها    )1995، عبد الحميد   (دراسة
واالجتماعي  واختلفت مع الدراسات السابق ذكرها في نوع اإلعاقة للمعاقين وهـي اإلعاقـة               

 في حِد بعيد مع معظم الدراسات الـسابق ذكرهـا   توافقت  ولكن الدراسة الحالية،البصريةً  
واختلفـت  ، وخاصة في تناولها متغير التوافق النفسي واالجتماعي ومتغير المعـاقين حركيـاً     

 -الـداخلي ( مع الدراسات السابق ذكرها في وضع متغيـر مركـز الـضبط              الدراسة الحالية 
 في تناول هذا المتغير -علم الباحـث  حسب -وهذا يعتبر سبق في الدراسات العلمية ) الخارجي

  . وربطه بالتوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً بالتحديد 
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  :أما من حيث العينة.  
فإن منها من تناول التوافق النفسي واالجتماعي للمراهقين من         :  التي تم إجراء التجربة عليها      

بينمـا  ، ) 1993، جبريـل  ( دراسـة  و ، ) 1981، عبد الرحيم (المعاقين حركياً مثل دراسة    
،  غـالب ودسـوقي   (ودراسـة  ، )1995، عبد الغفـار   (اختلفا في العينة مع دراسة كالً من        

 في تناولها جميع وقد توافقت الدراسة الحالية ،  والتي تناولتا فئة األطفال من المعاقين        )1996
( ودراسـة  ، ) Fichten  etal , 1989(المراحل العمرية من المعاقين مع دراسة كـالً مـن   

) 2003: المـدهون   (وكذلك دراسـة    ، ) 1997: علي وعبد الهادي    ( ودراسة )1997،النجار  
لتناولها الفتيات فقـط دون التطـرق       ) 1984،  سالم   (بينما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة       

، شـاهين   (أيضاً واتفقت  الدراسة الحالية ضمنياً مـع دراسـة           ، للذكور من المعاقين حركياً     
والذين تنـاولوا    ) , Koubekova 2000(ودراسة ، ) 1995، عبد الحميد (ودراسة ) 1995

 المعاقين بشكِل عـام تناولـت       تناولت الدراسة الحالية  فئة الطالب من العاقين حركياً وعندما       
) الطـالب (الطالب وغير الطالب  من المعاقين ولكن اختلف معهما في تحديد هذه  الفئة وهي              

  .ط دون التطرق لغيرهم من المعاقين فق
     فبعضها كان صفرياً والبعض اآلخر كان موجهاً  ولقد توافقت ولقد جاءت الفروض متباين

   
  .الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية

 :من حيث األدوات والمقاييس المستخدمة. 

ي تطبيقهـا اختبـار      ف توافقت الدراسة الحالية  تعددت أدوات ومقاييس الدراسات السابقة حيث       
،   ) Fichten  etal , 1989 (التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً مع دراسة كالً مـن 

، علي وعبـد الهـادي   (ودراسة ، ) 1997،النجار ( ودراسة ، ) 199، دراسة عبد الغفار   (و  
دراسـة  و  ، ) 1993، جبريـل   ( مع دراسة كالً من      اختلفت الدراسة الحالية  بينما  ، ) 1997

في تطبيق اختبار مفهوم  ) , Koubekova 2000(دراسة ( و، ) 1997، علي وعبد الهادي (
،        عبـد الحميـد     ) (1981عبد الـرحيم ،     (  مع دراسة    اختلفت الدراسة الحالية  كما و ، الذات  
تكملـة  (  في تطبيق اختبـار أداة إسـقاطيه         )1996،  غالب ودسوقي   (دراسة  و  ،  ) 1995
 بشكل غير  توافقت الدراسة الحالية    بينما ،ختبار الشخصية واختبار الدافع واإلنجاز      وا) الجمل

واختبار المـساندة   ،  في تطبيق اختبار الصحة النفسية      ) 2003: المدهون  (مباشر مع دراسة    
حيث أن عبارات االختبارين قريبة مـن مـضمون اختبـار التوافـق النفـسي                االجتماعية    
 لم تتفق مع جميع الدراسات السابقة في تطبيق اختبار مركز          سة الحالية الدرا لكن، واالجتماعي
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وربطه باختبار التوافق النفسي واالجتماعي وتطبيقه علـي فئـة          )  الخارجي –يالداخل(الضبط  
 فكان بعضها مـن إعـداد الباحـث         حيث إعداد االختبارات والمقاييس   ومن  ، المعاقين حركياً 

  .نهم من كيفها مع البيئة التي أجريت فيها الدراسة والبعض اآلخر من قام بتعريبها وم

كما وتنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات حيـث تـم اسـتخدام حـساب                . 
  . والنسب الفائية واالنحرافات المعياريةT .Testالمتوسطات واختبار 

   : من حيث النتائج.  

  ري مختلفة وهي علي حيث توصلت الدراسات السابقة إلي نتائج متشابهة وأخ

  :النحو التالي 

بينما ، هناك فروق بين الجنسين في التوافق النفسي واألسري لصالح المعاقين من اإلناث             . أ
  ).2003: المدهون (في التوافق االجتماعي لصالح الذكور من المعاقين كما في دراسة

بين المعاقين حركياً وبين    هناك فروق في تقييم العالقات المتبادلة في المواقف االجتماعية          .ب
  ).1981عبد الرحيم ، ( غيرهم من غير المعاقين لصالح غير المعاقين كما في  دراسة 

هناك فروق في حب التعامل مع المعاقين بكافة أنواعهم من المعاقين حركياً وبين العـاديين       . ج
  ).(Fichten  etal , 1989لصالح المعاقين حركياً كما في دراسة 

روق مستوي الطموح الدراسي بين المعاقين وغيرهم من غير المعاقين وكان لصالح            هناك ف . د
  ).1984،  سالم (غير المعاقين كما في دراسة 

هناك فروق بين الرعاية االجتماعية المرتفعة وبين الرعاية االجتماعي المنخفضة لـصالح            . ه
   ).1995،  الغفار عبد( الرعاية المرتفعة المقدمة للمعاقين حركياً كما في دراسة 

وجود ارتباط موجب بين مفهوم الذات وبين متغيرات الشخصية وخاصـة عنـدما تتعلـق            . ك
ومفهـوم  ، اإلعاقة بسبب االنتفاضة وبين اإلعاقة بسبب الحوادث لصالح معـاقي االنتفاضـة             
ووجـود  ، الذات لمن يقدم لهم الخدمات الطبية عن غيرهم ممن لم يقدم لهمم الخدمات الطبيـة                

عبد (فروق في مفهوم الذات يعزي لمتغير الجنس ونوع اإلعاقة وزمن حدوثها كما في دراسة                 
) 1997، علـي وعبـد الهـادي       (ودراسـة ) 1997،النجـار   ( ودراسة    ، ) 1995، الحميد  
 مع الدراسات السابقة حـول بعـض   وقد توافقت الدراسة الحالية  ، ) 1993، جبريل  (ودراسة
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كوجـود فـروق فـي التوافـق النفـسي        ، توافق النفسي واالجتماعي    النتائج  والتي تتعلق بال    
واالجتماعي يعزي لمتغير الجنس و الحالة االجتماعية ودرجة اإلعاقة وهـذه الفـروق جـاء               

كما جاءت متوافقة مع دراسة     ،  بعضها بوجود فروق وتباين واألخرى جاءت بنفي أي فروق          
عض السابقة فيما يتعلق بالمكـان والزمـان        بينما اختلفت مع الدراسات ب     ، )1993، جبريل  (

  .وكافة المراحل العمرية للمعاقين حركياً
 

  ): الخارجي –الداخلي (الدراسات التي تتعلق بمركز الضبط : ثانياً 

  ): الخارجي–الداخلي (الدراسات العربية واألجنبية التي تتعلق بمركز الضبط 
   :Molinari., Khanna, 1981)  (رى وكاهانيموليندراسة  .1

 بالقلق واالكتئاب ؛ وقد افترض الباحثان ثالثة فـروض،          تهمركز الضبط وعالق  هدفت لمعرفة   
      وجبة دالة إحصائياً بين االكتئـاب العـصابى وبـين          يدور الفرض األول حول وجود عالقة م

 ، بينما ال توجد هـذه العالقـة بـين االكتئـاب            congruent الخارجي الحقيقي مركز الضبط   
 فـروض   بـاقي  دون   الحـالي  بهذا الفرض الرتباطه بالبحث      نكتفيوسوف  . لداخلياوالضبط  

  .دراسةال

 من طالب الجامعة، وتم تقـسيمهم     ) ذكر 30 (و)  أنثى   30 (تكونت مجموعة المفحوصين من   و
 الـضبط   وخـارجي  defensive الـضبط الـدفاعيين      وخارجي الضبط   داخلي بين   بالتساوي
وقد انتهت عملية التصنيف     . IPCمقياس ليفنسون للضبط     على أساس درجاتهم على      نالحقيقيي

 خـارجي  20( و ،) دفـاعيين  ، الـضبط  خارجي 20( و ،)  الضبط داخلي 20(هذه إلى وجود    
 الدراسة فياستخدم  و، )  ذكور 10 ( و ) إناث 10 (، وتكونت كل مجموعة من    ) الضبط حقيقيين 

ومقيـاس  ) وياء، وضبط الصدفة ، ضبط اآلخرين األقالداخليالضبط (مقياس ليفنسون للضبط    :
 The Alpert Hebert Achievement Anxietyنج لالكتئاب ومقياس قلق التحـصيل  وذُ

AAT       وجود عالقة موجبة دالـة إحـصائياً بـين          الحاليوأظهرت النتائج فيما يتعلق بالبحث 
لـضبط   ، وقد ارتبط االكتئاب سلبياً با      الحقيقي  الخارجي االكتئاب العصابى وبين مركز الضبط    

  .) 0.001دال عند مستوى ( 0.3877-معامل ارتباط ب، الداخلي
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  ) :Wright. all    , 1982(دراسة رايت وآخرون . 2

 –الـداخلي   (عالقة التمكن السلوكي والسيطرة على البيئة وبـين موضـع الـضبط             " بعنوان  
  ) ".الخارجي

سيطرة على البيئة وبين الـضبط   وقد هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التمكن السلوكي وال         
  ). الخارجي–الداخلي (

 22(فرداً ممن يقيمون في مؤسسات اجتماعية متوسط أعمـارهم  ) 145(وقد تكونت العينة من    
" لروتـر ) "  الخـارجي  –الـداخلي   (وقد استخدمت الباحثة فيه مقياس موضع الضبط        ، ) عام  

  :أظهرت النتائج ما يلي ومقاييس التمكن السلوكي والسيطرة على البيئة ، وقد 

   .وجود عالقة ذات داللة بين موضع الضبط الداخلي والتمكن أو السيطرة على البيئة .

إن الداخلين للمؤسسات التي ترعى أفضل من الخارجين في ضبط بيئتهم ثم العمـل الـسريع        . 
  .لتحسين ظروف معيشتهم 

  

  :  (Hale., Hedgepeth., & Taylor, 1985 )هول وزمالؤهدراسة . 3

 بين المسنين ، وقد أفترض الباحثون أن التوجه         لضغط النفسي  مركز الضبط وا   ةسادرل هدفت 
رر ذاتياً لدى النساء دون     ق الم النفسي الضطرابات عالية من ا   ي يرتبط بمستو  الخارجيللضبط  
تـراوح  )  ذكـور    56 إناث و    83( مفحوص   )139 ( مجموعة المفحوصين  ضمنتت. الرجال  

 سـنة ، وبالنـسبة للرجـال         )73(سنة للنساء بمتوسط    )  82-60( ما بين    عمر المفحوصين 
 استخدمت صورة معدلـة     ،)  سنة   75  (بمتوسط مقداره سنة  )  84-63(تراوح العمر ما بين     

 بمقياس ملخص األعراض    النفسي وقيس االضطراب     ،  ستريكالند للضبط  –من مقياس نواكى  
BSI     90( األعـراض مـسح  من مقيـاس قائمـة      بند)  53 (، وهو نسخة مختصرة تتكون من  

ـ  ، وهو مقياس يعطى تقـديراً لتـسعة أبعـاد، باإلضاف   )SCL – 90 – Rالمعدلة ة إلـى  ــ
  . النفسي ضغطام للــر عــمؤش

   :يليأظهرت النتائج ما 

، وبالنـسبة   ) 4.15( معياريبانحراف   ) 10.00 (كان متوسط مركز الضبط بالنسبة للنساء      -
 وقـد  .، ولم يكن لهذا الفرق داللـة إحـصائية    ) 3.59( معياري  حراف  بان ) 10.16 (للرجال
) 0.01دال عنـد مـستوى      () 0.51  (ل ارتباط مقـداره   م الضبط باالكتئاب بمعا    مركز ارتبط
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 فقط ، وليس لـه      )0.18 ( بينما كان االرتباط بين المتغيرين لدى الرجال       ؛ فقط   لإلناثبالنسبة  
  .   داللة إحصائية

    : ( Costelo, 1988 )و كوستيلدراسة. 4

ـ     هدفت    النفـسيين  ىلدراسة مركز الضبط واالكتئاب لدى مجموعتين من الطالب والمرض
 أيضاً دراسة تأثير السن على العالقـة    ثبحالالمترددين على المستشفى ، وكان من أهداف        

 تكونت مجموعة المفحوصين     .بين االكتئاب ومركز الضبط لدى كل من الطالب والبالغين        
، وتكونت المجموعة الثانية مـن      )  ذكور   23 إناث و    32( من طلبة الجامعة    )  55 ( من

 مجموعة الطالب   فيوألنه لم يوجد فروق      . سناًاألكبر  من اإلناث   )  52(المفحوصين من   
 فـي ترجع إلى السن أو درجات مركز الضبط أو االكتئاب فقد تم ضم اإلناث على الذكور             

 على عيـادة  ات من المريضات النفسيات من المتردد    )21  (د وقد تم تجني    .مجموعة واحدة 
 ، ولم يكـن     األحادي االكتئابي باالضطراب هن تم تشخيص  والالتياالضطرابات الوجدانية   

وقـد تـم اختيـار       . عضوي اضطراب   أي مريضة تعانى من إدمان الكحول أو        أيفيهن  
، BDI بك لالكتئـاب  وتم تطبيق مقياس  . مجموعة ضابطة لمجموعة المريضات النفسيات      

 علـى مقيـاس بـك        بناء ، وتم تشخيص كل المريضات    الخارجي  لضبط  لومقياس روتر   
   . من عينة الطلبة)18 (الكتئاب ، وكذلكل

سـنة  ) 19.4(متوسط عمـر غيـر المكتئبـين    (ن الطلبة   إ ،   : ما يلي    أظهرت النتائج  و
 )4.50 معيـاري انحراف  بسنة  ) 20.20( وللمكتئبين متوسط عمر     ،) 3.6( معياريبانحراف  

متوسط غير المكتئبـين    (   مقارنة بالبالغين  الخارجي الضبط   فيقد حصلوا على درجات أعلى      
سـنة  ) 38.5( المكتئبـين مـنهم   مـر ، ومتوسط ع)9.6 (معياريسنة بانحراف ) 41.9(منهم  

 مركـز  فـي كما حصل المفحوصين المكتئبون على درجات أعلى    ) . 11.2 معياريبانحراف  
 مجموعـة  وقد كان معامل االرتباط بين مركز الضبط واالكتئاب ل          ؛ ن غير المكتئبين  الضبط م 

 عالوة على ذلك، فان السن قد ارتبط سـلبياً         ). 0.001 دال عند مستوى   0.25 = ر( الطلبة  
ـ  اًـوارتبط السن إيجابي   ) 0.01 ، مستوى داللة     0.23- = ر( مع مركز الضبط      اب ـ باالكتئ

ـ   بـين  لسن ، أصبح االرتباط   اوبعد حذف تأثير    ) 0.006لة   مستوى دال  0.25= ر  (  ز ـ مرك
  ).0.001دال عند مستوى  ( 0.32= اب ـط واالكتئـالضب

   :(Benassi, et al , 1988)  بيناسى وزمالؤه دراسة. 5

واالكتئاب وهل توجد عالقـة  )   الخارجي–الداخلي ( هدفت لمعرفة العالقة بين مركز الضبط       
 توجد ، وفى حال وجودها فهل هي عالقة ضعيفة وغير مـستقرة حقـاً ؟                بين المتغيرين أم ال   
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ما هي طبيعة وقوة العالقة بين توجه الضبط واالكتئاب         :  هو   للدراسةولذلك كان السؤال الهام     
 دراسة انطبقت عليها شروط الباحثين للدراسـات        97 على تحليل لعدد     ت الدراسة ؟ وقد اشتمل  

 )21087  (كان عدد المفحوصين فـي هـذه الدراسـات        . ل  التي يمكن أن تدخل في التحلي     
، وقـد وصـل   )  1986-1966(مفحوص ، وقـد نشرت هذه الدراسات في الفترة ما بين    

 االكتئاب  – مقيـاس لفرض مركز الضبط      )97 ( لعدد (r)متوسط حجم التأثير غير الموزون      
رتفـاع فــي    ، ويوضح هـذا المتوسـط أن اال       )  0.12 ( بانحراف معياري  )0.31 (إلى

مستويات الضبط الخارجي كانت مصاحبة بمستويات مرتفعة في االكتئاب كما اقترح التحليـل             
 أنه من غير المحتمل على اإلطالق أن العالقة التي وجدت بـين  meta analysisالفوقي 

ويضيف الباحثون بأن دراستهم لم تجد أثـراً داالً          مركز الضبط واالكتئاب ال يمكن الوثوق بها      
 على العالقة بين مركز الضبط واالكتئاب ، كما أنـه لـم    ) عاديين ، مرضى   (وعية العينات   لن

، بمعنى أن العالقـة بـين   ) إناث / ذكور ( توجد اختالفات في حجم التأثير ترجع إلى الجنس         
  . مركز الضبط واالكتئاب تظل صادقة لكال الجنسين 

   :(Lester, 1989)ليستر دراسة . 6

 التأكـد   الدراسة وكان من أهداف     ،االنتحاري  مركز الضبط واالكتئاب والتفكير     دراسة  ل هدفت
، وحيث توصال إلى أن المرضى ذوى النزعات االنتحاريـة    من دراسة سابقة للباحث مع آخر     
 مقارنة بغيرهم ممـن لـيس       الخارجي الضبط   في االعتقاد   فييحصلون على درجات مرتفعة     

  .لديهم مثل هذه النزعات

مـن طلبـة الجامعـة،      )  ذكـر  20 أنثى و  20 ( ، فرد   )40 (جموعة الدراسة من  تكونت م و
 BDI تم تطبيق مقيـاس بـك لالكتئـاب        ، )8.6 (معياري وانحراف   ) سنة 24 (بمتوسط عمر 

  .االنتحاريومجموعة أسئلة حول التاريخ  ،  الخارجيومقياس ليفنسون للضبط 

 على مقياس االكتئاب قـد ارتبطـت        ن درجات المفحوصين  إ :  ما يلي     وقد أوضحت النتائج  
 كمـا    ،)0.05 ال عند مستوى  د()  0.24(بدرجاتهم على مقياس مركز الضبط بمعامل مقداره        

، حيث وصـل    الخارجي   الضبط   فيتم ظهور ارتباط دال لتاريخ األفكار االنتحارية باالعتقاد         
)  0.24  ( بمعامـل  ياالنتحـار  ضبط الصدفة بتاريخ التفكير      فيمعامل االرتباط بين االعتقاد     

 الفرعـي كتئاب بدرجاتهم على المقيـاس      لالكما ارتبطت درجات المفحوصين على مقياس بك        
  ) .0.01دال عند مستوى  () 0.56  (لضبط الصدفة بمعامل
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   :(Lester., Castromayor., & Icli, 1991)ليستر وزمالؤه دراسة . 7

االنتحارية ومركز الـضبط لـدى طـالب        لكشف عن العالقات بين االكتئاب واألفكار       ل هدفت
ات الـسابقة  ــ إمكانية تعميم نتائج الدراسفيالجامعة من أمريكا والفلبين وتركيا، وذلك للنظر    

  . هذا الصدد على ثقافات أخرىفي األمريكي المجتمع ىوف

 25 إنـاث و   55( من طالب الجامعـة األمـريكيين        ) 80 (تكونت مجموعة المفحوصين من   و
وانحـراف  ) سـنة  24 (بمتوسـط عمـر   )  سنة   24 – 17 ( أعمارهم ما بين   تراوحت) ذكور

 أنثـى  113(،  )147 ( ومجموعة أخرى من طالب الجامعة بالفلبين عـددهم      ،) 1.5 (معياري
، ومجموعة ثالثة من طـالب      )  1.7 (معياريوانحراف  )  سنة 20 (بمتوسط عمر )  ذكر 34و

وانحـراف  سـنة    )20 (بمتوسط عمـر  ) ر ذك 35 أنثى و  63 (، ) 98( الجامعة بتركيا عددهم  
 ،  الخـارجي وقد طبق على أفراد المجموعات الثالث مقياس روتر للـضبط           ، ) 1.7 (معياري

  .، كما تم سؤالهم عما إذا كانوا قد فكروا أو حاولوا االنتحار من قبل الكتئابلنج وومقياس ذُ

ائياً بـين مركـز الـضبط      وجود عالقة دالة إحص   : الحاليوأظهرت النتائج فيما يتعلق بالبحث      
 أمريكا وتركيا، حيث كانت معامالت االرتبـاط بـين          مجموعتي واالكتئاب لكل من     الخارجي

ولكن لم توجد هذه العالقـة      ) 0.001لة عند   اد (،)  لتركيا 0.32 (  و  )ألمريكا0.38(المتغيرين  
 مـن    األسـاس  فـي  أمريكا والفلبين كانتـا      مجموعتيمع مالحظة أن    . لدى مجموعة الفلبين  

  . األساس من المسلمينفيالمسيحيين، بينما كانت مجموعة تركيا 

  ):1994محمد،( دراسة . 8

الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة من معلمي مرحلـة             : بعنوان
  ".الثانوية 

يـق   هدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط النفسية لدى المعلمين وكل من وجهة الضبط وتحق             
عـام  " نوع التعليم    –الجنس  : (الذات ومعرفة تأثير الضغوط النفسية للمعلمين بالمتغيرات التالية       

معلماً ومعلمـة فـي بعـض       ) 275(وقد تكونت عينة الدراسة من      ، سنوات الخبرة   " )  فني –
-20(معلمة وقد تراوحت أعمارهم بـين  ) 133(معلماً و) 142(مدارس محافظة القاهرة منهم     

  .عام)56

ومقيـاس  ، وقد أستخدم الباحث اختبار الضغوط النفسية للمعلمين واختبار التوجه الشخـصي            
  :و قد أظهرت النتائج األتي، والمقابلة الشخصية ،  ومقياس وجهه الضبط ، تحقيق الذات 
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إن مجموعة األفراد ذوي المستويات المنخفضة في الضغوط النفسية كانوا أكثر توجهاً مـن              .  
خلية ، في حين أن مجموعة األفراد ذوي المستويات المرتفعة في الضغوط النفـسية            الناحية الدا 

  .كانوا أكثر توجهاً من الناحية الخارجية

أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الذكور واإلناث من المعـاقين وذلـك فـي               .  
 .الدرجة الكلية للضغوط النفسية 

 .وبين أبعاد مصادر الضغوط النفسية، هة الضغط الداخلي بة بين وجوجود عالقة ارتباط سال. 

ووجود عالقة ارتباط موجبة بين وجهة      ، ومظاهر الضغوط النفسية لدى المعلمين من الجنسين        
وبين أبعاد مصادر الضغوط النفسية ومظـاهر الـضغوط النفـسية لـدى             ، الضبط الخارجي   

  .المعلمين من الجنسين 
  .انوا أكثر إدراكاً للضغوط النفسيةإن المعلمين األقل خبرة ك. 

  ) :1994بكار ،( دراسة . 9

أثر االسترخاء العضلي كطريقة في ضبط التوتر النفسي على مركز الـضبط وتقـدير       " بعنوان
  ".الذات

 هدفت إلى معرفة تأثير االسترخاء كطريقة في ضبط التوتر النفـسي علـى متغيـرين مـن                 
لضبط ، ومتغير تقدير الذات ، ومعرفة تأثير التـوتر       متغير مركز ا  : متغيرات الشخصية وهما    

  .وتقدير الذات، النفسي على كل من مركز الضبط 

طالباً من طلبة الصف التاسع والعاشر في مدرسة بشرى للثانويـة           ) 50(وقد تكونت العينة من     
  عام ) 16-14(وقد تراوحت أعمارهم بين ،  باألردن 

للـضبط  " روتـر "ومقيـاس   ، " رنا زواوي "فسي للباحثة   وقد استخدم الباحث مقياس التوتر الن     
  ".هندقسوس"ومقياس تقدير الذات للباحثة ،  الداخلي الخارجي 

  :وقد أظهرت النتائج ما يلي

قـد أدى  ، إن الضبط للتوتر النفسي من خالل التدريب على أسلوب االسترخاء العـضلي        .  
فـي حـين بقـي أفـراد        ، ط الداخلي   إلى زيادة اتجاه أفراد المجموعة التجريبية نحو الضب       

  .المجموعة الضابطة الذين لم يتدربوا على أسلوب االسترخاء متجهين نحو الضبط الخارجي
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قد أدى إلى زيادة مستوى     ، إن ضبط التوتر النفسي من خالل التدرب على االسترخاء العضلي           
ر الذات لـدى أفـراد      في حين بقي مستوى تقدي    ، تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية         

  .المجموعة الضابطة منخفضاً 

  

   :(Landau, 1995) الندو دراسة. 10

 ، بغرض معرفة إمـا      )االقتصادية و    االجتماعية  ( عالقة مركز الضبط بالمكانة    هدفت لمعرفة 
  للمواجهة يةات شخص ر يعكس مصادر وفرص واقعية، أم أنه يعكس قد        الداخليإذا كان الضبط    

)   سـنة  54(، وأقل من سن      ، كلهن أمهات  )  أرملة 150(المفحوصات من   تكونت مجموعة   و، 
،  ، ثم مقياس ذونج لالكتئـاب ذاتي يد البناء يتضمن تقرير  ق وشملت أدوات الدراسة استبيان م     ،

لـضبط  لمركز ا ممة المدركة   عوأداة لقياس الرضا عن الحياة ومقياس آخر لقياس التوقعات الم         
، وقد اعتمد هذا المقياس على مقيـاس روتـر           لتدعيمل خارجيالالضبط  مركز   مقابل   الداخلي

   . االقتصادية ، ، والمقياس الرابع كان لقياس الحالة االجتماعيةالخارجيلضبط مركز ال

، كان معامل االرتبـاط بـين مركـز الـضبط      بالدراسة   المرتبطة   دراسةوفيما يتعلق بنتائج ال   
 فيما يتعلق باالرتبـاط     الشيء، ونفس   )0.001وهو معامل دال عند مستوى       (0.53واالكتئاب  

 إذ بلغ معامل االرتباط بين المتغيـرين      ،  ومركز الضبط   ، االقتصادية ،بين المكانة االجتماعية    
  .) 0.001وهو معامل دال أيضاً عند مستوى ( 0.51

  

   : (Weber, 1996) ويبر دراسة. 11

 الـداخلي  واالكتئـاب    ) جيالخـار  – الـداخلي ( الـضبط     مركـز  العالقة بين هدفت لمعرفة   
endogenous التفاعلي واالكتئاب reactive ناإلكلينيكيي لمجموعة من المرضى.  

 ) 35 ( من ثالث مجموعات ضـمت كـل منهـا    دراسة تكونت مجموعة المفحوصين الكلية لل     و
   .) ، ثم مجموعة من العاديين ، مرضى نفسيين مكتئبين ( ،مفحوصاً

  ى المفحوصين وقد تم تطبيق خمسة أدوات عل

  I-E مقياس روتر للضبط . أ

   ،BDI مقياس بك لالكتئاب .ب

   والتفاعلي الداخلي قائمة االكتئاب .جـ
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   SCL – 90 – R المعدلة 90 قائمة مسح األعراض .د

   .DACLات االكتئابية ـة الصفـ قائم-هـ

  :أظهرت النتائج أن وقد   

الفـرق دال   ( من العاديين    الخارجيالضبط  كز  مر األفراد المكتئبين كانوا أكثر ارتفاعاً على        .أ
  )0.01عند مستوى 

 واالكتئاب حيث وصل معامل االرتباط      الخارجي الضبط    مركز  وجد ارتباط قوى دال بين     .ب
  ).0 ,01دال عند مستوى  (0.69إلى 

  

   :  (Durrett , 1997 ) يتدوردراسة . 12

ئات من الطالبات وفحص العالقـة  وهدفت إلى تحديد مستويات االكتئاب ومركز الضبط لست ف     
، تم توزيعهن تبعاً للفئة وذلك      ) طالبة210  ( تكونت مجموعة المفحوصات من     ،بين المتغيرين 
. )طالبـة 35( إلى ست خاليا، تتـضمن كـل خليـة           الزوجية السن والحالة    فيبعد مساواتهن   
،  ستوى المتقـدم  ، الم   التمريض، المستوى المتوسط   فيالمستوى المبتدئ   : هيوالخاليا الست   

  .ثم المستوى المبتدئ لغير الممرضات والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم

 – الـداخلي   (لـضبط مركز ا ومقياس روتر ل  ،  BDI البحث مقياس بك لالكتئاب      فياستخدم   
   ) .الخارجي

،   المستوى المبتـدئ    ،، أنه لم تختلف متوسطات الفئات الثالث للتمريض         وقد أظهرت النتائج  
 كال  فيوكانت االختالفات   ) االكتئاب ومركز الضبط  ( متغيرات الدراسة    في –المتقدموالمتوسط  

وقد أظهر التحليل االرتباطى وجود ارتبـاط دال        . المتغيرين ضئيلة سواء بين أو داخل الفئات      
 فقـط لطالبـات   )الخارجي – الداخلي  (الضبط مركز إحصائياً بين درجات االكتئاب ودرجات  

 التمـريض   فـي لمبتدئ والمستوى المتقدم، ولكن ليس لطالبات المستوى المتوسـط          المستوى ا 
  .ير تخصص التمريضــن غــات مــس لكل الطالبـاً ليـوأيض
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  ) :الخارجي -الداخلي(تعقيب علي الدراسات السابقة التي تناولت مركز الضبط 

  )الخارجي -اخليالد(مركز الضبط  تناولت والتيمن خالل العرض للدراسات السابقة 

  :تبين للباحث اآلتي 

  :من حيث األهداف 

)  الخـارجي  -الـداخلي (تبين للباحث أن أهداف الدراسات السابقة التي تناولت مركز الضبط           
  ودراسة ، Wright. All )  , 1982(جزء كبير منها متشابهة فنجد أن دراسة رايت وآخرون 

يشابهون بطريقة غيـر مباشـرة فـي     Landau, 1995) (الندوودراسة ، ) 1994بكار ،( 
بينما يختلفان مع العديـد     ، األهداف حول السيطرة علي البيئة والضبط للتوترات النفسية للفرد          

بيناسـى  ودراسـة   ، ( Costelo, 1988 )كوستيلومن الدراسات من حيث األهداف كدراسة 
 ,.Lester., Castromayor)ليستر وزمالؤه ودراسة  ، (Benassi, et al , 1988)وزمالؤه 

& Icli, 1991 ،  رى وكاهانيمولينودراسة)  (Molinari., Khanna, 1981 ،   ودراسـة
  وهذه الدراسات تناولت (Weber, 1996) ويبر و دراسة ، (Durrett , 1997 )    يتدور

وبين االكتئاب والتفكير االنتحاري وتعتبر هـذه       ) الخارجي-الداخلي(العالقة بين مركز الضبط     
هـول  كما أن دراسـة  ، سات متشابهة إلي حِد بعيد مع بعضها البعض من حيث األهداف         الدرا

يختلفـون  ) 1994محمد،( ودراسة  ، (Hale., Hedgepeth., & Taylor, 1985 )وزمالؤه
مع سابقيهم من الدراسات ويشابهون معاً من حيث األهداف حول العالقة بين مركـز الـضبط                

  .وبين الضغوط النفسية للفرد 

فقد توافقت مع جميع الدراسات السابقة حول األهداف المتعلقـة بمتغيـر            أما الدراسة الحالية     
وبعض المتغيرات القريبة من مفهوم التوافـق كاالكتئـاب         ) الخارجي-الداخلي(مركز الضبط   

مع اختلفت الدراسة الحالية     بينما، والضغوط النفسية والتي تعطي نتائج متقاربة إلي حِد بعيد          
  .سات السابقة حول تناولها فئة المعاقين حركياً وربطها بموضوع مركز الضبط الدرا

  :  أما من حيث العينة 

هـول   ودراسـة ، Wright. All )  , 1982(لقد تشابهت دراسة كالً من رايـت وآخـرون   
 حول عينة الدراسة والتي تـضمنت  (Hale., Hedgepeth., & Taylor, 1985 )وزمالؤه

واختلفت معهم دراسة كـالً     ، الرجال ممن يقيمون في مؤسسات الرعاية       المرضي من النساء و   
 & ,.Lester., Castromayor) ليستر وزمالؤه ودراسة ، Costelo, 1988 )(كوستيلومن 
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Icli, 1991 ( ، رى وكاهـان يمـولين ودراسة)  (Molinari., Khanna, 1981 ،   ودراسـة
  ودراسة، ) 1994بكار ،( ودراسة، (Durrett , 1997 )   يتدور

 ويبـر    (بينمـا دراسـة   ، حيث تناولوا فئة الطالب من الذكور واإلنـاث           ) 1994محمد،(  
(Weber, 1996 ،  بيناسى وزمالؤهو دراسة      (Benassi, et al , 1988) ، حيث تناولوا

 تميـزت  Landau, 1995) (النـدو لكن دراسة ، حاالت من المرضي وحاالت من العاديين 
  .مل من النساء علي فئة األرا

مع معظم الدراسات السابقة حيث أنها قامت بـالتطبيق علـي          أما الدراسة الحالية فقد اختلفت      
عينة من كافة المراحل العمرية وعلي كافة الشرائح من المتعلمين والطالب وغيرهم من العامة              

ـ   ، وممن يقيمون في مؤسسات الرعاية ومن خارج مؤسسات الرعاية         ة كما وأنهـا حـددت فئ
ولم تجري أي مقارنة ما بـين    ، دون غيرهم من المعاقين أو من غير المعاقين        المعاقين حركياً 

  .المعاقين وغيرهم من العاديين كما فعلت الدراسات السابقة

حيث توافقـت   حيث كان بعضها صفرياً والعض اآلخر موجهاً    : ولقد جاءت الفروض متباينة   
  .الدراسة الحالية مع الفروض الصفرية

  :ن حيث األدوات والمقاييس المستخدمةم

تبين للباحث أن معظم الدراسات السابقة قد قامت بتطبيق مقياسي بك لالكتئاب ومقياس روتـر               
 ,.Hale )هـول وزمـالؤه  باستثناء دراسـة كـالً مـن    ) الخارجي-الداخلي(لمركز الضبط 

Hedgepeth., & Taylor, 1985) ، بينما دراسة ، قام بتطبيق مقياس االضطرابات النفسية 
فقد اختلف مع الدراسات السابقة حيث قام بتطبيق مقياس تحقيق الذات ومركز            ) 1994محمد،( 

 اختلفت مع جميع الدراسات السابقة في تطبيقها        لكن الدراسة الحالية  . الضبط من إعداد الباحث   
إعـداد  مـن   ) الخارجي–الداخلي  (للمقاييس حيث طبقت الدراسة الحالية مقياس مركز الضبط         

كما  ، ة للبيئة الفلسطيني  ةبعد إجراء التعديل عليه والموائم    ) عالء الدين كفافي    (الباحث المصري 
حيث تم التعـديل  ) ليلي وافي(وتم تطبيق مقياس التوافق النفسي واالجتماعي للباحثة الفلسطينية   

  .عليه ليناسب الفئة المستهدفة من البحث والزمان والمكان
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   :من حيث النتائج 

  :وقد توصلت الدراسات السابقة إلي نتائج غير متشابهة وهي كالتالي 

وجود عالقة دالة بين موضع الضبط الداخلي وبين التمكن والسيطرة علي البيئة فكلمـا زاد          . 1
 1982(الضبط الداخلي زانت السيطرة علي البيئة أقـوي مثـل دراسـة رايـت وآخـرون                 

,Wright. All).  

 في الدرجـة    فبينما كان انحرا  ، مركز الضبط لدي المرض النساء      وجود درجة متوسطة ل   . 2
 ,Hale., Hedgepeth., & Taylor )هـول وزمـالؤه  عند المرضي الرجال مثل دراسـة  

1985)  

حصول الطلبة المكتئبين علي درجة أقل من الطلبة غير المكتئبين في الضبط الخارجي مثل              .3
  .Costelo, 1988 )( كوستيلودراسة

 في عالقة مركز الضبط واالكتئاب    ) نساء، رجال  ( قة صادقة لكل من الجنسين      وجود عال . 4
ووجود عالقة دالة بـين الـضبط       ، وجود عالقة دالة بين درجة االكتئاب األفكار االنتحارية         و

 ,Costelo )كوستيلو والمسلمين لصالح المسلمين كدراسة نالخارجي واالكتئاب بين المسيحيي

ليستر وزمـالؤه  ودراسة  ، (Benassi, et al , 1988)ى وزمالؤه بيناسودراسة  ، ( 1988
(Lester., Castromayor., & Icli, 1991 ،  رى وكاهـان يمولينودراسة)  (Molinari., 

Khanna, 1981 ،  يتدورودراسة    ( Durrett , 1997) ،  ويبـر  و دراسـة (Weber, 

وبين االكتئاب  ) الخارجي-الداخلي(  وهذه الدراسات تناولت العالقة بين مركز الضبط          (1996
   في النتائجوالتفكير االنتحاري وتعتبر هذه الدراسات متشابهة إلي حِد بعيد مع بعضها البعض

  (رى وكاهـان يمـولين وجود ارتباط سلبي بين االكتئاب والـضبط الخـارجي كدراسـة     . 5 
(Molinari., Khanna, 1991 ،  ويبر دراسةو (Weber, 1996)  .  

 وبين المكانـة    تعالقة طردية بين زيادة االسترخاء وبين الضبط الداخلي وتقدير الذا         وجود  .6
  .Landau, 1995) (الندوودراسة ، ) 1994بكار ،( االجتماعية كدراسة كالً من  

المتوسـط  ، المبتدئ (وجود اختالفات ضئيلة ال تذُكر بين المجموعات الثالثة من التمريض        . 7
  .Durrett , 1997 )   (يتدوركدراسة ) المتقدم ،
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  :ومن هنا فإن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة فيما يلي 

يعتبر نـدرة  ) الداخلي الخارجي ( ربط دراسة التوافق النفسي واالجتماعي  بمركز الضبط        . 1
  .-حسب علم الباحث–من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بشكل واضح 

حيث أجريت الدراسة الحالية علي المعاقين حركياً وفـي محافظـات   ، مكان وبيئة الدراسة  . 2
  .غزة

في الوطن العربي   ) الخارجي-الداخلي( قلة الدارسات التي تناولت موضوع مركز الضبط        . 3
  .باستثناء الدراسات األجنبية والتي تناولت هذا الموضوع بمتغيرات مختلفة 

    :اقة الحركيةالدراسات السابقة التي تناولت اإلع: ثالثاً

  ):1978شقير ، ( دراسة . 1

  ".مفهوم الذات لدى المعاقين حركياً من مصابي الحرب " بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين عدم قدرة الفرد المعاق على الحركـة وبـين                 
ـ       اس مفهوم عن ذاته واآلخرين ، وقد استخدمت الباحثة اختبـار مفهـوم الـذات للكبـار ومقي

االستبصار بالذات كما وقامت الباحثة بإجراء الدراسة على مجموعة تجريبية مـن المعـاقين              
) 50(وقد بلغت حجم العينة     ) شلل األطراف السفلي وبتر الساقين      ( حركياً من مصابي الحرب     

وبلغـت  ) كأمراض مزمنة مثل القلب     ( معاق من الذكور ومجموعة ضابطة من المعاقين بدنياً         
من ) 50(معاقاً من الذكور ، ومجموعة من األفراد العاديين وقد بلغت العينة            )50(نة    حجم العي 

  .سنة) 30-20(الذكور العاديين وقد تراوحت أعمارهم ما بين 

  :وقد أظهرت النتائج إلى ما يلي 

  .ن المعاقين حركياً أقل تقبالُ لدواتهمأ. أ

 .واتهم بذأقل استبصاراً المعاقين . ب

  .آلخرينقل تقبالً لالمعاقين أ. ج

  .الشعور بالبعد عن العاديين من غير المعاقين مقارنة بنظائرهم من المعاقين. د
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  ):1981عبد السالم ، (دراسة . 2

  " .الخصائص النفسية للمعاقين " بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص النفسية للمعاقين بمختلف إعاقـاتهم الحركيـة             
وهذه العينة  ،  األطفال والمصابين بالتهابات العظام والمفاصل وعيوب الهيئة         والمصابين بشلل 

حيث تكونت عينـة  ، هي من جماعات المقعدين والمصابين بشلل األطفال وغيرها من اإلعاقة         
مصابين بالتهابات المفاصـل    ) 63(معاقين بشلل أطفال ومنهم   ) 57(منهم   ) 120(الدراسة من   

  .وعيوب الهيئة 

ت النتائج إلى أن اتجاهات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه المعاق جسمياً لها التـأثير               وقد أظهر 
فـإذا  ، الكبير على مفهوم الذات لدى المعاق وعلى فرصته في التوافق النفسي والتعليم والعمل              

كان اتجاه المجتمع معبراً عن الخوف أو الرفض لهذه اإلعاقة فإن المعاق حركياً يبـذل جهـداً             
  في إخفاء اإلعاقة والتغلب عليها ، بينما إذا كان االتجاه يميل نحـو العطـف لإلعاقـة                   كبيراً

والمعاق فإن المعاق يميل نحو االتكالية واالعتمادية ، كما وتوصل الباحث إلى أن األسرة التي               
يكون لديها معاق فإن كانت اتجاهات األسرة توصف بخيبة األمل وعدم تقبل اإلعاقة والشعور              

ل واإلحباط فهذا يؤثر سلباً على المعاق نفسياً واجتماعياً وتسبب بذلك وضع عقبات أمام              بالخج
  .االبن المعاق ، كما أن المعاق يتأثر بمعاملة الرفاق مما تسبب له القلق والسلبية نحو إعاقته

  ):1983دبيس ، (دراسة . 3

  ".ين دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمفهوم الذات لدى المشلول" بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في مفهوم الذات بين عدد من العوامل لـدى المعـاقين                 
) الجنس ، وزمن حدوث اإلعاقة ، ودرجة اإلعاقة ، وسبب اإلعاقـة           (حركياً ومن هذه الفروق     
فرداً من الذكور واإلناث المصابين بالشلل السفلي وقد استخدم         ) 122(وقد بلغت عينة الدراسة     

باحث الصور اإلرشادية من مقياس الذات لقياس الذات الجـسمية واألخالقيـة والشخـصية              ال
  :وقد أشارت النتائج إلى اآلتي، واالجتماعية ونقد الذات 

  .وجود فروق محدودة للغاية بين مجموعات المقارنة في بعض أبعاد مفهوم الذات. 
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  ) : 1983هيشان ، (دراسة . 4

  ".لدى المقعدين قبل وبعد التأهيل القلق واالكتئاب " بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات القلق واالكتئاب لدى المقعدين في مراحل قبـل               
  غير مؤهلين) 10(مؤهلين و) 10(معاقاً منهم ) 20(وبعد التأهيل وقد بلغ عدد عينة الدراسة 

ض المقارنات اإلحصائية وقـد     حاالت من األسوياء العاديين إلجراء بع     ) 10(ثم أختار الباحث    
كما أنـه أسـتخدم     ) لإلسقاط" تتا"المقابلة اإلكلينيكية واختبار    (أستخدم الباحث األدوات التالية     

للشخـصية  " منيـسوتا   "مقياس القلق ومقياس االكتئاب من قائمـة        (اختبارات موضوعية مثل    
  ).متعددة األوجه

  :وقد أظهرت النتائج التالية 

لة إحصائية بين مستويات القلق واالكتئاب واإلصابة بالشلل السفلي بين          وجود فروق ذات دال   . 
  .المقعدين قبل التأهيل واألسوياء لصالح األسوياء

  .إن اإلصابة باإلعاقة ليست وحدها المسئولة عن مظاهر عدم التوافق.  

ـ              .   ي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المقعدين غير المؤهلين والمقعـدين المـؤهلين ف
مستويات القلق واالكتئاب لصالح المقعدين المؤهلين ، وقد الحظ الباحث في الحالتين السابقتين             

التقبـل األسـري    : إن هناك عوامل أخرى تؤثر على اإلعاقة وعلى مـدى التوافـق مثـل               
واالجتماعي ، العوامل االقتصادية سمات الشخصية قبل اإلعاقة ، أمـا االسـتجابات النفـسية              

لل لألطراف السفلية فقد توصل الباحث إلـى أن القلـق واالكتئـاب مـن أبـرز                 لإلصابة الش 
االستجابات النفسية للمعاقين كنتيجة لمشاعر النقص والدونيـة واإلحبـاط وبالتـالي الـشعور           

  .باالغتراب واالنسحاب

  ):1984زايد ، (دراسة . 5

  ".لشخصية مفهوم الذات لدى المعاقين حركياً وعالقته ببعض متغيرات ا" بعنوان 

وقد هدفت الدراسة إلى مقارنة بين المعاقين حركياً والعاديين في مفهوم الذات وقد بلغت عينـة                
وقد تم تقسيمهم إلى ثـالث مجموعـات  مجموعـة           ،  من المعاقين الذكور     ) 160(الدراسة  
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ومجموعة ) بتر سفلي ، بتر علوي   (وقد قسمت العينة التجريبية إلى      ، تجريبية وأخرى ضابطة    
  : وقد أظهرت النتائج ما يلي ، ثالثة من األفراد العاديين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالثة في الذات الجـسمية واألخالقيـة              .  
  .واألسرية والشخصية ونقد الذات ، وكانت الفروق لصالح األفراد العاديين الغير معاقين

  ):1986فؤاد ، ( دراسة . 6

  "قة البصرية والجسمية وعالقتها بمفهوم الذات والتوافق الشخصي واالجتماعيبعنوان اإلعا"

وقد هدفت الدراسة إلى دراسة الفروق في مفهوم الذات والتكيف بين المعاقين حركياً والمعاقين              
معاق مـن حـاالت الـشلل        ) 50(طفل معاق منهم     ) 100( بصرياً وقد بلغت عينة الدراسة      

 من حاالت اإلعاقة البصرية ، وقد استخدمت الباحثة مقياس الـذات            معاق) 50(السفلي ومنهم   
" عطية هنـا  "واختبار الشخصية لألطفال من إعداد الباحث ، " عادل األشول"من إعداد الباحث    

  :وتوصلت الدراسة إلى التالي

وجود عالقة بين مفهوم الذات ومتغير التوافق الشخصي واالجتماعي لصالح شلل األطفـال             . 
  .ي الحرك

وجود فروق في مفهوم الذات والتوافق بين المجموعتين وكانت مجموعة الشلل الحركي أكثر             .
  .إيجابية من اإلعاقة البصرية

  ):1988عبد المعطي ، وهاشم ، (دراسة . 7

  ".مفهوم الذات لدى المراهقين والمعاقين جسمياًً " بعنوان

كياً لمعرفـة الفـروق بـين المـراهقين         وقد هدفت الدراسة إلى دراسة المعاقين جسمياً وإكليني       
مـستوى  (المعاقين جسمياً وبين المراهقين األسوياء في مفهوم الذات وأثر المتغيـرات التاليـة    

على مفهوم الذات لدى المعـاقين جـسمياً والتعـرف علـى            ) التعليم ، والجنس ونوع اإلعاقة    
 مراهقـاً مـن     155لعينـة   الديناميات الالشعورية التي تشكل صورة الذات لديهم وقد بلغـت ا          

 مراهقاً سوياً وجميعهم من مستوى تعليمي متساوي من الجنـسين وقـد تمـت               75المعاقين و 
مجانسة المراهقين األسوياء بالمعاقين جسمياً فـي العمـر والـذكاء والمـستوى االقتـصادي             

  :واالجتماعي وقد استخدم الباحث مقياس الذات وقد أشارت النتائج إلى ما يلي 
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 فروق ذات داللة إحصائيا بين المعاقين واألسوياء في جميع أبعـاد مفهـوم الـذات                وجود.  
  .الصالح األسوياء

  .وجود تأثير لمتغيرات التعليم والجنس ونوع اإلعاقة على مفهوم الذات لدى المعاقين جسمياً.  

  Arnold p & Chapman )  :   1992,(دراسة ارنولد و تشابمان  . 8

حيث قام  ، وي تقدير الذات والطموحات والتوقعات لدي المعاقين جسمياً         هدفت إلي معرفة مست   
) 15(خمسة عشر من المعاقين جسمياً مع       ) 15(الباحثان بدراسة مقارنة علي عينة بلغ قوامها        

وقـد اسـتخدم الباحثـان      ، ) لديهم القدرة علي التحكم في أجسامهم     ( خمسة عشر من العاديين     
لتقيـيم  ) Your Futucr(ومقياس مستقبلك ،  لتقدير الذات )Rosenberg(مقياس روزنبيرج 

  :وقد أظهرت النتائج ما يلي. وآمالهم ، وطموحاتهم المستقبلية ، تقدير الذات 

  .ال توجد فروق دالة بين المجموعتين في بيان علي مقياس تقدير الذات . 

  .بين طموحاتهم وآمالهمال يوجد ارتباط دال بين تقدير الذات للمراهقين المعاقين جسمياً و. 

  . وجود ارتباط سلبي بالنسبة لألفراد العاديين. 

  ) :Minchom , El  All , 1995 ( دراسة مينكوم وآخرون . 9

حيـث قـام    ، هدفت لمعرفة أثر درجة اإلعاقة علي مفهوم الذات لدى الشباب المعاقين جسمياً             
وأجريت الدراسة علـي    ، مفهوم الذات   الباحث بقياس تأثير اإلعاقة الشديدة علي تقدير الذات و        

وقد اسـتخدم الباحـث     ، معاقاً بإصابة العمود الفقري من طالب المدارس        ) 79( عينة قوامها   
، القدرة الجـسمية    : بنداً يقيس   ) 12(مقياس صمم ميدانياً من قبل معلمي هؤالء الطالب يضم          

، والمعدالت األكاديميـة    ، اء  والذك، واالتصال  ، وقدرة األعضاء الجسمية علي أداء وظيفتها       
  :وقد أظهرت النتائج ما يلي 

  . الشديدة تقلل من تقدير الذات بالنسبة للمعاقين األقل ذكاءةإن اإلعاق. 

  .حيث سجل ذوو اإلعاقة الخفيفة انخفاضاً في تقدير الذات، ال توجد فروق في تقدير الذات . 

  .ير الذات أعلي عند المعاقين بإعاقات خفيفةفيما يتعلق بالمعدالت األكاديمية فقد كان تقد. 
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  ) :1999الغندور ،( دراسة . 10

  ".المعاقين جسمياً من المسنين وعالقتها بنظرتهم للحياة " بعنوان 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى شعور المسنين المـصابون بإعاقـة جـسمية والـذين                 
ئتين من المسنين المعاقين والمـصابين      وقد أجريت الدراسة علي ف    . يسكنون في بيوت الرعاية   

بأمراض مزمنة منهم فئة ممن يسكنون داخل دار الرعاية والفئة األخرى مـن المعـاقين مـن            
  .عام ) 68-60(المسنين ممن ال يسكنون دار الرعاية وتتراوح أعمار الفئتين ما بين 

 التماسك األسـري  مقياس القدرة على + )F(مقياس الفروق : و استخدم الباحث مقاييس وهما 
   : أظهرت النتائج ما يليوقد  .مقياس تحليل البيانات(+) مقياس + 

  .ن المعاقين من المسنين والمصابين بأمراض مزمنة يشعرون بالسلبية واالعتمادية الزائدةأ. 

ن المعاقين المتواجدين في دور الرعاية يشعرون بالسلبية واالعتمادية ويـؤثر سـلباً علـى        أ. 
  .الوظيفية للمعاقين من المسنينالصالحية 

ن المعاقين من المسنين خارج بيوت الرعاية أقل شعوراً بالسلبية واالعتمادية مـن غيـرهم           أ. 
   .من المعاقين داخل دور الرعاية 

   ) :2004،نتيل ( دراسة . 11

السمات المميزة لشخصيات المعاقين سمعياً وبـصرياً وحركيـاً فـي ضـوء بعـض             "بعنوان  
   " .المتغيرات

وحركياً ممن يعملون في بعـض      ، وبصرياً  ، هدفت لمعرفة السمات الشخصية للمعاقين سمعياً       
معاقـاً  ) 577( وقد أجريت علي عينة قوامهـا       ، أو يتلقون خدمات تأهيلية     ، جمعيات التأهيل   

معاقاً حركياً فـي محافظـات    ) 172(و  ،  معاقاً بصرياً   ) 213(و  ، معاقاً سمعياً   ) 192(منهم  
واستخدم الباحـث اسـتبانه الـسمات       ،  )  فما فوق    -12( وتتراوح أعمارهم ما بين     ، ة  غز

وقد أظهرت النتائج مـا     ، المميزة لشخصية المعاقين سمعياً وبصرياً وحركياً من إعداد الباحث          
، سـمعياً   (ال توجد فروق دالة في مستوى السمات المميـزة لشخـصيات المعـاقين              : . يلي  

  .والمؤهل العلمي، والعمر، ونوع اإلعاقة ، تعزي لمتغير الجنس  ) وحركياً، وبصرياً 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة التي تتعلق باإلعاقة الحركية. 

  :من خالل الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع اإلعاقة الحركية فقد تبين للباحث التالي . 

 تهدف إلى معرفة النتائج التي توصـلت        التي تتعلق باإلعاقة الحركية هي     : من حيث األهداف   
إليها الدراسات السابقة في موضوع اإلعاقة الحركية وأن أهداف الدراسات كلهـا أو معظمهـا           
كانت تهدف إلى الوصول إلى نتائج مرجوة في موضوع اإلعاقة ، وأن النتائج تختلـف مـن                 

نجد أن معظم الدراسـات  دراسة ُألخرى حسب هدف الدراسة والعينة التي تم إجرائها عليها ، ف          
التي تناولت اإلعاقة قد تشابهت إلي حِد بعيد وخاصة أثر اإلعاقة علي مفهـوم المعـاق لذاتـه         

عبـد الـسالم ،   (ودراسـة  ، ) 1978شـقير ،  (حيث اشتركت من الدراسات كالً من دراسة        
، ) 1986فـؤاد ، (و دراسة ، ) 1984زايد ، (و دراسة ، ) 1993بيس ، (و دراسة   ، ) 1981

 Arnold p    1992,(ارنولد و تشابمان   ودراسة، ) 1988عبد المعطي ، هاشم ،(و دراسة 

& Chapman ( ، ودراسة مينكوم وآخرون ) Minchom , El  All , 1995( حول نظرة 
المعاق الحركي لذاته و ارتفاع أو انخفاض لهذه النظرة ومدي قدرته علي التوافق الشخـصي               

هيـشان ،  (بينما اختلفت هذه الدراسات مع دراسة كالً من دراسة           ، سه  والبيئي واستبصاره لنف  
حول التعرف علي مستويات القلق واالكتئـاب لـدي         ) 1999الغندور ، ( و دراسة   ، ) 1983

اختلفت مع الدراسات السابقة من حيث الهدف  وهي         إال أن الدراسة الحالية     ، المعاقين حركياً   
وافق النفسي واالجتماعي واألسري والبيئي ومعرفة العالقة       دراسة تحتوي معرفة لمستويات الت    

  .مع متغير آخر للمعاقين وهو مركز الضبط 

فقد أجريت على عينة من المعاقين المصابين في        ) 1978شقير ، (فإن دراسة   : من حيث العينة   
فقد أجريـت علـى عينـة قوامهـا         ) 1981عبد السالم ،  (و أما دراسة  ، ) 50( الحرب قوامها 

أسـوياء   )10(غير مؤهلين و   )10(ة من المعاقين المقعدين على الكراسي المتحركة و         مجموع
والتـي طبقـت علـي      )   2004،نتيل  (  ،حيث تشابهت مع دراسة      ةوكانت المقابلة اإلكلينيكي  

زايـد ،   (بينمـا دراسـة     ، عينتين  عينة مؤهلة علي الكراسي المتحركة وأخري غير مؤهلة           
والتـي  ) 1986فؤاد   (معاق على عكس دراسة      )160(  قوامها فقد أجريت على عينة   ) 1984

وهم أطفال معاقين وليس كبار معاقين كسابقتها من الدراسات          )100( أجريت على عينة قوامها   
دبـيس ،  (ودراسـة  ،  )1986فؤاد ،(و دراسة   ، ) 1988عبد المعطي وهاشم ،   (، وأن دراسة    

ونـوع  ، والجنس  ، المستوى التعليم   : ( ا  فقد أجريت على تتعلق بعدة متغيرات منه      ، ) 1993
فقد اختلفت Arnold p & Chapman )    1992,(بينما دراسة ارنولد و تشابمان  ، )اإلعاقة

بينمـا دراسـة مينكـوم      ، مع سابقيها من الدراسات  حيث تناولت فئة المعاقين من الطـالب             
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معاقين من  الشباب فقط فقد أجريت علي فئة ال  ) Minchom , El  All , 1995 ( وآخرون 
فقد حصرت علي فئة المعاقين من المسنين فئـة ممـن تلقـون             ) 1999، الغندور(و دراسة   ، 

الرعاية داخل دار الرعاية وأخرى خارج دار الرعاية للوصول نحو النتـائج التـي تُوضـح                
ـ            اً فقـد  العالقة بين المعاقين كما تبين للباحث أن جميع الدراسات التي تناولت المعـاقين حركي

. تشابهوا معاً حول تطبيق الدراسة علي عينتين عينة من المعاقين وأخري من غيـر المعـاقين        
 بخصوص تطبيق الدراسـة علـي   ة السابقت مع جميع الدارسا فقد توافقـت والدراسة الحالية 

 مع الدراسـات    ولكن اختلفت الدراسة الحالية   ، المعاقين حركياً وعلي جميع المراحل العمرية       
ة في أنها لم تُطبق الدراسة الحالية  إال علي المعاقين حركياً دون غيرهم مـن المعـاقين               السابق

  .اآلخرين ومن غير المعاقين

 الدراسة  تولقد توافق ، فبعضها كان صفرياً واآلخر كان موجهاً       :ولقد جاءت الفروض متباينة   
  .الحالية مع الفروض الصفرية

لدراسات السابقة كانت متنوعة فمنهـا مـن إعـداد          ففي ا : والمقاييس المستخدمة  تاألدواأما  
  .الباحث ومنها من قام بتعريب المقاييس ومنها من كيفها لمالءمتها مع البيئة المحيطة

وقد تنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة حيث تم اسـتخدام حـساب              
  .حرافات المعيارية   والنسب المؤية والفائية واالنT.Testالمتوسطات واختبار 

    :   من حيث النتائج
فإن كل دراسة من هذه الدراسات السابقة يكون نتائجها حسب األهداف الموضوعة لها وحسب              
العينة وحجمها ونوع العينة فالكبار يختلفون عن الصغار والـذكور يختلفـون عـن اإلنـاث                

ين لـم تخـرج بنتـائج متنوعـة     إال أن نتائج المعاق ، والمتعلمين يختلفون عن الغير المتعلمين      
فقد تبين للباحث من خالل سرده لنتائج الدراسـات الـسابقة أن            ، ومختلفة عن بعضها البعض     

المعاقين حركياً يعانون من الشعور بالوحدة والغربة والنبذ المجتمعي وهذا يؤثر علي المعاقين             
 يؤدي إلي زيـادة الفجـوة    حركياً لنظرتهم السلبية للحياة ويصبحون أقل استبصارا لذواتهم مما        

 وخاصة األسوياء مـنهم وهـذا مـا أكدتـه جميـع             مبين المعاقين وبين اآلخرين من مجتمعه     
 ة معظم الدراسات السابق   وإن نتائج الدراسة الحالية قد وافقت     ، الدراسات السابقة دون استثناء     

لياً من خـالل    علي أن المعاقين حركياً يعانون من الشعور بالبعد عن مجتمعهم ويتضح ذلك ج            
أن مـا   ، الواقع العملي للباحث في ميدان اإلعاقة الحركية خاصة واإلعاقة بكافة أشكالها عامة             

يواجه المعاقين هو النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع إليهم وهي نظرة دونية وال يتمتعـون     
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ن ممـن يتلقـون     باستثناء البعض من المعـاقي    ، بالفرص والخدمات  التي يتمتع بها األسوياء        
ويعـود ذلـك بالـسلبية    ، االهتمام المجتمعي وهؤالء قلة قليلة ال تكاد تذكر أمام حجم المعاقين    

  .علي التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين واختالل مركزية الضبط لديهم 

وفي ختام هذه الدراسات التي كانت محور اهتمامها إظهار مدى التوافق النفسي واالجتماعي             
فقد استفاد الباحث من الدراسـات      ، ض المتغيرات لدى الفئة المستهدفة من الدراسات        على بع 

السابقة و من تنوع الدراسات من حيث الموضوعات التي تناولتها والفئـة العمريـة التـي                
ركزت عليها وكذلك الوضع الجسمي واالجتماعي لديها إال أنها اشتركت في كونها دراسات             

 مجتمعية تعاني من الحرمان الناجم عن القـصور االجتمـاعي            نفسية اختصت بدراسة فئات   
فمن الدراسات ركزت على التوافق النفسي واإلعاقـة الجـسدية ومنهـا            ، والعجز الجسدي   

ركزت على التوافق النفسي والمشكالت السلوكية وبما أن اإلعاقة وسوء التوافق يحمالن في             
 المعاناة وخاصة فـي صـفوف األطفـال    طياته الشعور بالعجز والحرمان فان هذا يزيد من 

ومن هنا كان اهتمام الباحث التركيز واإلشارة على مـا تناولتـه         ، وكبار السن من المعاقين     
الدراسات الفلسطينية والعربية واألجنبية فيما يتعلق بالناحية التوافقية للمعاقين وتـأثير ذلـك             

 يمكن االسـتفادة مـن هـذه        لهم ومن بين أبرز ما    ) الخارجي-الداخلي(على مركز الضبط    
 العامة يلعب دورا هامـا      ةإن دمج المعاقين حركياً في المؤسسات التعليمي      : الدراسات ما يلي    

في فهمهم لذواتهم ويدعم جوانب الصحة النفسية لديهم وهم يعتبرون أكثر تقبًل للدمج لسهولة              
 النفـسي للمعـاقين      يشكل الواقع   غيرهم من المعاقين بإعاقات أخرى     االتصال باآلخرين من  

الذي يعانون من إعاقة حركية بشكل مغاير ألقرانهم حيث ثبت إنهم ال يميلون إلـى التفـسير      
العقالني لحالة السعادة أو الكدر التي يمكن أن يتعرضون لها وهذا بالتالي يؤثر على مستوى               

 لنفسي رضاهم عن ذواتهم ومجتمعهم مما قد يؤدي بهم إلى مستوى معين من سوء التوافق ا

يعد الشعور بالحرمان أو العجز الناتج عن أسباب أسرية أو جسدية أو اجتماعية هذا أثـر                . 
واضح على كل من مفهوم الذات وتقديرها ومستوى الطموح ووجهة الضبط وإبعاده والوعي             
النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى األفراد العاديين والمعاقين ، مما قـد يعكـس صـورة            

 .مستوى التوافق النفسي لديهمفعلية عن 

ال يوجد اختالف في مدى تقبل أي من المعلمين أو المرشدين التربـويين فـي مؤسـسات                 . 
 .التربية الخاصة وحتى اآلباء واألمهات في إدراك طبيعة أبنائهم المعاقين وتقبلهم لهم 
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 فيمـا يتعلـق     هناك ثمة اختالف كبير في الجوانب النفسية بين المعاقين والعاديين وخاصة          . 
بمفهوم الذات مع التأكيد على ما أشارت إليه التعريفات من عالقة إيجابية بين مفهوم الـذات                

  .والتوافق النفسي للمعاقين حركياً

 من الدراسات السابقة في صـياغة أهـداف الدراسـة وأسـئلتها      الحاليوقد استفاد الباحث    
كمـا و اسـتفاد فـي    ،  الدراسات  اإلحصائية المستخدمة في تلك    وفروضها وكذلك األساليب  

  : أدوات الدراسة الحالية وبعض القضايا ومن أهمها 

)  الخـارجي -الـداخلي ( اعتبار دراسة التوافق النفسي واالجتماعي وربطه بمركز الضبط    . 1
  - حسب علم الباحث –للمعاقين حركياً ندرة للدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

ية والتي أجريت علي فئة المعاقين حركياً في قطاع غزة وتحديـداً  مكان وبيئة الدراسة الحال  . 2
في مستشفي الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية والذي يقدم الخدمات الطبية والتأهيلية            

  .  للمعاقين حركياً
  
، قلة الدراسات التي تناولت كافة المراحل العمرية للمعاقين حركياً في الدراسـات الـسابقة    . 3

  .  هنا سيكون المعاقين حركياً وفي جميع المراحل العمرية عينة الدراسة الحاليةومن
  : فروض الدراسة

والدراسات السابقة صاغ الباحث فروض الدراسة علي       ، وبناء علي اإلطار النظري للدراسة      
  :النحو التالي

قين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي واالجتمـاعي للمعـا              .1
 .حركياً لدى عينة الدراسة

للمعـاقين  )  الخارجي –الداخلي  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضبط           .2
 .حركياً لدى عينة الدراسة

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوافق النفسي واالجتماعي ومركـز الـضبط                      .3
 .ة الدراسةللمعاقين حركياً لدى عين)  الخارجي –الداخلي ( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً لدى              .4
 ).أنثى، ذكر (عينة الدراسة يعزي لمتغير الجنس 

للمعـاقين حركيـاً   ) الخـارجي -الداخلي(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط      .5
 ).أنثي، ذكر (يعزى لمتغير الجنس 
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ات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً لدى          ال توجد فروق ذ    .6
 ).أرمل، مطلق ، أعزب ، متزوج (عينة الدراسة يعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

للمعـاقين حركيـاً   ) الخـارجي -الداخلي(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط      .7
 ).أرمل، مطلق  ، أعزب، متزوج (يعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً لدى              .8
 ).كلية ، متوسطة ، شديدة ، بسيطة (عينة الدراسة يعزى لمتغير درجة اإلعاقة 

للمعاقين حركياً لدى   ) الخارجي-الداخلي(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط          .9
 ).كلية ، شديدة ، متوسطة ، بسيطة (اسة يعزى لمتغير درجة اإلعاقة عينة الدر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين حركيـاً             .10
 ).وراثي، إصابة ، مرض (لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير سبب اإلعاقة 

للمعـاقين حركيـاً   ) رجيالخا-الداخلي(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط      .11
 ).وراثي، إصابة ، مرض (يعزى لمتغير سبب اإلعاقة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين حركيـاً             .12
 ).ال يعمل، يعمل (يعزى لمتغير الوضع االقتصادي 

 حركيـاً  للمعـاقين ) الخارجي-الداخلي(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط      .13
                                  ).ال يعمل، يعمل (يعزى لمتغير الوضع االقتصادي 
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  الفصل الرابع

  الطريقة و إجراءات الدراسة

لقد تم اإلشارة فيما سبق إلي أن الهدف الرئيس الذي يقف من وراء هذه الدراسة يتمثـل فـي                   
التعرف علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً ومدي العالقة بين التوافـق              

وقد قدم الباحث لهـذه الدراسـة كخطـوة    ، لديهم )  الخارجي   –الداخلي  ( وبين مركز الضبط    
، والتي ضمت بين طياتهـا أهـداف        ، عرضاً لجملة الفصول السابقة     ) أمالً في تحقيقه  ( أولي  

  :إضافة إلي صورة مختصرة لمباحث الدراسة الثالثة وهي ، ومشكلة الدراسة ، وأهمية 

مع ، " المعاقين حركياً    ، ) الخارجي –الداخلي  ( مركز الضبط   ، التوافق النفسي واالجتماعي    " 
ليتناول هـذا الفـصل وصـفاً مفـصالً         ، عدم إغفال كل الدراسات السابقة وفروض الدراسة        

وتحديـد  ، ومن ذلك تعريف منهج الدراسـة  ، لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة  
ت فـي معالجـة     واألساليب اإلحصائية التي اسـتخدم    ، واختيار أداة الدراسة    ، عينة الدراسة   

  .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات ، النتائج 

  :منهج الدراسة: أوالً 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي حاول من خالله وصف الظـاهرة               
  .المدروسة  باعتباره يناسب الدراسات التي تنتمي إليها هذه الدراسة

ظاهرة أو حدثاً أو قـضية موجـودة حاليـاً يمكـن        هو المنهج الذي يدرس     : المنهج الوصفي   
  الحصول منها علي معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها 

وهو أحد أشكال التخليل والتفسير العلمي الـنظم لوصـف          ، ) 83: 2003، األغا واألستاذ   ( 
ة عن الظاهرة   ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقنن           

كما وستند  ، )324 :2000، ملحم  ( أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة        
الباحث إلي أسلوب البحث االرتباطي الذي يحدد ما إذا كان هناك ارتباط بين متغيرين كميـين                

نـاهج  وعليه فإن الغرض من استخدام هذا النـوع مـن الم          ، ودرجة هذا االرتباط    ، أو أكثر   
البحثية يتمثل في تحديد وجود عالقة أو عدم وجودها بين المتغيرات موضوع الدراسة و مـن                
خالله يتم وصف الظاهرة موضوع الدراسة التوافق النفسي واالجتماعي  والتعرف علي أبرز             
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باإلضافة إلي الكشف عن مدي تأثيره ومدي عالقته بمركز الضبط داخلياً وخارجيـاً             ، أشكاله  
  ) .الذين يمثلون مجتمع الدراسة( ن حركياً للمعاقي

  : مصادر الدراسة 

  :اعتمدت الدراسة الحالية علي نوعين أساسيين من البيانات 

 لدراسـة بعـض     توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع اسـتبيانا       : البيانات األولية   . 1
ومكـن ثـم     ،  في موضـوع الدراسـة     ةمفردات الدراسة وحصر و تجميع المعلومات الالزم      

  :باستخدام برنامج تفريغها وتحليلها 

  spss ) Statistical  Package  For Social  Science (   اإلحـصائي واسـتخدام
االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضـوع            

   .الدراسة

والـدوريات والمنـشورات الخاصـة      لقد قام الباحث بمراجعة الكتـب       : البيانات الثانوية   . 2
والمتعلقة بالموضوع قيد الدراسة والذي يتعلق بـالتعرف علـي مـستوي التوافـق  النفـسي               

بهـدف  )  الخـارجي  –الداخلي( واالجتماعي للمعاقين حركياً والعالقة بينه وبين مركز الضبط         
لعلميـة  وذلك من أجل التعرف علي األسس والطـرق ا        ، إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي      

  .  وأخذ آخر المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة، السليمة في كتابة الدراسات 

  :مجتمع الدراسة :  ثانياً 

 ضم مجتمع الدراسة جميع المعاقين حركياً فـي محافظـات قطـاع غـزة والبـالغ عـددهم        
  ).2007، والجمعية الوطنية، اإلغاثة الطبية ( معاق حركي )  18.200(

  :ينة الدراسة ع: ثالثاً 

  :العينة االستطالعية . أ

قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة علي عينة استطالعية من المعاقين حركياً والمكون عـددها              
  .معاق من الذكور واإلناث وذلك للتحقق من صدق وثبات األدوات) 50(
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  :العينة الفعلية . ب

راسة بعد التأكد من صدقها وثباتها      وللتحقق من صحة الفرضيات قام الباحث بتطبيق أدوات الد        
معاقـاً حركيـاً والجـداول       ) 361( حيث استخدم الباحث عينة عـشوائية بـسيطة شـملت           

ودرجة ، الحالة االجتماعية   ، الجنس  ( توضح وصف العينة بناء علي متغيرات       ) 5,4,3,2,1(
  ).والوضع االقتصادي ، وسبب اإلعاقة ، اإلعاقة 

  : وصف العينة 

 )1(                              جدول رقم          

 النسبة المئوية العدد تصنيفه المتغير

 %54.3 196 ذكر
 الجنس

 %45.7 165 أنثى

 %100 361 المجموع الكلي

  

  )2(                                            جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد تصنيفه المتغير

 %34.3 124 تزوجم

 %57.3 207 أعزب

 %3.9 14 مطلق
 الحالة االجتماعية

 %4.4 16 أرمل

 %100 361 المجموع الكلي
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  )3(                                         جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد تصنيفه المتغير

 %16.6 60 بسيطة

 %52.4 189 متوسطة

 %23.5 85 شديدة
 درجة اإلعاقة

 %7.5 27 كلية

 %100 361 المجموع الكلي

  

  )4(                                       جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد تصنيفه المتغير

 %30.7 111 مرض

 سبب اإلعاقة %58.7 212 إصابة

 %10.5 38 وراثي

 %100 361 المجموع الكلي

  

  )5(                                      جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد تصنيفه المتغير

 %11.6 42 يعمل
 الوضع االقتصادي

 %88.4 319 ال يعمل

 %100 361 المجموع الكلي

  :أدوات الدراسة: رابعاً 

بعـد االطـالع علـي األدب        :مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صورته األوليـة         . أ
والذي كان يزخر بالمعلومـات     (  بمشكلة الدراسة    التربوي والنفسي والدراسات السابقة المتعلقة    
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واسـتطالع  ،  التي اقتصرت في معظمها علي قياس غير المعاقين          هومقاييس، ) الهامة والقيمة 
رأي عينة من المعاقين ممن يترددون للعالج ألتأهيلي داخل مستشفي الوفاء للتأهيـل الطبـي                

واعتبار الباحـث   ، بع غير الرسمي    والجراحة التخصصية عبر المقابالت الشخصية ذات الطا      
وفي غالبية األمـر تجاهلـت    ، أن وجود أي قصور جسدي هو سبب من أسباب سوء التوافق            

( بل هناك من المقاييس التي اهتمت بالمكفوفين وآخر بالصم ولم يجد الباحـث            ، تلك المقاييس   
ركيـاً  سـوي     هناك ثمة مقياس يدرس التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين ح         ) حسب علمه 

  :والتي قامت بإعداد هذا المقياس وفق الخطوات التالية ، ) 2006، ليلي وافي( مقياس للباحثة 
  . صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بند. 1
  .عبارة) 164(إعداد المقياس في صورته األولية والتي شملت . 2
 مـن المختـصين   عرض المقياس بصورته األولية علي المحكمين وهم أحد عشر محكمـاً          . 3

  .والخبراء
  .عبارة) 142( عبارة إلي ) 164(وكان التعديل من ، تعديل المقياس وفقاً آلراء المحكمين . 4
  .عبارة) 142( والمكون من ) ما قبل االستطالعية ( تطبيق المقياس علي عينت تجريبية . 5
  .عبارة) 138( تعديل المقياس وحذف أربع عبارات تمتاز بالتكرار حتى وصل المقياس . 6
  .طالب معاق) 50( إجراء التجربة االستطالعية لألداة علي عينة مكونة. 7
) 200،ليلـي وافـي   ( وتمثلت الطرق المستخدمة من قبل الباحثـة        ، صدق وثبات المقياس  . 8

صـدق االستحـسان    . ب، صـدق المحتـوي   . أ: لقياس مستوي صدق المقياس فيمـا يـأتي       
  ).الظاهري(
عبارة ليكون علي أفضل قـدر مـن   ) 74(مرة الثالثة ليصبح عدد عباراته تعديل المقياس لل  . 9

  : وقد تم التعديل في ضوء الخطوات التالية -حسب علم الباحثة–الرضي 
  التجزئة النصفية . ب، التطبيق وإعادة التطبيق . أ

وكانـت  ، ) 0.85(حيث وجد أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات        : معامل ثبات ألفا كرونباخ     . 10
  ) .0.01= ألفا ( جميع هذه العبارات دالة إحصائياً عند مستوي الداللة

، علي حـِد سـواء      ) للصم والمكفوفين ( وبعد تطبيق المقياس علي العينة الفعلية للدراسة        . 11
بينما علي طريقة   ، ) 0.91(تبين حصول المقياس للدرجة الكلية علي معامل ثبات ألفا كرونباخ           

  ).0.77( صل المقياس الكلي علي التجزئة النصفية فقد ح
أراد أن يحقق أيضاً مرة أخري الصدق والثبات لمقياس التوافق النفـسي        إال أن الباحث الحالي     

  :واالجتماعي فقام بوصف أداه التوافق النفسي واالجتماعي للدراسة بالخطوات التالية 
  



 138

  :صدق المقياس 
  ).287: 2002،حم مل(  هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه ويقصد به

  : صدق المحكمين :أوالً 
مجـال  المختصين فـي     و  على مجموعة من الخبراء    المقياسقام الباحث بعرض    

ولهذا الغـرض   " التوافق النفسي واالجتماعي    "  آرائهم حول    ةعرفمالتربية بهدف   
ن عبارات المقياس وبي  مع  عبارة   كل   اتفاق مدى   ومن ثم حساب  ،  باختيار المقياس   الباحث  قام  

 بعـض   اسـتبعاد  ، وفي  ضوء آراء السادة المحكمين تـم           الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ككل    
بنداً ليـصبح المقيـاس فـي      )70(بنود المقياس   وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد   العبارات

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 1(  رقمملحق كما في صورتها النهائية 
وكـذلك  ،  بها المحكمون تم حذف عدد من فقرات المقياس          وبعد إجراء التعديالت التي أوصي    
( ولقد أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ثالثـي ، تم تعديل وصياغة بعض الفقرات   

والعكـس  ، لإليجابيـة   ) 1,2,3( وقد أعطيت األوزان التاليـة      ، ) صغيرة، متوسطة  ، كبيرة  
والدرجة الدنيا للمقياس تبلـغ     ) 210(ياس تبلغ   للسلبية وبالتالي فإن الدرجة الكلية للمق     ) 3,2,1(
)70 ( ،  
   ) . 5أنظر ملحق رقم ( 
  
 :صدق االتساق الداخلي : نياً ثا
بنود المقياس من بند بين كل "  Pearson  " قام الباحث بحساب معامالت االرتباط لبيرسون   

  )    6  (، وكانت النتائج كما في جدول رقم للمقياس والدرجة الكلية 
  )   6(  جدول رقم 

   الفقرة والدرجة الكلية في مقياس التوافقمعامالت االرتباط بين
ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامل 
  االرتباط 

رقــم 
  العبارة 

معامل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامل 
االرتباط 

1.   0.35  13. 0.16  25. 0.51  37. 0.27  49. 0.45  61. 0.43  
2.   0.35  14. 0.20  26. 0.31  38. 0.42  50. 0.51  62. 0.47  
3.   0.36  15. 0.51  27. 0.29  39. 0.53  51. 0.36  63. 0.54  
4.   0.41  16. 0.44  28. 0.29  40. 0.46  52. 0.41  64. 0.22  
5.   0.31  17. 0.10  29. 0.33  41. 0.35  53. 0.33  65. 0.49  
6.   0.45  18. 0.42  30. 0.36  42. 0.49  54. 0.37  66. 0.47  
7.   0.35  19. 0.43  31. 0.11  43. 0.31  55. 0.27  67. 0.24  
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ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامــل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامل 
  االرتباط 

رقــم 
  العبارة 

معامل 
  االرتباط 

ــم  رق
  العبارة 

معامل 
االرتباط 

8.   0.34  20. 0.47  32. 0.40  44. 0.41  56. 0.33  68. 0.38  
9.   0.24  21. 0.45  33. 0.50  45. 0.49  57. 0.33  69. 0.21  
10.   0.46  22. 0.26  34. 0.42  46. 0.58  58. 0.19  70. 0.27  
11.   0.41  23. 0.45  35. 0.36  47. 0.55  59. 0.45      
12.   0.21  24. 0.49  36. 0.29  48. 0.37  60. 0.35      

  

  0.01= مستوى الداللة 
الكلية لمقيـاس التوافـق دالـة       ويتبين من الجدول بأن معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة          
  .اإحصائياً مما يؤكد علي صدقها ويطمئن الباحث في استخدامه

    :المقياسثبات 
أجري الباحث خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلـك بعـد تطبيقهـا علـي أفـراد العينـة                   

  .االستطالعية بطريقتين وهي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ 
  

  :لتجزئة النصفية  باستخدام ا: أوالً 
 التي تجمع عن طريق إعادة تطبيق نفس المقاييس علـي           تمدي االتساق بين البيانا   ويقصد به   

تحت نفس الظروف أو تحت  ظروف متـشابهة وتخـرج النتـائج    ، نفس األفراد أو الظواهر  
  ) .2000:280، ملحم (متشابهة  إلي حِد بعيد
فية وذلك بإيجاد معامـل     دام قانون التجزئة النص    باستخ المقياسحساب ثبات   كما و قام الباحث ب    

 والمكونـة  بيرسون بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية الرتبةاالرتباط  
لمقياس التوافق في صورته النهائية وبعد حذف الفقرات التي لم ترق لمستوي الداللة في صدق               

   ) .5أنظر ملحق رقم (  ) فقرة70= مجموع الفقرات النهائي ( االتساق الداخلي 
  

   مقياسثبات ال:  ث : حيث 
  . بيرسون معامل االرتباط :  ر          

قرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية      فوبحساب معامل االرتباط لبيرسون بين مجموع ال      
، ) 10.0( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة أقل مـن          ) 0.91= ر   ( مقياسالرتبة لل 

األمر الذي يدلل علي درجة عالية من الثبـات تفـي بمتطلبـات اسـتبانه التوافـق النفـسي                   
  .واالجتماعي علي عينة الدراسة
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    : ) ∝(باستخدام معامل كرونباخ ألفا : ثانياً  

  
كما وقام الباحث كذلك بتقدير ثبات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صـورته النهائيـة               

 ∝(وقد بلغـت قيمـة ألفـا       )  فقرة 70= عدد الفقرات   ( اخ لفقرات المقياس    بحساب ألفا كرونب  
) 0.01( وهي دالة عند مستوي أقـل مـن       ، وهي تدل علي مستوي جيد من الثبات        ، )0.87=

  .وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس علي أفراد العينة
  :ويضيف الباحث في هذا المقام 

 عبارات المقياس وثبـات المقيـاس ككـل         بحساب ثبات ) 1995(قام عادل محمود العدل     . 1
وقد تراوحت معامالت الثبـات     ، طالباً  ) 45(بطريقة إعادة االختبار بفاصل ثالثة أسابيع علي        

  .وهو مستوي جيد من الثبات) 0.86 -0.43( بين 
باستخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل الثبات وكـان         ) 2001(قام أسامة المزيني    . 2

  . وهو مستوي جيد من الثبات) 0.86( كرونباخ وهو -ط ألفامعامل ارتبا
  ) : الخارجي-الداخلي(مقياس مركز الضبط . ب
  

والذي ( بعد االطالع علي األدب التربوي والنفسي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة            
قياس غيـر    التي اقتصرت في معظمها علي       هومقاييس، ) كان يزخر بالمعلومات الهامة والقيمة    

واستطالع رأي عينة من المعاقين ممن يترددون للعالج ألتأهيلي داخـل مستـشفي             ، المعاقين  
الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية عبر المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي             
واعتبار الباحث أن وجود أي قصور جسدي هو سبب من أسباب اختالل مركزية الضبط علي               

وفي الحقيقة لم يجد الباحث دراسات أو مقاييس درسـت أو   ،  الداخلي والخارجي للفرد     الصعيد
علي صـعيد الدراسـات العربيـة بـشكل عـام           ) حسب علم الباحث    (تدرس هذا الموضوع    

، عـالء الـدين كفـافي       ( والدراسات الفلسطينية بشكل خاص سوي استبانه للباحث المصري         
  :مقياس وفق بالخطوات التالية و الذى قام بإعداد هذا ال، ) 1982

  . صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بند. 1
  .عبارة) 74(إعداد المقياس في صورته األولية والتي شملت . 2
عرض المقياس بصورته األولية علي المحكمين وهم من المختصين والخبراء فـي مجـال       . 3

  .التربية وعلم النفس
  عبارة ) 74(وكان التعديل من ، ين تعديل المقياس وفقاً آلراء المحكم. 4
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  .عبارة) 58( إلي 
  .معاق ذكور وإناث ) 30(إجراء التجربة االستطالعية لألداة علي عينة مكونة. 5
، عالء الـدين كفـافي      (وتمثلت الطرق المستخدمة من قبل الباحث       ، صدق وثبات المقياس  . 6

صـدق االتـساق    . ب، يصدق المحتـو  . أ: لقياس مستوي صدق المقياس فيما يأتي     ) 1982
  ،   ) 0.81(طريقة التجزئة النصفية فقد حصلت فقرات المقياس الكلي علي .  ج،  الداخلي

وكانـت  ، )0.88(فقد حصلت فقرات المقياس الكلي علي درجة ثبـات  : ثبات ألفا كرونباخ   . د
  ) .0.01= ألفا ( جميع هذه العبارات دالة إحصائياً عند مستوي الداللة

أراد أن يحقق أيضاً مرة أخري الصدق والثبات لمقياس مركز الـضبط            حث الحالي   إال أن البا  
  :فقام بوصف أداه الدراسة بالخطوات التالية )  الخارجي-الداخلي(

  :صدق المقياس 
  ).287: 2002،ملحم (  هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه ويقصد به

  : صدق المحكمين :أوالً 
وعلـم  التربيـة   مجال  المختصين في    و لى مجموعة من الخبراء   عالمقياس  قام الباحث بعرض    

ولهذا الغـرض قـام     ) "  الخارجي -الداخلي(مركز الضبط   "  آرائهم حول    ةعرفمبهدف  النفس  
عبارات المقيـاس  وبـين      مع  عبارة   كل   اتفاق مدى   ومن ثم حساب  ،  باختيار المقياس الباحث  

 بعـض   اسـتبعاد اء السادة المحكمين تـم       ، وفي  ضوء آر     الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ككل    
بنداً ليصبح المقياس فـي     )58(بنود المقياس      عدد   بعد أن كان   وتعديل بعضها اآلخر     العبارات

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 1 ( رقمملحق كما في بنداً) 53(صورتها النهائية 
وكذلك تم  ، لمقياسوبعد إجراء التعديالت التي أوصي بها المحكمون تم حذف عدد من فقرات ا            

( ولقد أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متـدرج ثالثـي           ، تعديل وصياغة بعض الفقرات     
والعكـس  ، لإليجابيـة   ) 1,2,3( وقد أعطيت األوزان التاليـة      ، ) صغيرة، متوسطة  ، كبيرة  

س تبلـغ   والدرجة الدنيا للمقيا  ) 159(للسلبية وبالتالي فإن الدرجة الكلية للمقياس تبلغ        ) 3,2,1(
   )7أنظر في ملحق رقم  ). (53(
  

 :صدق االتساق الداخلي : ثانياً 
بنود المقياس من بند بين كل "  Pearson  " قام الباحث بحساب معامالت االرتباط لبيرسون   

  . )    7  (، وكانت النتائج كما في جدول رقم للمقياسوالدرجة الكلية 
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  )  7(   جدول رقم 
   الفقرة والدرجة الكلية في مقياس مركز الضبطرتباط بينمعامالت اإل

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

1. 0.16  10.   0.27  19. 0.12  28. 0.30  37. 0.11  46. 0.14  
2. 0.13  11.   0.11  20. 0.30  29. 0.31  38. 0.45  47. 0.13  
3. 0.33  12.   0.11  21. 0.29  30. 0.35  39. 0.36  48. 0.13  
4. 0.12  13.   0.20  22. 0.18  31. 0.17  40. 0.26  49. 0.21  
5. 0.12  14.   0.22  23. 0.18  32. 0.24  41. 0.26  50. 0.36  
6. 0.46  15.   0.39  24. 0.31  33. 0.11  42. 0.37  51. 0.12  
7. 0.18  16.   0.32  25. 0.11  34. 0.20  43. 0.19  52. 0.30  
8. 0.10  17.   0.27  26. 0.59  35. 0.34  44. 0.20  53. 0.18  
9. 0.44  18.   0.22  27. 0.43  36. 0.26  45. 0.21      

  0.01= مستوى الداللة 

ويتبين للباحث من الجدول بأن معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكليـة للمقيـاس دالـة                
  . إحصائياً مما يؤكد صدقها ويطمئن الباحث في استخدامها 

  
    : المقياسثبات

ث خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلـك بعـد تطبيقـه علـي أفـراد العينـة                  أجري الباح 
  .االستطالعية بطريقتين وهي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ 

  
  :  باستخدام التجزئة النصفية: أوالً 

 التي تجمع عن طريق إعادة تطبيق نفس المقاييس علـي           تمدي االتساق بين البيانا   ويقصد به   
تحت نفس الظروف أو تحت  ظروف متـشابهة وتخـرج النتـائج    ،  أو الظواهر نفس األفراد 

  ) .2000:280، ملحم (مشابهة إلي حِد بعيد 
 باستخدام قانون التجزئة النصفية وذلك بإيجاد معامـل          المقياس حساب ثبات كما و قام الباحث ب    

 والمكونة  ة الرتبة االرتباط لبيرسون بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردي         
لمقياس التوافق في صورته النهائية وبعد حذف الفقرات التي لم ترق لمستوي الداللة في صدق               

   ) .7أنظر ملحق رقم (  ) فقرة53= مجموع الفقرات النهائي ( االتساق الداخلي 
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  ثبات االستبانة :  ث : حيث 
  . معامل االرتباط لبيرسون :  ر          

قرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية      فاالرتباط لبيرسون بين مجموع ال    وبحساب معامل   
،  )10.0( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة أقـل مـن           ) 0.94= ر  ( للمقياسالرتبة  

األمر الذي يدلل علي درجة عالية من الثبـات تفـي بمتطلبـات اسـتبانه التوافـق النفـسي                   
  .واالجتماعي علي عينة الدراسة

  
     ) ∝(باستخدام معامل كرونباخ ألفا : ثانياً  

  
كما وقام الباحث كذلك بتقدير ثبات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صـورته النهائيـة               

 ∝(وقد بلغـت قيمـة ألفـا       )  فقرة 53= عدد الفقرات   ( بحساب ألفا كرونباخ لفقرات المقياس      
) 0.01( هي دالة عند مستوي أقـل مـن       و، وهي تدل علي مستوي جيد من الثبات        ، )0.85=

  .وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس علي أفراد العينة

  :األساليب اإلحصائية: ثالثاً
  : المعالجة اإلحصائية 

 )  (  (SPSSللتحقق من صحة الفروض قام الباحث باستخدام برامج الحاسوب اإلحصائي    
Statistical Package for social Sciences ( تالي وهي كال :  

مـستقلتين غيـر   لحساب داللة الفروق بين مجموعتين  " T. test" " ت  " استبانه. 1
 . مترابطتين 

للتعرف على داللة الفـروق   " One Way Anova" تحليل التباين أحادي االتجاه . 2
  . بين متوسطات درجات مجموعات أفراد عينة الدراسة 

  االتساق الداخلي لالستبانة   أكد من صدق   للت " Pearson" بيرسون  ارتباط  معامالت  . 3
 . سؤال من بنود المقياس بالمجموع الكلي لالستبانة  مدى ارتباط كلذلك بإيجاد و

 إلجـراء   Bonferrone"  " بنفرونـي    واختبـار     "Schefee" "شيفيه  " اختبار  . 4
 .المقارنة في حالة وجود فروق دالة إحصائية بالنسبة للمجموعات الثنائية 

 . ادلة كرونباخ ألفا إليجاد ثبات المقياس مع. 5

 .لحساب ثبات االستبانة بالتجزئة النصفية " Sperman braon" سبيرمان براون . 6
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  :واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

  .معامل ارتباط بيرسون مع استخدام بعض المقاييس للنزعة المركزية. 1

حادي وذلك من أجل المعالجـة اإلحـصائية لتوضـيح           وتحليل التباين األ   T.Testاختبار  . 2
  .للمعاقين حركياً)   الخارجي-الداخلي (العالقة بين التوافق النفسي وبين الضبط 

  ). المنوال– الوسيط –الوسط (المتوسطات الحسابية . 3

هذا من أجل التوصل إلى أهم النتائج المطلوبة من هذه الدراسة ومـن ثـم القيـام بتفـسيرها                    
  .يلها  وشرحها في ضوء متغيرات الدراسة وتحل

  :خطوات إجراءات تطبيق الدراسة : خامساً

  :قام الباحث بإعداد هذه الدراسة وفقاً للخطوات التالية 

 .قام الباحث باختيار عنوان بحثه من خالل ممارسته العملية والمهنية في مجال اإلعاقة. 1

في قسم علم النفس بالجامعة اإلسالمية وقد       قام الباحث بعرض عنوان دراسته على مدرسيه        . 2
  .تم بعض التعديل على العنوان حتى وصل بالصورة النهائية التي عليه اآلن

قام الباحث باالطالع على المصادر والمراجع التي تدور حول موضوع اإلعاقة من خالل             . 3
 .المكتبة المركزية في الجامعة اإلسالمية وبعض المكاتب األخرى

وهى التوافق النفسي   ، باحث بإعداد اإلطار النظري للدراسة وتحديد المتغيرات الثالثة         قام ال . 4
 .المعاقين حركياً، )  الخارجي–الداخلي (مركز الضبط ، واالجتماعي 

والدراسـات  ، قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت كل متغير على حدة             . 5
 ) .عربية وأجنبية( فئات مختلفة وفى بيئات مختلفة التي تناولت الثالثة مجتمعة لدي

 قام الباحث بتجهيز أدوات الدراسة وتقنينها والتأكد من صدقها وثباتها مـن خـالل العينـة             .6
 .االستطالعية وبعد عرضها على لجنة من المحكمين
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وتطبيق قام الباحث بتحديد عينة الدراسة      ، بعد التأكد من صدق وثبات األداة بطرق متعددة         . 7
 .األدوات عليها

 .خرج الباحث بمجموعة نتائج بتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. 8

خرج الباحث بمجموعة من استنتاجات حيث قـدم بنـاء   ، وبناء على تلك النتائج وتفسيرها    . 9
كمـا  ، عليها بعدة توصيات لالستفادة منها في ميدان العمل النفـسي واالجتمـاعي والتربـوي             

 .ويقترح الباحث عدة مواضيع للدراسات المستقبلية
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 الفصل الخامس

  

  

  

 نتائج الدراسة وتفسيرها •
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  

  :مقدمة 

       تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي وبين الضبط

  .لدى المعاقين حركياً في قطاع غزة )  الخارجي-خلي الدا    (

لذا قام الباحث بجمع البيانات الالزمة من خالل تطبيق عدة مقاييس تم ذكرها بالتفـصيل فـي                 
  .إجراءات الدراسة ثم قام الباحث بتفريغ البيانات وتحليلها إحصائيا

ت إليهـا الدراسـة     للتحقق من صحة فروض الدراسة ، وفيما يلي عرض للنتائج التي توصـل            
  .ومناقشة هذه النتائج في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة

 
    :الفرض األول وتفسيره

توجد مستويات متباينة للتوافق النفـسي واالجتمـاعي للمعـاقين    "  على  األول لفرضنص ا 
   ."حركياً لدى عينة الدراسة ؟ 

، ب النـسب المئويـة والمتوسـطات        ولإلجابة على هذا الفرض قـام الباحـث بحـسا              
واالنحرافات المعيارية والتباين لكل بند من بنود المقياس ومن ثم رتبت تنازلياً كما في الجدول               

     )8(  جدول رقم                      :   اآلتي 
يوضح الترتيب التنازلي لبنود المقياس وفقاً لمستويات التوافق النفسي واالجتماعي لدي عينة 

  راسةالد

المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

 %89.6  970 2.875002 2.686981  يتقبل أفراد أسرتي إعاقتي .1
 %89.5  969 1.738454 2.684211  أشعر باألمان أكثر وأنا وسط أسرتي .2
  %89.1  965 0.617858 2.67313  أنا محبوب بين أفراد أسرتي .3
  %86.6  938 0.638486 2.598338  أشعر بأنني محبوب من والداي  .4
 %85.7  928 0.659227 2.570637  أمي أكثر الناس تقديراً لمشاعري .5



 148

المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

 %84.9  920 0.705931 2.548476  يبادلني أفراد أسرتي االحترام  .6
 %84.9  920 0.717638 2.548476  تنتابني رغبة في الهروب من المنزل  .7
 %84.2  912 0.707107 2.526316  و عنوان لحياتنا داخل المنزل التعاون ه .8
  %83.7  906 0.707531 2.509695  أنا شخص محبوب بين زمالئي وأصدقائي .9

 %83.7  907 1.781225 2.512465  يسخر أفراد أسرتي من آرائي  .10
 %82.9  898 0.730665 2.487535  أمتلك عالقات جيدة مع جميع أفراد أسرتي .11
  %82.0 888 0.710375 2.459834  رصون على مشاركتي لهم في اللعب أخوتي يح .12
  %81.9  887 0.72185 2.457064  أشعر بالراحة عندما أكون بين جماعة األصدقاء .13
 %81.6  884 0.773344 2.448753  أتناول طعامي مع أفراد أسرتي .14
  %81.4  882 0.705309 2.443213  أشعر بالقلق بين زمالئي وأصدقائي .15
 %81.4  882 0.78011 2.443213  تي تسعى لتجاهل وجودي بينها أسر .16
  %80.3  870 0.758881 2.409972  أشعر باألمان بين زمالئي وأصدقائي  .17
 %80.3  870 0.736591 2.409972  شكل عيناي يشعرني بالحرج .18
  %79.8  864 0.683423 2.393352  رضاي عن ذاتي يساعدني في التغلب على مشكالتي .19
 %79.8  864 0.771262 2.393352  ي بأنني إنسان ضعيف يصفني أب .20
  %79.4  860 0.740207 2.382271  وجودي في المدرسة أو مكان العمل يشعرني بالوحدة  .21
 %79.3  859 0.81821 2.379501  أشعر بغربة أثناء وجودي في المنزل  .22
 %79.2  858 0.790156 2.376731  أشعر بأنني شخص مهم في أسرتي  .23
 %79.0  856 0.830429 2.371191  ي كل شيء في حياتيأسرتي ه .24
  %78.9  855 0.726483 2.368421  زمالئي وأصدقائي يحترمون رأيي .25
 %78.9  855 0.687184 2.368421  يثق إخوتي في آرائي  .26
  %78.8  853 0.748076 2.362881  ينتابني شعور بالرغبة في ترك المدرسة أو مكان العمل .27
  %78.8  853 0.78433 2.362881  تي في أي عمل يقومون بهإخوتي يتجنبون مشارك .28
  %78.6  851 0.779785 2.357341  يتجنب زمالئي الجلوس معي  .29
  %78.4  849 0.734698 2.351801  وجودي في المدرسة أو العمل يشعرني بالحرج .30
 %78.2  847 0.737333 2.34626  أسمع صوت طنين مزعج في أذناي بشكل مستمر .31
  %78.0  845 0.724744 2.34072  ر بالقلق كلما اقترب موعد المدرسة أو العملينتابني شعو .32
 %78.0  845 0.754784 2.34072  يقدر إخوتي أي عمل أقوم به .33
 %77.8  843 0.734929 2.33518  أشكو من صداع نصفي .34
 %77.8  843 0.7718 2.33518  تؤلمني معدتي كثيراً .35
 %77.6  840 0.762724 2.32687  رة إصابتي بالمرضقبل التحاقي بالمدرسة أزعج والدتي لكث .36
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المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

  %77.3  837 0.785928 2.31856  أعتمد على نفسي في قضاء احتياجاتي اليومية .37
 %76.9  833 0.716608 2.307479  شعوري بأن شيئاً ما يتحرك أمام عيني يفقدني اتزاني .38
  %76.0  823 0.797117 2.279778  أحب التغيب عن المدرسة أو مكان العمل .39
  %75.9  822 0.760663 2.277008  أرغب في التعامل مع غير المعاقين .40
 %75.9  822 0.813598 2.277008  أعتمد على حواسي السليمة لقضاء حاجاتي اليومية  .41
  %75.8  821 0.792062 2.274238  إعاقتي ال تمنعني من المشاركة االجتماعية .42
  %75.7  820 0.751658 2.271468  أشعر بأنني إنسان غير مرغوب فيه .43
  %75.4  817 0.802773 2.263158  أسعد لحظات حياتي عندما أكون بمفردي .44
  %75.3  816 0.805405 2.260388  أصحو من نومي مبكراً  .45
  %74.8 810 0.753784 2.243767  أشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه .46
  %74.3  805 0.745201 2.229917  أعبر عن رأيي بحرية في المسائل التي تهم األسرة  .47
  %73.9 800 0.783771 2.216066  أثق في قدرتي على عمل ما أريد .48
 %73.9  800 0.773065 2.216066  يزعجني شعوري المستمر بالصداع .49
 %73.2  793 0.790633 2.196676  أستطيع السيطرة على حركة جسمي أثناء المشي .50
 %73.1 792 0.723469 2.193906  تراودني أحالم مزعجة أثناء نومي  .51
  %72.9  789 0.78628 2.185596  الكل من حولي ال يقدرون نشاطي .52
 %72.8  788 0.770882 2.182825  أشعر بالدوار عندما أتعرض لمواقف صعبة .53
  %72.7  787 0.736539 2.180055  يصفني اآلخرون بأنني إنسان قلق .54
  %72.2  782 0.68724 2.166205  أشعر بالتقدير بين زمالئي وأصدقائي .55
  %72.0  780 0.782946 2.160665  زمالئي يسارعون لمشاركتي في نشاطاتي المختلفة  .56
  %71.9  779 0.695222 2.157895  لدى القدرة على التكيف مع إعاقتي  .57
  %70.7  766 0.768543 2.121884  تقدير المحيطين بي ألدائي يشعرني بالراحة  .58
 %70.0  758 0.817194 2.099723  أتردد كثيراً على المستشفى بغرض العالج .59
  %69.9  757 0.710256 2.096953  أتقبل نقد زمالئي وأصدقائي  .60
  %69.3  750  0.741298  2.077562  أتعرض لمواقف ضاغطة تعكر صفو حياتي  .61
 %69.2 749 0.783476 2.074792  أحتاج لوقف طويل قبل االستغراق في النوم .62
  %69.0  747 0.791041 2.069252  جاستخدامي لبعض الوسائل المساعدة يشعرني بالحر .63
 %67.0  726 0.813012 2.01108  أخاف من اإلصابة بمرض خطير .64
  %66.6  721 0.779952 1.99723  أشعر بالسعادة رغم إعاقتي  .65
 %66.5  720 0.826621 1.99446  أبكي في المواقف الصعبة .66
 %66.0  715 0.746965 1.980609  أشعر باإلرهاق عند بذل أي جهد .67
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المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

 %63.9  692 0.798448 1.916898  عج من األصوات العالية أنز .68
  %62.9  681 0.806817 1.886427  أشعر باألمان بسبب إعاقتي  .69
 %56.9 616 0.700943 1.706371  أستيقظ من نومي عند سماع أي صوت .70

  
أن أكثر فقرات مقياس التوافق النفسي واالجتماعي شـيوعاً     يتضح للباحث من الجدول السابق      

  :كما يليهي 
  :أعلي ثالث فقرات وهي علي النحو التالي . أ

وهذه الفقرة احتلت علي المرتبة     " يتقبل أفراد أسرتي إعاقتي     " والتي نصت علي    ) 1( الفقرة   -
  %) .89.6(األولي بوزن نسبي قدره 

حيث احتلـت علـي     " أشعر باألمان أكثر وأنا وسط أسرتي       " والتي نصت علي    ) 2( الفقرة   -
  ) .89.5(لثانية بوزن نسبي قدره المرتبة ا

حيث احتلت علـي المرتبـة      " أنا محبوب بين أفراد أسرتي      " والتي نصت علي    ) 3( الفقرة   -
  %) .8901( الثالثة بوزن نسبي قدره 

  :أدني ثالث فقرات وهي علي النحو التالي . ب
حتلـت علـي    وهذه الفقرة ا  " أنزعج من األصوات العالية     " والتي نصت علي    ) 68( الفقرة   -

  %) .63.9(وهي تعطي داللة متدنية جداً وبوزن نسبي  ) 68(المرتبة 
وهذه الفقـرة احتلـت علـي    " أشعر باألمان بسبب إعاقتي " والتي نصت علي   ) 69( الفقرة   -

  %) .62.9(درجة متدنية جداً أقل من سابقتها وبوزن نسبي 
" ومي عند سـماع أي صـوت      استيقظ من ن  "وهي آخر فقرة والتي نصت علي       ) 70( الفقرة   -

  %) .56.9(وهذه الفقرة احتلت علي  أدني فقرة وبوزن نسبي 

 ذلك التفاوت في الوزن النسبي بين أعلي درجات التوافق في الفقـرات            وعزي الباحث 

الثالث األولي إلي وجود تباين بسيط في مستويات التوافق النفسي واالجتماعي ويرجع            

ة والمجتمع الذي يعيش فيهما المعاق حركيا له األثـر  ذلك إلي أن اتجاهات أفراد األسر     

الكبير علي مفهوم الذات لديه وعلي فرصته في  التوافق النفسي  واالجتماعي والتعليم              

فعندما يشعر المعاق حركياً بالمساندة األسرية والمجتمعيـة وعلـي صـعيد            ، والعمل  
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اتي واألسري واالجتمـاعي  العمل وغيره فإن ذلك يحقق لدي المعاق حركياً التوافق الذ      

وهذا األمـر نـابع مـن شـريعتنا         ،  والمهني وتحسين مستوي الصحة النفسية عنده       

اإلسالمية التي تؤصل في اإلنسان اإليمان بالقضاء والقـدر وبحـسن المعاملـة مـع               

خاصة وهم وسط أفراد    ، اآلخرين وهذا كان من ثماره شعور المعاقين حركياً باألمان          

ويجدون االحتياجات الالزمـة مـن أفـراد        ، نه من حضن دافئ لهم      األسرة لما يجدو  

كما أن المعاقين حركياً يشعرون بالمحبة واأللفة والقبـول واألمـان وسـط              ، أسرهم  

ليعطى إشارة واضحة أن األسرة والمجتمـع  يعطيـان الحـب والـدفء              ، مجتمعهم  

كما ، لعون والمساعدة   والذين هم بحاجة إلى ا    ، وخاصة المعاقين   ، والحنان ألفرادهما   

ومدي حصول المعاق علي الخـدمات      ، أن التوافق المجتمعي ونظرة المجتمع للمعاق       

له األثر البالغ فـي توافقـه النفـسي         ، التعليمية والصحية وحقه في العمل وغير ذلك        

هذه األمور تعكس مباشرة علي توافقه الشخصي عندما يشعر المعـاق           ، واالجتماعي  

فتزداد عنده الثقة بنفسه مما يزيد عنـده الطاقـة للعمـل    ، من اآلخرين  حركياً بالقبول   

وتحقيـق ذاتـه واسـتثمار إمكانياتـه     ، ويعطيه ذلك الدفع نحو االنجاز ، وبذل الجهد   

الجسمية والعقلية والمعرفية إلي أقصي درجة ممكنة من أجل الحصول علي التوافـق              

ما لمسه الباحـث فـي عملـه مـع      وهذا  ، النفسي واالجتماعي له وألسرته ومجتمعه      

المعاقين من حب جياش لديهم عندما يتلقون التعزيز اإليجابي والكلمات الطيبـة التـي              

فإنهم يقومون علي إنجازها يشتي     ، ترفع من شأنهم وإعطائهم تكليفات معينة إلنجازها        

 كما أن للمعاقين حركياً مشكالتهم التـي يعـانون        ، الطرق والوسائل من أجل تحقيقها      

ذلـك أن التغيـرات التـي       ويفسر الباحث   ، منها وظروفهم واحتياجاتهم الخاصة بهم      

تصاحب المعاق حركياً في حياته كاألمراض الجـسمية أو شـعور المعـاق حركيـاً               
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فإن المعاق يميل إلي العزلة واالنطواء ويبتعد عن نظر اآلخرين          ، بالرفض المجتمعي   

سرة أو المجتمع أو العمل التـي توصـف          أن اتجاهات األ   كما أن الباحث يري   ، إليه  

بخيبة األمل وعدم تقبل المعاق والشعور بالخجل واإلحباط فهذا يؤثر سلباً علي المعاق             

كما أن المعـاق    ، وبذلك تسبب للمعاق وضع عقبات أمامه       ، نفسياً  وأسرياً واجتماعياً     

قته وعـدم الـشعور     حركياً يتأثر بمعاملة الرفاق مما تسبب له القلق والسلبية نحو إعا          

ويبدأ بالتذمر من أبسط األشياء مثل األصوات العاليـة أو          ، باألمان بسبب اإلعاقة لديه     

االستيقاظ من النوم بسرعة من أي صوت يسمعه وهذا يعبر عن عدم توافـق المعـاق         

حركياً كنتيجة لمشاعر النقص والدونيـة واإلحبـاط وبالتـالي الـشعور بـاالغتراب           

 أكدته إجابة الفقرات الثالثة األخيرة والتي احتلـت علـي أدنـي             واالنسحاب وهذا ما  

  .مستوي من التوافق لدي عينة الدراسة من المعاقين حركياً 

   : لفرض الثاني وتفسيره ا

 فـرض نـص ال   الخارجي –الداخلي  ( توجد مستويات متباينة  لمركز الضبط       " على  

إلجابة على هـذا الفـرض قـام         ول " .للمعاقين حركياً لدى عينة الدراسة ؟       ) الثاني

الباحث بحساب النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والتباين لكل بنـد           

ومن ثم رتبت تنازليـاً كمـا فـي    ) الخارجي-الداخلي( من بنود مقياس مركز الضبط   

    )9(  جدول رقم :               الجدول اآلتي 

)  الخارجي–الداخلي (وفقاً لمستويات مركز الضبط يوضح الترتيب التنازلي لبنود المقياس 
  .للمعاقين حركياً لدي عينة الدراسة
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المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

  %84.3  913 0.674835 2.529086  في كل واحد من الناس جانب من الخير .1
 %82.5 893 0.632456 2.473684  أن يقرروا ألنفسهم ما يجب أن يفعلوه القائد الناجح يتوقع من الناس  .2

  %82.3 891 0.71857 2.468144  بمرور الزمن يستطيع الفرد أن ينال االحترام الذي يستحقه .3
  %81.6 884 0.725147 2.448753  خبرة الفرد في الحياة هي التي تحدد سلوكه  .4
 %81.3 880 0.700888 2.437673  معاشرتكيتوقف عدد أصدقائك على مدى لطفك وحسن  .5

هناك صلة مباشرة بين الجهد الذي أبذله في االستذكار والدرجات التي أحصل  .6
  عليها 

2.412742 0.652988 871 80.4% 

  %79.4 860 0.751381 2.382271  ".اللي مكتوب على الجبين الزم تشوفه العين" أعتقد في صحة المثل القائل  .7
  %77.9 844 0.754192 2.33795  الدور الكبير في تحديد شخصية الفردتلعب الوراثة  .8
 %77.8 843 0.663415 2.33518  لو بذلنا مجهوداً كافياً ألمكننا القضاء على مختلف صور الفساد .9

 %77.3 837 0.757125 2.31856  أشعر أنني في مهب الريح .10

لـسياسية و   يستطيع المواطن العادي أن يكون له تـأثير فـي القـرارات ا             .11
  االجتماعية العامة

2.301939 0.763924 831 76.7%  

 واالجتماعيـة فـإنهم     ةإذا قام الناس بأدوار نشطة في الـشئون الـسياسي          .12
  يستطيعون التأثير في أحداث الدنيا حولهم 

2.293629 0.688951 828 76.5%  

13. 
من المجدي أن تحاول جاهداً اكتساب مودة اآلخرين ألن هذا أمر لـيس لـك        

  سيطرة عليه
2.296399 0.728936 829 76.5% 

14. 
إن حمل الناس على عمل األشياء الصحصحة أمر يتوقف على القدرة وليس            

  على الحظ
2.290859 0.684064 827 76.4%  

 %75.5 818 0.711944 2.265928  )فرصة لتنمية الشخصية(األلعاب الرياضية الجماعية التي تمارس في فريق  .15

إنني غالباً ما أكون متأكداً من قدراتي علـى تنفيـذها           عندما أضع خططي ف    .16
  بنجاح

2.227147 0.665361 804 74.2%  

17. 
الوصول إلى الوظائف المرموقة يتوقف بالدرجة األولى على أن تكون فـي            

  المكان المناسب وفي الوقت المناسب
2.224377 0.731865 803  74.1%  

18. 
لجهل أو الكسل أو كل أولئك معظم األحداث السيئة تنتج عن نقص القدرة أو ا

  معاً
2.207756 0.677861 797 73.6% 

على المدى الطويل نجد أن ما يقع لنا من أحدث سيئة تقابلها أحداث أخـرى     .19
  طيبة

2.199446 0.613822 794 73.3% 

  %73.2 793 0.720794 2.196676  في كثير من األحيان تكون أسئلة االمتحانات غير ذات صلة بالمنهج .20

21. 
دما أترك األمور تحدث تحت رحمة الظروف فإن النتائج تكون أسوأ مما لو عن

  بادرت واتخذت قراراً معيناً
2.191136 0.686803 791 73.0%  

  %72.6 786 0.680387 2.177285  في حياتي أرى أن وصولي إلى أهدافي ال يعتمد على عامل الحظ .22
  %72.2 782 0.695277 2.166205   بالخطأيجب أن يكون اإلنسان مستعداً على الدوام لالعتراف .23
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المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

 %70.3 761 0.647188 2.108033  من المستحيل أن أصدق أن الصدفة أو الحظ يلعب دوراً مهماً في حياتي  .24

  %70.2 760 0.703167 2.105263  يعتمد النجاح على العمل الجاد ، أما الحظ فا لدور له على اإلطالق .25
 %69.5 753 0.658993 2.085873  كافية على الوجهة التي أسير عليهاأشعر أحياناً أنه ليس لي سيطرة  .26

 %69.4 752 0.766498 2.083102  من الصعب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون يحبونك أم ال .27

  %69.3 751 0.676327 2.080332  االعتقاد بأن المعلمين ال يعدلون بين الطلبة اعتقاد غير صحيح .28
  %68.8 745 0.744488 2.063712  ذي أحسن االستعداد لالمتحان أسئلة صعبة نادراً ما يقابل الطالب ال .29
  %68.3 740 0.713175 2.049861  مهما بذل الفرد من جهد فلن يستطيع أن يظفر بحب بعض الناس .30

31. 
من الحكمة دائماً أن نضع خططاً طويلة المدى ألن كثيراً من األمور ترجع إلى 

  عامل الحظ
2.049861 0.681303 740 68.3%  

  %68.2 739 0.75682 2.047091  إنما يفشل في كسب مودة اآلخرين من ال يعرف كيف يندمج معهم .32

33. 
كثير من األمور غير السارة التي تحدث للناس في حياتهم ترجع في جـزء              

  .منها إلى الحظ السيئ
2.027701 0.706562 732 67.6%  

 %66.7 722 0.752773 2.00000  كل ما يحدث لي هو من صنع يدي .34

  %66.4 719 0.790526 1.99169  يوجد في الواقع شيء اسمه الحظ .35

36. 
عندما يفشل األفراد من ذوي الكفاءة في أن يصبحوا قادة فإن ذلك يرجع إلى        

  أنهم لم يحسنوا االستفادة من الفرص التي أتيحت لهم
1.980609 0.65588 715 66.0%  

 %65.3 707 0.633282 1.958449  لمون إلى الدرجات التي يعطونها أحياناً ال أستطيع أن أفهم كيف انتهى المع .37

38. 
من األسباب الرئيسية الشتعال الحروب عدم اهتمام الناس باألمور السياسية          

  اهتماما كافياً 
1.933518 0.688001 698  64.5%  

  %64.5 698 0.65065 1.933518  في أغلب األحيان يظفر بالمسئولية من أسعده الحظ .39
  %64.4  697 0.740249 1.930748  ألبناء في مشكالت ألن اآلباء يعاقبونهم أكثر من الالزم يقع ا .40
  %64.4 697 0.677554 1.930748  معظم الطلبة ال يعرفون إلى أي مدى تتأثر درجاتهم المدرسية بعوامل عارضة .41
  %63.8 691 0.699877 1.914127  مشكلة معظم األبناء هذه األيام أن اآلباء يتساهلون معهم .42
  %63.3  685 0.673316 1.897507  سوف تستمر الحروب وتبقى مهما حاول الناس أن يمنعوا وقوعها .43
  %63.3 686 0.778906 1.900277  أرى أن عمل الفرد ال يقيم بإنجازاته  .44
 %63.3 685 0.626294 1.897507  كثيراً ما أشعر أن تأثيري ضعيف على األحداث التي تقع لي  .45

  %62.8 680 0.634896 1.883657  اس ال يعرفون إلى أي مدى تتأثر حياتهم بأحداث عارضة معظم الن .46
  %61.8 669 0.673339 1.853186  في أمر دنيانا نجد معظمنا ضحايا لقوى ال نستطيع أن نفهما أو نتحكم فيها  .47
  %60.3 653 0.674561 1.808864  عالمنا هذا تتحكم فيه قلة من األقوياء ، وال يستطيع البسطاء أن يفعلوا شيئاً .48
 %57.6 624 0.713746 1.728532  من الصعب على الناس أن يتحكموا فيما يفعل أصحاب المناصب السياسية .49

  %56.9 616 0.761715 1.706371  بدون الفرص الثمينة ال يمكن لإلنسان أن يصبح قائداً فعاالً  .50
  %56.8 615 0.709627 1.703601  هناك بعض الناس ال يرجى منهم خير أو نفع .51
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المتوسط   بنود المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
  المئوية

  %56.0 606 0.704599 1.67867  يرجع سوء الحظ الذي يالقيه الناس إلى األخطاء التي يرتكبونها  .52
 %55.5  601 0.671737 1.66482  يشعر الناس بالوحدة ألنهم ال يحاولون أن يتعاملوا معاً بروح الود والصداقة  .53

  
)  الخارجي -الداخلي( مقياس مركز الضبط     أن أكثر فقرات  يتضح للباحث من الجدول السابق      

  :شيوعاً  هي كما يلي
  :أعلي خمس فقرات وهي علي النحو التالي . أ

وهذه الفقرة احتلـت علـي      " في كل واحد جانب من الخير       " والتي نصت علي    ) 1( الفقرة   -
  %) .84.3(المرتبة األولي بوزن نسبي قدره 

جح يتوقع من الناس أن يقرروا ألنفسهم ما يجب أن          القائد النا " والتي نصت علي    ) 2( الفقرة   -
  % ) .82.5( حيث احتلت علي المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " يفعلوه 

" بمرور الزمن يستطيع الفرد أن ينال االحترام الذي يستحقه          " والتي نصت علي    ) 3( الفقرة   -
  %) .82.3( حيث احتلت علي المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

حيـث احتلـت    " خبرة الفرد في الحياة هي التي تحدد سلوكه       " والتي نصت علي    ) 4(لفقرة   ا -
   %).81.6( علي المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره 

حيث ) يتوقف عدد أصدقائك علي مدي لطفك وحسن معشرك       "والتي نصت علي    ) 5( الفقرة   -
  ) .81.3(احتلت عل الرتبة الخامسة بوزن نسبيي قدره 

  :مس فقرات وهي علي النحو التالي أدني خ. ب
من الصعب علي الناس أن يتحكموا فيما يفعـل أصـحاب           " والتي نصت علي    ) 49( الفقرة   -

وهي تعطي داللـة متدنيـة جـداً        ) 49(وهذه الفقرة احتلت علي المرتبة      " المناصب السياسية   
  %) .57.6(وبوزن نسبي  

ينة ال يمكن لإلنسان أن يصبح قائداً فعاالً        بدون الفرص الثم  " والتي نصت علي    ) 50( الفقرة   -
  %) .56.9(وهذه الفقرة احتلت علي درجة متدنية جداً أقل من سابقتها وبوزن نسبي " 
هناك بعض الناس ال يرجي مـنهم  "وهي  فقرة  متدنية كثيراً والتي نصت علي     ) 51( الفقرة   -

ة متدنية كثيراً وبـوزن نـسبي       وهي  فقر  ) 51(وهذه الفقرة احتلت علي المرتبة      " خير أو نفع  
)56.8 .(%  
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يرجع سوء الحظ الذي يالقيه النـاس       "وهي فقرة متدنية جداً والتي نصت علي        ) 52( الفقرة   -
حيث احتلت علي المرتبة قبل األخيـرة       ، وهذه الفقرة متدنية جداً     " إلي األخطاء التي يرتكبونها   

  %) .56.0(وبوزن نسبي 
يـشعر النـاس بالوحـدة ألنهـم ال     " متدنية والتي نصت علي وهي أكثر فقرة    ) 53( الفقرة   -

  %) .55.5( وبوزن نسبي " يحاولون أن يتعاملوا معاً بروح الود والصداقة 
 -الـداخلي (  ذلك التفاوت في الوزن النسبي بين أعلي درجات مركز الـضبط             وعزي الباحث 

-الداخلي(مركز الضبط   في الفقرات الخمس  األولي إلي تباين بسيط في مستويات           ) الخارجي
ويرجع ذلك إلي أن المعاقين حركياً بشكٍل عام إذا تحقق لـديهم التوافـق النفـسي                ) الخارجي

واالجتماعي النابع من شعور المعاقين حركياً باألمان األسري والمجتمعي والقبول من اآلخرين            
خـارجي بينـه    فهذا ينعكس علي مركز ضبط المعاق علي الصعيد الداخلي بينه وبين نفسه وال            

فعندما يشعر المعاق حركياً بالمساندة األسرية والمجتمعية وحـصول المعـاق           ، وبين اآلخرين   
علي الخدمات التي يحتاجها وغير ذلك من مطالب الحياة فإن ذلك يحقق للمعاق حركياً الضبط               

 حـسب  وتصبح لديه القدرة علي التحكم النفسي وتوجيه انفعاالته       ، لديه داخل األسرة وخارجها     
عاقة للفرد المعاق ولمركزه االجتماعي وما      إل كما أن النظرة  ، الموقف وحسب الزمان والمكان   

والكشف عما إذا كان هناك عالقة  اتجاهات رؤية المعاق حركياً لآلخر يمكن أن تؤدي إليه من
عاقة التي تكمن في أنها ترجع إلى أن اإل بين هذه الرؤية وبين مفهوم الذات لدى المعاق حركياً

تكوين مفهوم سلبي لدى الفرد خصوصاً إذا لم يكن لديـه اسـتعداد    الحركية يمكن أن تؤدي إلى
اآلخـرين   وفهم الفرد لذاته ومعرفة اتجاهات، المعاملة السليمة المناسبة لوضعه  لتقبلها ولم يجد

وإلى   له دور كبير في تحديد شخصيته بل، عنه نحوه وتقييمه لذاته، وتقييم اآلخرين ورضاهم
هذا كله له التأثير المباشر علي حكمه علي نفـسه وعلـي المجتمـع    ، فشله ونجاحه في الحياة     

الذي يعيش فيه ومن هنا يبدأ بتكوين نظرة إما أن تكون إيجابية وإما أن تكـون سـلبية علـي                  
 أن العبارات الخمس األخيرة والتي احتلت علي أدني مـستوي           كما أن الباحث يري   ، مجتمعه  
بالدونيـة،   لدي عينة الدراسة ترجع إلي شـعور بعـض المعـاقين    ز الضبط للمعاقين  من مرك 

كما ويعانون من باالنطوائية والعدوانية والقلق ، والتمركز حول الـذات           ، واإلحباط والحرمان   
واالندفاعية والتهور، وعدم القدرة على ضبط النفس علـي الـصعيد الـداخلي والخـارجي،               

كل هذه الخـصائص تـؤثر      ، جتماعي، وسوء التوافق الشخصي     وانخفاض مستوى النضج اال   
على نمو وتوافق وضبط وتحكم المعاق الشخصي ، واالجتماعي، لذا يجب التكفـل بالمعـاق                

ولقد خُصت قوانين في التشريعات الدولية مـن أجـل رعايـة            . وتهيئته لالندماج في المجتمع   
 إلى وضـع تـشريعات تـنظم بـرامج     حيث لجأت العديد من الدول. المعاقين وحماية حقوقهم  
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الرعاية وتكفل للمعاقين بعض المزايا والحقوق، التي تؤمن لهم االستقرار في الحيـاة وحتـى               
  .يصبحوا أشخاصاً منتجين وإيجابيين مثلهم مثل اآلخرين 

   : الثالث وتفسيره لفرضنتائج  ا

واالجتمـاعي  عالقة ارتباط بين التوافق النفسي       توجد   ال"  على   نص الفرض الثالث  

 ولإلجابة علـى الفـرض      "؟  ) داخلي  ،  خارجي      ( للمعاقين حركياً ومركز الضبط       

معامل ارتباط بيرسون اإلحصائي من خالل التحليـل         قام الباحث باستخدام     الثالث فقد 

  :اإلحصائي حيث ظهرت النتائج كاآلتي ) Spss(بالكمبيوتر على برنامج 

  ) 10( جدول رقم 
تباط بين التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً ومركز يوضح معامالت االر

  الضبط
  التوافق النفسي واالجتماعي  مركز الضبط  البيان

  1.00  **0.39  التوافق النفسي واالجتماعي

  **0.39  1.00  مركز الضبط

  )0.01(دالة عند مستوى الداللة                ** 

رتباط بين التوافق النفسي واالجتماعي للمعـاقين   أن هناك عالقة ايتضح من الجدول السابق  

حركياً من جهة ومركز الضبط من جهة أخرى ، حيث وجد أن عالقـة ارتبـاط واضـحة                  

؛ وكـذلك  ) 0.97(المعالم بين التوافق النفسي واالجتماعي والمجموع الكلي للمقياس والبالغة          

وعـزي  ، ) 0.61(والبالغة  وجود عالقة ارتباط بين مركز الضبط والمجموع الكلي للمقياس          

 النفسي واالجتماعي لدي المعاق حركيـاً كلمـا كـان           ق ذلك إلي أنه كلما زاد التواف      الباحث

وكذلك العكس أن أي زيادة في مستوي مركز الضبط لدي المعاق           ، ضبطه لذاته ولغيره قوياً     

أفراد العينة علي   حركياً يؤدي إلي زيادة في التوافق النفسي واالجتماعي وهذا ما أكدته إجابة             
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وهذا يستدعي من المؤسسات العاملة في ميدان اإلعاقـة والمختـصين           ، مفردات المقياسين   

علي توفير األجواء المالئمة للمعاقين وفي كل األماكن التي يتواجد فيها المعـاقين وخاصـة               

لـدين  داخل األسرة والتي يقضي معها المعاق جل وقته بحيث يلقي االهتمام المطلوب من الوا  

واألخوة والتي من شأنها تعزيز الثقة وبث األمل في نفسه وتدفعه ليكون مبدعاً في مجـاالت               

وهذا كثير ما رأيناه من بعض المعاقين فمنهم الرسام ومنهم الخطاط ومنهم النقـاش              ، يحبها  

علـي  ، ومنهم من هو مبدع في األجهزة الكهربائية وااللكترونية وغيرها من أوجه اإلبـداع    

س تماماً إن لم يجد المعاق الرعاية واالهتمام الكافي فسيكون له األثر السلبي الكبير علي               العك

المعاق وعلي من حوله وسيكون عرضة لسوء التوافق النفـسي واالجتمـاعي وخلـل فـي          

ولذلك ال بد من العمل علي زيادة قدرة الفرد المعاق علـي  ، مركزية الضبط داخلياً وخارجياً  

وهذا يزيد من فرصته فـي التوافـق        ،  بدل من حل مشاكله عبر اآلخرين        حل مشاكله بنفسه  

  .  ومن رفع مستوي مركز الضبط لديه وإشعاره بوجوده وكيانه

   : الفرض الرابع وتفسيرهنتائج  

فـي التوافـق النفـسي       ذات داللـة إحـصائية      توجد فروق  ال"  على   الفرض الرابع نص  

  ؟ ) " ذكر ، أنثى ( ير الجنس واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغ

لحساب داللة الفـروق بـين مجمـوعتين     T . test " ت  " اختباروقد قام الباحث باستخدام 

  . في التوافق النفسي االجتماعي للمعاقين وفقاً لمتغير الجنس مستقلتين وغير مرتبطتين 
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  )  11  (جدول رقم 

للتوافق النفسي واالجتماعي ) ت (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

  .للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير الجنس 

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  ةالجد ولي

مستوى 
  الداللة

 20.58 162.70 196  ذكور

 18.99 158054 165  إناث
1.99 1064  

 عند ةدال
 مستوى
  داللة
0.05  

   
  1.96= 0.05عند مستوي ) ت(د للداللة اإلحصائية لقيمة الحدو*

  

(    أكبر من قيمة ت الجدولية      ) 1.99 ( أن قيمة ت المحسوبة    يتضح من الجدول السابق   
 يتم رفض الفرض الـصفري وقبـول        ، وعليه ) 359=2-361 (عند درجة حرية      ) 1.645

   عند مـستوى الداللـة     ائية ذات داللة إحص   توجد فروق  " الفرض البديل والذي نص على أنه       
(  بين متوسط درجات أفراد العينة في التوافق للمعاقين وفقاً لمتغيـر الجـنس    )0.05 ≤  ∝(

أن طبيعة المجتمع الفلسطيني يعطـي        ذلك إلي  وعزي الباحث .  لصالح الذكور     )"ذكر ، أنثى    
ذلـك أن الـذكور     الذكور هامشاً أكبر من هامش اإلناث في حرية الحركة والتنقل والسبب في             

أكثر اعتماداً علي مصادرهم النفسية والمجتمعية كعوامل الوقاية من الضغوط ولـديهم القـدرة              
علي التحكم للضبط االنفعالي الذاتي الداخلي والخارجي مع اآلخرين وصالبة نفسية تمكنهم من             

 علـي  وانظر إلي بعض طبائع شـعبنا الفلـسطيني    ، تحمل المفاجآت علي عكس اإلناث تماماً       
تجد الفتاه ال تخرج لوحدها منفردة في الشارع في أغلـب األحيـان وال يـسمح                " سبيل المثال 

كما أن اإلناث وخاصة    " لإلناث بتكوين عالقات صداقة مع اآلخرين خشية الوقوع في مكروه           
ولذلك كان توافـق الـذكور مـن        ،المعاقات أكثر حساسية وتأثراً بسلوك اآلخرين من الذكور         

 أكثر من توافق اإلناث المعاقات وهذا ما أكدته معظم الدراسات السابقة العربية منهـا               المعاقين
والتي بينت فروق واضحة بين الذكور واإلناث مـن      ) 1989(تحديداً ومنها دراسة عبد الرحيم      

المعاقين في القدرة علي تقييم العالقات بين األفراد المعاقين حيث أوضحت الدراسة أن الفتيات              
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عاقات لديهم ميل نحو االنسحاب واستخدامهم أساليب غير توافقية علي عكس الذكور من             من الم 
  .       المعاقين والذين يتمتعون بالقدرة علي تقييم العالقات والتواصل مع غيرهم 

  :الفرض الخامس وتفسيره نتائج 
ركيـاً  في الضبط للمعاقين ح     ذات داللة إحصائية    توجد فروق  ال"  على   الفرض الخامس نص  

  " .؟ ) ذكر ، أنثى ( وفقاً لمتغير الجنس 
لحساب داللـة الفـروق بـين مجمـوعتين      T . test " ت  " اختباروقد قام الباحث باستخدام 

  .في الضبط للمعاقين وفقاً لمتغير الجنس مستقلتين وغير مرتبطتين 
  )  12  (جدول رقم 

 -الداخلي( لمركز الضبط ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير الجنس) الخارجي

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  ةالجد ولي

مستوى 
  الداللة

 6.093 111.086 196  ذكور

 6.59 111.290 165  إناث

  
0.30535  

  
1.64  

 ةدالغير 
عند 
 مستوى
  داللة
0.05  

  
(   أصغر مـن قيمـة ت الجدوليـة    ) 0.305 (أن قيمة ت المحسوبة  يتضح من الجدول السابق   

 يتم قبول الفرض الـصفري ورفـض         ، وعليه    359=2-361 عند درجة حرية     ) 1.645
   عند مستوى الداللـة   ذات داللة إحصائية    توجد فروق   ال  "الفرض البديل والذي نص على أنه       

  درجات أفراد العينة في الضبط للمعاقين وفقاً لمتغير الجنس بين متوسط  )0.05 ≤  ∝(
 وعزي الباحث إلي أن األسرة الفلسطينية يتعاملون مع المعاقين مـن كـال    .) "ذكر ، أنثى     ( 

وهذا جعل النسبة متـساوية     )  وال تفعل    –افعل  ( الجنسين بنفس الدرجة من االلتزام السلوكي       
 والمجتمعية مع المعاق في قـضية مركـز الـضبط الـذاتي         ألنه ال فرق في المعاملة األسرية     

ومركز الضبط المجتمعي والقيود المفروضة من المجتمع والتي ال تعطي الفرصـة للمعـاقين              
ألن المعاق له خـصوصية  ، حركياً من كال الجنسين أن يقوموا بها هذا من وجهة نظر األسرة       

بل ويعتبـره  ، ن ال يشعر به المعاق  تختلف عن خصوصية الفرد العادي وهذا في بعض األحيا        
هذا ما  ، وهذا تساوي فيه المعاقين من كال الجنسين علي حٍد سواء           ، امتهان لكرامته وإنسانيته    
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 حول عدم وجـود  (Hale., Hedgepeth., & Taylor, 1985 )هول وزمالؤهدراسة أكدته 
 واإلناث مـن المعـاقين      فروق قوية ودالة في العالقة بين مركز الضبط واالكتئاب بين الذكور          

  .لوقوع المعاقين جميعاً تحت تأثير الخوف من المستقبل وعدم شعورهم باألمان 
  : الفرض السادس وتفسيره نتائج 
فـي التوافـق النفـسي       ذات داللـة إحـصائية      توجد فروق  ال"  على   الفرض السادس نص  

ــة          ــة االجتماعيـ ــر الحالـ ــاً لمتغيـ ــاً وفقـ ــاقين حركيـ ــاعي للمعـ                              واالجتمـ
  .؟ ) " متزوج ، أعزب ، مطلق ،أرمل (

داللة وذلك إليجاد   "  One Way Anova" وقد قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 
  :اآلتي وهي كما في الجدول األربعةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات 

  )   13   (جدول رقم 
الحالة االجتماعية للتوافق النفسي حادي لمتوسطات درجات متغير نتائج تحليل التباين األ

  واالجتماعي

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 4100.737 3  بين المجموعات

 139242.3 357  تداخل المجموعا

 143343 360  المجموع

 
1366.912 

 
 
 

390.0345 
. 

3.5045 

دالة عند مستوى 
  0.05داللة 

  

  
  0.05عند مستوي ) ت(الحدود للداللة اإلحصائية لقيمة *

أفراد عينـة الدارسـة للحالـة        أن قيمة ف بين متوسطات درجات        يتضح من الجدول السابق   
وج ، متـز ( الحالة االجتماعية دالة إحصائياً تبعاً لمتغير االجتماعية للتوافق النفس واالجتماعي    

 البديل الفرض قبول وهذا يعني ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة ) أعزب ، مطلق ، أرمل
 عند مـستوى   ذات داللة إحصائيةتوجد فروق " والذي نص على أنه الصفري الفرض  ورفض
  بين متوسط درجات أفـراد عينـة الدارسـة فـي  التوافـق النفـسي       )0.05 ≤  ∝(الداللة 

) " متزوج ، أعزب ، مطلق ، أرمـل         ( وفقاً لمتغير  الحالة االجتماعية        واالجتماعي للمعاقين   
"  قام الباحث باسـتخدام اختبـار         ، كانت األربعولمعرفة الفروق لصالح أي من المجموعات       .
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. ب مدى االختبار عند ذلك المستوى اثم حس)  0.05 (عند مستوى داللة "   Shefee" "شيفيه 
 فـي االسـتجابة علـى بنـود     األربع بين متوسط المجموعات   ثم قام الباحث بحساب الفروق    

  :ي وذلك كما في الجدول اآلتالمقياس 
  )  14 (جدول رقم 

باستخدام بنود المقياس  في االستجابة على األربعالفروق بين متوسطات المجموعات 
  . شيفيه اختبار

  الحالة االجتماعية
  متزوج

159.0484  
  

  أعزب
163.0884 

  

  مطلق
151.5 
  

  أرمل
151.6875 

  
 159.0484متزوج 

  
1.00  4.14*  7.5184*  *  

7.8384  

 163.1884أعزب  
  

4.14*  1.00  11.688*  
*  

11.501  
  

 151.5مطلق 

  
7.5184  

  
*  

11.688  
  

1.00  0.1875  

 151.6875أرمل 

  
*  

7.8384  
*  

11.501  
0.1875  1.00  

  0.01دالة عند مستوى * = 
بـين   0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        أنه توجد فر   من الجدول السابق  يتضح  

المتزوج والعازب لصالح العازب ، وبين       ، حيث وجد فروق بين       األربعةمتوسط المجموعات   
المتزوج وكل من المطلق واألرمل لصالح المتزوج ، وكذلك وجود فروق بين العازب وكـل               

  .من المطلق واألرمل وذلك لصالح العازب 
إلي أن المعاق العازب ال يوجد لديه ارتباطات أسرية كثيـرة وبالتـالي ال               ذلك   وعزي الباحث 

يفكر في شؤونها وال يفكر في تلبية احتياجاتها وإنما يحصر ويقصر في تفكيره حـول ذاتـه ،          
وهذا على عكس المعاق الذي لديه أسرة وأبناء ويفكر في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ومستوى              

ن األسرة واألعباء الحياتية على عكس المعاق العازب وهذا يـؤثر           الضغط الذي يتعرض له م    
  .إيجابا على نفسية وتوافق المعاق العازب ، ويؤثر سلباً على توافق ونفسية المعاق المتزوج
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أيضا تدلل النتائج على مقياس التوافق أن المعاق المتزوج لديه توافق نفسي واجتمـاعي أكثـر        
ن المتزوج رغم الضغوطات التي يتعرض لهـا ، إال أن لـه             من المعاق المطلق أو األرمل أل     

زوجة تقوم بجزء كبير من حمل األعباء الحياتية والمتطلبات األسرية علـى عكـس المعـاق                
المطلق واألرمل والذي في كالهما فقد الزوجة ولديه األبناء مع وجود أعباء حياتية وضـغوط               

سلباً على توافق ورضـي المعـاق المطلـق         أسرية كبيرة  و ال يشاركه فيها أحد وهذا يؤثر           
واألرمل ، بينما كان توافق ورضي المعاق المتزوج نفسياً واجتماعياً أقل سوءاً وأفضل حـاالً               

  .من المعاق المطلق واألرمل علي حٍد سواء 
أيضاً مقارنة التوافق النفسي واالجتماعي لكل من المعاق المطلق واألرمل وبين المعاق العازب             

 الفرق واضح وكبير ألن المعاق العازب ال يوجد لديه أعباء حياتية وضـغوط أسـرية                بالتأكيد
كالتي يواجهها المعاق المطلق أو األرمل ألنه ال يوجد مسئولية عليه سـواء مـن األبنـاء أو                  

  .الزوجة االحتياجات األسرية وااللتزامات المجتمعية األخرى
  :الفرض السابع وتفسيرهنتائج 
الـضبط للمعـاقين   مركزفـي    ذات داللة إحصائية توجد فروق ال"  على   عالفرض الساب نص  

  " ؟ ) متزوج،أعزب،مطلق،أرمل ( حركياً وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية 
وذلك   "  One Way Anova" وقد قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 

 الجدول ي كما في وهاألربعةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات داللة إليجاد 
  )   15   ( جدول رقم                           :اآلتي 

لضبط الحالة االجتماعية لمركز انتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير 
  )الخارجي–الداخلي (

ــات   مصدر التباين درجـ
  الحرية

ــوع  مجمـــ
  المربعات

مربـــــع 
مــستوى الداللــة   قيمة ف  المتوسطات

  اإلحصائية

 99.0061 3  بين المجموعات

 14284.29 357  داخل المجموعات

 14383.3 360  المجموع

33.00203 
40.01202 0.824803 

دالة عند غير 
  مستوى داللة 
0.05  
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أفراد عينـة الدارسـة للحالـة       أن قيمة ف بين متوسطات درجات        يتضح من الجدول السابق   
( الحالـة االجتماعيـة     دالة إحصائياً تبعاً لمتغير      الخارجي غير    –االجتماعية للضبط الداخلي    

 رفـض  وهذا يعنـي  ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة ) متزوج ،عازب ، مطلق ، أرمل
 ذات داللـة    توجـد فـروق    ال   " والذي نص على أنه      الصفري الفرض   وقبول البديلالفرض  
عينـة الدارسـة فـي      بين متوسط درجات أفراد  )0.05 ≤  ∝( عند مستوى الداللة إحصائية

متـزوج ، أعـزب ،      (  الخارجي للمعاقين وفقاً لمتغير  الحالة االجتماعية           -الضبط الداخلي   
  ) " .مطلق ، أرمل 

 إلي أن االلتزام السلوكي والتحكم الذاتي والتصرف في ضوء القيم المجتمعيـة   وعزي الباحـث  
ى الجميع دون تميز أو فريـق       السائدة في المجتمع الفلسطيني كلها تسير وفق مسار واحد وعل         
وااللتزام )  الخارجي–الداخلي  (بين متزوج وأعزب أو مطلق وأرمل وهذا جعل مركز الضبط           

السلوكي لجميع المعاقين ومن كال الجنسين وبغض النظر عن الحالة االجتماعية لـديهم بـنفس       
فـإذا  ، ش فيـه    فالفرد يخضع ألعراف وعادات وتقاليد المجتمع الذي يعي       ، المستوى والدرجة   

خالف الفرد هذه األعراف والتقاليد المتعارف عليها مجتمعياً يعتبر شاذاً وغريبـاً عـن أهلـه                
 التـي   وهذا األمر يكون التوافق معه وااللتزام به سهل ويسير ألنه جزء من ثقافته            ، ومجتمعه  

  .وهذا ينطبق علي األفراد العاديين والمعاقين علي حٍد سواء ، تربي عليها 
   :  الفرض الثامن وتفسيرهائج نت

فـي التوافـق النفـسي       ذات داللـة إحـصائية      توجد فـروق   ال" على  نص الفرض الثامن    
  " ؟ ) بسيطة،متوسطة،شديدة،كلية (واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة 

داللة إليجاد وذلك   "  One Way Anova" وقد قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 
                                :                 اآلتي  وهي كما في الجدول األربعةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات 
  )   16   (جدول رقم 

درجة اإلعاقة للتوافق النفسي                       نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير 
  يواالجتماع

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 7562.548 3  بين المجموعات

 135780.5 357  داخل المجموعات

2520.849 
 
 

380.3375 

دالة عند مستوى  6.627928
  0.05داللة 
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 143343 360  المجموع
  
  

أفراد عينة الدارسة لدرجـة      بين متوسطات درجات     "ف"مة  أن قي  يتضح من الجدول السابق    
بـسيطة ،  ( لمتغير درجـة اإلعاقـة   دالة إحصائياً تبعاً اإلعاقة في التوافق النفس واالجتماعي    

 الفـرض  قبـول  وهذا يعنـي  ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة ) متوسطة ، شديدة ، كلية 
 عنـد    ذات داللة إحصائية   توجد فروق  " والذي نص على أنه      الصفري الفرض   ورفض البديل

 بين متوسط درجات أفراد عينة الدارسة في  التوافـق النفـسي    )0.05 ≤  ∝(مستوى الداللة 
  ) . بسيطة ، متوسطة ، شديدة ، كلية ( واالجتماعي للمعاقين وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة 

ـ األربعولمعرفة لصالح أي من المجموعات    " ث باسـتخدام اختبـاري    كانت الفروق قام الباح
 ثم حسب مـدى  0.05عند مستوى داللة  " Bonferrone"  " وبنفروني  "  Shefee" "شيفيه 

ثم قام الباحث بحساب الفروق بين متوسط المجموعات         . كل من االختبارين عند ذلك المستوى       
  :وذلك كما في الجدول اآلتي المقياس  في االستجابة على بنود األربع

  )  17  (جدول رقم 
باستخدام بنود االمقياس  في االستجابة على األربعالفروق بين متوسطات المجموعات 

  .اختباري شيفيه وبنفروني  

ــطة  164.9833بسيطة   درجة اإلعاقة متوســـ
  152.7407كلية   154.4706شديدة   163.4762

 164.9833بسيطة 
  
  

-  1.4568  1.5071  12.243*  

ــطة   متوســــ
163.4762 

  
-  -  *  

9.0056  
*  

10.736  

 154.4706شديدة 
 
  

-  -  -  1.7299  

 152.7407كلية 

 
  

-  -  -  -  
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  0.01دالة عند مستوى 
بـين   0.05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           يتضح من الجدول السابق   

اإلعاقة البسيطة والكلية لـصالح اإلعاقـة    ، حيث وجد فروق بين  األربعةمتوسط المجموعات   
 ، وكذلك وجود فروق بين اإلعاقة المتوسطة وكل من الشديدة والكلية لصالح اإلعاقـة            البسيطة

  . المتوسطة 
  

 ذلك إلي أن أصحاب اإلعاقة البسيطة لديهم درجـة توافـق نفـسي ورضـي                وعزي الباحث 
اجتماعي إلى حِد ما أكبر من التوافق والرضي لدى أصحاب اإلعاقـة الكليـة ألن أصـحاب                 

ادرين على الحركة والتنقل دون عناء بل قادر على خدمة نفسه والقيام بكـل              اإلعاقة البسيطة ق  
ما يحتاجه والذهاب إلى أي مكان يريده وهذا يعود عليه بالرضي وبتوافق االنـسجام الـذاتي                
والمجتمعي ، بينما أصحاب اإلعاقة الكلية فهذا يحتاج للعون والمساعدة والوقوف بجانبـه وال              

 إال بصعوبة ومعه من يساعده فـي الحركـة والتنقـل وفـي قـضاء              يستطيع الحركة والتنقل  
االحتياجات اليومية ، وهذا ال يشعره في غالب األحيان بعدم الرضي وعدم التوافق عن نفـسه                

أيضا توجد فروق واضـحة بـين       . وعن محيطه االجتماعي مقارنة بأصحاب اإلعاقة البسيطة      
الكلية لصالح اإلعاقـة المتوسـطة ألن أصـحاب    اإلعاقة البسيطة مقارنة مع اإلعاقة الشديدة و 

اإلعاقة المتوسطة يعتبرون أفضل حاالً بكثير من أصحاب اإلعاقة الشديدة والكلية ألن اإلعاقة             
المتوسطة يكون قادر المعاق على الحركة والتنقل وقـضاء احتياجاتـه ومـستلزماته ويكـون      

ين له طوال الوقـت مالزمـين مـع         اعتماده على اآلخرين قليل جداً وال يستلزم وجود مساعد        
المعاق صاحب اإلعاقة المتوسطة وهذا يحافظ علـى مـستوى الرضـي والتوافـق النفـسي                
واالجتماعي للمعاق بينما أصحاب اإلعاقة الشديدة والكلية فإنه يستلزم وجود آخـرين يقـدمون     

ق معتمـداً علـى     فاإلعاقة الشديدة والكلية يكون المعا    ، الخدمة والرعاية له بشكل دائم ومستمر     
اآلخرين اعتماداً كلياً فال يستطيع الحركة أو التنقل وقضاء احتياجاته اليومية إال مـن خـالل                

وهذا يعكس مدى رضاه وتوافقه النفسي واالجتماعي من عدمه مقارنـة باإلعاقـة             ، اآلخرين  
  .المتوسطة

  :الفرض التاسع وتفسيرهنتائج 
في الضبط للمعـاقين حركيـاً       داللة إحصائية   ذات  توجد فروق  ال"  على   الفرض التاسع نص  

  " ؟ )بسيطة ، متوسطة ، شديدة ، كلية ( وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة 
داللة وذلك إليجاد   "  One Way Anova" وقد قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 

  :اآلتي وهي كما في الجدول األربعةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات 
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  )   18   (ول رقم جد
لضبط درجة اإلعاقة لمركز انتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير 

  ) الخارجي–الداخلي (

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 140.5257 3  بين المجموعات

 14242.77 357  داخل المجموعات

 14383.3 360  المجموع

46.8419 
 
 

39.89572 

1.174109 

دالة عند  غير
مستوى داللة 

0.05  
  
  

أفراد عينـة الدارسـة للحالـة     أن قيمة ف بين متوسطات درجات يتضح من الجدول السابق   
بسيطة ( لمتغير درجة اإلعاقة    دالة إحصائياً تبعاً     الخارجي  غير     –االجتماعية للضبط الداخلي    

 الفـرض  رفض وهذا يعني ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة )  سطة ، شديدة ، كلية ، متو
 عنـد   ذات داللة إحصائيةتوجد فروق ال " والذي نص على أنه  الصفري الفرض   وقبول البديل

 - بين متوسط درجات أفراد عينة الدارسة في  الضبط الداخلي  )0.05 ≤  ∝(مستوى الداللة 
  ). بسيطة ، متوسطة ، شديدة ، كلية ( قاً لمتغير درجة اإلعاقة الخارجي للمعاقين وف

 ذلك إلي أن القيم والعادات المجتمعية الفلسطينية نفسها ال تنحاز ألحد دون أحد  وعزي الباحـث  
وإنما االلتزام السلوكي المجتمعي يكون على الجميع وبنفس الدرجة والمـستوى ولهـذا فـإن               

يع ولذلك لم يظهر أي فروق حول مركز الضبط وااللتـزام           الضبط وااللتزام مطلوب من الجم    
كمـا أن الفـرد العـادي والمعـاق     ، السلوكي لدى المعاقين حركياً وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة       

وبغض النظر عن درجة اإلعاقة يعتبرون القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع جـزء ال       
  .بل ويدافع عنه ، م بها يكون أمر ال بد منه يتجزأ من كيانه وشخصيته ولذلك االلتزا

  
   :الفرض العاشر وتفسيرهنتائج 
فـي التوافـق النفـسي        ذات داللـة إحـصائية      توجد فروق  ال"  على   الفرض العاشر نص  

  " ؟ ) مرض ، إصابة ، وراثي ( واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير سبب اإلعاقة 
داللة وذلك إليجاد   "  One Way Anova" لتباين األحادي وقد قام الباحث باستخدام تحليل ا

  :اآلتي وهي كما في الجدول الثالثةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات 
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  )   19   (جدول رقم 
سبب اإلعاقة للتوافق النفسي نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير 

  واالجتماعي

درجات   مصدر التباين
  الحرية

ع مجمو
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 7200.437 2  بين المجموعات

 136142.6 358  داخل المجموعات

 143343 360  المجموع

3600.219 
 
 

380.2866 

9.46712 

دالة عند مستوى 
  0.05داللة 

  
  

 الدارسـة لدرجـة     أفراد عينة  أن قيمة ف بين متوسطات درجات         يتضح من الجدول السابق   
مـرض ،   ( لمتغير سـبب اإلعاقـة      دالة إحصائياً تبعاً    اإلعاقة في التوافق النفس واالجتماعي      

 البـديل  الفـرض  قبـول  وهذا يعني ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة )  إصابة ، وراثي 
 عند مـستوى   ذات داللة إحصائيةتوجد فروق " والذي نص على أنه الصفري الفرض  ورفض

 بين متوسط درجات أفـراد عينـة الدارسـة فـي  التوافـق النفـسي        )0.05 ≤  ∝(لة الدال
  ). مرض ، إصابة ، وراثي ( واالجتماعي للمعاقين وفقاً سبب اإلعاقة 

"  كانت الفروق قام الباحـث باسـتخدام اختبـاري       الثالثةولمعرفة لصالح أي من المجموعات      
 ثم حسب مـدى  0.05عند مستوى داللة  " Bonferrone"  " وبنفروني  "  Shefee" "شيفيه 

ثم قام الباحث بحساب الفروق بين متوسط المجموعات         . كل من االختبارين عند ذلك المستوى       
  :وذلك كما في الجدول اآلتي المقياس  في االستجابة على بنود الثالثة

  )  20  (جدول رقم 
  بنود المقياس في االستجابة على الثالثةالفروق بين متوسطات المجموعات 

  .باستخدام اختباري شيفيه وبنفروني  

  سبب اإلعاقة
  

 156.6847مرض 

 

  

  164.4245إصابة  
  

  

  152.6316وراثي 
 

 156.6847مرض 

 
 

-  7.7398*  4.0531*  
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  164.4245إصابة  
  

-  -  11.793*  

  152.6316وراثي 
 
  

-  -  -  

   0.01دالة عند مستوى        
بـين   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          أنه    من الجدول السابق   يتضح

سبب اإلعاقة مـرض أو إصـابة وذلـك          ، حيث وجد فروق بين       الثالثةمتوسط المجموعات   
لصالح سبب اإلعاقة إصابة ، ووجود فروق بين سبب اإلعاقة مرض أو وراثي وذلك لـصالح     

بة أو وراثي وذلك لـصالح      سبب اإلعاقة مرض ، وكذلك وجود فروق بين سبب اإلعاقة إصا          
  .  سبب اإلعاقة إصابة 

 أن نفسية المعاق بسبب اإلصابة مرتفعة وأفضل من المعاق بسبب المـرض             وقد عزي الباحث  
ألن المصاب سواء كان من االحتالل أو من غيره يعتبر نفسه أنه قدم للوطن شـيء يـستحقه                  

ق من أجل الـوطن ،  حتـى         ويعتبر هذا تضحية ويعتبره المعاق وسام شرف ألنه أصبح معا         
المعاق بسبب اإلصابة من غير االحتالل اإلسرائيلي فنفسيته أفضل من المعاق منذ الوالدة ألنه              
يعتبر نفسه فقد جزءاً من جسمه في العمل والكفاح من أجل العيش وهذا شيء حميد وايجـابي                 

 فتبـين لـصالح    وأيضا عند الفروق بين اإلعاقة بسبب المرض وبين اإلعاقة بسبب الوراثـة             
اإلعاقة بسبب المرض ألن المعاق قد خدم قبل إعاقته مجتمعه وقدم شـيء يخـدم بـه نفـسه                   
ومجتمعه وأيضا يعتبر هذا امتحان من اهللا وابتالء والبد من الصبر على ذلك لمعرفتـه بـاجر         

ه الصابرين وبين اإلعاقة والوراثة كان لصالح اإلعاقة اإلصابة ألن المصاب كما سبق قوله أن             
دفع هذا الثمن هللا وللوطن مثل معاقي االنتفاضة وجراء التصدي لالجتياح الـصهيوني وهـذا               
يعطي أثراً ايجابياً ورمزاً فخرياً للمعاق بسبب تضحياته خدمة لوطنه وشعبه ويعود ذلك عليـه               

  .بالتوافق النفسي والمجتمعي لشعوره بالقبول من اآلخرين 
  

  :الفرض الحادي عشرنتائج 
في الـضبط للمعـاقين       ذات داللة إحصائية    توجد فروق  ال"على   الحادي عشر    نص الفرض 

  " ؟ ) مرض ، إصابة ، وراثي ( حركياً وفقاً سبب اإلعاقة 
داللة وذلك إليجاد   "  One Way Anova" وقد قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 

  :اآلتيالجدول  وهي كما في الثالثةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات 
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  )   21   (جدول رقم 
لضبط مركز اسبب اإلعاقة لنتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير 

  ) الخارجي–الداخلي (

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

مستوى الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

 206.0295 2  بين المجموعات

 14177.27 358  داخل المجموعات

 14383.3 360  المجموع

103.0148 
 
 

39.6013 

  
2.601297 
  

  

دالة عند غير 
مستوى داللة 

0.05  
  
  

أفراد عينـة الدارسـة للحالـة        أن قيمة ف بين متوسطات درجات        يتضح من الجدول السابق   
 ، إصابة   مرض( لسبب اإلعاقة دالة إحصائياً تبعاً     الخارجي غير    –االجتماعية للضبط الداخلي    

 وقبـول  البـديل  الفرض رفض وهذا يعني ، )  0.05  ≤  ∝(عند مستوى داللة )  ، وراثي 
 عنـد مـستوى      ذات داللة إحـصائية    توجد فروق  ال   " والذي نص على أنه      الصفريالفرض  
 - بين متوسط درجات أفراد عينة الدارسـة فـي  الـضبط الـداخلي      )0.05 ≤  ∝(الداللة 

  ) " .مرض ، إصابة ، وراثي (  سبب اإلعاقة الخارجي للمعاقين وفقاً
 ذلك إلي أن المعاقين يتعرضون للضغوط الحياتية والنفسية بغض النظـر عـن         وعزي الباحث 

فجميع المعاقين بحاجة للخدمة والرعاية والفحص الطبي وحق التعليم والعمل وغيـر            ، الجنس  
ين االهتمـام الكـافي والرعايـة       فإذا ُأعطي هؤالء المعاقين من كال الجنس      ، ذلك من الحقوق    

وكذلك العكس  ، والحقوق المطلوبة فبالتأكيد سيكون له األثر االيجابي علي مركز الضبط لديهم            
فعندما يشعر المعاق باإلهمال والترك وعدم تقديم ما يحتاجه المعاق دون العناء في حقـه فـي                

سهولة حصوله علـي مـا      العالج والتأمين الصحي وفرص العمل وحقه المجاني في التعليم و         
فإن ذلك له األثر السلبي الكبير علي توافقـه         ، يحتاجه من األجهزة الطبية واألدوات المساعدة       

النفسي والمجتمعي وعدم تعاونه مع اآلخرين والميل للسلبية والعناد وعدم االلتـزام بـالقوانين              
ي مجموعة من المعاقين    حول تلق ) 1983(وهذا ما أكدته دراسة هيشان      ، المعمول بها مجتمعياً    

خدمات تاهيلية وطبية ومجموعة أخري لم تتلقي التأهيل وكانت النتيجة لـصالح ممـن تلقـي                
بينما الذين لم يتلقوا الخدمة والتأهيل فكانوا أكثر ميالً لالنسحاب والسلبية           ، التأهيل من المعاقين    

  كنتيجة لمشاعر النقص والشعور بالدونية واإلحباط 
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   :الثاني عشرالفرض نتائج 

فـي التوافـق النفـسي        ذات داللة إحـصائية     توجد فروق  ال"  على   نص الفرضية العاشرة  
  " ؟ ) يعمل ، ال يعمل ( واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير الوضع االقتصادي 

لحساب داللـة الفـروق بـين مجمـوعتين      T . test " ت  " اختباروقد قام الباحث باستخدام 
في التوافق النفسي االجتمـاعي للمعـاقين وفقـاً لمتغيـر الوضـع        غير مرتبطتين   مستقلتين و 
  .االقتصادي 

  )  22   (جدول رقم 
درجات التوافق للمعاقين في ضوء متغير الوضع  طإليجاد داللة الفروق بين متوس" ت"اختبار 

  االقتصادي
الوضــع 
المتوسط   العدد  االقتصادي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

ــة ت  قيم
  المحسوبة

ــة ت  قيم
  الجدولية

مـــستوى 
  الداللة

168.809 42  يعمل
5 

24.2821
2 

159.749 319  ال يعمل
2 

19.1092
5 

2.792115 1.645  

 عنـد   ةدال
 مـــستوى
ــة   داللــ

0.05  
  

أكبـر مـن قيمـة ت           ) 2.792115 (    أن قيمة ت المحسوبة    يتضح من الجدول السابق   
 يـتم رفـض الفـرض        ، وعليـه        359=2-361 عند درجة حرية     ) 1.645(الجدولية  

 عنـد    ذات داللة إحصائية   توجد فروق  " الصفري وقبول الفرض البديل والذي نص على أنه         
 بين متوسط درجات أفراد العينة في التوافق للمعـاقين وفقـاً    )0.05 ≤  ∝(  مستوى الداللة

عمل وهـم ذات المتوسـط    وذلك لصالح من ي .) "يعمل ، ال يعمل     ( لمتغير الحالة االقتصادية    
  .الحسابي األعلى 

 إلي أن المعاق العامل يتمتع بنفسية وتوافق ورضي عالي مقارنة بالمعاق الغير             وعزي الباحث 
ويشعر بأنه  ، العامل لشعور المعاق العامل بأنه شخص فعال ومنتج ويفيد مجتمعه ويحقق ذاته             

عاق بالراحة والـسعادة وشـعوره      وهذا يعود على الم   ، شخص يهتم ألمره اآلخرين من الناس       
على عكس المعاق غير العامل والذي ال يوجد لـه انجـازات أو حتـى    ، بالقيمة بين اآلخرين   

صداقات يكونها من خالل العمل وال يشعر بحاجة الناس إليه مما يعود عليـه بعـدم الرضـي            
بأنـه شـخص    الذاتي ويعكس ذلك علي توافقه النفسي والمجتمعي لشعوره بالنقص والدونية و          
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كما أن نظرة الناس للمعـاق      ، عالة علي غيره ومعتمداً علي اآلخرين في جميع مناحي حياته           
حيث يعتبره الناس إنسان مكافح ومجاهد ألنه       ، العامل تختلف عن نظرتهم للمعاق غير العامل        

  .يكابد المرض واإلعاقة وال يمد يده للناس هذا يعطيه وذاك يمنعه 
  : عشرالفرض الثالثنتائج  

فـي الـضبط للمعـاقين      ذات داللة إحصائية توجد فروق ال" على نص الفرض الثالث عشر   
وقد قـام الباحـث باسـتخدام        ."؟  ) يعمل ، ال يعمل     ( حركياً وفقاً لمتغير الوضع االقتصادي      

فـي  لحساب داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير مـرتبطتين   T . test " ت  " اختبار
  . اقين وفقاً لمتغير الوضع االقتصادي الضبط للمع

  )   23  (جدول رقم 
 الضبط للمعاقين في ضوء متغير  مركزدرجات ط إليجاد داللة الفروق بين متوس"ت"اختبار 

  .الوضع االقتصادي
الوضع 
المتوسط   العدد  االقتصادي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

 7.383788 113.3333 42  يعمل

 6.124388 110.8966 319  ال يعمل
2.36349 1.645  

  عند مستوىةدال

  0.05  داللة

  
(   أكبر من قيمة ت الجدولية ) 2.36349 (    أن قيمة ت المحسوبةيتضح من الجدول الـسابق  

 يتم رفض الفرض الـصفري وقبـول         ، وعليه    359=2-361 عند درجة حرية     ) 1.645
   عند مـستوى الداللـة      ذات داللة إحصائية   توجد فروق   "الفرض البديل والذي نص على أنه       

 بين متوسط درجات أفراد العينة في الضبط للمعاقين وفقـاً لمتغيـر الوضـع     )0.05 ≤  ∝(
  .وذلك لصالح من يعمل وهم ذات المتوسط الحسابي األعلى  )"يعمل ، ال يعمل ( االقتصادي 

 أن المعاق العامل يتمتع بتوافق نفسي ورضي مجتمعي وهذا يعـود عليـه               إلي وعزي الباحث 
بالتوازن االنفعالي والتحكم الشخصي والمجتمعي أفضل من المعاق الغير عامل ، وهذا طبيعي             

فعندما يشعر المعاق العامل بحاجة الناس إليه واهتمامهم به ، وشعوره بأنه  يقوم بانجـازات                ، 
فإن هذا يحفـزه علـى      ، وخدمة مجتمعه وبتكوين صداقات جديدة      في حياته علي صعيد عمله      

االلتزام السلوكي الذاتي والمجتمعي ليحافظ على قيمته بين اآلخرين من الناس سواء في عملـه            
أو في أسرته أو محيطه االجتماعي ، تماما على عكس المعاق الغير العامل والذي يعاني مـن                 

سرته فإنه في بعض األحيان قد ال يخضع نفـسه لاللتـزام    عدم اهتمام الناس به إال القليل من أ       
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السلوكي المطلوب مجتمعياً  ويسعي للمخالفة ويميل للسلبية مع اآلخرين من أجـل التعـويض               
  عن النقص الذي يشعر به من إهمال المجتمع له 

  :تعليق عام على نتائج الدراسة
عي للمعاقين حركياً لدى عينة  الدراسـة     يفسر الباحث التأثير اإليجابي للتوافق النفسي واالجتما      

ويعتبـر   (الخارجي -الداخلي )في تعزيز الصحة النفسية للمعاق الحركي وتأثيرها على الضبط 
التوافق النفسي واالجتماعي من أهم مصادر الصحة النفسية للمعاق على وجـه الخـصوص ،              

ي أو تـدنى وانخفـاض      ومن صم يمكن التنبؤ بأنه في ظل غياب التوافق النفسي واالجتمـاع           
 السلبية لألحداث والمواقف السيئة التي يتعرض       اآلثارمستواه لدى المعاقين فإنه يمكن أن تنشط        

لها الفرد وخاصة المعاق ،وهذا يؤدي إلى اختالل الصحة النفسية لديه ، كذلك فـإن انخفـاض            
ره بـأن مـستوى     التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة الدراسة كما أدركوها فإن يمكن تفسي          

 -الـداخلي  (التوافق النفسي واالجتماعي للمعاق يكون له التأثير البالغ على مستوى الـضبط  

عندما يكون التوافق النفسي واالجتماعي بمستوى مرتفع ومقبول لـدى   )للمعاق، أ )الخارجي 
وكـذلك   . اآلخـرين ذات المعاق فهذا يعكس ايجابياً على الضبط للمعاقين ذاتياً وخارجياً مـع  

 مواقف يسودها سوء التوافق النفسي والحرج       إلىالعكس عندما يتعرض الفرد وخاصة المعاق       
االجتماعي فان يؤثر سلباً على نفسية المعاق وبالتالي سيكون ضبطه لذاته داخليـاً وخارجيـاً               

 الن نفسيته لم تجـد الجـو المالئـم والمرضـي     اآلخرينضعيفاً وسيكون سلبياً مع نفسه ومع  
 .بول لديه والمق

 لقيمته الذاتية ومدى ضبطه لذاتـه مـن   اً المعاق حركيةأن إدراك الفرد وخاص :ويرى الباحث
خالل قدرته على مواجهة المشكالت والمواقف وقدرته على حلها والتوافـق معهـا والتكيـف               

 األهـل الفعال مع هذه المواقف وهذا يتكون من خالل التوافق النفسي واالجتماعي مـن قبـل              
 إلـى  فإن ذلك يدفعـه  لذاته واألهمية بالقيمة ومدي إحساسه ،  على وجه الخصوص دقاءواألص

 وهذا يتحدد من خالل توافقهومن غيرة النجاح في العمل وفي اكتساب الرضا عن ذاته 

ـ          ن المعـاقين  أورضاه عن البيئة المحيطة به وهذا اتضح من خالل النتائج لدى عينة الدراسة ب
  األثـر  لـه  إن ذلـك  اهتمام كبير ف  يوليانه همانأ و  ومجتمعي سريأتقبل   عندما يتمتعون ب   حركياً
 األمـر  في ضبط المعاق لتصرفاته وسلوكه وردود فعله على البيئة المحيطة به ، وهـذا   الكبير

 . المعاقين على حد سواءواإلناثيتعلق بالذكور 

-الداخلي(الضبط ة مركزي لالختال ن من المعاقين  قد يتعرضاإلناث أن وقد بينت النتـائج  . 1
 األخـذ ولذلك البد من ،   المعاق األنثى من الذكرلمعاقهامش أوسع للوجود  لديهن )الخارجي

 وإشـعاره  أنثـى  التوافق النفسي واالجتماعي للمعاق سواء كان ذكـراً أو   أهميةبعين االعتبار   
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 المتزوج من  أنوقد بينت الدراسة    ، األصدقاء   ومن   األسرة والقبول وخاصة في داخل      باألهمية
 لعـدم  العـازب  من المعاق أكثر الضبط اختالل مركزيةالمعاقين يكون عرضة لسوء التوافق و    

 .والتي يتعرض لها المعاق المتزوجوهمومها  األسرة تبمسؤوليا األخيرارتباطه 
 
 ولديـه ضـبطاً ذاتيـاً    األرمل أو من المعاق المطلق أكثربينما المعاق المتزوج لديه توافق   . 2

 ممـن   واألبناءن المعاق المتزوج لديه الزوجة       أل األرمل أو من المعاق المطلق     أكثرياً  وخارج
 والذي فقد السند والمعـين  األرمل أو ، عكس المعاق المطلق باألهمية ويشعرونه   بأمرهيهتمون  

  أو من غيره من المعـاقين المتـزوج   أكثروبالتالي يكون عرضة لسوء التوافق ولسوء الضبط   
 .األعزب

 مـن صـاحب     أكثـر   البسيطة يكون لديه توافق       اإلعاقة الدراسة بان صاحب     أوضحتضاً  أي
 والقبول وعدم الضجر    الرضي الشديدة ولكن  عندما يجد المعاق بالشكل العام          أو الكلية   اإلعاقة

منه فان ذلك يعود على ضبطه لسلوكه وتعامله بااليجابية وخاصة عندما ال يجد المعاق التحيز               
 في  العمل فان مردود ذلك يكون لدى المعاق          أو في الشارع    أو األسرة في   آلخرينابينه وبين   

 الدراسـة ا   أوضـحته  ،وهذا  مـا      والطرحقوة في بعض الخصائص النفسية كالصالبة والثقة        
 فانـه  واإلياب البسيطة والذي يستطيع التنقل والذهاب اإلعاقةلحالية، كذلك فان المعاق صاحب  

 وال يرى العالم الخارجي مـن       واإلياب من المعاق الذي ال يستطيع الذهاب         توافقاً أكثر بالتأكيد
 والتي يعـود    اإلعاقة أصحاب الدراسة بان    أوضحت أيضا العميقة والشديدة ،     اإلعاقة أصحاب
 إعاقتـه  من  المعاق الـذي يعـود سـبب    أكثر يكون لديه التوافق والضبط    اإلصابة إلىسببها  

 إعاقته المعاق يبقى معاق بغض النظر عن سبب         أنى  الباحث    الوراثة ، لكن  ير    أو    المرض  
 والفـرح   بالرضـي  الجو والمناخ الذي يحيط بالمعاق فانه يعود على المعـاق            إلىوهذا يعود   

 ايجابية على صعيد نفسية المعاق وعلـى        نتائج إلى سوف يؤدي    بالتأكيدوالقبول والسرور فانه    
 المعاق الذي يعمل له توافق واتزان       أنضحت الدراسة   أيضاً أو  . صعيد البيئة المحيطة بالمعاق   

 الذي ال يعمل وهذا طبيعي في النفس البشرية الن العمل يـشعر             المعاق من   أكثروضبط نفسي   
 يـدفع  أن دون تميز بينهما وهذا يمكـن  اآلخرين والمشاركة مثله مثل    واألهميةالمعاق بالقيمة   

 استثمارها في الخير وتشجيعاً للمعاق ،       وإمكانيةعاق   التي يتمتع بها الم    اإلمكانيات ليروا   األهل
  . للمعاق ولمن حوله من البيئة المحيطة بهواإلنتاجيةوهذا بالتأكيد يعود بااليجابية 
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 التوصيات والمتقرحات
 :التوصيات :أوالً

  :وفي ضوء النتائج وتفسيرها يوصي الباحث بما يلي 
%)  5(لمعاق الحق في فرصته في العمـل بنـسبة          تفعيل قانون المعاقين القاضي بإعطاء ا     . 1

   . ةوفي التعليم والعالج المجاني وحصوله علي األجهزة الطبية واألدوات المساعدة الالزم
العمل علي منح المعاقين قروض أو هبات لمرة واحدة من أجل إقامـة مـشروع صـغير                 . 2

  .د علي الذات يعتاش منه وينمي عنده المسؤولية وحب العمل واالنجاز واالعتما
تفعيل دور وسائل اإلعالم حول موضوع اإلعاقة وتقديم اإلرشادات التوعوية الالزمة حول            . 3

  .فنيات التعامل مع المعاقين سواء في المنزل أو غير ذلك 
 . إقامة بنك معلومات حول المعاقين من أجل خدمتهم والتواصل معهم . 4

ها بالمعاقين وخاصة المعاقين حركياً من حيـث        أن تزيد مؤسسات التأهيل من درجة اهتمام      . 5
 والضغوط التي يتعرض لهـا المعـاقين   اآلباءالخدمات التي تقدمها للمعاقين وهذا للتخفيف من        

  .حركياً والعمل على تذليلها
 .إصدار نشرات تثقيف اجتماعي حول أهمية دور المعاق وعدم التمييز بينهم. 6

 بالغير معاقين في كافة المؤسـسات التربويـة والخدميـة            المعاقين األفرادالعمل على دمج    . 7
 . البالغ في نشر الثقة والتوافق وااليجابية على المعاقيناألثروالصحيحة لما له من 

 مـنح المعـاقين   أهميـة  تقوم المؤسسات المختلفة باالستفادة من هذه الدراسة في معرفة           أن. 8
 المجتمعي وهـذا يعـود بااليجابيـة        الرضيو من التوافق النفسي واالجتماعي والقبول       أجواء

 . على المعاقين وعلي من حولهم من البيئة المحيطة بهمواإلنتاجية

 والمواقف التـي مـن شـأنها        األحداث تزيد المؤسسات التأهيلية من االهتمام بمصادر        أن. 9
ناسـب   والتدخل الماإلرشادية البرنامج إعداد خلل في توافق وتوازن المعاقين من خالل       أحداث

 .بما يكفل تجنب المعاقين من التعرض لها 

 مـن   ي القدر الكـاف   وإعطائهم داخل البيوت باالهتمام بالمعاقين      واألمهات اآلباء يقوم   أن. 10
 .االهتمام والمساندة وتمكينهم من التغلب على مشاكلهم النفسية التي تواجههم في حياتهم العملية

 المالية علـى    األعباء والتأهيل بالتخفيف من     اإلعاقةأن تقوم المؤسسات العاملة في مجال       . 11
 . عن مواطن االنحراف وإبعادهمالمعاقين ليتسنى لهم تلقي الخدمات بحرية 

 بالتدخل المبكـر مـن   واالجتماعيين النفسيين   واألخصائيين يقوم المرشدون التربويون     أن. 12
 .ة السليمة التوافق والصحة النفسيأجواء وإتاحةأجل حل مشاكل المعاقين 
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أن تقوم المؤسسات كافة بتشجيع المعاقين وخاصة المعاقين حركياً علـى دعـم بعـضهم              . 13
 .جل مصلحة المعاقينأالبعض وأن يكونوا سداً  لبعضهم البعض من 

 والعمل والشارع مـن  واألصدقاء األهلالتأكيد على دور التوافق النفسي واالجتماعي من        . 14
 .اجل توفير المناخ المناسب

 من خـالل    اإلنسانية والتنشئة االجتماعية والتي تغذي الشخصية       األسريةاالهتمام بالتربية   . 15
 لينمو السلوك السوي في ضوء عالقات اجتماعيـة سـوية والتـي تعكـس               واألسرةالوالدين  

  .بااليجابية على صحتهم النفسية وتمكنهم من مواجهة الحياة
  :الدراسات المقترحة: ثانياً 

 
 الدراسات الميدانية الحديثة تؤكد أن التوافق النفسي واالجتماعي يؤثر بشكل ايجـابي             ننظراً أل 

على الصحة النفسية للفرد العادي وللفرد المعاق وأهمية الضبط والتوازن الداخلي  الخـارجي              
للفرد العادي والمعاق على حد سواء فان الباحث يقترح إجراء دراسات ميدانية تتناول األحداث              

ف الضاغطة وعالقتها بجوانب الشخصية المختلفة في ظل ظروف البيئة التـي يعـيش       والمواق
 ، فيها المعاق وهذا يؤثر علي شخصية المعاق وعلي سلوكه وصـحته النفـسية والمجتمعيـة              

  :فيقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية 
 :ومن الدراسات المقترحة في هذا الصدد ما يلي 

  . لإلرشاد النفسي اجتهموحالمعاقين حركياً لدى  القلق النفسي دراسة .1
وحاجتهم لإلرشاد    حركياً المعاقين النفسية لدى    دراسة برنامج مقترح للتخفيف من الضغوط     . 2

   . النفسي
  .ن حركياً في قطاع غزة دراسة الصالبة النفسية والدعم المجتمعي للمعاقي.3
باألمـان الـوظيفي للمعـاقين      قته   وعال ) الخارجي –الداخلي   (لضبطعنوان ا إجراء دراسة ب  .4

  . حركياً في قطاع غزة
 .وعالقتها بالنجاح الوظيفي للمعاقين حركياً في قطاع غزة دراسة المساندة االجتماعية .5

حركياً في  للمعاقين  ودورها في تعزيز التوافق النفسيلصحة النفسيةلدراسة برنامج مقترح  .6
   .قطاع غزة

  .  في قطاع غزة للمعاقين حركيا) الخارجي–الداخلي ( بالضبط دراسة االكتئاب وعالقته .7
المجتمعـي  وة في مجال اإلعاقة وعالقته بـالتوافق النفـسي   ل دراسة دور المؤسسات العام .8 
 .لمعاقين حركيا في قطاع غزةل

ـ    برضـي  المقدمة للمعاقين وعالقته      الطبية الخدمات إجراء دراسة بعنوان  .9  اً المعـاقين حركي
 .جتمعي لمط االوسداخل 
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للمعاقين حكومية وعالقته بالتوافق النفسي  االجتماعية الغير ة حول دور المؤسساتسدرا .10
  .حركياً في قطاع غزة

  . دراسة االتزان االنفعالي وعالقته بالمساندة االجتماعية للمعاقين حركياً في قطاع غزة11
ه بالخدمات المقدمة لهم في مستشفي       النفسي للمعاقين حركياً وعالقت    قدراسة بعنوان التواف  . 12

  .الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية
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 .قاهرة ال، العربية للنشر والتوزيع 
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مجلـة التربيـة   ، التوافق الشخصي واالجتمـاعي للراشـدين   ) : 1988( علي ،  الديب  -15
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 " . 1"العدد ، مجلة معوقات الطفولة ، الديموجرافية 
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مقدمة فـي التربيـة     ، سيكولوجية األطفال غير العاديين     ) : 2001( فاروق  ،  الروسان   -21
 . عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الخاصة 
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 الشخصية ، نظرياتها و اختباراتها و أساليب قياسـها ، دار           :)1997( القذافي ، رمضان     -36
 .، القاهرة"2"الكتب الوطنية ، ط
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حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة ، وزارة األوقـاف و           ): 2002( الزحيلي، محمد      -38
 .، الدوحة 1الشئون الدينية ، ط
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 . غزة -الجامعة اإلسالمية " رسالة ماجستير غير منشورة"االنتفاضة جسميا لقطاع غزة ، 

شرح رياض الصالحين من كالم سـيد       ): 1993:(محي الدين يحي بن شرف      ،  النووي   -40
 . بيروت، مؤسسة الرسالة ، 25ط ، المرسلين 

كما يـدركها المعـاقون حركيـا       المساندة االجتماعية   ) : 2003( المدهون ، عبد الكريم      -41
 .وعالقتها بالصحة النفسية في محافظة غزة ، جامعة القدس المفتوحة ، غزة

و عالقته باتجاهات   )  الخارجي   –الداخلي  (مركز الضبط   ): 2000( بركات ، زياد أمين      -42
 . الرياض العدد األول ، الرياض – مجلة الجامعة اإلسالميةالمعلمين نحو مهنة التعليم ، 

 . الكويت –المعوقين ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ) : 1985( بوحميد ، منال -43

مجـاالت  ، الخصائص التوافقية و العصابية و الذهانيـة   ): 1988( بخيت ، عبد الرحيم    -44
 ".6"العددمجلة علم النفس ، عربية وأمريكية ، 
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، رسالة ماجـستير    لتوتر ،   أثر االسترخاء العضلي في ضبط ا     ) : 1994( بكار، سليمان    -45
 .األردن  ،عمان 

سيكولوجية غير العاديين و تـربيتهم ، دار الفكـر   ): 1986( حسين ، محمد عبد المؤمن     -46
 .الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر 

جامعـة القـدس    ،11ط، التكيف ورعاية الـصحة النفـسية       ) : 1993(موسي  ،  جبريل -47
 القدس، المفتوحة 

بعض العوامـل النفـسية واالجتماعيـة ذات الـصلة     ) : 1996(الح  رشاد ص ،  دمنهور   -48
الـسنة العاشـرة ، الهيئـة       38""عـدد   مجلة علم النفس ،     بالتوافق الدراسي ، دراسة مقارنة ،     

 .المصرية للكتاب ، القاهرة 

 العائدين من الخارج في     نالتوافق الدراسي لدي الطلبة الفلسطينيي    ): 1997( دخان ، نبيل     -49
كليـة  "  ،رسالة ماجستير غيـر منـشورة  "اإلعدادية و عالقتهم بتحصيلهم المدرسي ،    المرحلة  

 .التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 

النموذج السببي للعالقة بين المـساندة االجتماعيـة و   ) : 1996( دسوقي ، رواية محمود     -50
، الهيئـة  " 9"عـدد   مجلة علم النفس ،ضغوط أحداث الحياة و الصحة النفسية لدي المطلقات ،   

 .المصرية العامة للكتاب ، مصر 

دراسة لبعض العوامل المرتبطة بمفهوم الـذات لـدي          : 1983)( دبيس ، سعيد عبد اهللا       -51
مكتبـة اإلنجلـو المـصرية ،    " 5" ، المجلد نالمشلولين في دراسات نفسية ، رابطة األخصائيي      

 .القاهرة 

 النفسي في تعديل وجهة الضبط لدي فئتين مـن  أثر اإلرشاد ) : 2001( درويش ، محرر     -52
 .المعاقين المضطربين نفسيا ، كلية التربية ، القاهرة 

القلق و االكتئاب لدى المعاقين قبل وبعد التأهيل ، دراسة          ) : 1984( زايد ، فوقية محمد      -53
 .مقارنة ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

نفسي ، ونظرياته و اتجاهاتـه و مجاالتـه ،   اإلرشاد ال) : 1994( الزعبي ، أحمد محمد      -54
 .دار الحكمة اليمنية للطباعة و النشر ، صنعاء ، اليمن 

عـالم  " 2"الصحة النفسية و العالج النفـسي ، ط         ) : 1997( زهران ، حامد عبد السالم       -55
 .الكتيب ، القاهرة 

عالم الكتب  ، 2ط، الصحة النفسية والعالج النفسي     ): 1977( زهران ، حامد عبد السالم       -56
 .القاهرة، 

 ، مجلة علـم الـنفس    ، دراسة في سيكولوجية الفتيات المقعدات      ) : 1987(سناء  ،  سالم   -58
   ).107 -106(ص ص، الهيئة المصرية للكتاب " 6" العدد
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الـدار المـصرية    ، المعاقون بصريا و خصائصهم ومناهجهم      ): 1997( سيسالم ، كمال     -59
 .رة ، القاه1اللبنانية ، ط 

محاضرات في التوجيه و اإلرشاد النفسي ، دار        ) : 1991( سماره عزيز ، ونمر عصام       -60
  العربي للتوزيع و النشر ، األردن رالفك

 .اإلعاقات البدنية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ) : 1997( سليمان ، عبد الرحمن -61

 ، 1ط ، مكتبـة وهبـة   ، عي  اإلسالم والضبط االجتمـا   ) : 1985(  سليم ، سلوى علي      -62
 . الرياض 

 ، 1ط  ، دراسة توثيقيـة    ، التوافق النفسي عند المعاق     ) : 1995( جليل وديع   ،  شكور   -63
 . بيروت ، الدار العربية للعلوم 

أثر وفاة األم على التوافق النفسي لألبناء من الجنسين         ) : 1985( إيمان فوزي   ،  شاهين   -64
، جامعـة عـين شـمس       ، كلية التربية   ، " منشورة" ة ماجستير غير  رسال، دراسة إكلينيكية   ، 

 القاهرة

دراسة األبعاد لمفهوم الذات لدى المعاقين حركياً مـن         ) : 1978( زينب محمود   ،  شقير   -65
 . مصر ، جامعة طنطا ، كلية التربية  ، رسالة ماجستير، مصابي الحرب 

، ف المراهق وعالقته ببعض المتغيـرات  التوافق النفسي للكفي) : 1979( سيد ،  صبحي   -66
 . القاهرة ، القصر العيني ، دار مرجان للطباعة 

دار غريـب للطباعـة   ، دراسات في سيكولوجية المسن ) : 1990(خليفة  ،  عبد اللطيف    -67
 . القاهرة ، والنشر 

، بيـروت  ، دار الفكر ، الشخصية في ضوء التحليل النفسي ) : 1982( فيصل ،  عباس  -68
 . لبنان 

، الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم        ) : 1984( ومرسى كمال   ،  عودة محمد    -69
 . الكويت ، دار القلم 

القاهرة ، دار المعارف    ، 1ط، الموجز في الصحة النفسية     ) : 1977( عباس  ،  عوض   -70
 . 

ـ ، 2ط، الموجز فـي الـصحة النفـسية       ) : 1996. ( عباس  ،  عوض   -71 ، ارف دار المع
 .القاهرة

" عدد  ، " 15" مجلد  ، ثالثة جوانب في دراسة اإلبداع      ) : 1985( إبراهيم  ،  عبد الستار    -72
 . الكويت ، عالم الفكر ، " 4

مكتبـة اإلنجلـو   ، الرعاية االجتماعية والنفسية للمعوقين ) : 1981(عثمان ،  عبد الفتاح    -73
 القاهرة ، المصرية 
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 ، مجلـة الفيـصل   ، الخصائص النفسية للمعاقين    ) : 1981( يد  فاروق س ،  عبد السالم    -74
 . السعودية  " 5" العدد 

، مفهوم الذات لدى المراهقين المعاقين جسمياً       ) : 1988( حسن مصطفى   ،  عبد المعطي    -75
 . القاهرة ، المؤتمر الرابع لعلم النفس 

، مركـز الكتـاب     ، خـصية   اختبارات الذكاء والش  ) : 2000( عبد الفتاح   ،  عبد الكافي    -76
 مصر  ، اإلسكندرية 

دار الكتـاب   ، دراسات فـي الـضبط االجتمـاعي        ) : 1981( فاروق محمد   ،  العادلي   -77
 . القاهرة ، الجامعي 

دار ، دراسة في تفـسير الـسلوك اإلنـساني         ) : 1994( عبد الرحمن محمد    ،  عيسوي   -78
 . مصر ، اإلسكندرية ، المعرفة الجامعية 

فاعلية برنامج إرشادي في تحسين التوافق النفـسي        ) : 1995( سهام علي   ،  الحميد    عبد -79
مكتبة زهراء  " 1"جزء" 26"العدد، جامعة عين شمس     ، مجلة كلية التربية  . لدي المعاقين سمعياً  

 .مصر، القاهرة ، الشرق 

،  العربيـة    دار النهضة ، مقدمة في الصحة النفسية     ) : 1990( عبد السالم   ،  عبد الغفار    -80
 .القاهرة

، دار الـصفاء للنـشر   ، الطبعة األولي ، اإلعاقة الحسية) : 2001(عبيدة  ،  عبد العاطي    -81
 .عمان 

دراسة نفسية لتأهيل فاقدي أعـضاء الجـسم    ) : 1997( أحمد  ،علي وعبد الهادي    ، علي   -82
ص ص ، كتـاب  الهيئة المـصرية العامـة لل   ، "42"العدد ، مجلة علم النفس  ، عن طريق البتر    

)126-140 .( 

دراسة مقارنة بين األطفال المصابين بـشلل      ) : 1996( ودسوقي محمد   ،  غالب محمود    -83
" 6" المجلـد   " األول  " العـدد   ، مجلة نفسية ، األطفال والعاديين في بعض متغيرات الشخصية       

 .6ـ5ـ4للطباعة والنشر ص ) رانم (رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ،

وجهة التحكم وتقبل اآلخرين لدى طالب الجامعة       ) : 1986( طلعت حسن   ، بد الرحيم    ع -84
 6مجموعـة ، جامعة المنصورة    ، مجلة كلية التربية  ، المحرومين وغير المحرومين من آبائهم      

  . 7العدد ، 

الهيئـة  ، دراسة بين العجز الجسمي وسوء التوافق ) : 1981( عبد المجيد   ،  عبد الرحيم    -85
 . القاهرة ، " 45" العدد ، رية العامة للكتاب المص

، مكتبة مهد للطباعة والنـشر      ، " 6" ط  ، الدوافع النفسية   ) : 1987( مصطفى  ،  فهمي   -86
 . القاهرة 
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 .القاهرة ، اإلنجلو المصرية ، اإلنسان والصحة النفسية ) : 1970( مصطفى ،  فهمي -87

ة لكبر السن في الحساسية الزائدة واإلعجـاب        اآلثار النفسي ) : 1997(مصطفى  ،  فهمي   -88
 القاهرة ، مكتبة اإلنجلو المصرية ، بالماضي وإهمال الذات 

اإلعاقة البصرية والجسمية وعالقتها بمفهوم الذات والتوافـق        ) : 1986( فوليت  ،  فؤاد   -89
 .القاهرة ، جامعة عين شمس ، الكتاب السنوي في علم النفس ، الشخصي واالجتماعي 

، مكتبة النهـضة المـصرية      ، أسس الصحة النفسية    ) : 1969(عبد العزيز   ،  القهوجي   -90
 . القاهرة 

ط ، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي     ) : 1981( آخرون  ، ، القاضي يوسف مصطفى     -91
 . الرياض ، دار المريخ للطباعة والنشر ، " 11

، دى الطلبة في الصفوف األساسية      الضبط الداخلي ل  ) : 1992( يوسف محمود   ،  قطامي   -92
 . و عمان 14ط  ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

الـنفس   مجلـة ، المحك اإلسالمي في السلوك الـسوي       ) : 1987( عالء الدين   ،  كفافي   -93
  . 39ـ 34ص ص " 16" العدد ، المطمئنة 

 . القاهرة ، مصرية مكتبة اإلنجلو ال، الصحة النفسية ) : 1990( عالء الدين ،  كفافي -94

، الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهـة الـضبط          ) : 1994( محمد و السيد     -95
 . القاهرة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية  ، رسالة ماجستير

رسـالة  ، القلق وعالقته بالشخصية في مرحلـة المراهقـة         ) : 1978( كمال  ،  مرسي   -96
 .السعودية، جامعة الرياض ، التربية كلية ،" غير منشورة"دكتوراه 

دراسة مقارنة لمستوي القلق وعالقته بتحديد الهويـة لـدي          ) : 1988(أبو بكر   ، مرسي   -97
، جامعة الزقازيق   ،  " غير منشورة "رسالة ماجستير ، المراهقين من المدخنين وغير المدخنين      

 .مصر

، دار الجيـل  ، ية والعقليـة  الصحة النفسية واألمراض النفـس   ) : 1997(محمد  ،  مياس   -98
" 3" ط، المدخل إلى الـصحة النفـسية       ) : 1979( صالح  ،  مخيمر   -99.    لبنان  ،بيروت  

 مصر ، مكتبة اإلنجلو المصرية ،

مكتبـة اإلنجلـو    ،" 3" ط  ، المدخل إلى الصحة النفـسية      ) : 1997( صالح  ، مخيمر   -100
 . مصر ، المصرية 

جامعة الكويت   ،مجلة العلوم االجتماعية  ، لوجية العدوان   سيكو) : 1985(كمال  ، مرسي   -101
 .13مجلد ،العدد الثاني ،

العالقة بين حجم الجماعة والتعصب لدي طالب       ) : 1989(محمد ألمرشدي   ،  المرسي   -102
 .122-97ص ص، 10العدد  ، لالجزء األو ، ةمجلة كلية التربية بالمنصور، الجامعة 
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ضطرابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسي لـدى        اال) : 2006(ليلى  ، وافي   -103
 . فلسطين ، الجامعة اإلسالمية ـ غزة  ، رسالة ماجستير، األطفال المتفوقين 

السمات المميزة لشخصيات المعاقين سمعياً وبصرياً وحركيـاً        ): 2004(رامي  ،  نتيل   -104
 .فلسطين ، المية ـ غزة الجامعة اإلس ، رسالة ماجستير، في ضوء بعض المتغيرات 

القلق واالكتئاب لدى المعوقين قبل وبعد التأهيل       ) : 1983( محمد صالح فالح    ،  هيشان   -105
 . القاهرة ، جامعة عين شمس  ، دراسة إكلينيكية مقارنة، 

منظمة األمـم المتحـدة   ، وضع األطفال في العالم الطفولة المبكرة  ) : 2001( يونسيف   -106
 . عمان ، ) يونيسيف (  األمم المتحدة للطفولة مكتب، للطفولة 

منظمـة  ، إرشاد لألهل   ، كيف نحمي أطفالنا في ظروف الخطر       ) : 2001( يونيسيف   -108
سكرتارية ، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي       ) يونيسيف  (األمم المتحدة للطفولة    

  .غزة، الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 
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  رسالة التحكيم) 2(ملحق رقم 
  الجامعة اإلسالمية

  ات العلياالدراس
   قسم علم النفس-كلية  التربية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حفظه اهللا/......................................................... السيد الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  تحكيم مقياس: الموضوع

  

نفس بكلية التربيـة بالجامعـة    يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم علم ال          
)  الخـارجي  -الداخلي(التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بمركز الضبط       " اإلسالمية بعنوان   

مقيـاس التوافـق   " وقد استدعى ذلك قيام الباحث باسـتخدام  " . للمعاقين حركياً في قطاع غزة  
هو حالـة  " جتماعي بأنه حيث يعرف الباحث التوافق النفسي واال" النفسي واالجتماعي للمعاقين 

من  القبول والرضي مع نفسه ومع اآلخرين من حوله بحيث يتمكن الفرد من تحقيق احتياجاته                
  .ورغباته دون الصدام مع عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه

حيـث يعـرف    " للمعـاقين )  الخارجي -الداخلي  (الضبط  " كذلك قام الباحث باستخدام مقياس      
لداخلي أوالً هو بأنه الفرد يرجع أسباب نجاحه أو فشله لذاتـه وهـذا بـسبب                الباحث الضبط ا  

  .ضعف قوة ثقته بنفسه ونظرته السلبية الدونية لذاته
بأن الفرد يرجع أسباب نجاحه أو فشله لعوامل خارجية وأنها          " وأما الضبط الخارجي ثانياً هو      

ير حقيقية ويفضل الهروب مـن      بسبب نجاحه أو فشله تكون هذه العوامل الخارجية وهمية وغ         
  .الفشل من خالل إلصاقه بعوامل خارجية قد ال تبدو منطقية لآلخرين

وبناء على ما تقدم يرجو  الباحث من سيادتكم ومن خالل خبرتكم اإلبداء برؤيتكم حول النقـاط    
  :التالية

  مدى انتماء كل فقرة من الفقرات 
 . الالزموضوح الفقرات وقوة صياغتها مع إجراء التعديل

 .إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم العامة على المقاييس
  

                            نشكر لكم حسن تعاونكم
  :                                                   الباحث 

  عبد اهللا يوسف أبو سكران                                                     
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  استبانه البيانات الشخصية) 3(ملحق رقم 
  البيانات الشخصية

  
  5       أنثى 5ذكر   الجنس  .1
  5 أرمل 5 مطلق 5  أعزب 5متزوج   الحالة االجتماعية  .2

  5 كلية 5 شديدة 5  متوسطة 5بسيطة  درجة اإلعاقة  .3

   5 وراثي5  إصابة 5مرض   سبب اإلعاقة  .4

   5  ال يعمل 5يعمل   الوضع االقتصادي  .5
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  مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صورته األولية) 4(ملحق رقم 
  

  مقياس التوافق النفسي  واالجتماعي للمعاقين
  

  صغيرة  متوسطة  كبيرة  العبارة  الرقم
        أشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه  .1
        أتعرض لمواقف ضاغطة تعكر صفو حياتي  .2
        ي التغلب على مشكالتيرضاي عن ذاتي يساعدني ف  .3
        أعتمد على نفسي في قضاء احتياجاتي اليومية  .4
        ال أثق في قدرتي على عمل ما أريد  .5
        أشعر بأنني محبوب من والداي  .6
        أشعر بالسعادة رغم إعاقتي  .7
        إعاقتي ال تمنعني من المشاركة االجتماعية  .8
        قيصفني اآلخرون بأنني إنسان قل  .9

        أشعر بالراحة عندما أكون بين جماعة األصدقاء  .10
        أسعد لحظات حياتي عندما أكون بمفردي  .11
        أنا إنسان محب لبلدي  .12
        لدي القدرة على التكيف مع إعاقتي  .13
        استخدامي لبعض الوسائل المساعدة يشعرني بالحرج  .14
        ال أشعر باألمان بسبب إعاقتي  .15
        أنا شخص محبوب بين زمالئي في المدرسة  .16
        ال أحب التغيب عن المدرسة  .17
        تقدير المدرسين ألدائي يشعرني بالراحة  .18
        ينتابني شعور بالقلق كلما اقترب موعد المدرسة  .19
        وجودي في مدرسة خاصة يشعرني بالحرج  .20
        درسةأشعر باألمان وأنا وسط زمالئي في الم  .21
        أشعر بالقلق طوال اليوم الدراسي  .22
        أشعر بالتقدير بين زمالئي  .23
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        أشعر بالحرج من المدرسين  .24
        أنا طالب محبوب بين المدرسين في مدرستي  .25
        ينتابني شعور بالرغبة في ترك المدرسة  .26
        يتجنب زمالئي الجلوس معي  .27
        يشعرني بالوحدةوجودي في المدرسة   .28
        أشعر بأنني إنسان غير مرغوب فيه داخل المدرسة  .29
        ال أصحو من النوم مبكراً في أيام الدراسة  .30
        زمالئي يسارعون لمشاركتي في النشاطات المدرسية  .31
        المدرسون في مدرستي ال يقدرون نشاطي  .32
        زمالئي في الصف يحترمون رأيي  .33
        تقبل نقد زمالئيأ  .34
        ال أرغب في التعامل مع المدرس غير المعاق  .35
        أنا محبوب بين أفراد أسرتي  .36
        أخوتي يحرصون على مشاركتي لهم في اللعب  .37
        إخوتي يتجنبون مشاركتي في أي عمل يقومون به  .38
        ال أعبر عن رأيي بحرية في المسائل التي تهم األسرة  .39
        أشعر باألمان أكثر وأنا وسط أسرتي  .40
        ال أتناول طعامي مع أفراد أسرتي  .41

42.         أسرتي تسعى لتجاهل وجودي بينها 
43.         أمي أكثر الناس تقديراً لمشاعري 
44.         ال يتقبل أفراد أسرتي إعاقتي 
45.         أشعر بأنني شخص مهم في أسرتي 
46.         ييسخر أفراد أسرتي من آرائ 
47.         يثق إخوتي في آرائي 
48.         التعاون هو عنوان لحياتنا داخل المنزل 
49.         يبادلني أفراد أسرتي االحترام 
50.         أمتلك عالقات جيدة مع جميع أفراد أسرتي 
51.         يقدر إخوتي أي عمل أقوم به 
52.         يصفني أبي بأنني إنسان ضعيف 
53.          من المنزلتنتابني رغبة في الهروب 
54.         أشعر بغربة أثناء وجودي في المنزل 
55.        أسرتي هي كل شئ في حياتي 
56.         شعوري بأن شيئاً ما يتحرك أمام عيني يفقدني اتزاني 
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57.         أسمع صوت طنين مزعج في  أذناي بشكل مستمر 
58.         يزعجني شعوري المستمر بالصداع 
59.         حركة جسمي أثناء المشيال أستطيع السيطرة على  
60.         ال أعتمد على حواسي السليمة لقضاء حاجاتي اليومية 

        أنزعج من األصوات العالية .61
62.         أشعر بالدوار عندما أتعرض لمواقف صعبة 
63.         أبكي في المواقف الصعبة 
64.         أتردد كثيراً على المستشفى بغرض العالج 
65.         فيأشكو من صداع نص 

66.  
فيما قبل المدرسة أزعج والدتي كثرة إصابتي 

  بالمرض
      

67.         أشعر باإلرهاق عند بذل أي جهد 
68.         تؤلمني معدتي كثيراً 
69.         شكل عيناي يشعرني بالحرج 
70.         أخاف من اإلصابة بمرض خطير 
71.         نومي متقطع في الليل 
72.         في النومأحتاج لوقت طويل قبل االستغراق  
73.         أستيقظ من نومي عند سماع أي صوت 
74.         تراودني أحالم مزعجة أثناء نومي 

  
  

  : الباحثة                                                            
  ليلي أحمد وافي                                                       
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   مقياس التوافق النفسي واالجتماعي في صورته النهائية)5(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  حفظهم اهللا.............................. / .....................األفاضل اإلخوة واألخوات 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
    حيث يقوم الباحث بدراسة - علم نفس –يمثل هذا المقياس جزءاً من رسالة الماجستير في التربية تخصص 

" للمعاقين حركياً في قطاع غزة )  الخارجي-الداخلي ( التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بمركز الضبط " 
مع العلم أن هدف هذه الدراسة هو الغرض العلمي فقط ومن أجل إنجاح هذه الدراسة التي بصددها ، نرجـو        

  .تمارة مع  التوضيح أن االستمارة سرية جداً وألغراض علمية بحتةمنكم التكرم بتعبئة هذه االس
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  :البيانات األولية
  : (    )            أنثى )    ( ذكر :                       الجنس

  (   ) أرمل    (   )       مطلق  (    )          أعزب   (    )          متزوج   :   الحالة  االجتماعية
   (   )كلية    (   )         شديدة     (    )      متوسطة   (    )       بسيطة    :         درجة اإلعاقة
  (   )اثي   ور(    )         إصابة  (    )           مرض    :          سبب اإلعاقة

     )( ال يعمل   (    )         يعمل  :       الوضع االقتصادي
  

  ___________________________________________________:العنوان
  

   :التعليمات
  أمام  كلمة كبيرة"/" إذا كانت اإلجابة على السؤال بالموافقة فضع عالمة  -
 أمام كلمة متوسطة"/" إذا كانت اإلجابة على السؤال بالمتردد فضع عالمة  -

 أمام كلمة ضعيفة"/" ع عالمة إذا كانت اإلجابة على السؤال غير موافق فض -

                                                                                                      
  

  :    الباحث                                                                 
  عبد اهللا يوسف أبو سكران                                                             
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  :التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي واالجتماعي
  

مع البيئة تنطوي على قدرة الفرد على إشباع        ) عالقة متناغمة (هو حالة من التواؤم واالنسجام      
  .معظم حاجاته وتصرفاته بشكل يرضي البيئة المادية واالجتماعية التي يعنيها الفرد 

  
  لمتعلقة بمتغير التوافق النفسي واالجتماعيالعبارات ا

  
 

  صغيرة  متوسطة  كبيرة  العبارة  م
      يتقبل أفراد أسرتي إعاقتي  .1

      أشعر باألمان أكثر وأنا وسط أسرتي  .2

       أنا محبوب بين أفراد أسرتي  .3
       أشعر بأنني محبوب من والداي   .4
      أمي أكثر الناس تقديراً لمشاعري  .5

      ادلني أفراد أسرتي االحترام يب  .6

      تنتابني رغبة في الهروب من المنزل   .7

      التعاون هو عنوان لحياتنا داخل المنزل   .8

       أنا شخص محبوب بين زمالئي وأصدقائي  .9
      يسخر أفراد أسرتي من آرائي   .10

      أمتلك عالقات جيدة مع جميع أفراد أسرتي  .11

       على مشاركتي لهم في اللعب أخوتي يحرصون  .12
       أشعر بالراحة عندما أكون بين جماعة األصدقاء  .13
      أتناول طعامي مع أفراد أسرتي  .14

       أشعر بالقلق بين زمالئي وأصدقائي  .15
      أسرتي تسعى لتجاهل وجودي بينها   .16

       أشعر باألمان بين زمالئي وأصدقائي   .17
      رني بالحرجشكل عيناي يشع  .18

       رضاي عن ذاتي يساعدني في التغلب على مشكالتي  .19
      يصفني أبي بأنني إنسان ضعيف   .20

       وجودي في المدرسة أو مكان العمل يشعرني بالوحدة   .21
      أشعر بغربة أثناء وجودي في المنزل   .22

      أشعر بأنني شخص مهم في أسرتي   .23
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  صغيرة  متوسطة  كبيرة  العبارة  م
      في حياتيأسرتي هي كل شيء   .24

       زمالئي وأصدقائي يحترمون رأيي  .25
      يثق إخوتي في آرائي   .26

       ينتابني شعور بالرغبة في ترك المدرسة أو مكان العمل  .27
       إخوتي يتجنبون مشاركتي في أي عمل يقومون به  .28
       يتجنب زمالئي الجلوس معي   .29
       بالحرجوجودي في المدرسة أو العمل يشعرني   .30
      أسمع صوت طنين مزعج في أذناي بشكل مستمر  .31

       ينتابني شعور بالقلق كلما اقترب موعد المدرسة أو العمل  .32
      يقدر إخوتي أي عمل أقوم به  .33

      أشكو من صداع نصفي  .34

      تؤلمني معدتي كثيراً  .35

       بالمرضقبل التحاقي بالمدرسة أزعج والدتي لكثرة إصابتي  .36

       أعتمد على نفسي في قضاء احتياجاتي اليومية  .37
      شعوري بأن شيئاً ما يتحرك أمام عيني يفقدني اتزاني  .38

       أحب التغيب عن المدرسة أو مكان العمل  .39
       أرغب في التعامل مع غير المعاقين  .40
      أعتمد على حواسي السليمة لقضاء حاجاتي اليومية   .41

       إعاقتي ال تمنعني من المشاركة االجتماعية  .42
       أشعر بأنني إنسان غير مرغوب فيه  .43
       أسعد لحظات حياتي عندما أكون بمفردي  .44
       أصحو من نومي مبكراً   .45
      أشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه  .46
       أعبر عن رأيي بحرية في المسائل التي تهم األسرة   .47
      ثق في قدرتي على عمل ما أريدأ  .48
      يزعجني شعوري المستمر بالصداع  .49

      أستطيع السيطرة على حركة جسمي أثناء المشي  .50

     تراودني أحالم مزعجة أثناء نومي   .51

       الكل من حولي ال يقدرون نشاطي  .52
      أشعر بالدوار عندما أتعرض لمواقف صعبة  .53

       ن بأنني إنسان قلقيصفني اآلخرو  .54
       أشعر بالتقدير بين زمالئي وأصدقائي  .55
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  صغيرة  متوسطة  كبيرة  العبارة  م
       زمالئي يسارعون لمشاركتي في نشاطاتي المختلفة   .56
       لدى القدرة على التكيف مع إعاقتي   .57
       تقدير المحيطين بي ألدائي يشعرني بالراحة   .58
      أتردد كثيراً على المستشفى بغرض العالج  .59

       أتقبل نقد زمالئي وأصدقائي   .60
        أتعرض لمواقف ضاغطة تعكر صفو حياتي   .61
     أحتاج لوقف طويل قبل االستغراق في النوم  .62

       استخدامي لبعض الوسائل المساعدة يشعرني بالحرج  .63
      أخاف من اإلصابة بمرض خطير  .64

       أشعر بالسعادة رغم إعاقتي   .65
      لمواقف الصعبةأبكي في ا  .66

      أشعر باإلرهاق عند بذل أي جهد  .67

      أنزعج من األصوات العالية   .68

       أشعر باألمان بسبب إعاقتي   .69
     أستيقظ من نومي عند سماع أي صوت  .70
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  في صورته األولية)  الخارجي–الداخلي (مقياس مركز  الضبط ) 6(ملحق رقم 
  

  ارةالعب  الرقم  درجة الموافقة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        يقع األبناء في المشكالت ألن اآلباء يعاقبونهم أكثر من الالزم  .أ. 1
        مشكلة معظم األبناء هذه األيام  أن اآلباء يتساهلون معهم  .ب
        حظ  السيئكثيراً من األمور غير السارة التي تحدث للناس في حياتهم ترجع في جزء منها إلى ال  .أ. 2
         يرجع سوء الحظ الذي يالقيه الناس إلى األخطاء التي يرتكبونها    .ب
        من األسباب الرئيسية الشتعال الحروب عدم اهتمام الناس باألمور السياسية اهتماما كافياً    .أ. 3
        سوف تستمر الحروب وتبقى مهما حاول الناس أن يمنعوا وقوعها           .ب
        بمرور الزمن يستطيع الفرد أن ينال االحترام الذي يستحقه    .أ. 4
        منه سوء الحظ أن جدارة الفرد وقيمته غالباً ما ال يعترف بهما جاهد الفرد في هذا السبيل    .ب
        االعتقاد بأن المعلمين ال يعدلون بين الطلبة اعتقاد غير صحيح  .أ. 5
        دى تتأثر درجاتهم المدرسية بعوامل عارضة   معظم الطلبة ال يعرفون إلى أي م  .ب
        بدون  الفرض الثمينة ال يمكن لإلنسان أن يصبح قائداً فعاالً    .أ. 6
عندما يفشل اإلفراد من ذوي الكفاءة في أن يصبحوا قادة فإن ذلك يرجع إلى أنهم لم يحسنوا                .ب

  اإلفادة من الفرض التي أتيحت لهم
      

        فرد من جهد فلن يستطيع أن يظفر بحب بعض الناسمهما بذل ال  .أ. 7
        إنما يفشل في اكتساب مودة اآلخرين من ال يعرف كيف يندمج معهم  .ب
        تلعب الوراثة الدور الكبير في تحديد شخصية الفرد  .أ. 8
        خبرة الفرد في الحياة هي التي تحدد سلوكه  .ب
        اللي مكتوب على الجبين الزم تشوفه العين" ل أعتقد في صحة المثل العالمي القائ  .أ. 9
عندما اترك األمور تحدث تحت رحمة الظروف فإن النتائج تكون أسـوء ممـا لـو بـادرت             .ب

  واتخذت قراراً معينا
      

        نادراً ما يقابل الطالب الذي أحسن االستعداد لالمتحان أسئلة صعبة  .أ. 10
المتحانات غير ذات صلة بالمنهج بحيث تجد أن االستذكار         في كثير من األحيان تكون أسئلة ا        .ب

  قد ضاع هباء
      

يعتمد النجاح على العمل الجاد  ، أما الحظ فليس له إال دور بسيط جداً ، أو ال دور له علـى        .أ. 11
  اإلطالق

      

ي الوصول إلى الوظائف المرموقة يتوقف بالدرجة األولى على أن تكون في المكان المناسب ف  .ب
  الوقت المناسب

      

        يستطيع المواطن العادي أن يكون له تأثير في القرارات السياسية واالجتماعية العامة  .أ. 12
        عالمنا هذا تتحكم فيه قلة من األقوياء ،  وال يستطيع البسطاء أن يفعلوا شيئاَ إزاء  ذلك    .ب
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         قدراتي على تنفيذها بنجاحعندما أضع خططي فإنني غالباً ما أكون متأكدا من  .أ. 13
ليس من الحكمة دائماً أن نضع خططاً طويلة المدى الن كثيراُ من األمور يتضح فيما بعد أن                   .ب

  احتماالت النجاح أو الفشل فيها ترجع إلى الحظ  
      

        هناك بعض الناس ال يرجي منهم خير أو نفع  .أ. 14
        في كل واحد من الناس جانب من الخير  .ب

        في حياتي أرى أن وصولي إلى أهدافي ال يعتمد على الحظ إال قليالً أو ال يعتمد عليه مطلقاً  .أ. 15
في كثير من الحاالت ال يفيد التدبر أو التعقل شئ بحيث يستوي اتخـاذ القـرار عـن تـدبر          .ب

  وتخطيط واتخاذ القرار عن طريق إجراء القرعة
      

        الرئاسة من أسعده الحظ فكان أول من وصل إلى المكان المناسبفي أغلب األحيان يظفر ب  .أ. 16
إن حمل  الناس على عمل األشياء الصحيحة أمر يتوقف على القدرة وليس للحظ في ذلك إال                   .ب

  دور ضئيل أو ال دور له على اإلطالق
      

        يهافي أمور دنيانا نجد معظمنا ضحايا لقوى ال يستطيع أن نفهمها أو نتحكم ف  .أ. 17
إذا قام الناس بادوار نشطة في الشئون السياسية واالجتماعية فإنهم يستطيعون أن يؤثروا في   .ب

  أحداث الدنيا حولهم
      

        معظم الناس ال يعرفون إلى أي مدى تتأثر حياتهم بأحداث عارضة  .أ. 18
        ال يوجد في الواقع شئ اسمه الحظ  .ب

        عداً على الدوام لالعتراف بالخطأيجب أن يكون اإلنسان مست  .أ. 19
        من األفضل دائماً أن نتستر على أخطائنا  .ب

        من الصعب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون يحبونك أم ال  .أ. 20
        يتوقف عدد أصدقائك على مدى لطفك وحسن معاشرتك  .ب

        داث أخرى طيبةعلى المدى الطويل نجد أن ما يقع لنا من احد سيئة تقابلها أح  .أ. 21
        معظم األحداث السيئة ينتج عن نقص القدرة أو الجهل أو الكسل أو كل أولئك  .ب

        لو بذلنا مجهوداً كافياً ألمكننا القضاء على مختلف صور الفساد  .أ. 22
        من الصعب على الناس أن يتحكموا فيما يفعل أصحاب المناصب السياسية  .  ب

        تطيع أن افهم كيف انتهى المعلمون إلى الدرجات التي يعطونهاأحيانا ال اس  .أ. 23
        هناك صلة مباشرة بين الجهد الذي ابذله في  االستذكار والدرجات التي احصل عليها  .ب

        الزعيم الناجح يتوقع من الناس أن يقرروا ألنفسهم ما يجب أن يفعلوه  .أ. 24
        أن يفعلهالزعيم الناجح يوضح لكل فرد ما يجب   .ب

        كثيراً ما اشعر أن تأثيري ضعيف على األحداث التي تقع له  .أ. 25
        من المستحيل أن اصدق أن الصداقة أو الحظ يلعب دوراً مهماً في حياتي  .ب

        يشعر الناس بالوحدة ألنهم ال يحاولون أن يتعاملوا معاً بروح الود والصداقة  .أ. 26
        ول جاهدا اكتساب  مودة اآلخرين الن هذا أمر ليس لك سيطرة عليهليس من المجدي أن تحا  .ب

        هناك اهتمام مبالغ فيه باأللعاب الرياضية في المدارس الثانوية  .أ. 27
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        )فرصة طيبة لتنمية الشخصية(األلعاب الرياضية الجماعية التي تمارس في فريق   .ب
        كل ما يحدث لي هو من صنع يدي  .أ. 28
        شعر أحيانا انه ليس لي سيطرة كافية على الوجهة التي تسير عليها حياتي  .ب

        في أكثر األحيان ال استطيع أن افهم لماذا يسلك السياسيون على النحو الذي يسلكون عليه  .أ. 29
على المدى الطويل يمكننا القول أن الناس مسئولون عن فساد اإلدارة سواء على مـستوى                  .ب

  لى المستوى القوميالمحلي أو ع
      

  
                                                                               

  
  :  الباحث                                                                                           

  عالء الدين كفافي  
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  )  الخارجي- الداخلي (قياس مركز الضبط م) 7(ملحق رقم 

  النهائية في صورته
 

  :التعريف اإلجرائي لمركز الضبط: ثانياً
  

هو تفسير الفرد ألسباب نجاحه أو فشله وتحديد مصادره وقدرته في السيطرة على أي موقـف          
 حياتي يواجهه بشكل عام والمعاق بشكل خاص وفي ضوء ذلك يندفع الفرد إلى أداء مهامه وال               

  .يسقط من حساباته أهمية وضرورة معرفة وفهم ما يؤثر على أدائه
  ) الخارجي-الداخلي (العبارات المتعلقة بمتغير مركز الضبط 

  
  العبارة  الرقم  درجة الموافقة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة
        يقع األبناء في مشكالت ألن اآلباء يعاقبونهم أكثر من الالزم  .1
        ذه األيام أن اآلباء يتساهلون معهممشكلة معظم األبناء ه  .2
        كثير من األمور غير السارة التي تحدث للناس في حياتهم ترجع في جزء منها إلى الحظ السيئ   .3
        يرجع سوء الحظ الذي يالقيه الناس إلى األخطاء التي يرتكبونها  .4
        ور السياسية اهتماماً كافياًمن األسباب الرئيسية الشتعال الحروب عدم اهتمام الناس باألم  .5
        سوف تستمر الحروب وتبقى مهما حاول الناس أن يمنعوا وقوعها  .6
        بمرور الزمن يستطيع الفرد أن ينال االحترام الذي يستحقه  .7
        االعتقاد بأن المعلمين ال يعدلون بين الطلبة اعتقاد غير صحيح  .8
        ى تتأثر درجاتهم المدرسية بعوامل عارضةمعظم الطلبة ال يعرفون إلى أي مد  .9

        بدون الفرص الثمينة ال يمكن لإلنسان أن يصبح قائداً فعاالً  .10
عندما يفشل األفراد من ذوي الكفاءة في أن يصبحوا قادة فإن ذلك يرجع إلى أنهم لـم يحـسنوا                     .11

  االستفادة من الفرص التي أتيحت لهم
      

        هد فلن يستطيع أن يظفر بحب بعض الناسمهما بذل الفرد من ج  .12
        إنما يفشل في كسب مودة اآلخرين من ال يعرف كيف يندمج معهم  .13
        تلعب الوراثة  الدور الكبير في تحديد شخصية الفرد   .14
        خبرة  الفرد في الحياة هي التي تحدد سلوكه  .15
        " الجبين الزم تشوفه العيناللي مكتوب على" أعتقد في صحة المثل القائل   .16
عندما أترك األمور تحدث تحت رحمة الظروف فإن النتائج تكون أسوأ مما لو بـادرت واتخـذت                   .17

  قراراً معيناً
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        نادراً ما يقابل الطالب الذي أحسن االستعداد لالمتحان أسئلة صعبة  .18
         صلة بالمنهجفي كثير من األحيان تكون أسئلة االمتحانات غير ذات  .19
        يعتمد النجاح على  العمل الجاد ، أما الحظ فال دور له على اإلطالق  .20
الوصول إلى الوظائف المرموقة يتوقف بالدرجة األولى على أن تكون في  المكان المناسب فـي      .21

  الوقت المناسب
      

        ة واالجتماعية العامةيستطيع المواطن العادي أن يكون له تأثير في القرارات السياسي  .22
        عالمنا هذا تتحكم فيه قلة من األقوياء ، وال يستطيع البسطاء أن يفعلوا شيئاً  .23
        عندما أضع خططي فإنني غالباً ما أكون متأكداً من قدراتي على تنفيذها بنجاح   .24
        رجع إلى عامل الحظمن الحكمة دائماً أن نضع خططاً طويلة المدى ألن كثيراً من األمور ت  .25
        هناك بعض الناس ال يرجي منهم خير أو نفع  .26
        في كل واحد من الناس جانب من الخير  .27
        في حياتي أرى أن وصولي إلى أهدافي ال يعتمد على عامل الحظ  .28
        في أغلب األحيان يظفر بالمسئولية من أسعده الحظ  .29
        شياء الصحيحة أمر يتوقف على القدرة وليس على الحظإن حمل الناس على عمل األ  .30
        في أمر دنيانا نجد معظمنا ضحايا لقوى ال يستطيع أن نفهمها أو نتحكم فيها  .31
إذا قام الناس بأدوار نشطة في الشئون السياسية واالجتماعية فإنهم يستطيعون التأثير في أحداث           .32

  الدنيا حولهم
      

        ال يعرفون إلى أي مدى تتأثر حياتهم بأحداث عارضةمعظم الناس   .33
        يوجد في  الواقع شئ اسمه الحظ  .34
        يجب أن يكون اإلنسان مستعداً على الدوام لالعتراف بالخطأ  .35
        أرى أن عمل الفرد ال يقيم بانجازاته  .36
        من الصعب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون يحبونك أم ال  .37
        توقف عدد أصدقائك على مدى لطفك وحسن معاشرتكي  .38

39.         على المدى الطويل نجد أن ما يقع لنا من أحد سيئة تقابلها أحداث أخرى طيبة 
40.         معظم األحداث السيئة تنتج عن نقص القدرة أو الجهل أو الكسل أوكل أولئك معاً 
41.         تلف صور الفسادلو بذلنا مجهوداً كافياً ألمكننا القضاء على مخ 
42.         من  الصعب على الناس أن يتحكموا فيما يفعل أصحاب المناصب السياسية 
43.         أحياناً ال أستطيع أن أفهم كيف انتهى المعلمون إلى الدرجات التي يعطونها  
44.         هناك صلة مباشرة بين الجهد الذي أبذله في االستذكار والدرجات التي احصل عليها 
45.         القائد الناجح يتوقع من الناس أن يقرروا ألنفسهم ما يجب أن يفعلوه 
46.         كثيراً ما أشعر أن تأثيري ضعيف على األحداث التي تقع لي  
47.         من المستحيل أن أصدق أن  الصدفة أو الحظ يلعب دوراً مهماً في حياتي 
48.          معاً بروح الود والصداقةيشعر الناس بالوحدة ألنهم ال يحاولون أن يتعاملوا 
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49.         من المجدي أن تحاول جاهداً اكتساب مودة اآلخرين الن هذا أمر ليس لك سيطرة عليه  
50.        )فرصة لتنمية الشخصية(األلعاب الرياضية الجماعية التي تمارس في فريق  
51.         كل ما يحدث لي هو من صنع يدي 
52.         أشعر أنني في مهب الريح 
53.         أشعر أحياناً أنه ليس لي سيطرة كافية على الوجهة التي أسير عليها 
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  ملخص الدراسة

  : مقدمة 

تهتم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء باستثمار أهم ثرواتها البشرية ، ألنها هي الـضمان           
ر التوافـق النفـسي     الحقيقي لحياتها ومستقبلها ، فكان لزاماً عليها تنمية المعاقين حركياً وتوفي          

واالجتماعي الالزم لهم حتى ال تكون هذه الفئة المهمة من البشر بعيدة عن اإلنتـاج والتقـدم ،            
وإن المعاق الحركي الذي يتمتع بالتوافق النفسي واالجتماعي ومركز ضـبطه لنفـسه داخليـاً              

ونوا عبء على   وخارجياً حتماً سيكون من المبدعين والناجحين في سير حياتهم وبالتالي لن يك           
  .المجتمع الذي يعيشون فيه

  :أهمية الدراسة

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتـه     " تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على مفهوم          
والذي يلعب دوراً هاماً وبـارزاً فـي        . للمعاقين حركياً   )  الخارجي -الداخلي  (بمركز الضبط   

 سيطرته على ذاته وعلى اآلخرين من حولـه ، األمـر            تحقيق توافق المعاق الحركي وبالتالي    
الذي يجعل من إمكانية استثمار قدرات وطاقات المعاقين حركياً أمراً الزماً البد منه ال سـيما                

 الخارجي يلعب دوراً مهماً في تنمية التوافق والرضـي لـدى المعـاقين           –أن الضبط الداخلي    
  .هم وأهميتهم المطلوبة المجتمعيةحركياً في قطاع غزة وإشعارهم بكيانهم ووجود

  :هدف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلي الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي وبـين مركـز               
للمعاقين حركياً ، كما وتسعى الدراسة للتعرف علـى مـستوى           )  الخارجي -الداخلي  (الضبط  

للمعاقين حركياً في قطـاع     ) لخارجي ا -الداخلي(التوافق النفسي واالجتماعي ومستوى الضبط      
  .غزة

  :مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة في الفروض التالية

  .توجد مستويات متباينة للتوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً لدى عينة الدراسة؟
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للمعـاقين حركيـاً لـدى عينـة        )  الخارجي -الداخلي  (توجد مستويات متباينة لمركز الضبط      
 .سة؟الدرا

للمعاقين )  الخارجي -الداخلي(ال توجد عالقة بين التوافق  النفسي واالجتماعي ومركز الضبط           
 حركياً لدى عينة الدراسة؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير              
 ؟)ذكر ، أنثى (الجنس 

ذكـر ،  (في الضبط للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير الجـنس        هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       
 ؟)أنثى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير              
 ؟)متزوج ، أعزب ، مطلق ، أرمل(الحالة االجتماعية 

 لمتغير الحالة االجتماعيـة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً وفقاً          
 ؟)متزوج ، أعزب ، مطلق ، أرمل(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير              
 ؟)بسيطة، متوسطة ، شديدة ، كلية (درجة اإلعاقة 

تغيـر درجـة اإلعاقـة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً وفقاً لم           
 ؟ )بسيطة، متوسطة ، شديدة ، كلية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي  للمعـاقين حركيـاً وفقـاً                 
 ؟)مرض ، إصابة ، وراثي (لمتغير سبب اإلعاقة 

 ،  مـرض (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً وفقاً لسبب اإلعاقة              
 ؟)إصابة ، وراثي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي  للمعـاقين حركيـاً وفقـاً                 
 ؟)يعمل ، ال يعمل (لمتغير الوضع االقتصادي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً وفقاً لمتغير الوضع االقتصادي              
  ؟) يعمل ، ال يعمل (

 :دراسة عينة ال

الـشلل  (معاق حركياً من مختلق اإلعاقـات الحركيـة مقـل     ) 360(تكونت عينة الدراسة من     
 .في قطاع غزة) الخ.......الدماغي ، الشلل الرباعي ، القدم المسطحة ، تقوس الساقين 

  :أدوات الدراسة

  )احث له مع تعديل الب2006،إعداد الباحثة ليلى وافي ( مقياس التوافق النفسي واالجتماعي 

 مـع تعـديل     1982،إعداد الباحث ، عالء كفـافي     (  الخارجي   -مقياس مركز الضبط الداخلي   
 ).الباحث ليتناسب مع البيئة الفلسطينية

لكـل أداه مـن أدوات   )  الثبـات -الصدق (إجراء الخصائص السيكومترية لألدوات من خالل      
 معامل الثبات بطريقـة     االختبار ومن خالل صدق المحكمين وصدق اإلنسان الداخلي وحساب        

  ألفا كروبناخ أو غيرها من الطرق المناسبة

  نتائج الدراسة

  :وقد أظهرت الدراسة الحالية عن عدة نتائج كان من أهمها

الداخلي (وجود عالقة ارتباطيه دالة بين التوافق النفسي واالجتماعي وبين مركز الضبط             •
  .لدى أفراد العينة)  الخارجي-

 إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً يعـزى  وجود فروق ذات داللة  •
 .وذلك لصالح الذكور لدى عينة الدراسة) ذكر ، أنثى(لمتغير الجنس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً يعزى لمتغيـر الجـنس                •
 .لدى عينة  الدراسة) ذكر ،أنثى(

 التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً يعـزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في  •
لمتغير الحالة االجتماعية بين المتزوج واألعزب وكان التوافق لصالح المتـزوج وبـين             
المتزوج وكالً من المطلق واألرمل لصالح المتزوج وكذلك بين األعـزب وكـالً مـن               

 .المطلق واألرمل لصالح األعزب لدى عينة الدراسة
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ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً يعـزى لمتغيـر الحالـة             ال توجد فروق     •
 .لدى عينة الدراسة) المتزوج واألعزب والمطلق واألرمل (االجتماعية بين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين يعزى لمتغير             •
 لصالح اإلعاقة البسيطة ، وكذلك بين       درجة اإلعاقة بين اإلعاقة البسيطة واإلعاقة الكلية      

 .اإلعاقة المتوسطة وكل من الشديدة والكلية لصالح اإلعاقة المتوسطة لدى عينة الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركياً يعـزى لمتغيـر درجـة                 •
 .راسةاإلعاقة بين اإلعاقة البسيطة والكلية والمتوسطة والشديدة لدى عينة الد

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً يعـزى    •
لمتغير  سبب اإلعاقة بين المرض واإلصابة لصالح اإلصابة ، ووجود فروق بين سـبب   

 .اإلعاقة اإلصابة والوراثة لصالح اإلصابة لدى عينة الدراسة

للمعاقين حركياً يعـزى لمتغيـر سـبب      ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في  الضبط           •
 .اإلعاقة بمختلف أنواعها المرض أو اإلصابة أو الوراثة لدى عينة الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين حركياً يعـزى    •
لمتغير الحالة االقتصادية بين من يعمل ومن ال يعمل وكان لصالح من يعمل لدى عينـة                

 .الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضبط للمعاقين حركيـاً يعـزى لمتغيـر الحالـة                 •
  .االقتصادية بين من يعمل ومن ال يعمل وكان لصالح من يعمل لدى عينة الدراسة
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Abstract 
 
Introduction: 
The most developed and developing countries are paying a great attention 
to invest their human power as they believe that these power are very 
important in their life as well for the future . 
There for they try the best for all handicap and paralyzed persons. 
They used to save the social and psychological alignment for them , so 
those kind of important group in the society  away from the progress and 
production. 
The handicap persons whose having this part of social and psychological  
alignment and whose can control them self internally and externally sure 
they will be from the most successful and brilliant in their  life , so they 
wont be an over demand to the society where they life . 
 
The important of the study: 
 
The important of this study that  It explains the  concept  of  social and 
psychological alignment and their relation of the center of internal and 
external control for the handicap " which plays important and clear role in 
the achievement of this kind of alignment for the handicap as this will let 
him to control himself and the other around him. 
This role makes the investment of the abilities and power of the handicap 
is so necessary as well the internal and external control play an important 
role in the developing of this support and satisfying for the handicap in 
Gaza strip and this will make them to feel their social importance needs in 
the society. 
 
The goal of the study:   
 
This study tries to explain the relationship between the psychological and 
social alignment and the internal and external control for handicaps 
moreover this study tries to know more about the level between them in 
Gaza strip. 
 
The problems: 
The problem in this study is concerning in the following question: 

1. what's the level of the handicap social and psychological alignment 
in the study sample? 

2. what is the level of handicap external and internal control in the 
study sample? 
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3. Is there a relation b\w handicap external and internal control center 
& their psychological and social alignment in this study? 

4. is there any statistic different in the social and psychological 
alignment according  to the handicap sex (male or female) ? 

5. is there any statistic different in the handicap control according  to 
sex (male or female)? 

6. are there statistic difference in the handicap psychological & social 
alignment according to their marital state (single – married - 
divorced). 

7.  are there statistic difference in the handicap control  according to 
marital  state that  (single – married – divorced and wodo). 

8. is there any differences  for the handicap in their social and 
psychological alignment according to their degree of impaired 
(mild , moderate , severe totally,). 

9. are there statistic  difference for the handicap control according to 
the level of impaired like (mild , moderdle & severe ). 

10.  Is there any statistics difference in the handicap social and 
psychological alignment according to the cause of impaired 
(trauma , disease & congenital). 

11.  Is there any statistics difference of the handicap control according 
to the cause of impairment( disease & trauma , congenital ). 

12.  Is there statistics differences in the handicap control according  to 
the economic state (working –not working). 

 
Study sample: 
 
The study sample consists of (360)  handicaps from different varieties 
like (cerebral pusly cp , quadriplegia , flat foot and bowing of the 
leg….etc) in Gaza strip. 
 
Study tools : 
 

1. the assessment of psychological and social alignment (by layla 
wait:2006 and some improvement by searcher ). 

2. the assessment  of internal & external control (By alaa' kanafani : 
1982  and some improvement  to be suitable in Palestinian 
environment ). 

3. the psychological characteristic for the tools through  (truth -  
patience) for each tools of the  test,  and through the internal truth 
of  persons as well measurement of the fixed factor by (alpha 
cronbuck) or other good means. 
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The study result : 
The study result in many conclusion as follow: 

1. there is a strong and statistic relationship between the 
psychological and social  alignment and  the center of the control 
(External ,  internal) among the sample persons. 

2. there is a statistic different in the handicaps psychological and 
social alignment  which result from the sex difference (male , 
female) which more related to male in the study sample. 

3. there is a difference statistically in the handicaps control as related 
to sex difference  (male, female) in the study sample. 

4. there is a statistic  different  the handicaps psychological & social 
alignment  related to marital state difference between single and 
married  and its more for the married one and among the married 
group the divorced and wodo is also more likely for the married , 
as well single and both wodo and divorced is for the single in the 
study sample. 

5. there is no statistic difference in the handicap control related to 
marital state (single , married and wodo ,  divorced). 

6. there are statistics difference in the handicap psychological and 
social alignment related to the difference of the degree of impaired 
(partial or total) and more with partial impaired  , as well in severe 
and wild state which more mild one the study. 

7. there are no statistic difference in the handicaps control related to 
the degree of impaired 

8. there are statistic difference in the handicap social and 
psychological alignment related to the cause of handicap and more 
for the injured one and also related to congenital cause , injury 
cause. 

9. there is no difference in the handicap control related no cause of 
the illness or related to the injury in the study sample . 

10. there are statistic difference in the handicaps psychological and 
social alignment and their control related to economic state , 
whose working or not and its more for those working in many 
study.      
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