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 :ملخص الدراسة

ذخرية ٌجفت الجراسة لمكذف عغ العالقة بيغ صػرة الجدع والفاعمية ال هجف الجراسة:
 ا  ويدتخجم شخفاألشخاف هبتػر  ا  ( فخد34وقج شسمت العيشة ) طرق البحث: .التػافق الشفديو 

وهقياس  (1023)الذاعخهدخة عجاد إ  ،صػرة الجدع هقياس الباحثان، وقج استخجم بجيال  
عادل عادل إعجاد  ،وهقياس الفاعمية الذخرية (2877) الجيب عمي عجادإ ، التػافق الشفدي

السالئسة لبياىات  األساليب اإلحرائية الباحثػن  وقج استخجم( 1002)دمحم عادل دمحم العجل 
شخدية بيغ  ارتباشية عالقةوجػد أضٍخت ىتائج الجراسة  نتائج الجراسة:. ٌجافٍاالجراسة وأ 

وجػد فخوق في صػرة  كذفت الشتائجكسا   .التػافق الشفديصػرة الجدع والفعالية الذخرية و 
أضٍخت كسا  .بحدب )السدتػى االقترادي( التػافق الشفديالجدع والفاعمية الذخرية و 

عجم وجػد فخوق في بيشسا اتزح  .(الشػع)بحدب  التػافق الشفديوجػد فخوق في  الشتائج
عالقة تشبؤيً وجػد  (. أضٍخت الشتائج أيزاحدب )الشػعصػرة الجدع والفاعمية الذخرية ب

 .التػافق الشفديرػرة الجدع والفاعمية الذخرية عمِ دالة لشخدية 
 .، ذوي الصخف البجيلالتػافق الشفديصػرة الجدع، الفاعمية الذخرية،  :كممات مفتاحية
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 :مكدمة
يػلج االىدان هجخدا  هغ الخبخات الذخرية، لكشً يحسل االستعجاد لمتفاعل هع البيئة      

والخبخات الحاتية الستخاكسة، يبجأ اإلىدان في  شٍا كافة، وهغ خالل أحكام البيئةالسحيصة بقػاىي
تكػيغ هفٍػم الحات الحي يتزسغ صػرا  ذٌشية تختمط فيٍا األفكار واالتجاٌات والسذاعخ، 

ا ، إلِ أن يػاجً الفخد والتي تتجً ىحػ أبعاد الحات الجدسية، واالجتساعية، العقمية.... وغيٌخ
ِ هجاالت حياتً كافة، ويتحجد هدتػى ودرجة حجثا  ها، فيدبب لً خبخة ىفدية لٍا تأثيخ عم

 هعً. التػافق، وقجرة الذخز عمِ ودرجتً ٌحا التأثيخ بشػع ٌحا الحجث
شقيخ، زيشب بعجا  هغ أبعاد هكػىات هفٍػم الحات الجدسية )  صػرة الجدع تذكلو       

الدعادة فاذا كان هفٍػم الحات الجدسية ايجابيا، تطٍخ عمِ الفخد هذاعخ ( 2 :1004
عػق قجرة االىدان عمِ التػاصل واالشسئشان. واذا كان هفٍػم الحات الجدسية سمبيا، فاىً قج ي

الفعال، والتػافق الدميع هع البيئة السحيصة، وقج يكػن ذلظ سببا في هعاىاتً هغ اضصخابات 
، (22 :2884، عالء الجيغ كفافي وهيداء الشيال) كية تعكذ عجم اتداىً وسػء تػافقً سمػ 

وتذكل وضيفة الجدع وهطٍخي جاىبا  هٍسا  هغ جػاىب الحياة، بحيث يحتل الذعػر برػرة 
ا اآلخخون ويذعخ بٍا  الجدع حيدا  كبيخا  لجى الكثيخيغ، ىطخا  لصبيعة األحكام التي يرجٌر
الفخد، وبالتالي يتخجسٍا هغ خالل اإلحداس بشسط جدسً بكػىً جحابا  هثاليا  أو هشفخا ، األهخ 

: 1006الجخيل، سميسان هي يشعكذ عمِ السجال الشفدي الدمػكي واالجتساعي لمفخد ) الحي
 الستعمقة السفاٌيع لقياس الجدسية ويدتخجهٍا  لحاتً هثالية عقمية صػرة فخد كل   (  ويحسل48

 هشٍسا كل ويؤثخ الػججاىية، الجدع وهفاٌيع صػرة الفخد إدراك هغ كل ويتبجل الجدع، برػرة
 ٌحي بسثل غالبا   اجتساعية الشفذ الحالة اجتساعية، وتتأثخ الشفذ الفعل وردود اإلدراك عمِ

يع الحياة ) عغ الخضاعجم و  ،سخاوفالو  واالكتئاب، كالقمق العػاهل  ،األشخمرضا ابخٌا
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ىٍا تالزم هخاحل العسخ إإن إدراك صػرة الجدع خاصية تتدع باالستسخارية إذ (. 12 :1007
يجركٍا الفخد هشح الصفػلة وتكػن شائعة لجى الحكػر واإلىاث، وإن كاىت السختمفة، فٍي عسمية 

يع عمي اإلىاث أكثخ حداسية وتسحيرا  لرػرة أجداهٍغ عغ ىطخائٍغ هغ الحكػر ) ابخٌا
 (. 2، 2883الشيال، هيداء و 

الحي  (Body Idealالجدسي ) : السثالاألولوصػرة الجدع تذتسل عمِ هكػىيغ رئيديغ 
 :السكػن الثاىيأها  .ثقافةاليعتبخ جحابا  وهشاسبا  هغ حيث العسخ وهغ حيث وجٍة ىطخ 

( ويذتسل ٌحا السفٍػم عمِ األفكار والسعتقجات والحجود  Body Conceptهفٍػم الجدع )
عبج التي تتعمق بالجدع ، فزال  عغ الرػرة اإلدراكية التي يكػىٍا الفخد حػل جدسً. )

 . (16، 2878كفافي، الء الجيغ عجابخ و الحسيج 
 :صهرة الجدم عنج المبتهرين

ع هغيػاجً السبتػرون صعػبات       ىدبية حدب  ذوي اإلعاقة هع وجػد فخوق  كغيٌخ
 اإلعاقة.عػاهل وهتغيخات عجيجة ذات عالقة بشػعية ودرجة 

ية واجتساعية ذيخ إلِ األثخ الحي يشجع عغ حالة العجد في ضػء هتغيخات شخرتفاإلعاقة 
 أحج أشكال البتخ يعتبخو (. 24: 2883الحجيجي،  جسال الخصيب وهشِ)وثقافية هختمفة 

ػ الحخكية اإلعاقة  " حالة هكتدبة ىاتجة عغ فقجان أحج أشخاف الجدع بدبب اإلصابات ٌو
وتعتبخ  .(6 :1021خمف، هٍيخة ) خاحة أو الحخوب أو ألسباب خمقية"أو األهخاض أو الج
يعيذً بعس األفخاد ويدتسخ هعً ألىً يختبط بسطاٌخ إشكالية هتشػعة خبخة البتخ حجث 

دية بعزٍا ىفدي وبعزٍا حخكي والبعس اآلخخ هتعمق بالشػاحي االجتساعية أو االقترا
( أن خبخة البتخ تعتبخ في 18 :1021خمف )هٍيخة وتخى  .(84 :1008القاضي، وفاء دمحم )

ي فقجان شخف هغ أشخاف الجدع ،تجة عغ ضغط الكارثةحج ذاتٍا صجهة ىا الحي يؤدي  ،ٌو
وقج تعجدت  تؤدي إلِ تذػي صػرة الجدع. وقجإلِ فقجان الػضائف واألدوار االجتساعية 

تست بجراسة هفٍػم صػرة الجدع عشج السبتػريغ فقج وججت الجراسات  و هَقع أالبحػث التي ٌا
ففي ىتائج دراسة و. ـلدُ األشخاص الهبتَرييؤثر في سرعة التأقمن قج البتر َهداي 

(Senra et al., 2012)  أوضحت أىً يػجج لجى األفخاد هبتػري األشخاف الدفمية تغيخات
أضٍخت كسا في الٍػية الحاتية، وتأثيخ عمِ وعي السخيس، وعجم القجرة عمِ تػقع السدتقبل، 

أن عسميات بتخ األشخاف الدفمية تؤثخ عمِ صػرة الجدع  (Holzer et al, 2014)دراسة 
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وجػدة الحياة لجى األفخاد، وقج تػصمت الجراسة إلِ أن تقجيخ الحات ٌػ الجاىب السدتقل 
سية.   الحي ال يتأثخ، وهع ذلظ يتأثخ احتخام الحات بذكل كبيخ هغ خالل اإلحداس باآلالم الٌػ

لقمق واالكتئاب لجى حاالت ارتفاع ا غع  (Hawamdeh et al, 2008)ت دراسة  وكذف
 .بتخ األشخاف الدفمية 

 أو بعزٍا الجدسية في حاالت البتخ تعصل أعزاء الحخكة هغ السعمػم أن االعاقةو       
قج يداعج بجيمة الالتأٌيل ووجػد األشخاف  اتعغ القيام بػضائفٍا، ولكغ ضٍػر عسمي

 عتحديغ صػرة الجدع لجيٍ السعتادة هسا قج يدٍع فيالسبتػريغ عمِ القيام بالسٍارات الحياتية 
( وججت أن األفخاد Pucher et al., 1999(، ففي دراسة )21 :م2887الٍػاري، هاٌخ )

تأقمسػا برػرة فزمِ كاىت هعاىاتٍع هغ آالم الصخف الذبح أقل. والحطت الجراسة  الحيغ
هغ شخف الذبح أضٍخوا صػرة  يعاىػن  الحيغاختالفا  في التعبيخ عغ ذواتٍع، وأن األفخاد 

ٌشاك الشتائج أن  أضٍختو  . أجدادٌع كأىٍا هػجػدة وهكتسمة ولع تتعخض لمزخر أو الفقجان
 .الحاالت ىاقسة عمِ السجتسع ورافزة لً كػىً هرجر لأللع والحدن بعس 
وهغ  العجيج هغ االستخاتيجيات لتصػيخ قجراتٍع واهكاىاتٍع، يدتخجم األشخاص      

، التي تدٍع في الفاعمية الذخريةٌي  الشفدية الٍاهة التي تػجً سمػك الفخد الستغيخات
جافً، فاألحكام والسعتقجات التي يستمكٍا الفخد حػل قجراتً، وإهكاىاتً لٍا دور ٌام  تحقيق ٌا

أبػ عصاف في التحكع في البيئة، هسا يدٍع في زيادة القجرة عمِ اإلىجاز، وىجاح األداء )
تعشي احكام الفاعمية الذخرية  فإن باىجوراها أشار اليً وحدب  .(510 :1021 غالي،

الفخد أو تػقعاتً عغ أدائً لمدمػك في هػاقف تتدع بالغسػض وتشعكذ ٌحي التػقعات عمِ 
ل وهػاجٍة السراعب وإىجاز اختيار الفخد لألىذصة الستزسشة في األداء والسجٍػد السبحو 

ا كسا (. 217 :1008حدػىة، عيدِ ساهي ) الدمػك قػة هٍسة تفدخ الجوافع الكاهشة  اعتبٌخ
فٍع وتحجيج  إن إدراك الفاعمية الذخرية يدٍع فياألفخاد في السجاالت السختمفة.  وراء أداء

، وهدتػيات ردود األفعال لمزغػط االىفعالية، دمػك الفخديال أسباب السجى الستشػع هغ
 في هجاالت خاصةاهات وضبط الحات، والسثابخة هغ أجل اإلىجاز، وىسػ االٌتس

(Bandura,1977 p. 25.) الفاعمية الذخرية تعسل كسعيشات ذاتية أو هعػقات ذاتية ف
خرية يخكد عشج هػاجٍة في هػاجٍة السذكالت. فالفخد الحي لجيً إحداس قػي بفاعميتً الذ

تػلج لجيً الذظ بفاعميتً أها إذا  بغية الػصػل إلِ حمػل هشاسبة لٍا.عمِ تحميمٍا ها هذكمة 
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تفكيخي ىحػ الجاخل بعيجا  عغ هػاجٍة السذكمة، فيخكد عمِ جػاىب بيتجً ً فإى الذخرية
  الزعف وعجم الكفاءة وتػقع الفذل.

: ويقرج Magnitudeقجر الفاعمية  ة أبعاد، األول:ثالث تتكػن الفاعمية الذخرية هغ     
( 37 :2883أبػ ٌاشع، الديج ) والسػاقف السختمفةد في السجاالت بً هدتػى قػة دوافع الفخ 

اىتقال فاعمية الذخرية هغ  بحلظ : ويقرجgeneralityيتسثل في العسػهية  :والبعج الثاىي
 هعيشة تذبً أداءأخخى هذابٍة، فالفخد يسكشً الشجاح في أداء هٍام هػاقف هػقف ها إلِ 

يتسثل في القػة أو ف :الثالثأها البعج  (.420: 1002الديات، فتحي هرصفِ ) سابقة خبخات
الدابقة، وهجى  الخبخاتضػء في تتحجد يقرج بٍا قػة الذعػر بالكفاءة و و  :Strengthالذجة 

 (.182: 1000 الذعخاوي،عالء هحسػد ) لمسػقف هالءهتٍا
تػثخ اإلعاقة الحخكية تأثيخا  سمبيا  عمِ هيػل الفخد واتجاٌاتً، وشعػري الستدايج و      

(، إذ إن ىقز 230 :1002فخخي،  أبػغدان ) وخاصة عشجها يقارن ىفدً بأقخاىً بالشقز،
، بسا يشعكذ سمبا  عمِ االتدان والجوىية القجرة عمِ الحخكة ربسا يؤدى إلِ الذعػر بالشقز

يجفعً إلِ قج سا ه (11: 2886الشجار، دمحم ) االىفعالي والعاشفي، والدمػك االجتساعي
ويطٍخ الصخف البجيل ، الستختب عميً والزيقف هغ شعػري بالشقز تخفالبحث عغ وسائل 
 .كػسيمة لتحقيق ذلظ

هغ السفاٌيع األساسية في الرحة الشفدية، حيث إن جسيع  التػافقيعتبخ هفٍػم       
ٌي إال هحاوالت لمتػافق هغ أجل خفس ها يعاىيً ها سمػكيات اإلىدان الشاجحة أو الفاشمة 

، بسا باع حاجات الفخدعمِ أىً " إش التػافق يعخفو اإلىدان هغ تػتخ وخػف وصخاعات. 
يحقق الخضا عغ الشفذ، واالرتياح لتخفيف التػتخ الشاشئ عغ الذعػر بالحاجة، ويكػن الفخد 

اتً بسا يخضيً ، وأجاد تشاول رغبالتعاهل هع اآلخخيغ بذأن ٌحي الحاجات أحدغهتكيفا  إذا 
(. وعخفً وولسان باىً التغيخات 62: 1002شاذلي، دمحم عبج الحسيج ) "ويخضي الغيخ أيزا  

الستصمبات، بحيث  ورية إلشباع الحاجات واإلجابة عغوالتعجيالت الدمػكية التي تكػن ضخ 
التػافق ويتكػن  (.223: 1002شقيخ، زيشب ) هع البيئةيدتصيع الفخد إقاهة عالقة هتشاغسة 

: 2888كاهل، سٍيخ ) يتسثل في الجاىب البيػلػجي :البعج األول، هغ أربعة أبعاد الشفدي
(، البعج 222 :2887القحافي، ) االجتساعي بسثل في الجاىتي :البعج الثاىيو   ،(24-25
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(، أها 1001عبج المصيف،  آذار ؛1006زيج، ديشا هػفق ) البعج الذخري يتسثل في :الثالث
 (.1 :2867فٍسي، هرصفِ ) السعخفي العقميفيتسثل في البعج  الخابع:البعج 
وهشٍا  عػائق الشفديةالهثل  الشفدي لمعجيج هغ العػاهل السعيقة لمتػافقويتعخض الفخد       

الدائجة  العادات والتقاليج هتسثمة في االجتساعيةالعػائق و ، (243 :1022)حديغ،  الرخاع
دبب الذعػر التي تالعػائق السادية واالقترادية و  (،83 :1021صالح، ربػح ) في السجتسع
 (،52: 1006، حديغ أحسج حذست وهرصفِ حديغ الباٌي) التػافقالحج هغ باإلحباط و 

تذسل سػء حالة الفخد الرحية وإصابتً باألهخاض السختمفة والعاٌات التي العػائق الجدسية و 
ات، وضعف قجرتً الخاصة كشقز الحكاء  سعيجة ) وضعف اإلدراك والتخكيد واالىتبايوالتذٌػ

ألسباب جدسية صعػبات وهغ اوضح الفئات التي تػاجً  (.212 :1022صالحي، 
الفخص  زتقمل ىتيجةلشفدية لمسعاق، عمِ الحالة ا حالة االعاقة السعاقػن حخكيا، وتشعكذ

وقج يقع ، األداء العامربسا و االىتقال الحخكة و  هحجودية القجرة عمِبدبب أهام الذخز 
ؤدي الِ ي قجهسا الرخاع بيغ هقتزيات الطخوف الجدسية، وهتصمبات السػقف االجتساعي، 

وتخى دراسة  (.14 :1003فخحات، الديج دمحم ) تدايج الزغػط الشفدية واالجتساعية لجيً
(Desmond, 2008)  االىساط ضٍػرا  لجى السبتػريغ والحي لً  أكثخأن ىسط التجشب ٌػ

كسا أضٍخت ىتائج . التػافق الشفدياالجتساعية وضعف و صمً هباشخة بالسجاالت الشفدية 
ججون صعػبة أن األفخاد هبتػري األشخاف الدفمية ي (Bhojak, Nathawat, 1988)دراسة 

القجرة  جرة عمِ التػاصل االجتساعي وضعففقجان القفي التعاهل هع الشاس إضافة الِ 
 .يةالجشدية والسٍش

هكاىة ٌاهة بالشدبة لمفخد هغ الشاحية الثقافية واالجتساعية ويمعب دورا   يحتل الجدع      
ة لتحقيق االتدان االىفعالي ميقتً هع ىفدً وهع اآلخخيغ. فٍػ وسٌاها  في حياتً، وفي عال

يتحقق هغ خالل التػازن الشفدي  التػافقف لمفخد، التػافق الشفديوالػججاىي الحي يؤدي إلِ 
ية اإلعاقة )في ضل الحات واآلخخيغ بيغ االجتساعي وتحقيق حالة هغ االىجهاج االيجابي  ٌز

لحلظ فان صػرة الجدع تتأثخ لجى األفخاد الحيغ تعخضػا لبتخ في أحج  (.70 :1024، خاالق
رت اهعً. وقج أش التػافقأجداء جدسٍع  وبالتالي فٍع بحاجة الِ تعػيس العزػ السبتػر و 

ٌا عمِ البتخ هغ خالل إضافة جٍاز ؤ التعجيالت التي يتع إجخاالجراسات الدابقة أن 
حا  األفخاد السبتػريغة لجػدة الحياة لجى يدالخئاصصشاعي هداعج يعتبخ هغ السحجدات  ٌو
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 ,.Senra, et al)بجيل عمِ أن األفخاد السبتػريغ تكيفػا هع وجػد شخف  ايعتبخ هؤشخ 
صػرة ( أن ٌشاك عالقة ايجابية بيغ Murray, Fox, 2002كسا أضٍخت دراسة ) .(2012

 التػافق الشفديداعج عمِ كحلظ فان تخكيب الصخف البجيل  ي. الجدع واستخجام الصخف البجيل
التي أجخيت عمِ عيشة هغ ( (Donovan et al., 2002لجى السبتػريغ فقج أشارت دراسة 

 التػافق الشفديأن ارتجاء شخف اصصشاعي بجيل قج ساٌع في ارتفاع هدتػى  السبتػريغ األفخاد
أحسج و  عمِعمي دراسة )ىتائج شارت قج أالبخاهج التأٌيمية فداعج في تحقيق ذلظ وي لجيٍع

التػافق  إلِ أن بخىاهج التأٌيل قج ساعج برػرة دالة احرائيا  في تشسية( 2886عبج الٍادي، 
أها ، لجى السعاقيغ في السجسػعة التجخيبية هقارىة بالزابصة االجتساعيو  الشفديو  الجدسي
تؤكج عمِ ضخورة وضع خصة شاهمة لمعالج ليتحقق ف (Fiedler et al., 2014)دراسة 

  .لجى السعاقيغ ق الشفدي واالجتساعيالتػاف
. التػافق الشفديادلة بيغ صػرة الجدع والفاعمية الحاتية و يتزح هسا سبق العالقة الستب     

ايجابيا يتسثل في التػاصل الفعال والتػافق هع البيئة الخارجية  اثخ أ فرػرة الجدع قج يكػن لٍا
هسا قج يؤدي الِ هعاىاتً هغ  التػافقالتػازن و عجم قجرة الفخد عمِ سثل في تسمبيا يأثخا أو 

كسا أن صػرة الجدع تعتبخ هغ العػاهل السحجدة  اعخاض او اضصخابات اىفعالية او سمػكية.
جاف لٍع في الحياة  األفخاد عمِ لجى األفخاد والتي تتسثل في قجرةلمفاعمية الذخرية  وضع ٌأ

وهػاجٍة  ،هتصمباتٍع واحتياجاتٍع اليػهية اضافة الِ قجرتٍع عمِ تمبية ،عمِ تحقيقٍا والعسل
فان صػرة الجدع  ،ضافة الِ ذلظقج تػاجٍٍع في البيئة السحيصة. إ الرعػبات التي

هع السجتسع.  التػافقواىعكاسٍا عمِ الفاعمية الحاتية تؤثخ بذكل كبيخ في قجرة الفخد عمِ 
ألىفدٍع خ في ىطختٍع يفاألفخاد السبتػريغ يتأثخون بفقجان أحج أعزائٍع هسا يؤدي الِ تغي

    لجيٍع. التػافق الشفديويشعكذ ذلظ عمِ فاعميتٍع الحاتية وهدتػى 
 :سابكةدراسات 

الحالية ذي العالقة بستغيخات الجراسة  ِ بعس جػاىب التخاث الشفديعمالباحثػن اشمع      
 وفيسا يمي عخض لبعزٍا:

ا السخضِ،  (Valizadeh et al, 2014دراسة )هجفت  إلِ تػضيح الرجهة كسا يخٌا
والتعخف عمِ هرادر الجعع االجتساعي لجى هبتػري االشخاف الدفمية، وقج تكػىت عيشة 
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يعاىػن هغ الرجهة ىتيجة بتخ األشخاف الدفمية، وقج استخجم  ( فخدا  هسغ10)الجراسة هغ 
السقابالت، وأساليب السقارىة وتحميل السحتػى، وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ أن  ن الباحثػ 

هغ األهػر التي تكػن فعالة في  واألصجقاء، وضسان الخضا عغ العسلاألسخة الجاعسة، 
 هع السخض وتحديغ جػدة الحياة. التػافق

ٍجفت إلِ الكذف عغ أثخ بتخ األشخاف الدفمية (  ف (Holzer et al, 2014دراسة أما 
عمِ العػاهل الجسالية هثل "صػرة الجدج وجػدة الحياة "، وقج تكػىت عيشة الجراسة هغ 

( هغ هبتػري االشخاف الدفمية وقج كاىت  238( هغ هبتػري االشخاف الثشائية و) 238)
اس هتعجد األبعاد هكػن أدوات هقي الباحثاندراسة هدتعخضة في ثالث هخاكد، وقج استخجم 

( بشج يختز بأبعاد عالقات الجدع هع الحكع الحاتي، واستبيان تقجيخ الحات، كسا 227هغ )
استخجم السدح الرحي وجػدة الحياة، وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ أن عسميات بتخ 
االشخاف الدفمية تؤثخ وبذكل كبيخ عمِ صػرة الجدع وجػدة الحياة واحتخام الحات لجى 
السخضِ، هع العمع أن جاىب تقجيخ الحات ٌػ الستغيخ الحي ال يتأثخ لجى هبتػري األشخاف 

 الدفمية.
إلِ التعخف عمِ  جػدة الحياة لجى السبتػريغ بعج   (Sinra, et al, 2012)وهجفت دراسة 

إجخاء تعجيل هغ خالل تخكيب الصخف االصصشاعي، وتأثيخ العػاهل االجتساعية والجيسغخافية 
( هغ السخضِ الحيغ يعاىػن هغ بتخ االشخاف 257بية وقج تكػىت عيشة الجراسة هغ ) والص

الدفمية ويدتخجهػن شخفا اصصشاعيا، وقج استخجم الباحثان أدوات االستبياىات السشطسة، 
والسدح الرحي القريخ، واألشخشة، وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ أن التعجيالت التي  يتع 

ا عمِ البتخ ه غ خالل إضافة جٍاز اصصشاعي هداعج يعتبخ هغ السحجدات الخئيدية إجخاٌؤ
 لجػدة الحياة، لجى األفخاد الحيغ يعاىػن هغ بتخ أشخافٍع الدفمية.

إلِ الكذف عغ هدتػى القمق واالكتئاب  (Coffeym et al., 2009) دراسةهجفت كما 
( 7وصػرة الجدع لجى هخضِ الدكخي هغ هبتػري األشخاف، وقج تكػىت عيشة الجراسة هغ )

أفخاد هغ هخضي الدكخي الحيغ قاهػا بإجخاء عسمية بتخ إلحجى األشخاف، وقج استخجم 
وهقياس صػرة الجدج وهقياس  (hadsأدوات هقاييذ القمق وهقياس االكتئاب ) الباحثان

وقج تػصمت الشتائج إلِ ارتفاع في هعجالت القمق واالكتئاب، ووجػد عالقة  التػافق الشفدي
 .التػافق الشفديقػية بيغ اضصخاب صػرة الجدع وهدتػى 
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( إلِ التعخف عمِ قمق السدتقبل وعالقتً برػرة 1008القاضي، وفاء دمحم )وهجفت دراسة 
( فخدا  هغ حاالت 714لجى حاالت البتخ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ ) الجدع وهفٍػم الحات

وحتِ ىٍاية الحخب عمِ غدة عام  1000البتخ التي ضٍخت هشح اىتفاضة األقرِ عام 
هقياس صػرة الجدع وهقياس قمق السدتقبل وهقياس هفٍػم  وقج استخجهت الباحثة، 1008

إحرائية بيغ هتغيخات الجراسة )قمق  الحات وكذفت ىتائج الجراسة إلِ وجػد عالقة دالة
صػرة الجدع _ هفٍػم الحات(. وعجم وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ هتغيخات   -السدتقبل 

الجراسة وكٍل هغ هتغيخ )الجشذ _ الحالة االجتساعية _ هكان البتخ _سبب البتخ _ هجة 
 اإلصابة(.
إلِ الكذف عغ العالقة بيغ صػرة الجدع ( Murray & Fox, 2002)دراسة وهجفت 

والخضا عغ الصخف البجيل، واالختالف بيغ الحكػر واإلىاث، وقج تكػىت عيشة الجراسة هغ 
أدوات السدح هغ  الباحثان( فخدا  هغ األفخاد هبتػري األشخاف الدفمية، وقج استخجم 33)

يً بيغ صػرة الجدع وبيغ جابيخالل اإلىتخىت، وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ وجػد عالقة إ
ولػحطت اختالفات بيغ الجشديغ حيث أشارت الشتائج الِ ساعات استخجام الصخف البجيل، 

 أن الحكػر يتكيفػا برػرة أفزل هع فقجان الصخف الدفمي هغ االىاث.
إلِ التعخف عمِ اآلثار الستختبة عمِ الصخف ( (Donovan et al, 2002دراسة وهجفت 

( هغ 33هبتػري األشخاف، وتكػىت عيشة الجراسة هغ ) ىاالجتساعي لجالبجيل في الدمػك 
هقاييذ القمق واالكتئاب وهقياس احتخام  ن الباحثػ األفخاد كبار الدغ السبتػريغ، وقج استخجم 

إلِ أن ارتجاء شخف اصصشاعي الجراسة الحات وهقياس الخفاٌية الشفدية، وقج تػصمت ىتائج 
 . ػافق الشفديالتبجيل يعج أسمػب هغ أساليب 

إلِ الكذف عغ دور العػاهل الشفدية والبيئية في ( Jensen et al, 2002) دراسةوهجفت 
( فخدا  هغ هبتػري األشخاف، وقج 52هع األلع السدهغ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ ) التػافق

أدوات قياس االكتئاب بعج شٍخ واحج هغ البتخ وهغ ثع أعاد القياس هخة  الباحثاناستخجم 
وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ أن اإلدراك والجعع االجتساعي، أشٍخ أخخى بعج خسدة 

سية.  واالستجابة لستصمبات األسخة، تمعب دورا  ٌاها  في الحج هغ ألع األشخاف الٌػ
سية دراسة هػضػع البتخ ابقة هجىهغ خالل عخض الجراسات الديتزح  لسا لً هغ  ٌأ

اىعكاسات عمِ الجاىب الشفدي واالجتساعي لجى األفخاد. ولحلظ تع تشاول ٌحا السػضػع هغ 
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القاضي، وفاء دمحم قمق السدتقبل وهفٍػم الحات ) هثل  جػاىب هختمفة وقياس هتغيخات هختمفة
 التػافق الشفديو (   (Holzer et al, 2014  (، صػرة الجدج وجػدة الحياة 1008

Donovan et al, 2002).)  وقج استفاد الباحثػن هغ الجراسات الدابقة هغ خالل اختيار
الستغيخات، وبعس أدوات الجراسة وهشٍجيتٍا. بيشسا تسيدت ٌحي الجراسة بكػىٍا تخكد عمِ فئة 

ي الجراسة األولِ  خاصة )ذوي الصخف البجيل( هغ فئة خاصة أكبخ )هبتػري األشخاف( ٌو
هغ ىػعٍا في البيئة الفمدصيشية، كسا أىٍا أضافت هتغيخات لع تجرس هغ قبل في الجراسات 

الدابقة هثل )الفعالية الذخرية(. وبٍحا فقج استفاد الباحثػن هغ الجراسات الدابقة، وأضافػا 
إليٍا بسا يثخي السعخفة، ويفتح آفاقا ججيجة لفٍع العػاهل والستغيخات الشفدية لجى ٌحي الفئة 

 الخاصة، والتي تعير في ضخوف خاصة )حخوب هتػالية( ىاجسة عشٍا في قصاع غدة.
 :مشكلة الدراسة

فرػرة الجدع قج يكػن  لٍا  جاىبا  هٍسا  هغ جػاىب الحياة؛ تذكل وضيفة الجدع وهطٍخي     
في عجم أثخا ايجابيا يتسثل في التػاصل الفعال والتػافق هع البيئة الخارجية أو أثخا سمبيا يتسثل 

خابات اىفعالية قجرة الفخد عمِ التػازن والتػافق هسا قج يؤدي الِ هعاىاتً هغ اعخاض او اضص
. فاألفخاد السبتػريغ يتأثخون بفقجان أحج أعزائٍع هسا يؤدي الِ تغييخ في ىطختٍع او سمػكية

حجد لجيٍع. لحلظ تت ويشعكذ ذلظ عمِ فاعميتٍع الحاتية وهدتػى التػافق الشفدي ،ألىفدٍع
هذكمة الجراسة في التعخف عمِ العالقة بيغ صػرة الجدع والفاعمية الذخرية والتػافق 

 الشفدي لحوي الصخف البجيل.
 اآلتية: األسئمة  حجد مذكمة الجراسة في االجابة عنتت

التػافق ٌل تػجج عالقة دالة احرائيا  بيغ صػرة الجدع والفاعمية الذخرية و  .2
 الصخف البجيل؟ لحوي  الشفدي

 التػافق الشفديوالفاعمية الذخرية و فخوق دالة إحرائيا  في صػرة الجدع تػجج ٌل  .1
 لجى عيشة الجراسة؟ الشػع تعدى إلِ

 التػافق الشفديفخوق دالة إحرائيا  في صػرة الجدع والفاعمية الذخرية و  تػجج ٌل .2
 تعدى إلِ )الحالة االقترادية( لجى عيشة الجراسة؟
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 دالة إحرائيا  لستغيخات )صػرة الجدع، الفاعمية الذخرية( ةٌل تػجج عالقة تشبؤي .3
 ( لجى عيشة الجراسة؟التػافق الشفديعمِ )

 :أهمية الدراسة
سية الجراسة       سية تصبيقية وتتسثل فيسا  إلِيسكغ ترشيف ٌأ سية ىطخية وٌأ  يمي: ٌأ
 أوال: األهمية النظرية     

عمِ أحج الفئات السٍسذة  تدميط الزػءسج الشقز في السكتبات الفمدصيشية، هغ خالل  .2
 في السجتسع.

تدميط الزػء عمِ بعس الجػاىب الشفدية عشج ذوي الصخف البجيل، والكذف عغ بعس  .1
 احتياجاتٍع الخاصة.

 إلجخاء السديج هغ الجراسات العمسية حػل السػضػع. السجالتفتح الجراسة  .2
 ثانيا: األهمية التطبيقية:    

والفاعمية الذخرية  لبخاهج إرشادية لتعجيل وتحديغ صػرة الجدعوضع األسذ الشطخية  .2
 .لجى عيشة الجراسة التػافق الشفديو 

الجٍات الخسسية إلعجاد بخاهج رعاية خاصة لمفئة السدتٍجفة في هجاالت هتعمقة إفادة  .1
 .بستغيخات الجراسة
 :فزوض الدراسة

الذخرية والتػافق الشفدي تػجج عالقة دالة احرائيا  بيغ صػرة الجدع والفاعمية  .2
 لحوي الصخف البجيل

تػجج فخوق دالة إحرائيا  في صػرة الجدع والفاعمية الذخرية والتػافق الشفدي  .1
 .لجى عيشة الجراسة (الشػع)تعدى إلِ 

تػجج فخوق دالة إحرائيا  في صػرة الجدع والفاعمية الذخرية والتػافق الشفدي  .2
 .شة الجراسةتعدى إلِ )الحالة االقترادية( لجى عي

تػجج عالقة تشبؤية دالة إحرائيا  لستغيخات )صػرة الجدع، الفاعمية الذخرية(  .3
 .عمِ )التػافق الشفدي( لجى عيشة الجراسة

 



 

 

 

) 225) 

 2018 أغشطص ، 1ج، 55جملة اإلرشاد النفشي، العدد 

 صورة اجلشم والفاعلية الشخصية والتوافل النفشي لذوي الطزف البديل
 

 :حجود الجراسة
في عشػان الجراسة ويذسل الستغيخات صػرة الجدع، والفاعمية  يتسثل: المهضهعي الحج

 .التػافق الشفديالذخرية، و 
 ويذسل األفخاد الحيغ يعاىػن هغ بتخ أحج األشخاف، ويدتخجهػن شخف بجيل. الحج البذري:

 قصاع غدة. الحج المكاني :
 .1026الحج الزماني : 
 :الدراسةمصطلحات 

 هطٍخي في جدسً سػاء عغ الفخد يكػىٍا وعقمية ذٌشية ٌي صػرة الجدم:صهرة  .1
 األعزاء تػضيف ٌحي عمِ وقجرتً السختمفة، وأعزائً الجاخمية هكػىاتً في أو الخارجي

 تمظ أو سالبة عغ هػجبة اتجاٌات أو هذاعخ هغ ذلظ يراحب قج وها كفاءتً، وإثبات
 (.27م، ص1023الذاعخ، هدخة لمجدع. ) الحٌشية الرػر

ٌــي الرــػرة  الكميــة لمسطٍــخ الخــارجي أو السكػىــات الجاخميــة التــي التعريففا ارجرائففي : 
هــغ ثمســا تػضــحً الجرجــة التــي يحرــل عميٍــا يكػىٍــا الفــخد هبتــػر الصــخف عــغ جدــسً ه

 (.1023الذاعخ )هدخة عمِ هقياس صػرة الجدع هغ إعجاد خالل االستجابة 
ـــً لتشطـــيع وإىجـــاز هجسػعـــة هـــغ  الذخرفففية:الفاعميفففة  .2 ٌـــي اعتقـــادات الفـــخد حـــػل قجرات

 (222 :1002، عادل دمحم العجل) االعسال الالزهة إلىتاج هٍسة هعيشة
 حدببٌي ثقة الفخد ذي الصخف البجيل في قجرتً عمِ أداء سمػك هعيغ التعريا ارجرائي:  

عمِ هقياس الفاعميـة الذخرـية  هغ خالل االستجابةالجرجة التي يحرل عميٍا  ها تعبخ عشً
 (.1002) عادل دمحم هغ إعجاد 

بأىً حالة هغ التػاؤم واالىدجام بيغ الفخد وىفدً، وبيغ بيئتً هسا يؤدي : التهافق النفدي .3
إلِ إشباع حاجاتً وترخفً ترخفا هخضيا  إزاء هصالب البيئة السادية واالجتساعية. 

 (.222 :2877، الجيبعمي )
ٌــػ قــجرة األفــخاد ذوي الصــخف البــجيل عمــِ التػافــق هــع الــحات واآلخــخيغ، التعريففا ارجرائففي: 

التػافـــق هقيـــاس  هـــغ خـــالل االســـتجابةيطٍـــخ هـــغ خـــالل الجرجـــة التـــي يحرـــل عميٍـــا والـــحي 
 (.2877الجيب )عمي هغ اعجاد  الشفدي
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 :الطزيكة واإلجزاءات
دوات البحث لمػصػل إلِ الحقائق والتعسيسات الرالحة لمبشاء بتحجيج أ ن الباحثػ قام      

 عميٍا، وفيسا يمي تػضيح لتمظ اإلجخاءات.
 السشٍج الػصفي التحميمي. ن ثػ الباحاستخجم  منهج الجراسة:

 يتكػن هجتسع الجراسة هغ األشخاص الحيغ يعاىػن هغ هذكمة البتخ مجتمع الجراسة:
 في قصاع غدة. ( فخدا  275شخفا  بجيال  وعجدٌع ) ويدتخجهػن 

ووافقػا  االصصشاعيةٌع األشخاص الحيغ يتخددون عمِ هخكد غدة لألشخاف  :عينة الجراسة
ععمِ االجابة عمِ هقاييذ الجراسة وقج تع  ( فخدا  34بصخيقة قرجية وقج بمغ عجدٌع ) اختياٌر

  .(2)كسا ٌػ هػضح في ججول 
 (2ججول )

 يػضح التػزيع الكمي لعيشة الجراسة حدب هتغيخات الجراسة 
 )%(العجد المدتهى التعميمي )%(العجد الجنس

 %(24.4)6  االبتجائيةالسخحمة  %(64.4) 23 ذكػر
 %(0.07)3  السخحمة اإلعجادية %(13.4)22  إىاث

 %(0.25) 7 السخحمة الثاىػية )%(العجد الحالة االقترادية
 %(46.6)15  السخحمة الجاهعية %(33.4)10 هقبػلة

  %(37.7)11 جيجة
 (%0.055)2 هستازة

 

 :أدوات الجراسة
 م(2014الذاعر، مدرة  / أواًل: مقياس صهرة الجدم )إعجاد

ٌي التشاسق العام  عبارة هػزعة عمِ خسدة أبعاد 24يتكػن السقياس هغ  وصف المقياس:
ألجداء الجدع، هجال السشطػر الشفدي، هجال السشطػر االجتساعي، وهجال السحتػى الفكخي، 

غالبا، تتكػن كل عبارة هغ خسذ استجابات )أبجا، ىادرا، أحياىا، . وهجال السحتػى الدمػكي
في قام الباحثػن (. 0.76وقج بمغت قيسة هعاهل ألفا كخوىباخ في الجراسة األصمية )  .كثيخا(

هعاهالت ألفا كخوىباخ لكل بعج هغ  داب لتأكج هغ الثبات هغ خالل حالجراسة الحالية با
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 (0.822قياس )سأبعاد السقياس والجرجة الكمية لمفقخات وقج بمغ هعجل الثبات لمجرجة الكمية لم
 أداة لمجراسة.كاألهخ الحي يذيخ الِ اهكاىية استخجاهً باشسئشان 

 م(2001،العجلعادل دمحم  / إعجاد)ثانيًا: مقياس الفاعمية الذخرية 
( عبارة واهام كل عبارة اربع استجابات )ىادرا، 40يتكػن السقياس هغ ) وصف المقياس

بحداب ثبات الجرجة الكمية لمسقياس بصخيقة هعاهل  عادل دمحم وقج قام  أحياىا، غالبا، دائسا(.
( 0.72بخاون وقج بمغ ) –سبيخهان  تعجيل( وبصخيقة التجدئة الشرفية 0.66ألفا وبمغ )

ألفا  احتداب هعاهلبفي الجراسة الحالية قام الباحثػن كسا (. 0.68سان بمغ )تعجيل جتو 
يذيخ الِ اهكاىية استخجاهً بثقة كأداة ( األهخ الحي 0.830ت ىدبة الثبات )كخوىباخ وقج بمغ

 لمجراسة.
 (م1988الجيب عمي )إعجاد /  التهافق النفديالمقياس الثالث: مقياس 

( عبارة هقدسة عمِ خسدة أبعاد ٌي البعج 81) يتكػن السقياس هغوصف المقياس: 
 الباحثػن تأكج الجدسي، البعج الشفدي، البعج األسخي، البعج االجتساعي، والبعج االىدجاهي. 

وقج استخجم هعاهل ارتباط  .هغ ثبات االختبار هغ خالل الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية
بتقجيخ ثبات الرػرة  ن الباحثػ (، كسا قام 0.72بيخسػن لشرفي االختبار وقج كاىت الشتيجة )

 (. أها في الجراسة الحالية0.83كخو ىباخ وقج كان ) -الختبار بإيجاد هعاهل ألفالالشٍائية 
األهخ الحي يؤكج هالءهتً ( 0.860) بمغتبحداب قيسة ألفا كخوىباخ وقج  ن الباحثػ قام  فقج

 لالستخجام أداة لمجراسة.
 :بار اعتجالية البياناتاخت

بحداب هعادلة  ن الباحثػ قام التهزيعات الطبيعية لبيانات متغيرات الجراسة: لمتأكج من  
Shapiro-Wilk في ةهػضحٌي كسا  الشتائج جاءتوقج  ىدبيا ، ىطخا لرغخ عيشة الجراسة 

 :(1ججول )
 (1)ججول 

 لمتػزيعات الصبيعية لمستغيخات الجراسة Shapiro-Wilkيػضح هعادلة  
 القيسة االحتسالية Statistic Df الستغيخات

 0.002 34 0.826 صػرة الجدع
 0.010 34 0.828 الفاعمية الذخرية

 0.070 34 0.844 التػافق الشفدي
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الجدع، الفاعمية  )صػرةت استغيخ مأن القيع االحتسالية ليتزح ( 1هسا ورد في ججول )
فٍي ال تتبع التػزيعات الصبيعية وسيتع االعتساد  ( وبٍحا0.04الذخرية( جاءت أقل هغ )

سػف لحا فيتبع التػزيع الصبيعي  التػافق الشفديهتغيخ  أها .الالهعمسية(عمِ االحراءات )
 االحراءات )السعمسية(.عمِ في تحميمً  ن الباحثػ  عتسجي

 :الجراسةنتائج 
هجسػعة هغ  ن الباحثػ تداؤالت الجراسة والتحقق هغ فخوضٍا، استخجم  لإلجابة عغ

 اإلحراءات لمػصػل إلِ القخار السشاسب إزاء العالقات هػضع البحث، وذلظ كسا يمي:
 األول: الفرض

عالقة دالة احرائيا  بيغ صػرة الجدع " تػجج الحي ىرً  األول لفخضا لإلجابة عغ
باستخجام هعاهل  ن الباحثػ قام  ". لصخف البجيلحوي ال التػافق الشفديو  والفاعمية الذخرية

 (:2كسا ٌي هػضحة في ججول )فجاءت الشتائج  االرتباط
 (2ججول )

 التػافق الشفديو  يػضح العالقة بيغ صػرة الجدع والفاعمية الذخرية

 

 الستغيخات دالة احرائيا بيغ شخدية يتزح وجػد عالقة ارتباشية( 2في ججول ) هسا ورد
صػرة الجدع هع الفاعمية الذخرية  (.التػافق الشفديو  صػرة الجدع والفاعمية الذخرية)

)القيسة االحتسالية >  التػافق الشفدي(، صػرة الجدع هع 0.002)القيسة االحتسالية > 
 (. 0.002)القيسة االحتسالية >  الشفديالتػافق الفاعمية الذخرية هع  (،0.002

 :الثاني لفرضا
تػجج فخوق دالة احرائيا  في صػرة الجدع، الفاعمية " الحي ىرً و  الثاىي فخضال لمتحقق هغ

 ن الباحثػ قام  ". ذوي الصخف البجيللجى  الشػعحدب هتغيخ  التػافق الشفديالذخرية، 
ي عمِ الشحػ التالي:  Mann-Whitneyاختبار ) باستخجام بعس األساليب االحرائية ٌو

Test) ( واختبارT.test) ( 3كسا هػضح في الججول :) 

 االستنتاج القيمة االحتمالية معامل االرتباط العجد المتغيرات
 دالة إحرائيا   0.000 0.567*** 34 الفاعمية الذخرية –صهرة الجدم 

 دالة إحرائيا   0.000 0.608*** 34 التهافق النفدي –صهرة الجدم 
 دالة إحرائيا   0.000 0.573*** 34 التهافق النفدي –الفاعمية الذخرية
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 (4ججول )
 حدب الشػع التػافق الشفديوالفاعمية الذخرية و يػضح الفخوق في صػرة الجدع  

متهسط  العجد المتغيرات
 الرتب

مجمهع 
 الرتب

Z  القيمة
 االحتمالية

 
 االستنتاج

صهرة 
 الجدم

 غيخ دالة  0.284   2.185- 622.00 12.45 23 ذكخ النهع
 201.00 16.34 22 أىثِ

الفاعمية 
 الذخرية 

 غيخ دالة  7.840 0.222- 676.00 12.24 23 ذكخ النهع
 137.00 11.44 22 أىثِ

المتهسط  العجد المتغير
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

T  القيمة
 االحتمالية

 
 االستنتاج

التهافق 
  النفدي

 21.22 810.00 23 ذكر النهع
 غيخ دالة 0.308 0.454-

 27.32 565.00 22 أنثى
، الفاعمية الذخرية، صػرة الجدع)في وجػد فخوق عجم يتزح ( 3هسا ورد في ججول )

  .(0.04 )ذكخ، أىثِ( )القيسة االحتسالية < الشػعبحدب  (التػافق الشفدي
 الثالث فرضال

ىرً " تػجج فخوق دالة احرائيا  في صػرة الجدع، الفاعمية  الثالث الحي الفخض لإلجابة عغ
قام  ".لحوي الصخف البجيل السدتػى االقتراديحدب هتغيخ  التػافق الشفديالذخرية، 

ي عمِ الشحػ التالي: ن الباحثػ  -Kruskal)اختبار  باستخجام بعس األساليب االحرائية ٌو
Wallis Test) ( 4كسا هػضح بججول رقع ) واختبار(One Way ANOVA)  كسا هػضح

 (: 4في الججول )
(5ججول )  

 الفاعمية الذخرية بحدب السدتػى االقتراديو يػضح الفخوق في صػرة الجدع 
 االستنتاج القيمة االحتمالية Df متهسط الرتب العجد المتغيرات

صػرة 
 الجدع

السدتػى 
 االقترادي

  26.77 10 هقبػلة
دالة  0.006 1

 14.06 11 جيجة إحرائيا  
 31.00 2 هستازة

الفاعمية 
 الذخرية

السدتػى 
 االقترادي

 28.83 10 هقبػلة
2 

 
 22.76 11 جيجة غيخ دالة 0.212

 28.40 2 هستازة
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لرالح السدتػى االقترادي  ( يتزح وجػد فخوق في صػرة الجدع4هسا ورد في ججول )
. االفخاد السبتػريغ ذوي السدتػى السختفع اضٍخوا صػرة (0.04)القيسة االحتسالية >  الجيج

سدتػى االقترادي الجيج أو السدتػى السبتػريغ ذوي ال باألفخادايجابية لمجدع هقارىة 
ة الذخرية عجم وجػد فخوق في الفاعميفي حيغ أشارت الشتائج الِ . االقترادي السشخفس

  .(0.212 =)القيسة االحتسالية  بحدب هتغيخ السدتػى االقترادي
 (5ججول )

 االقتراديحدب السدتػى  التػافق الشفدييػضح الفخوق في  
 

 المتغيرات
مجمهع  مرجر التباين 

 المربعات
 
DF 

متهسط 
 المربعات

 
F 

القيمة 
 االحتمالية

 
 االستنتاج

 
 التهافق
 النفدي

 
المدتهى 
 االقترادي

  8412.16 2 16824.32 بين المجمهعات
 

10.756 

 
 

0.000 

 
دالة 

 احرائياً 
داخل 

 المجمهعات
32848.65 42 782.11 

 44 49672.97 المجمهع
 

بحدب السدتػى االقترادي  التػافق الشفدييتزح وجػد فخوق في ( 6)هسا ورد في ججول 
ولسعخفة اتجاي الفخوق لستغيخ السدتػى االقترادي استخجم  (0.002)القيسة االحتسالية > 

 يػضح ذلظ: (6وججول ) ةالبعجي لمسقارىات اختبار شيفيً ن الباحثػ 
 (6ججول )

 يػضح اختبار شيفيً في اتجاي فخوق هتغيخ الحالة االقترادية  
 هقبػلة السدتػى االقترادي

280.7000 
 جيجة

128.3434 
 هستازة

150.0000 
   -  280.7000      هقبػلة

  - *17.54344 128.3434       جيجة
 - 30.43434 *58.1 150.0000     هستازة

 (0.02 )دالة عشج* 
وجػد فخوق بيغ )السدتػى السقبػل( و)السدتػى الجيج( لرالح  (7)يتزح هغ الججول 

)السدتػى الجيج( كسا ويػجج فخوق بيغ )السدتػى السستاز( و)السدتػى السقبػل( لرالح 
 بيشسا ال تػجج فخوق دالة بيغ السدتػييغ الجيج والسستاز. . )السدتػى السستاز(
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 :الرابع الفرض
تشبؤيً دالة إحرائيا  لستغيخات  عالقةتػجج " ىرً الخابع الحي  لإلجابة عغ الفخض     

 ذوي الصخف البجيل"( لجى التػافق الشفدي) الذخرية( عمِ)صػرة الجدع، الفاعمية 
لسعادلة  “ F بمغت قيسة " حيثبحداب هعادلة االىحجار الخصي الستعجد  ن الباحثػ قام 

 األهخ الحي يذيخ إلِ وجػد داللة إحرائية( 0.000احتسالية )( بقيسة 21.606)االىحجار 
( هسا يتصمب هشا البحث في القيع التفريمية لسعاهالت التػافق الشفديلستغيخ التابع )لتبايغ ا

 : (7) االىحجار لكل هتغيخ، كسا ٌػ هػضح في الججول
 (7ججول )

 الذخرية(.( لستغيخات )صػرة الجدع، الفاعمية التػافق الشفدييػضح هعاهل االىحجار في ) 
التػافق الستغيخ التابع )

 (الشفدي
هعاهل االىحجار  هعاهل االىحجار غيخ السعياري 

 السعياري قيسة 
(Beta) 

 (T)قيسة 
 السحدػبة

القيسة 
 االحتسالية

 االستشتاج
الخصأ  Bقيسة 

 السعياري 
 

الستغيخات 
 السدتقمة

 دالة 0.002 2.422 0.362 0.280 0.562 صػرة الجدع
الفاعمية 
 دالة 0.007 1.700 0.264 0.286 0.441 الذخرية

 

الجدع، والفاعمية  )صػرةهتغيخات  ( يتزح وجػد عالقة تشبؤيً في7هسا ورد في ججول )
 (.0.02ودالة احرائيا عشج هدتػى داللة ) (التػافق الشفدي)الذخرية( عمِ الستغيخ التابع 

( والحي يسثل قيسة السدارات هغ (Betaأن قيع هعاهل االىحجار السعياري  ن الباحثػ يجج و 
حيث بمغت قيسة  ةشخدي هتغيخ صػرة الجدع إلِ عالقةالستغيخ السدتقل لمتابع، فيذيخ 

(.  0.441( وعالقة شخدية لستغيخ الفاعمية الذخرية فبمغت قيسة بيتا )0.562هعاهل بيتا )
كمسا كاىت الستغيخات )صػرة الجدع والفاعمية بأىً  ن الباحثػ فسغ خالل ها تقجم يجج 

ولمكذف عغ التغيخ في  .التػافق الشفديأن ىتشبأ ب اإليجابي فيسكششاالذخرية( في السشحِ 
بحداب هعاهل  ن الباحثػ قام  التبايغ السفدخ هغ الستغيخ التابع بفعل الستغيخات السدتقمة

ي هػضحة في الججول  (Adjusted R Square)التحجيج السعجل   :(8)ٌو
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 (8ججول )
 ػرة الجدع، الفاعمية الذخرية( هتغيخات )ص (  بفعلالتػافق الشفدي)  يػضح حجع التبايغ السفدخ لستغيخ 

معامل 
 التحجيج

معامل 
التحجيج 
 المعجل

الخطأ 
المعياري 
 لمتقجير

 التغير االحرائي التغير االحرائي
التغير في 
معامل 
 التحجيج

في  التغير
 معامل )ف(

درجة 
 (1الحرية)

درجة 
 (2الحرية)

مدتهى الجاللة 
لمتغير في 
 معامل )ف(

0.508 0.480 12.40338 0.508 21.606 1 31 0.000 
 

 Sig. F) يتزح أن هدتػى الجاللة لمتغيخ في هعادلة التشبؤ( 8هسا ورد في ججول )
Change)  دال احرائيا( 0.002≤  α و ) هعاهل التحجيج السعجل ) قيسةأنAdjusted R 
Square( والحي يسثل قيسة التبايغ السفدخ هغ الستغيخ التابع )ىتيجة لمتغيخ التػافق الشفدي )

حا يعشي أن 0.480بمغت ) السجرجة في هعادلة االىحجار قجفي الستغيخات السدتقمة و  (. ٌو
هغ التغيخ في  %(48تفدخ)الستغيخات السدتقمة )صػرة الجدع والفاعمية الذخرية( هجتسعة 

حا يذيخ الِ (التػافق الشفدي)الستغيخ التابع   (Cohen, 1988)حجع تأثيخ هتػسط ، ٌو
 .لمشتائجاألهخ الحي يذيخ الِ قػة العالقة بيغ الستغيخات كسا يؤكج الجاللة العسمية 

 :تفشري النتائج
التػافق العالقة بيغ صػرة الجدع والفاعمية الذخرية و  ٌجفت الجراسة الِ الكذف عغ     

.  تعػيزا عشًبجيالا شخفاألفخاد الحيغ تعخضػا لبتخ أحج أشخافٍع ويدتخجهػن لجى  الشفدي
العالقة  تبحث فييغ( في قصاع غدة التي تعتبخ ٌحي الجراسة ٌي األولِ )حدب هعخفة الباحث

ستغيخات ال هتػسصاتٍا في ضػء بعس فيوكحلظ الفخوق بيغ ٌحي الستغيخات الثالث 
 جيسػغخافية )الشػع، السدتػى االقترادي(. ال

 هغ صػرة الجدع ذات داللة احرائية بيغ كل شخدية وجػد عالقةأشارت الشتائج الِ      
أدى ذلظ الِ ارتفاع الفاعمية  ،فكمسا كاىت صػة الفخد عغ ىفدً ايجابية والفاعمية الذخرية؛

الحياتية والسجتسعية بذكل ايجابي. عمِ الجاىب اآلخخ،  باألدوارالذخرية وهغ ثع القيام 
أدى ذلظ الِ اىخفاض الفاعمية الذخرية وبالتالي  ،كمسا كاىت صػرة الفخد عغ ىفدً سمبية

ياتية. تتفق ىتائج الجراسة الحالية هع الجراسات الدابقة ضعف في هسارسة السٍارات الح
التي أشارت الِ أن خبخة البتخ تذكل  (1008القاضي، وفاء دمحم ؛ 1021خمف، هٍيخة )

ضعف في هسارسة األدوار االجتساعية هسا يشعكذ عمِ شعػر صجهة لجى الفخد يشتج عشٍا 
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فان الفاعمية ، (Bandoura, 1977)بشاء عمِ تفديخ باىجورا و الفخد بجػدة الحياة. 
دراك إكسا أن  الذخرية تعتبخ قػة هٍسة لمفخد تجفعً الِ القيام بػضائفً الحياتية السختمفة.

الفخد لٍحي القػة يعتبخ عاهال ٌاها في تحجيج سمػكً تجاي الستغيخات والرعػبات التي تػاجًٍ. 
الِ عجم هػاجٍة السذكالت التي الفخد يسيل فاذا كان ادراكً لفاعميتً الذخرية ضعيفا، فان 

وعجم الكفاءة وهغ ثع االحداس بالفذل.   ،وتخكيد تفكيخي عمِ جػاىب الزعف لجيً ،تػاجًٍ
ولحلظ فان األفخاد الحيغ لجيٍع صػرة سمبية لمجدع يشخفس لجيٍع الذعػر بالفاعمية الذخرية 

كسا أن اءة والقجرة. وهغ ثع القجرة عمِ القيام بالػضائف الحياتية بجرجة عالية هغ الكف
جدع لجى السبتػريغ تؤثخ عمِ الجػاىب الجدسية الجراسات الدابقة أشارت الِ أن صػرة ال

ػ 1008القاضي، وفاء دمحم واالجتساعية لجيٍع هسا يشعكذ عمِ الفاعمية الحاتية لجيٍع ) ( ٌو
 ها يتفق هع ىتائج الجراسة الحالية.

الِ وجػد عالقة شخدية ذات داللة احرائية بيغ  الحالية أيزاأشارت ىتائج الجراسة و      
الجراسات ىتائج هع  لجى األفخاد السبتػريغ. وقج اتدقت الشتيجة التػافق الشفديصػرة الجدع و 

التي أشارت الِ أن األفخاد الحيغ يعاىػن هغ بتخ و  (Hawamdeh et al., 2008الدابقة )
هع  التػافقألحج أشخافٍع أضٍخوا هدتػيات هختفعة هغ القمق واالكتئاب وعجم القجرة عمِ 

أضٍخت ىتائج الجراسة الحالية أن األفخاد السبتػريغ الحيغ أضٍخوا صػرة سمبية  حيثالسجتسع، 
 . يالتػافق الشفدلمحات سجمػا هدتػيات هشخفزة هغ 

وجػد عالقة شخدية ذات داللة الجراسة الحالية ىتائج اضافة الِ ذلظ فقج أضٍخت      
هدتػيات عميا هغ  لجيٍع فاألفخاد الحيغ. التػافق الشفديالفاعمية الذخرية و احرائية بيغ 

. أها األفخاد الحيغ سجمػا التػافق الشفديكان لجيٍع هدتػى أعمِ هغ الفاعمية الذخرية 
تتفق  .التػافق الشفديفقج أضٍخوا صعػبات في هدتػيات هشخفزة هغ الفاعمية الذخرية 

( التي أشارت الِ أن Desmond, 2007ىتائج الجراسات الدابقة )هع الحالية الجراسة ىتائج 
وبشاء اتية ل هع الطخوف والسذاكل الحيالفاعمية الذخرية لمفخد تذكل قػة ٌاهة في التعاه

األفخاد الحيغ لجيٍع . ان التػافق الشفديد عمِ ثخ بذكل كبيخ عمِ قجرة األفخاتؤ عميً فإىٍا 
برػرة  التػافق الشفديهختفع عغ هجى قجرتٍع عمِ هػاجٍة السذكالت يطٍخ لجيٍع  إدراك

 قجرتٍع عمِ هػاجٍة السذكالت وحمٍا.أفزل هغ أولئظ الحيغ لجيٍع ادراك هشخفس عغ 
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أشارت ىتائج الجراسة الحالية الِ وجػد فخوق في صػرة الجدع يعدى لمسدتػى كسا 
صػرة ايجابية عغ االقترادي؛ اذ تبيغ أن األفخاد ذوي السدتػى االقترادي السختفع لجيٍع 

أشارت ىتائج الجراسة الِ كسا  د ذوي السدتػى االقترادي السشخفس.األفخاب هقارىة الجدع
اذ تبيغ أن األفخاد ذوي السدتػى يعدى لمسدتػى االقترادي؛  فديالتػافق الشوجػد فخوق في 

هقارىة باألفخاد ذوي السدتػى  التػافق الشفدياالقترادي السختفع لجيٍع درجة أعمِ هغ 
التػافق السقبػل. أيزا فان األفخاد ذوي السدتػى االقترادي الجيج لجيٍع درجة أعمِ هغ 

ان األفخاد ذوي السدتػى االقترادي السختفع  .هقارىة بأولئظ ذوي السدتػى السقبػل الشفدي
يدتصيعػن الحرػل عمِ أغمب احتياجاتٍع السعيذية وبالتالي يكػن لجيٍع هدتػى هختفع هغ 

حا يتفق هع دراسة  الشفدي واالجتساعي هقارىة بأولئظ أصحاب الجخل السشخفس. التػافق ٌو
يع حساد، ودمحم أبػ يػسف، ابخ العبادسةأىػر ) ( التي أكجت عمِ وجػد فخوق دالة 1027، ٌا

احرائيا في الرحة الشفدية واالضصخاب يعدى الِ الحالة االقترادية. كمسا اىخفس 
 السدتػى االقترادي االجتساعي كمسا زاد احتسال االصابة بأعخاض االضصخاب الشفدي.

رائية في الفاعمية الذخرية تعدى يتزح هغ ىتائج الجراسة وجػد فخوق ذات داللة اح
 لستغيخ السدتػى االقترادي.

وجػد عالقة تشبؤيً في هتغيخات )صػرة  أشارت الِأخيخا فان ىتائج الجراسة الحالية      
حيث أشارت الجراسة الِ  .(التػافق الشفديالجدع، والفاعمية الذخرية( عمِ الستغيخ التابع )

التػافق وجػد عالقة شخدية بيغ كال هغ هتغيخي صػرة الجدع الفاعمية الذخرية هع هتغيخ 
ن بأىً كمسا كاىت الستغيخات )صػرة الجدع والفاعمية الباحثػ فسغ خالل ها تقجم يجج . الشفدي

 .التػافق الشفديالذخرية( في السشحِ اإليجابي فيسكششا أن ىتشبأ ب
أن الستغيخات السدتقمة )صػرة الجدع والفاعمية زح هغ خالل ىتائج الجراسة كسا يت

حي ىدبة هختفعة تذيخ الِ حجع أثخ الستغيخات السدتقمة % 48الذخرية( هجتسعة تفدخ  ٌو
  .لجى الفئة السدتٍجفة ( والباقي يخجع لعػاهل اخخى التػافق الشفدي) عمِ الستغيخ التابع

 :التوصيات
 التػافق الشفديهدتػى صػرة الجدع والفاعمية الذخرية و العسل عمِ تحديغ  -

 لسجتسع الجراسة.
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االٌتسام بجاىب الرػرة الجدسية ألىٍا هذكمة هعقجة تؤثخ عمِ جسيع جػاىب  -
 الحياة كافة.

 البحث في الجػاىب الشفدية ألىٍا بحاجة الِ بحث هتعسق. -
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 :املصادر واملزاجع
 القرآن الكريم

 :المراجع العربيةأواًل:
 . دهذق: دار كيػان.هفٍػم الحات والتػافقم(. 1001آذار عبج المصيف ) -
يع  حساد، ودمحم أبػ يػسف ) - (. االضصخاب الشفدي لجى 1027أىػر العبادسة، ابخٌا

األهٍات وعالقتً بخرائز أشفالٍغ الشسائية في ضػء السدتػى االقترادي 
 10-2( 2) 15، هجمة الجاهعة االسالهيةاالجتساعي الثقافي لألسخة. 

هشاٌج وأساليب التجريذ في التخبية م(. 2883جسال الخصيب  وهشِ الحجيجي ) -
 . عسان: الجاهعة األردىية.الخاصة

التػافق الشفدي والتػازن م(. 1006حديغ أحسج حذست وهرصفِ حديغ الباٌي ) -
 .  هرخ: الجار العالسية لمشذخ والتػزيع.الػضيفي

وعالقتً بالتػافق االجتساعي دراسة هقارىة  هفٍػم الحاتم(. 1006ديشا هػفق زيج ) -
رسالة هاجدتيخ غيخ )لجى شمبة شٍادة الثاىػية العاهة بفخعيٍا العمسي واألدبي

 . كمية التخبية. جاهعة دهذق، سػريا.هشذػرة(
(. قمق السدتقبل لجى الفتاة العاىذ وعالقتً بالتػافق الشفدي م1022ذٌبية حديغ ) -

كمية العمػم االىداىية  دتيخ غيخ هشذػرة(.)دراسة هاج _ دراسة هيجاىية
 واالجتساعية. جاهعة الجدائخ، الجدائخ.

(. االتجاٌات الشفدية ىحػ هسارسة الشذاط البجىي الخياضي م1021ربػح صالح ) -
)رسالة هاجدتيخ غيخ  وعالقتٍا بالتػافق الشفدي لجى تالهيح السخحمة الثاىػي 

 الجدائخ.كمية التخبية. جاهعة الجدائخ،  هشذػرة(.
يع األشخم ) - صػرة الجدع وعالقتٍا بتقجيخ الحات لحوي اإلعاقة م(. 1007رضا ابخٌا

كمية  رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة(.اكميشيكية() –البرخية )دراسة سيكػ هتخية 
 التخبية. جاهعة الدقازيق، هرخ.

 .هقياس التػافق الشفدي لستحجي اإلعاقة كخاسة التعميساتم(. 1002زيشب شقيخ ) -
 القاٌخة : هكتبة الشٍزة السرخية.
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 . القاٌخة: هكتبة الشٍزة السرخية.هقياس قمق السدتقبلم(. 1004زيشب شقيخ ) -
ية خميل القخا )  - خبخة البتخ الرادهة واستخاتيجيات التػافق وعالقتٍسا م(. 1024ٌز

)رسالة هاجدتيخ غيخ  بقمق السػت لجى حاالت البتخ في الحخب األخيخة عمِ غدة
 . كمية التخبية. الجاهعة االسالهية، غدة.هشذػرة(

تأثيخ سسات الذخرية والتػافق الشفدي عمِ التحريل م(. 1022سعيجة صالحي ) -
. كمية العمػم االىداىية غيخ هشذػرة( ي )رسالة دكتػرا األكاديسي لمصمبة الجاهعييغ 

 واالجتساعية. جاهعة الجدائخ، الجدائخ.
. هرخ: هخكد االسكشجرية التػافقالرحة الشفدية و م(. 2888سٍيخ كاهل ) -

 لمكتاب.
)رسالة م(. أثخ التغحية الخاجعة عمِ فاعمية الحات 2883الديج أبػ ٌاشع ) -

 كمية التخبية. جاهعة الدقازيق، هرخ. هاجدتيخ غيخ هشذػرة(
سيكػلػجية هبتػري األشخاف ) فقجان أحج أعزاء م(. 1003الديج دمحم فخحات ) -

خاء الذخق.ذخرية(. الجدع وعالقتً ببعس سسات ال  القاٌخة:  هكتبة ٌز
م(. تحميل السدار لمعالقة بيغ هكػىات القجرة عمِ حل 1002)العجل عادل دمحم  -

هجمة كمية السذكالت االجتساعية وكل هغ فاعمية الحات واالتجاي ىحػ السخاشخ. 
 .225-222(،14)2التخبية جاهعة عيغ شسذ، 

 .هعجع عمع الشفذ والصب الشفديم(. 2878عبج الحسيج جابخ وعالء الجيغ كفافي ) -
 القاٌخة: دار الشٍزة العخبية.

م(. فاعمية الحات وعالقتٍا بزغػط الحياة لجى الصالبات 1021عصاف أبػ غالي ) -
هجمة الجاهعة االسالهية لمجراسات التخبػية الستدوجات في جاهعة األقرِ. 

 .543-528 (2) 10، والشفدية
م(. صػرة الجدع وبعس الستغيخات لجى 2884عالء الجيغ كفافي وهايدة الشيال ) -

قات دراسة ارتقائية ارتباشية.  -133(، 28، ع)هجمة عمع الشفذعيشة هغ السخٌا
177. 

م(. فاعمية الحات وعالتٍا ببعس هتغيخات الجافعية 1000عالء هحسػد  الذعخاوي ) -
 . 212-187(، 33، ع)هجمة عمػم التخبيةبجى شالب السخحمة الثاىػية. 
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يع وهايدة  - م(. صػرة الجدع وعالقتٍا ببعس الستغيخات 2883) الشيالعمي إبخٌا
هجمة دراسات ة هغ شالبات جاهعة قصخ. شعي الشفدية دراسة سيكػهتخية هقارىة لجى

 .30-2(، 2)1ىفدية، 
هجمة عية". م(. التػافق الشفدي واالجتساعي" دراسة استصال2877عمي الجيب ) -

 .72-51(، 22) 2دراسات تخبػية، 
(. دراسة ىفدية لتأٌيل فاقجي أعزاء الجدع 2886عمي عمي  وأحسج عبج الٍادي ) -

 230-215(، 31، العجد )هجمة عمع الشفذعغ شخيق البتخ. 
م(. الكفاءة الحاتية في تجريذ العمػم لجى هعمسي 1008)عيدِ ساهي حدػىً  -

-211(، 1) 22سمدة العمػم اإلىداىية، السخحمة األساسية الجىيا قبل الخجهة. 
238 . 

. سػريا: 1. طالتخبية الخاصة لألشفال السعػقيغم(. 1002غدان أبػ فخخي ) -
 هشذػرات جاهعة دهذق.

ة لمكفاءة الحاتية األكاديسية م(. البشية العاهمي1002فتحي هرصفِ الديات ) -
 .22-26(،1)5سمدمة عمع الشفدي السعخفي، وهحجداتٍا "هجخل وىساذج وىطخيات. 

تقجيخ الحات والتػافق الشفدي واالجتساعي لجى هعاقي م(. 2887هاٌخ الٍػاري ) -
)رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة(. كمية التخبية. الجاهعة االىتفاضة جدسيا  بقصاع غدة 

 ، غدةاإلسالهية
. هرخ: السكتبة التػافق الشفدي لمسدشيغم(. 1002دمحم عبج الحسيج شاذلي ) -

 الجاهعية اإلسكشجرية.
تقجيخ الحات والتػافق الشفدي واالجتساعي لجى هعاقي م(. 2886دمحم الشجار ) -

(. كمية التخبية. الجاهعة رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة) االىتفاضة جدسيا  بقصاع غدة
 غدة.االسالهية، 

صػرة الجدع واالكتئاب وعالقتٍا ببعس الستغيخات لجى (. 1023هدخة الذاعخ ) -
(. كمية التخبية. رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة)جخحِ الحخوق في قصاع غدة 

 الجاهعة االسالهية، غدة.
 . القاٌخة: دار ىٍزة هرخ.التػافق الشفديم(. 2867هرصفِ فٍسي ) -
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 "خالل الحخب عمِ غدة " دراسة اكميشيكية هبتػرو األشخافم(. 1021)هٍيخة خمف  -
 الجاهعة اإلسالهية، غدة.كمية التخبية. (. رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة)

صػرة الجدع وعالقتٍا بفقجان الذٍية العربي م(. 1006)هي سميسان الجخيل  -
 (.رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة) والذخي العربي لجى شالبات جاهعة السمظ سعػد

 جاهعة السمظ سعػد، الدعػدية. كمية التخبية. 
قمق السدتقبل وعالقتً برػرة الجدع وهفٍػم الحات  م(.1008) اضي القوفاء دمحم  -

كمية (. رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة) لجى حاالت البتخ بعج الحخب عمِ غدة
 الجاهعة اإلسالهية، غدة.التخبية. 
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Body image, Personal  Effectiveness, and Psychosocial 

Adjustment among Amputees with Party Alternative 

 

Abstract  

     Background: This study aimed to investigate the relationship 

among body image, personal  effectiveness, and psychosocial 

adjustment among amputees with party alternative in the Gaza Strip. 

Methods: The sample consists of 45 amputees who use alternative 

limb. The researcher used Body Image Scale (Alshaer, 2010), 

Personal  Effectiveness Scale (Aladl, 2001), Psychosocial Adjustment 

Scale (Al-Deeb, 1988).  Results: there is a positive significant 

relationship among body image, personal  effectiveness, and 

psychosocial adjustment. Moreover, the results showed that there is a 

significant differences in body image, personal  effectiveness, and 

psychosocial adjustment related to socioeconomic status. Also, there 

is a significant difference in psychosocial adjustment related to 

gender. Finally, the results showed that amputees with party 

alternative who have a positive body image and high level of personal 

effectiveness are more likely to have higher level of psychosocial 

adjustment than those who have negative body image and low level of 

personal effectiveness.  

Keywords: body image, personal effectiveness, psychosocial 

adjustment, amputees with alternative part. 

 


