
 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس 

 

 

 

 

في المغوية الشائعة لممفردات االنفعالية ستجابة الوعالقتيا با األناىوية 
ذوي االعاقة األشخاص لدى عينة مف المجتمع الفمسطيني  

 

عبيات  حماد عوض محمد  

 

 رسالة ماجستير

 

فمسطيف -القدس  

 

ـ 2016ىػ  ػػػ 1437



ستجابة الوعالقتيا باذوي االعاقة  ألشخاصا لدى عينة مف األناىوية 
المغوية الشائعة في المجتمع الفمسطيني لممفرداتاالنفعالية   

 

 

 :إعداد

 عبيات حماد عوض محمد

 / فمسطيفالقدسجامعة مف االرشاد النفسي والتربوي بكالوريوس 

 

  الصباح سيير الدكتورة إشراؼ:

 

 

 في الماجستير درجة عمى الحصوؿلمتطمبات  استكماالً  الرسالة ىذه قدمت
 – التربوية العمـو كمية - العميا الدراسات كمية مف والتربوي النفسي اإلرشاد

 القدس والتربوي /جامعة النفسي اإلرشاد برنامج

 

ـ 2016ىػ  ػػػ 1437



 

 جامعة القدس
 العميا الدارسات عمادة
 كتربكم نفسيإرشاد  برنامج

 
 

 
 الرسالة إجازة

المغوية  لممفرداتاالنفعالية ستجابة الوعالقتيا بامف ذوي االعاقة البصرية  لدى عينة األناىوية 
 الشائعة في المجتمع الفمسطيني

 
 عبيات حماد عكض محمد  :الطالب اسـ
 21011783الجامعي: الرقـ

 
 الصباح محمد سميماف سيير المشرؼ: د.

 
 :كتكاقيعيـ ىـؤ أسما المدرجة ةالمناقش لجنة مف  ـ2016 /6/ 14 بتاريخ كأجيزت الرسالة ىذه نكقشت

         الصباح سميماف سيير .د : المناقشة لجنة رئيس 1.

           حمبية عبد اهللفدكل   .د:        اداخمين  ممتحنا 2.

           أ. د. يكسؼ ذياب عكاد  :     اخارجين  ممتحنا 3.

 
 
 فمسطيف القدس ػػ

 
 ـ2016ىػ ػػ 1437



 أ
 

 

 

 

 

 

 إقرار

أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأىنيا نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء  ،الرسالةعد مأيقر أنا 
ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك 

 معيد.

 

 التكقيع:...........................

 بياتع حماد عكض محمد االسـ:

 2016 /   6/   14التاريخ: 

 

 

  



 ب
 

 اإلهداء

 

 مف أرضعتني الحب كالحناف أمي أطاؿ اهلل في عمرىا.  إلى

 الذم رباني عمى االسبلـ، فأحسف تربيتي, كالدم الذم سير عمى راحتي, كتعب مف أجؿ سعادتي..  إلى

 لحياة, كصعكبة المسير.المخمصة التي غمرتني بحنانيا كرضاىا, كالتي تحممت معي متاعب ا يزكجت إلى

 محمد كابنتي جنى. كجعؿ اهلل حبيـ فطرة في القمب ابني ،مف أظيركا لي ما ىك أجمؿ مف الحياة إلى

 .أصدقائي كزمبلئي أجمؿ المحظات ـمف تذكقت معي إلى

   كؿ ىؤالء أقدـ ثمرة ىذا الجيد المتكاضع, سائبلن المكلى عز كجؿ أف ينفعني كأياىـ بو. إلى 

 

 

 

 الباحث                                                                    

 عىض محمذ عبيات                                                             

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 الشكر والعرفاف

 

ػٌف عمػيب بالصػ أشػكره أفٍ ك أشكر اهلل العظيـ الذم منحنػي الصػبر كالقػدرة إلتمػاـ ىػذه الدراسػة،   ،حة كالعافيػةمى
ة ي الػػدكتكر تمشػرف إلػىكأعػانني عمػى السػير فػي ىػذا الطريػػؽ حتػى نيايتػو، كمػا أتقػدـ بػػكافر شػكرم كتقػديرم 

خير عطاء، مف أجؿ إخراج ىذه الرسالة  ا، كمف إرشادىاككقتي اني جؿ اىتماميتأعط تيال سيير الصباح 
ىػذا البحػث،  ةجميػع المحكمػيف ألدا إلػى شػكرحيز الكجكد بيذه الصكرة العممية المبلئمة، كمػا أتقػدـ بال إلى
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قبػؿ مف اهلل أف يحسف مثكبتيـ، كهلل مػف  ، راجيان ميمة إتماـ ىذه الدراسة في تسييؿمف مد لي يد المساعدة 
 .كمف بعد كلو الثناء في األكلى كفي اآلخرة
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 الممخص: 

لدل األشخاص ذكم اإلعاقة كبيف استجابتيـ  األناىكية العبلقة بيف  إلىلتعرؼ االدراسة ىذه ىدفت 
 اآلتيةلمتغيرات ا ة  دكرمعرف إلىكما ىدفت في كصفيـ.  مجتمعيان  شائعةالمغكية ال مفرداتاالنفعالية لم

في  ، نكع اإلعاقة، سبب اإلعاقة، درجة اإلعاقة، العمؿ، التعميـ(المدينةمكاف السكف،  الجنس، العمر،)
كلتحقيؽ أىداؼ ، كصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة االنفعالية لممفردات المغكية ستجابة، كاالاألناىكية 

الذم طكره آدمز  األناالمقياس المكضكعي لتشكؿ ىكية  الدراسة قاـ الباحث باستخداـ أداتيف ىما:
يما بيقكتـ تط ،الباحث ادأعد مف المغكية الشائعة ممفرداتاالستجابة االنفعالية لكاستبانة ، (4984)كآخركف

كقد ، العينة العشكائية المتيسرة مف ذكم اإلعاقة تـ اختيارىـ بطريقة  ان ( شخص475عمى عينة مككنة مف )
 :اآلتيةالنتائج  إلىخمصت الدراسة 

أشارت  كما ،متكسطة درجة تكانللمفرداتاالستجابةاالنفعالٌة متكسطالدرجة الكمية ل أفأشارت النتائج 
 إلىالمغكية تعزل  لممفرداتلو إحصائية في االستجابة االنفعالية لدل العينة عدـ كجكد فركؽ ذات دال إلى

جكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح ك ك  ،أم مف متغيرات كخصائص العينة ماعدا متغير المؤىؿ العممي
 لدل العينة األناعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تشكؿ ىكية ك  ،الدراسات العميا المؤىؿ العممي

 ،المغكية االستجابة لممفرداتك  األنا يةد عبلقة بيف ىك جك ك  إلىكما أشارت  ،أم مف متغيراتيا إلىتعزل 
بيف اليكية االجتماعية  كأيضاعدـ كجكد عبلقة بيف االيدكلكجية، المينة، انجاز كاالستجابة االنفعالية ك 

  الصداقة انجاز كالمكاعدة انجاز مع االستجابة االنفعالية.

في كصؼ اإلعاقة  المفردات الشائعةضركرة تصكيب المغة ك  نتائج الدراسة أكصى الباحث كفي ضكء
االيجابية كالعممية في كصؼ  المفرداتتعميـ ك  ،ذات طابع اإليحاء السمبي مفرداتكاالبتعاد عف ال

كضركرة تضميف مناىج التربية كالتعميـ إشارات كعبارات تنسجـ مع التكجو  ،األشخاص ذكم اإلعاقة
عمى الناشئة في طريقة التعامؿ مع األشخاص ذكم  تؤثر إيجابان بحيث  ،لحقكقي لؤلشخاص ذكم اإلعاقةا

سر أكلفت نظر  ،كأف يتـ العمؿ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى التكعية المجتمعية العامة ،اإلعاقة
مف األمثاؿ  في كصفيـ كتصحيح المفاىيـ الكاردة في الكثير المفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة ألىمية 
  .عمى طبيعة األشخاص ذكم اإلعاقة الشعبية الفمسطينية التي تدلؿ سمبان 
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Abstract  

 This study is aimed to  investigate the relationship between ego identity of the persons with 

disabilities and emotional response among the common language of the societal vocabulary to 

describe. It also aimed to find out the role of the following variables (gender, age, place of 

residence, city, type of disability, cause of disability, degree of disability, work, education) the 

identity of the ego, and responding to emotional language vocabulary describe people with 

disabilities, and to achieve the objectives of the study, the researcher using tools namely, 

objective measure to form the identity of the ego, developed by Adams et al. (1984), and to 

identify the emotional response common language vocabulary prepared by the researcher, was 

applied to a sample of 175 people with disabilities were selected random sample accessible 

manner, the study concluded that the results the following: 

The results indicated that the total score of the average emotional response to the vocabulary of 

the degree of medium, also pointed to the lack of statistical significance in the emotional 

response to the sample language vocabulary attributed to any of the variables and the 

characteristics of the sample, except for educational qualification variable differences, and the 

presence of statistically significant differences in favor of Qualification Studies Supreme, and the 

lack of statistically significant differences in the formation of the identity of the ego with the 

sample attributed to any of the variables, also pointed to the existence of a relationship between 

the identity of the ego and to respond to the linguistic vocabulary, and the lack of a relationship 

between ideology, profession, achievement and to respond emotionally and also between 

friendship and social identity achievement and dating accomplish with the emotional response.In 

light of the findings, the researcher recommended the need to correct the language and common 

vocabulary to describe disability and get away from the vocabulary of the character of the 

negative implication, and dissemination of positive and scientific vocabulary to describe persons 

with disabilities, and the need to include education curricula signals and phrases consistent with 

the approach the human rights of persons with disabilities, so that impact positively emerging in 

the way of dealing with people with disabilities, and that the work is done through the media to 

the general community outreach, and draw the attention of the families of persons with 

disabilities to the importance of vocabulary to describe and correct concepts contained in the lot 

of the Palestinian popular sayings which demonstrate a negative impact on the nature of persons 

with disabilities. 
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 الفصؿ االوؿ

 خمفية الدراسة

 

 المقدمة .1.1

جدليةن شديدة التعقيد نظران  األناالكصفية كبيف ىكية  لممفرداتقة بيف االستجابة تيشكؿ ثنائية العبل
لتشعب األبعاد الميتصمة بكؿن منيما كتعدد العكامؿ كالمكضكعات المؤثرة فييما بشكؿو تقاطعي 

مبحثان نفسيان شخصيان اجتماعيان بالغ األىمية ترسخت معالمو خبلؿ عقكد  األناتعتبر ىكية ك  ،تفاعمي
القرف السالؼ كىك اتجاهه منبثؽ مف فكر المدرسة التحميمية كطبيعة نظرتيا لئلنساف كالعكامؿ المؤثرة 

قد أخرج ىذا  األناإال أف )أريكسكف( كىك رائد ىذا االتجاه كمبتكر مصطمح ىكية  ،في كينكنتو
أكثر رحابةن مستكل فكرم  إلىالمبحث مف أهطر القكة البيكلكجية المرتكز عمييا الفكر التحميمي 

يجابيةن في فيـ الشخصية اإلنسانية كرسـ أبعادىا حيث أتاح مساحة كاسعة لعممية  ،كاتساعان كأهفقان كا 
التنشئة كمتغيرات البيئة كديناميكيات العبلقة اإلنسانية المتبادلة في بناء الشخصية، مع بقاء االتفاؽ 

 .(1991عمى كثير مف المبادئ الفركيدية. )جابر,

الكعي الشعكرم بالذات كاإلدراؾ المتمكف لحقيقة القكل النفسية كالذىنية  إلى األنايـك ىكية كيشير مف 
الميشكمة ألبعاد الشخصية في ضكء متغيرات الكاقع الخارجي اعتمادان عمى التحميؿ السكسيكلكجي 

في تفاعميا الثنائي لبنية ىذا الكاقع لمككناتيا الفكرية التأممية كمككناتيا المادية الطبيعية التي تيشكؿ 
 .(2001)العيسكم, .أحد العكامؿ البنائية لمشخصية

ىي انعكاس لعمـك الخبرات كالتجارب الفردية كاالجتماعية كالمعرفية كالنفسية كاإلدراكية  األنافيكية 
كالرمزية التي تشكمت عبر الزمف في البنية الحيكية لمشخصية في بيعدييا البيكلكجي كالكجداني أك ىي 

اإلحساس باألنسنة كالتمييز الفردم تبعان لمراتب كمراحؿ  إلىارةن أخرل قكل كجكدية دافعة بعب
كصؼه أخر  األناكمتغيرات الزمف كمتطمبات النمك المرتبطة بكؿ مرحمة كيمكف القكؿ بذلؾ بأف ىكية 

 بالتمكضع بمعنى الذات اليمدركة الكاعية لقديراتيا كتصكراتيا كمككنات كجكدىا كميو اآلني المتمثؿ
كالتفاعؿ مع منظكمة الكاقع , كالمستقبمي المتمثؿ في امتدادات رؤل الذات نحك ذلؾ البعيد الذم لـ 
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ينبثؽ بعد مف رحـ المجيكؿ مف خبلؿ التكقعات التي يضعيا الفرد لنفسو كاالتجاىات التي يسمكيا 
 .(2008)سعيد, ،تحقيقيا إلىكالغايات التي يسعى كاألىداؼ 

في مراحؿ تشكميا المختمفة بأبعاد قكة متفاكتة متباينة المنشأ سكاء أكانت في شكميا  األناكتتأثر ىكية 
البيكلكجي الحيكم أك في شكميا االجتماعي كالتصكرم فأسمكب الحياة كطبيعة النمط الثقافي السائد 

قؿ الشخصية كنكع البناء المعيارم القائـ كالخبرات كالتجارب االجتماعية كالفردية كيميا تسيـ في ص
رساء معالميا بشكؿو كاضح كثابت محصمة القكل المختمفة  األناكتشكؿ ىكية ، كبمكرت ىكيتيا كا 

المتمركزة في الشخصية التي تحدد كتحرؾ السمكؾ، فيي المسئكلة عف شكؿ كنمط تفاعؿ الفرد في 
نتماء كيتضح دكره مسمكو أتجاه ذاتو كاتجاه األخريف كفي ضكئيا يتبمكر أحساس الفرد بالمسؤكلية كاال

 .(2001كتنبثؽ رؤيتو مف تجميات الكاقع كالمستقبؿ. )العيسكم,

كتشكؿ اليكية عممية متكاصمة ال تتكقؼ عند حد كال تقتصر مككناتيا عمى بعد دكف أخر كىي عممية 
حتمية يمر بيا كؿ إنساف عمى اختبلؼ نسبي قد تتسع المسافة بيف طرفي في نجاح االنبثاؽ 

إلخفاؽ في ذلؾ كعميو يترتب اإلحساس باليكية ككعي الذات كجكدان كعدمان أك قكةن كالتشكؿ أك ا
كضعفان فيحدث بناء عمى ذلؾ التكيؼ االيجابي كالتماثؿ كاإلحساس بالخصكصية كالتمييز كاالنبثاؽ 

 .(2010)كفافي,  أك ما يناقض ذلؾ مف صراعات كأزمات كىك ما أسماه أريكسكف بػ )أزمة اليكية(

 حالة إلى العمكـ كجو عمى يشير حيث قة،المراى مرحمة في التغير كقمب محكر ىك اليكية كتشكؿ

 فػي المتمثػؿ ريػة ار كاالسػتم كالتماثػؿ الػداخمي، كالتػللؼ كالكحػدة بػالتفرد اإلحسػاس تتضػمف داخميػة
 كاالجتماعي الداخمي بالتماسؾ كاإلحساس كمستقبمو، كحاضره بماضيو بارتباطو الفرد إحساس

 : 36).2005،  انير الزى ) (كاحدة ككحدة بذاتو الفرد إحساس يف ممثبل

كاألشخاص ذكم اإلعاقة كذلؾ كغيرىـ مف أفراد المجتمع يخضعكف لمتغيراتو كمجرياتو كقكانينو 
الكمية مع اختبلؼ في طبيعة النظرة كشكؿ النمط التقييمي كنكع االعتبارات التي يسقطيا المجتمع 

لعبلئقي تيجاىىيـ كالسيما في عممية التكصيؼ افاعؿ الديناميكي عمييـ كتنعكس في طبيعة الت
المغكية التي يطمقيا المجتمع عند كصؼ  المفرداتكالتشخيص كاالقتناع بالقدرات المتجسدة في 

 األشخاص ذكم اإلعاقة.

في بنائيـ فإف مما يقتضيو  تسيـ كلما كانت ىذه العكامؿ مف األبعاد التي تؤثر في تشكيؿ اليكية ك 
االحتماؿ أف تتأثر بذلؾ ىكية األشخاص ذكم اإلعاقة بشكؿو سمبي انسجاما مع قكة التيارات الفكرية 

 كالممارسات المكقفية المكجية ضدىـ. 

المغكية كداللتيا فإنيا تتناظر مع ما تقدـ مف الحديث عف اليكية في  المفرداتكأما فيما يتعمؽ ب
حائيان تشترؾ في تككينو كالتأثر بو مختمؼ األبعاد يميان رمزيان االتعقيد كالتشعب بصفتيا نسقان حيكيان تفاع
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الفسيكلكجية السيككلكجية كالسيكسيكلجية كاالنثربكبكلجية كذلؾ بسبب متعمقاتو االرتباطية التجاذبية 
الثنائية كبفعؿ غاياتو البنائية كالتكاصمية القائمة عمى التشكيؿ كالتطكير كالتمكضع كبناء االتساؽ 

بشكؿ كبيرو  تسيـ اعية كالذىنية. كالمغة مف حيث ىي أسمكب تكاصمي تفاعمي شديد التعقيد االجتم
يحائي في تعزيز كبمكرة الفكر اإلنساني مف خبلؿ نظاـ التنميط كالتطبيع االجتماعي القائـ  كمباشر كا 

  ( 2006عمى خمؽ التصكرات كالمحسكسات بناءن عمى قكة األساليب الرمزية.)العجمي,

ف المغة ليست أالنظر إلييا مف منظكر المثير الذم يستدعي استجابةن ما, إذ يمكف القكؿ ىنا  كيمكف 
نما ىي بكتقة ليا تتشكؿ فييا كتنصير في قكالبيا فأبنية الكممات ىي  زان رمك  مجردة مف األفكار كا 

فان عميو بو متكق خاصان كؿ لفظ يستدعي معنا  فإفأكعية المعاني كتبعان لمقتضيات المفظ كالمعنى 
ف تستثير منسكبان مف المعاني المبلزمة  ليا في أف الكممات ال بد إكعميو ف( مقبكالن أك غير مقبكؿ )

في نشر معنى ما في األكساط االجتماعية إذا حدث االرتباط تسيـ ذىف المتمقي كما يمكف كذلؾ أف 
 .(1982،)عطية مة لوي يمكف معو أف تصبح ىذه الكممة بمثابة الس كبيف الكممة كمكصفيا عمى نح

المغكية في استدعاء معاني محددة كالمساىمة في تشكيميا  المفردات دكر كمف ىنا تأتي أىمية إبراز
كترسيخيا لدل السامع لتصبح في نياية المطاؼ محددان سمككيان لمفرد مف خبلؿ ما تثيره في ذاتو 

ف ىنا تأتي خطكرة الكممة في تشكمو في كجدانو مف تصكرات كانفعاالت كمعتقدات كم تسيـ ك 
كأىميتيا ككحدة لغكية تتصؿ بنسؽ بنيكم متكامؿ كجدانيان كعقميان كلعؿ ىذا ىك ما يفسر الغضب 

ألف  ،ا يتعرضكف كيقذفكف بكممات نابيةعندم ،الشديد كردكد الفعؿ العنيفة التي يسمكيا الكثيركف
نما في الداللة المعنكية التي تحمميا كالمتمثمة باإلىانة كىك  العبرة ىنا ليس في البنية المادية لمكممة كا 

ما ال تقبمو الكرامة اإلنسانية كفي ىذا السياؽ يأتي تحذير عمماء النفس كركاد البرمجة المغكية 
ذات الداللة كالمعنى السمبي في كصؼ التبلميذ كاألطفاؿ ألف  مفرداتكالعصبية مف استخداـ ال

طباعان متجانسان في ذىف المكصكؼ حتى لك اختمفت نسب طبيعة الكصؼ كالمسمى ال بد أف تترؾ ان
 .(2006،حدكث ذلؾ )عبيد

كعمى صعيد محصمة المفردات المغكية المتعمقة باإلعاقة التي تسرم في الكسط االجتماعي كتعكس 
يمكف الجـز أنيا تتضمف دالالت معنكية شديدة السمبية تجعؿ مف األشخاص  ،طبيعة الثقافة السائدة

كتـ كضعيـ في دكائر االستثناء كعدـ السكاء  ،كالطبيعيالمألكؼ ة شريحةن خارج أهطر ذكم اإلعاق
كجكد اإلحساس بالتغاير مع األخر بشكؿ سمبي كمف ىنا يمكف أف تبرز احتمالية  إلىكىك ما يفضي 

 المغكية الشائعة المفرداتعند األشخاص ذكم اإلعاقة كطبيعة  األناالعبلقة القائمة بيف ىكية 
ما  إلىمف تصكرات سمبية عف ذكاتيـ إضافة تسببو اعيان في نعتيـ ككصفيـ كتصنيفيـ كما اجتم
يحاء بدكنية كالعجزتؤدي طبيعة العبلقة القائمة بيف  لتبحث في ىذه الدراسة جاءت، لذا و مف إيعاز كا 
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 (سطينيفي مجتمعنا الفمفي كصفيـ  المغكية الشائعة المفرداتك  األنا)تشكيؿ ىكية ىذيف المتغيريف 
 ضمف سياقاتو الفكرية كالثقافية كاالجتماعية كالكاقعية.

 
 مشكمة الدراسة. 1.2

في كصؼ  ةالسمبي فردات كااللفاظ المغكية ذات الداللةسطيني العديد مف المفي المجتمع الفم تنتشر 
االشخاص ذكم االعاقة بشكؿ قد يحدث لدييـ استجابات سمبية عمى المستكل االنفعالي 

مكضكع تشكؿ ىكية االنا  اف كتبيف لمباحث، مما قد يؤثر عمى تشكؿ ىكية األنا لديو. يكاالجتماع
كؿ عاـ اما كعبلقتو بمتغيرات اخرل قد حظي بالبحث كاالىتماـ في المجاؿ النفسي كالتربكم بش

المفردات المغكية الشائعة مجتمعيا في كصؼ االشخاص ذكم االعاقة فقد تناكلتيا العديد مف الكرش 
منشكرات كالمؤتمرات الكطنية كاشارت الى خطكرة التاثير السمبي لبعض ىذه المفردات كاكصت كال

اما دراسة العبلقة بيف   ،. بيت لحـ( 2014)مؤتمر اإلعاقة كاإلعبلـ  بضركرة العمؿ عمى تصكيبيا
ة في في كصؼ االعاق متغيرم تشكؿ ىكية االنا كاالستجابة االنفعالية لممفردات المغكية المتعمقة

المفردات المستخدمة في كصؼ اإلعاقة  قد تتسع ك  .لباحثفمحدكدة حسب عمـ االمجتمع الفمسطيني 
( أك تضيؽ ، غير طبيعي، مسكيفلتصمح كصفا عمى كؿ شخص ذم إعاقة في كممة )عاجز

خبلؿ عمؿ الباحث مرشدا  كمف كتقتصر داللتيا عمى إعاقة بعينيا كما في كممة )ضرير، كسيح(.
يعايش  وأن كنفسيا كناشطا كميتما في قضايا كحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة إضافة إلىاجتماعيا 

 اىتمامو بدراسة ىذا المكضكع .  أتى  شخصا ذا إعاقةىذا الكاقع بصفتو 

تشػػكؿ ىكيػة األنػا بأبعادىػػا   بػيف عبلقػةإمكانيػػة كجػكد  فػي البحػث عػف  تتمحػكر مشػكمة ىػذه الدراسػػة 
مػػػا يتعرضػػػكف لػػػو مػػػف تمييػػػز ل اسػػػتجابتيـ االنفعاليػػػة  كبػػػيف  اإلعاقػػػةاألشػػػخاص ذكم  المختمفػػػة  لػػػدل

 المغكيػة التػي يسػتخدميا المجتمػع فػي كصػفيـ المفػرداتمػدلكالت  فػيمف تيميش كسػمبية  وكيستشعركن
نكعػان مػف األحسػاس باالشػمئزاز  قد تسبب في الداللة السمبية التي تتضمنيا كالتييشترؾ أغمبيا التي ك 

 تسعى لمحاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: كتحديدان  .شخاص ذكم اإلعاقةكعدـ الرضا عند األ

 مفػرداتلػدل األشػخاص ذكم اإلعاقػة كبػيف اسػتجابتيـ االنفعاليػة لم األنػاعبلقة بػيف تشػكؿ ىكيػة ال ما 
 في كصفيـ في المجتمع الفمسطيني ؟ المغكية الشائعة
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 اسئمة الدراسة . 3.1

لدل األشخاص المجتمع الفمسطيني في الشائعة المغكية  مفرداتفعالية لمستجابة االناال درجةما  .1
 ؟ذكم اإلعاقة 

 ؟لدل االشخاص ذكم اإلعاقة األناىكية  درجةما  .2
المغكية  لممفرداتاالنفعالية ستجابة الاىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات  .3

)نكع االعاقة، لمتغيرات  تبعان  ألشخاص ذكم اإلعاقةلدل ا في المجتمع الفمسطيني الشائعة
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، المؤىؿ العممي، سبب االعاقة، درجة 

 ؟ ، العمؿ(المدينةالصعكبة، 

لدل األشخاص ذكم اإلعاقة  األنا ىكيةمتكسطات  بيف ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية .4
الحالة االجتماعية، مكاف السكف، المؤىؿ العممي، )نكع االعاقة، الجنس، العمر، لمتغيرات  تبعان 

  ؟ ، العمؿ(المدينةسبب االعاقة، درجة الصعكبة، 

في المجتمع  الشائعةالمغكية ممفردات االنفعالية لاالستجابة  كبيف األنابيف ىكية  عبلقةالما  .5
 لدل األشخاص ذكم اإلعاقة ؟ الفمسطيني

 
  فرضيات الدراسة.4.1

 ستجابةاال بيف متكسطات (α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دال .1
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان  لممفرداتشخاص ذكم اإلعاقة لدل األ االنفعالية
  ..حركية( سمعية، بصرية، )إعاقةنكع اإلعاقة  لمتغير

الستجابة ا متكسطات بيف (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .2
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان  مفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة لم اإلنفعالية لدل

 .الجنسلمتغير 
الستجابة ا متكسطات بيف (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .3

الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان المغكية  لممفردات األشخاص ذكم اإلعاقة اإلنفعالية لدل
 لمتغير العمر.

  متكسطات بيف( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة لم الستجابة اإلنفعالية لدلا

 تبعان لمتغير الحالة االجتماعية.
 متكسطاتبيف  ( α ≤ 0.05ت داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذا .5
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المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة لم لدل الستجابة اإلنفعاليةا
 تبعان لمتغير مكاف السكف.

  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتلماألشخاص ذكم اإلعاقة  إلنفعالية لدلالستجابة اا

 تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.
  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .7

تمع تيجاىيـ المغكية الشائعة في المج مفرداتلماألشخاص ذكم اإلعاقة  لدل الستجابة اإلنفعاليةا
 .سبب االعاقةتبعان لمتغير 

  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .8
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتلم األشخاص ذكم اإلعاقة لدل الستجابة اإلنفعاليةا

 .المدينةتبعان لمتغير 
  متكسطاتبيف  (α ≤ 0.05مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند .9

المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتلماألشخاص ذكم اإلعاقة  لدل الستجابة اإلنفعاليةا
 .درجة الصعكبةتبعان لمتغير 

  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .10
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ  مفرداتلمشخاص ذكم اإلعاقة األ لدل الستجابة اإلنفعاليةا

 .المشاركة في سكؽ العمؿتبعان لمتغير 
تشكؿ   متكسطاتبيف  (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .11

 . نكع اإلعاقةتبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دال .12

 .الجنس تبعان لمتغير لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ   متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .13

 .العمر، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ   متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد  .14

 .الحالة االجتماعية، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ   متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .15

 .السكفمكاف عان لمتغير ، تب لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ   متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .16

 المؤىؿ العممي، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ  متكسطاتبيف  (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .17



7 
 

 .سبب االعاقة، تبعان لمتغير  األشخاص ذكم اإلعاقة لدل األنا ىكية
تشكؿ   متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .18

 .المدينة، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ   تمتكسطابيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .19

 .درجة الصعكبة، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
تشكؿ  متكسطاتبيف ( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .20

 .المشاركة في سكؽ العمؿ، تبعان لمتغير  لدل األشخاص ذكم اإلعاقة األنا ىكية
 المغكية الشائعة في المجتمع تجابة االنفعالية لممفرداتكاالس األناال تكجد عبلقة بيف ىكية  .21

 .لدل األشخاص ذكم اإلعاقةالفمسطيني 

 أىداؼ الدراسة. 5.1

 تحقيؽ األىداؼ اآلتية: إلى الدراسة تسعى ىذه

 في كصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة. الفمسطيني المجتمع الشائعة في استقصاء المفردات السمبية  .1
 نا لدل عينية مف األشخاص ذكم اإلعاقة . التعرؼ إلى درجة ىكية األ .2
اليكية لدل األشخاص ذكم اإلعاقة كتأثير المغة الكصفية التي تشكؿ بياف طبيعة العبلقة بيف  .3

 .يمارسيا المجتمع نحكىـ
تبعان لمتغيرات في تشكؿ اليكية  إذا كاف ىناؾ فركؽ حقيقية بيف األشخاص ذكم اإلعاقة فيما  معرفة  .4

جنس، العمر، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، المؤىؿ العممي، سبب االعاقة، درجة )نكع االعاقة، ال
 .، العمؿ(المدينةالصعكبة، 

 االستجابة االنفعاليةفي  إذا كاف ىناؾ فركؽ حقيقية بيف األشخاص ذكم اإلعاقة فيما  معرفة  .5
الحالة االجتماعية، مكاف لممفردات المغكية الشائعة تبعان لمتغيرات )نكع االعاقة، الجنس، العمر، 

 إلىشأنيا أف تفضي التي  ، العمؿ(المدينةالسكف، المؤىؿ العممي، سبب االعاقة، درجة الصعكبة، 
 .لكصؼ اإلعاقة االستجابة لممفردات المغكية الشائعة اجتماعيان  طبيعةاختبلؼ في 

 

 أىمية الدراسة. 6.1

 1.6.1. األىمية النظرية

عف  تسيـ في تقديـ معرفة نظريةقد عة المكضكع الذم تبحثو فيي ترجع أىمية الدراسة إلى طبي .1
مف بعد  ةكالمنطمق األنااالستجابات االنفعالية لممفردات الشائعة في المجتمع الفمسطيني كتشكؿ ىكية 

 إلىأف تصؿ  إلىجكىرم في النظر في الطبيعة اإلنسانية الكريمة التي تظؿ تأخذ بالنماء كاالرتقاء 
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كدىا فتستفيض الذات اإلنسانية بالطاقة الحيكية كالنقاء كاإليجابية كتعثر عمى معنى أسمي أشكاؿ كج
 .حقيقي لكينكنتو

عند األشخاص ذكم اإلعاقة  األناىكية تشكؿ العبلقة بيف تمثؿ محاكلة عممية لدراسة قد ك 
مممحان جديدان فإف مف المتكقع أف تضفي  ،في كصفيـ المغكية الشائعة لممفرداتاستجابتيـ االنفعالية ك 

لمصفكفة المعاناة التي يعايشيا األشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني كتحيؿ بالمسؤكلية 
في ذلؾ عمى عاتؽ أصحاب الشأف كالمعنييف مف األطر كالتنظيمات االجتماعية كالتعميمية كالثقافية 

 في ىذا المكضكع. تغييرا إيجابيا، التي يمكف أف تحدث في ذلؾ 
لؾ محاكلة لمفت النظر لخطكر الكممة كتأثيرىا إيجابيا أك سمبيا كقد تسيـ في عممية اإلثراء كىي كذ

المعرفي كالمعمكماتي في أم مف متغيرم الدراسة فتحقؽ شيئا مف فائدة ترجى في العممية البحثية كما 
كممو أنيا يمكف أف تككف نكاة لحركة بحثية ذات عبلقة بالمكضكع أك خطكة أكلى في طريؽ يست

ه عمى نحك مختمؼ خاصة خرل أك يتعمقكف في جكانبو كأبعادباحثكف آخركف بجزئيات كمتغيرات أ
 في ظؿ قمة الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع في حدكد عمـ الباحث

  
 ألىمية التطبيقية:  .2.6.1

ت التربكية ، كالعامميف في المجاالاألخصائييف النفسييف كاالجتماعييف تفيد نتائج ىذه الدراسة قد 
كاالستجابات  األنافي تشكؿ  كذلؾ بما تقدمو مف نتائج قد تساعد عمى معرفة عبلقة بعض المتغيرات

عزز االتجاه اإليجابي في عممية التفاعؿ ، بشكؿ قد ياالنفعالية لممفردات الشائعة في المجتمع
 .االجتماعي كمحاربة النمطية في طريقة النظر كالتعاطي مع قضايا اإلعاقة

ت الشائعة التي يكصؼ ادكاالستجابات االنفعالية لممفر  األناأبعاد محددة في تشكؿ تركز عمى ككذلؾ 
تشكؿ كتتناكؿ عدد مف المتغيرات اليامة التي قد يككف ليا تأثيرىا الكامؿ عمى عاقة، بيا ذكم اال

 .األناىكية 

 
 حدود الدراسة. 7.1

 .ذكم االعاقة في فمسطيفبشرم : مجتمع محدد  .4

فػػي ثػػبلث محافظػػات مػػف الضػػفة الغربيػػة ) بيػػت لحػػـ، راـ اهلل، المنطقػػة الجغرافيػػة حػػدد مكػػاني : م .2
 .الخميؿ( في فمسطيف

  .2146العاـ محدد زماني : إجراء الدراسة في  .3
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 .محدد إجرائي: أدكات الدراسة مف حيث صدقيا كثباتيا .4

 حدكد مفاىيمية: المفاىيـ كالمصطمحات في الدراسة. .5

 
  اإلجرائية لمدراسةو  النظرية تالمصطمحا. 8.1

 المغوية: المفردات .1.8.1

يختمؼ معناىا مجتمعة عف مجمكع معناىا  مفرداتاصطبلحان: "مجمكعة مف ال المغكية المفردات
 (.2004،مجمع المغة العربية) منفردة"

فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني لكصػػؼ األشػػخاص  الشػػائعةالمفػػردات الكصػػفية  إلػػىيشػػير ىػػذا المصػػطمح ك  
مػػا يسػػتخدـ ككصػػؼو  المفػػردات اقػػة كالتعبيػػر عػػف طبيعػػة االتجاىػػات المرتبطػػة بيػػـ كمػػف ىػػذهذكم اإلع

عػػاـ لكػػؿ أنػػكاع اإلعاقػػات مػػف قبيػػؿ عػػاجز غيػػر عػػادم غيػػر سػػكم معػػاؽ ذك احتيػػاج خػػاص كغيرىػػا 
أعمػػى كغيرىػػا ممػػا يتصػػؿ  أك ضػػرير أك كمنيػػا مػػا يكػػكف مخصكصػػان بإعاقػػة معينػػة مػػف قبيػػؿ كفيػػؼ

 باإلعاقة البصرية.
 : (Response Emotionاالنفعالية : ) ةالستجابا

تعد مف بيف العناصر الميمة لحالة التفاعؿ المستمر بيف الفرد كالبيئة الخارجية ككذلؾ مدة تأثير 
سمكؾ اآلخريف، كتحدد ىذه االستجابات برد عمى كؿ تغيير ميـ يحدث في البيئة كالتفاعؿ معيا، مما 

الت المختمفة منيا تبعث فينا الفرح كالبيجة كتارةن اخرل الخكؼ جعؿ اف تمتمئ حياة الفرد باالنفعا
كالحزف كالغضب كالبكاء كجميعيا خبرات انفعالية يتعايش معيا الفرد، "كاالنفعاالت تعتبر بمثابة 
استجابات لمثيرات معينة قد تككف انفعاالت حادة كتسمى )بالحاالت االنفعالية( كقد تككف انفعاالت 

الحاالت الكجدانية( كال يكجد حد فاصؿ بيف االثنيف كغالبان ما تكتشؼ ىاتاف معتدلة كتسمى )ب
 (.121: 1983كماؿ،الحالتاف لدل الفرد مف خبلؿ سمككو أك كظائفو الفسيكلكجية")

 الدرجة بأنيا : إجرائيااالستجابة االنفعالية لممفردات الشائعة في المجتمع الفمسطيني  الباحث عرؼيك 
 المستخدمة الغراض الدراسة.  االستبانة فيلشخص ذكم االعاقة ا عمييا يحصؿ التي

 

 :األناىوية  :األناىوية . 2.8.1 

كتعرؼ عمى أنيا حالة نفسية داخمية تتضمف إحساس الفرد بالفردية كالتللؼ الداخمي كالتماثؿ  
التماسؾ كاالستمرارية ممثبلن بإحساس الفرد بارتباط ماضيو كحاضره كمستقبمية كأخيرا اإلحساس ب
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االجتماعي ممثبلن في االرتباط بالمثؿ االجتماعية كالشعكر بالدعـ االجتماعي الناتج عف ىذا 
 .(3: 2001،الغامدم)االرتباط

 فيالشخص ذكم االعاقة  عمييا يحصؿ التي الدرجة بأنيا : إجرائيا األنا ىكية الباحث عرؼيك 
 لدراسة. المستخدـ الغراض ا المختمفة بأبعاده األنا ىكية مقياس

 األشخاص ذوي اإلعاقة: .1.8.1
 مع التعامؿ لدل قد تمنعيـ حسية، أك ذىنية أك عقمية أك بدنية األجؿ طكيمة لدييـ صعكبات مف كؿ  

) اتفاقية  اآلخريف مع المساكاة قدـ عمى المجتمع في كفعالة بصكرة كاممة المشاركة مف الحكاجز مختمؼ
 ( .3: 2116األمـ المتحدة لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة،

بعجػػز كمػػي أك جزئػػي خمقػػي أك غيػػر خمقػػي كبشػػكؿ مسػػتقر فػػي أم مػػف  كف ص  المصػػاباشػػخىػػك االك 
المػػػدل الػػػذم يحػػػد مػػػف امكانيػػػة تمبيػػػة متطمبػػػات  إلػػػىحكاسػػػو أك قدرتػػػو الجسػػػدية أك النفسػػػية أك العقميػػػة 

 ،4رقػػـ قػػانكف حقػػكؽ المعػػكقيف الفمسػػطيني ).  مػػف غيػػر المعػػكقيف أمثالػػوالعاديػػة فػػي ظػػركؼ  ـحيػػاتي
  .(1999الصادر عاـ 

 
 

 
 



 
 

 

 

 يػؿ الثانػالفص

 السابقة والدراسات النظرية الخمفية. 2

 النظري اإلطار 1.2  

 الدراسات السابقة. 2.2

 الدراسات العربية .1.2.2 

 .الدراسات االجنبية 2.2.2

 تعميؽ عمى الدراسات السابقة .  3.2 
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 الفصؿ الثاني

 سابقةاالطار النظري والدراسات ال .2

 اإلطار النظري.  1.2 

 : األناىوية  .1.1.2

تككيف  إلىكااليدكلكجية بالنسبة  ،كاالجتماعية ،الكجدانية ،في أبعادىا المختمفة األناتمثؿ مسألة ىكية 
كبالنسبة لبناء الكعي الفردم كالجماعي في الكقت نفسو نسقاى بنيكيان شديد التعقيد في  ،كتنمية الفرد

كالسيما الخصكصية الكجكدية لمفرد  ،كفي طبيعة العكامؿ المشكمة لكينكنتو ،كمعالموتككينو كانبثاقو 
إحداث التغاير مع اآلخر  إلىكالتي تفضي  ،المنضكية عمى أبعاد كينكنتو المتعددة المميزة لو عف غيره

كالتطبيع ككذلؾ المحددات الثقافية في سياقاتيا االجتماعية كالثقافية المتمحكرة في عمميات التأطير 
 .خبلت الذىنية التي يشربيا الفرد مف مجتمعواكبناء األفكار كالمفاىيـ كالمتد

عمى البؤرة  إلىاجتماعي في األساس كىك مفيـك يحيؿ  -ىي ىكية ذات بعد سيكك األناكىكية 
المركزية لمشخصية الفردية، كىي بؤرة تتككف مف مككنات سيككلكجيا كسيسيكلكجيا، بصفتيا تخصيصان 

عا مف خصكصية الخمفية الثقافية كالحضارية التي تغذم مقكمات البنية الذىنية كمكيفات التجربة ناب
الكجكدية الداعية بشركط انتمائيا التاريخي كالحضارم، سكاء كانت ىذه التجربة فردية أك جماعية، 

 .(229: 2008 ،خاصة أك مشتركة )سعيد

إحساس الشاب بالضياع في مجتمع ال يساعده في أف اليكية تنشأ مف خبلؿ  إلىكيشير بكؿ جكدماف 
فيـ مف ىك؟ كال لتحديد دكره في الحياة كال يكفر لو فرصاى يمكف أف تعينو في اإلحساس بقيمو 

( كىي مف كجية نظر الفكر اإلسبلمي مأخكذة مف )ىك( بمعنى 95 :1984االجتماعية )الحجازم ,
 .( 6: 2000يا عف غيره )محمد، فيي كبصمة اإلنساف يميزه ب ،جكىر الشيء كحقيقتو

 : إف تحديػػػػػػػد اليكيػػػػػػػة يشػػػػػػػمؿ عمػػػػػػػى مجػػػػػػػاليف أساسػػػػػػػييف ىمػػػػػػػا)6: 2008) الغامػػػػػػػدم، يػػػػػػػرل  ك
تتحدد مف خبلؿ األيدلكجيات كالمعتقدات  : ( Ideological Ego ldentity) األيدلكجية األناىكية  -أ

 .لسياسية كالمينية كفمسفة الحياةالتي يحدىا الفرد لنفسو كتشمؿ أربع مجاالت ىي المعتقدات الدينية كا
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كتتحدد مف  : Interpersonal Ego Identity ) االجتماعية أك العبلقات االجتماعية األناىكية  -ب
خبلؿ اختيارات الفرد في مجاالت ىي الصداقة ، طريقة االنسجاـ اك الترقية ، الدكر لجنسي ، كالعبلقة 

 .((Erikson,1968,p:231بالجنس األخر 

 آلخركفا يحمميا التي الصكرة كمع الذات مع كالتطابؽ باالستمرارية اإلحساس " بأنيا اريكسكف عرفيا
  : Dignan , 1970 ) .539)الشخص عف

( أنيا تحدد الفرد لمف ىك بحيث تككف تكقعاتو المستقبمية امتدادان 333: 1997مرسي ،كيعرفيا )
ا يتكقعو مستقببلن اتصاالن ذا معنى مع كاستمرار لخبرات الماضي كتككف خبرات الماضي متصمة بم

 الشعكر بأنو قادر عمى العمؿ كشخص منفرد دكف انغبلؽ في العبلقة مع األخر. 

كىي شعكر الشخص بأنو نفسو، نتيجة اتساؽ مشاعره كاستمرارية أىدافو كمقاصده كتسمسؿ ذكرياتو 
 .(16: 2001،)عيسكم  .كاتصاؿ ماضيو بحاضره كمستقبمو

مف ركاد التفاعمية الرمزية كيعرفيا :George H. Mead (1863-1931) ربرت ميدجكرج ىيعد ك   
بأنيا كحدة أك كتمة ذات عبلقة ضيقة مع حاالت اجتماعية حيث يجد الفرد نفسو في حالة اندماج 

التفاعؿ االجتماعي في تككيف اليكية.  إلىكسط ىذا المجتمع الذم ينتمي إليو. فيك يكلي اىتماما كبيرا 
كاليكية ىي عبلقتو بالجماعة  ((codeيمكف لمفرد عف طريقيا أف يعرؼ نفسو في الشيفرةالتي 

تمؾ الجماعة.  إلىاالجتماعية التي ينتمي إلييا، كعف طريقيا يتعرؼ عميو اآلخركف )باعتباره منتميا 
لحظة ف اليكية تمثؿ نسقان حيكيان يتضمف جكانب الكعي الشعكرم لمذات في أ إلى التكصؿكىكذا يمكف 

معينة مف تفاعبلت الفرد التي تمكنو مف ضبط عبلقاتو بذاتو كبالمكضكعات الخارجية سكاء كانت 
 .(257: 1988)الجرجاني ،اجتماعية أك غير اجتماعية كىيكمتيا عمى ضكء ذلؾ 

كيعتبر )اريكسكف( رائد البحث في مكضكع اليكية كالمتعمقات المنبثقة عنو كالمتصمة بو كالمشكمة لو 
ادىا المختمفة كمنطمقاتيا المتعددة ذاتية المنشأ التي تشكؿ في جكىرىا بعدان حيكيان تشترؾ في بأبع

بعاد كمعامبلت كاقعية كافتراضية متنكعة بحيث تشكؿ في مجمميا بؤرة أالتأثير عميو بشكؿ تعاقبي كفؽ 
متغيرات الكاقع صراع حاسمة تظؿ إمكانية تجاكزىا بنجاح تخضع لقكانيف االحتماؿ المنطقي تبعان ل

 (8:  1996) الشامي،االجتماعي كالنفسي كالبيكلكجي
 :األنانظرة أريكسوف لفيـ . 2.1.2

تمثؿ نظرية أريكسكف في النمك النفسي كاالجتماعي رؤيةن جديدةن كخركجان عف القاعدة الفركيدية في فيـ 
ة أكثر تفاؤالن كتفاعبلن مع الطبيعة اإلنسانية كتفسير دكافعيا كمحركات سمككيا فيي تأتي برؤية جديد

 إلىالطبيعة اإلنسانية أخرجت ىذه الطبيعة مف الحتمية البيكلكجية المتمثمة في أليك كحتمية )المبيدك( 
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أفؽ أكثر رحابة اتسعت فيو مساحة األبعاد االجتماعية كالنفسية كالفكرية كذلؾ مف خبلؿ افتراضو لسير 
 .(1980)فركيد،  العكامؿ االجتماعية في تشكيؿ النمكالنمك تبعان لمبدأ التطكر المؤكد لتأثير 

كعمى ىذا األساس يرل أريكسكف النمك كعممية تطكرية ناتجة عف التفاعؿ بيف األساسيف البيكلكجي  
 .(2008، كاالجتماعي كما يثمر عنو مف نمك شخصي )الغامدم

الجكانب التي يشمميا ىذا بدكف بعض  اريكسكف الميبيدك في البناء األساسي لنظريتو كلكف ضمفكقد 
المفيكـ كتشابو مع فركيد في احتفاظو بأىمية الدافع الفطرم كلكنو لـ يكافؽ فركيد في اىتمامو الزائد 

  ( :272  1998عبد الرحمف، )دكف الجانب المتعقؿ بالجانب الفكضكم في الشخصية )اليك(

بكظائفو كىي بنية مستقمة لمشخصية  أساسان لمسمكؾ اإلنساني كلقياـ اإلنساف األنااعتبر اريكسكف ك 
  (.164: 1991ر،جاب) كأدائيا لـ ينشأ لتجنب الصراع بيف اليك كمطالب المجتمع األناظائؼ فك 

 ،فاؽ كؿ مف أريكسكف كفركيد عمى أىمية الدكافع لدل األطفاؿ في تشكيؿ سمككيـتكعمى الرغـ مف إ
التأثير  إلىكافع كالعكامؿ البيئية ىك الذم يؤدم إال أف نظرية أريكسكف ترل بأف الصراع ما بيف تمؾ الد

كذلؾ لعدـ قبكلو بمبدأ حفظ التكازف كتخفيؼ الضغط النفسي  ،كعمى تطكرىا ،عمى مككنات الشخصية
 (.1982، )منصكر تيدؼ لتفسير حدكث عممية التطكر

يمة النمائية اريكسكف ثماني مراحؿ لمنمك النفسي االجتماعي ككؿ مرحمة تسمى استنادنا لمميضع ك   
)الحاجة النمائية( المسيطرة كتككف مركز الصراع في ذلؾ الكقت كفي كؿ منيا مكاجية مباشرة مع 
البيئة كبكؿ كاحدة منيا صراع بيف أسمكب تكيفي حسف كأسمكب تكيفي سيء لمتعامؿ حيف المكاجية 

  .(120 :1997 ،بيف الثقة كعدـ الثقة )القذافي

و لطبيعة الصراعات النفسية الجنسية فقد كاف فركيد يطمح في أف كىك يختمؼ عف فركيد في رؤيت
بعض األمراض  إلىيكشؼ عف الحياة الفعمية البلشعكرية كاف يفسر كيؼ تؤدم الصدمة المبكرة 

النفسية في الرشد ككاف يرل أف الفرد إذا ترؾ لغرائزه سكؼ يتعرض لمفناء االجتماعي كعمى العكس 
النفسية  الظركؼقدرة اإلنساف عمى االنتصار عمى  إلىفي لفت النظر مف ذلؾ كانت ميمة اريكسكف 

نمكه كسيادتو  إلىف كؿ أزمة شخصية كاجتماعية تمثؿ تحدينا، بالنسبة لئلنساف كتؤدم أاالجتماعية ك 
 .166) : 1991كسيطرتو عمى العالـ )جابر

بكؿ لؤلزمة أك المشكمة حؿ مق إلىكما يرل أف تحقيؽ الذات يحدث فقط بعد تمكف الفرد مف الكصكؿ 
كتعتبر ىذه النظرية مف النظريات النفسية الدينامية  ،النفسية االجتماعية األساسية التي يكاجييا الفرد 

كقد بنى ، حيث تتناكؿ الدكافع الحيكية كاالنفعالية كطرؽ التكفيؽ بينيا كبيف متطمبات البيئة االجتماعية 
سي التي كاف قد حددىا فركيد ككازل أريكسكف بيف مراحؿ أريكسكف نظريتو عمى مبادئ التحميؿ النف

 .(2003،  أبك جادك)الجنسي التي قدميا فركيد.  –النمك النفسي 
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لىكتككف الشخصية عمى نسؽ نمك الجنيف حيث يتك  األناكقد تناكؿ أريكسكف في نظريتو مراحؿ نمك   ا 
مبلن في النياية كبنفس الطريقة ظيكر أعضاء معينة مف الجسـ في أكقات محددة ثـ يتككف الطفؿ كا

تنمك شخصية الفرد كيسير نمكىا حسب مخطط نمك حيث تنمك مككناتيا في تتابع كمراحؿ تككف في 
 (.227 : 2003النياية الشخصية ككؿ )أحمد 

 

 المراحؿ النفسية واالجتماعية لمنمو:. 3.1.2

كاالجتماعية حيث بالنسبة  لقد ركز اريكسكف عمى البعد االجتماعي في المراحؿ النمك النفسية
ألريكسكف يحدث تطكر اجتماعي نفسي يحاكؿ الطفؿ فيـ ككيفية االرتباط باآلخريف. كقد أكضح 

كتنطكم ، ف كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك النفسي االجتماعي تنطكم عمى صراعات كأزمات أاريكسكف ب
 (.2007) ابك غزالة، عمى أزمة ىكية خاصة بيا

ىناؾ متطمبات بيئية جديدة تغرس عناصر كمككنات انفعالية سمبية أك ايجابية ف أحيث يرل اريكسكف  
ك االيجابية كبلىما مندمجيف أف العناصر االنفعالية السمبية أخبلؿ مراحؿ نمك الشخصية  كتطكرىا، 

 .(1997، حد ما في الشخص المكجكد )أبك عيطة إلى

 
 مراحؿ النمو عند اريكسوف:. 4.1.2

  Trust Vs Miscastلثقة مقابؿ الريبة المرحمة األولى: ا

االزدكاجية االنفعالية لمثقة مقابؿ عدـ الثقة تمثؿ االعتبار الرئيسي لممرحمة األكلى كالتي تقابؿ المرحمة 
خذ كؿ شيء كاالحتفاظ بو عف طريؽ أفالسمكؾ األساسي في ىذه المرحمة ىك  فركيد،الشبقية لدل 

خبرات المركزة عمى الفـ يتطكر مف خبلؿ عبلقتو باألـ أك مف الفـ. تعتبر ىذه المرحمة مركب مف ال
يقـك بتقديـ الخدمة لو، فاالتجاه النفسي االجتماعي الجكىرم الذم يجب تعممو في ىذه المرحمة ىك ما 

 . (1985) ابراىيـ ، إذا كاف الكاحد يستطيع الثقة في العالـ أـ ال

ذم يجده في الرحـ كلذا يبقى لفترة طكيمة معتمدان الطفؿ الرضيع عند كالدتو يحـر مف االىتماـ الك 
الكالدية كخاصة )األـ( بالدؼء العاطفي  كتتصؼ المعاممةبالكامؿ عمى اآلخريف في الرعاية كالحماية 

شباع حاجاتو الفسيكلكجية  الخ( كحاجاتو النفسية بشكؿ مناسب،  كالحماية.، )كالغذاءكالمحبة كا 
 (.2005)ميممر، عاطفية قكية ما بيف األـ كطفمياالحفاظ عمى عبلقة  إلىباإلضافة 
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كالطفؿ عبلقة باردة عاطفيان أك تقكـ عمى الرفض  األـ(أما إذا كانت العبلقة بيف الكالديف )كخاصة  
كالتيديد كالتخكيؼ كالحرماف مف اإلشباع الحسي كالفسيكلكجي كالعاطفي فانو ستتطكر لدل الطفؿ 

 (.1996كالحديدم ,  )الخطيب ؾ بنفسو كاآلخريف كالعالـ مف حكلومشاعر السمبية مف عدـ الثقة كالش

 في المستقبؿ نتيجة عدـ الثقة تتمثؿ:  الشخصية عند الطفؿتطكر  المشكبلت في

 باألماف..  الخكؼ كالقمؽ كعدـ الشعكر  1

 اآلخريف.. الشؾ كالريبة المرضية في أثناء التعامؿ مع  2

 ات.القرار . التردد كالعجز في اتخاذ  3

 االجتماعي.. العزلة كاالنطكاء  4

 الذات.. العدكانية أك العجز عف تككيد  5

 سنكات(3-2المرحمة الثانية: االستقبللية مقابؿ الخجؿ كالشؾ )

إف اكتساب اإلحساس بالثقة يييئ الكتساب اإلحساس باالستقبلؿ الذاتي كضبط الذات كىذه الفترة 
كفي ىذه   ،فركيد كىي تستغرؽ السنة الثانية كالثالثة مف الحياةتتطابؽ كتتفؽ مع المرحمة الشرجية عند 

المرحمة مف التطكر النفسي االجتماعي ينتقؿ الطفؿ مف االعتماد الكمي عمى األـ ليطكر ذاتيتو 
المستقمة كيتصؼ نمك الطفؿ في ىذه المرحمة بتطكر قدراتو الحركية كالعقمية كاالستكشافية، كيبدأ 

 (.1997أبك عيطة ، )،1985، براىيـ)إباالستقبلؿ الذاتي

كالسمككية المترتبة عمى أزمة النمك في مرحمة تعمـ االستقبللية  الشخصية كالنفسيةتطكر  المشكبلت في
 :(.1990، )جابركالشؾمقابؿ الخجؿ 

 . الخجؿ كاالنطكاء االجتماعي  1

 . الشعكر بالدكنية كالنقص  2

 آلخريف . االعتمادية العاطفية عمى الكالديف كا 3

 . الشؾ كفقداف الثقة بالنفس 4

 الصحية.. التأخر في اكتساب العادات  5

 كاالكتشاؼ.. التأخر في إتقاف الميارات الحركية البلزمة لمعب 6

 كالمغكية.. التأخر في نمك القدرات العقمية كاإلدراكية كالحسية  7

 .اإلىماؿ. التعرض لمحكادث كاإلصابات بسبب  8
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 :سنكاتInitiative Vs. Guilt (3-5 )بالذنب الشعكر  المبادرة مقابؿ الثالثة:المرحمة 

يرل اريكسكف في ىذه المرحمة اف األطفاؿ يصبحكا حيكييف كنشيطيف في بيئتيـ يقكمكف بأداء مياـ 
لذا  اإلقحاميفكميارات جديدة إما صيغتيـ االجتماعية المسيطرة فيي األسمكب أك الطريقة التطفمية أك 

بيـ الستقبللية كحكـ ذاتي معقكؿ في المرحمة السابقة يككف في مقدكرىـ تكجيو تصرفاتيـ فيـ باكتسا
 إلىالشئكف الجنسية كلكف  إلىكأنشطتيـ تجاه أىداؼ كانجازات معينة، ففضكليـ كتطفميـ ال يمتد فقط 

دا كما في ىذه المرحمة يككف استخداـ الطفؿ لمغة يصبح مقبكال كجيك عدد مف االىتمامات الحياتية. 
أنيـ يبدؤكف في تخيؿ أنفسيـ كقد نمك كارتبطكا أك تقمصكا شخصيات أكلئؾ األشخاص الذيف يعممكف 

 . (1990، )جابرمعيـ كيعجبكف بيـ كالمدرسيف أك يفيمكنيـ كاألبكيف

 ( Industry Vs. Inferiority )المرحمة الرابعة: المثابرة مقابؿ النقص

نو في مرحمة الكمكف ىناؾ أل فركيد حيث يكافؽ اريكسكف عمى ىذه المرحمة تقابؿ مرحمة الكمكف لد
خصائص تخيمية كعاطفية معينة مف السنكات المبكرة تخفت كتنطفئ، لذا فالطفؿ يصبح متحرران فيركز 
عمى التعمـ كالذم يتككف مف طاقتو الخاصة التي تشكؿ سمة الكفاح كالنضاؿ الذم يظير خبلؿ دكرة 

حيث يقكـ  األنا إلىبلؿ سنكات المدرسة، التركيز يتحكؿ بقكة مف اليك الحياة كيمر بأزمة خاصة خ
تبقى قكية فقط مف خبلؿ  األناالطفؿ بتطبيؽ الحكافز لمتحقيؽ أىداؼ مقبكلة كمحددة، كمع كؿ ىذا ف

التفاعؿ مع المؤسسات الثقافية، كفي ىذا الكقت يتدخؿ المجتمع بأسمكب رسمي ليطكر طاقات 
  .(1980) فركيد، سنة( 12-6بلؿ سني المدرسة )كاستعدادات الطفؿ، خ

 مقابؿ عدـ كضكح الدكر: األناالمرحمة الخامسة: ىكية 

عامان( كىي عند اريكسكف مرحمة  18 -12كىي تقابؿ المرحمة التناسمية عند فركيد  كتمتد مف عمر )
ارف الكاحد كيؼ ف يقأتتطمب  األناف عممية تشكيؿ إمقابؿ عدـ كضكح الدكر أك تشكشو  األناتشكيؿ 

ىي  األناف ىكية إينظر لنفسو مع تكقعات اآلخريف الميميف كالمؤثريف في كيفية تككينو أك كيانو، 
كاستمرارية لمعنى كقيمة الكاحد  األناف ىناؾ ذاتية كاستمرارية لطرؼ تركيب كتنظيـ أالكعي بحقيقة 

ف يحؿ صراعاتو عف أة تتيح لمكاحد ينتج عنيا معنى لمفردية المتماسك األنابالنسبة لآلخريف، ىكية 
طريؽ التكافؽ كالتكي، المراىقكف يجب اف يجيبكا عمى التساؤؿ )مف أككف ( برضى كقناعة ، أما إذا 

 .(1996)بغدادم، فشمكا في ذلؾ فيـ سكؼ يعانكف مف تشكش الدكر كعدـ كضكحو

د اليكية عممية كجية نظر اريكسكف مف أف عممية تحدي إلى( 1991)إسماعيؿ ،كفي ىذا يشير 
كجكد أربع كت ديناميكية تتكقؼ نتيجتيا عمى شكؿ كنكع العكامؿ المتعمقة بالماضي كالحاضر كالمستقبؿ

 :جكانب رئيسية لئلحساس باليكية مف كجيو نظر اريكسكف كىي
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 :Individuationالفردية . أ
 .كتعني التشخص أك إدراؾ ككعي الفرد بذاتو كشخص لو استقبللو الذاتي

 :Wholenessالتكامؿ  . ب
ال شؾ في أف البناء النفسي يشتمؿ عمى الكثير مف المتناقضات، كلتحقيؽ التكيؼ كالنمك 
السكم فانو ال بد مف خمؽ كحدة كمية مف ىذه العناصر رغـ تناقض بعضيا، كذلؾ مف خبلؿ 
خفض حدة التناقض كقبكليا كسمة كاقعية كبمعنى آخر فإف الكمية تعني إحساس الفرد 

داخمي لمصكر المتناقضة التي يككنيا الفرد عف ذاتو، كينتج مثؿ ىذا اإلحساس عف بالتكامؿ ال
كالتي تناضؿ لتحقيؽ التكامؿ رغـ التناقضات المختمفة، كبالتالي يتحقؽ االنسجاـ  األناعمميات 

 .( 1998الرحمف،عبد )الداخمي كمما تقدـ الفرد في النمك
 :Sameness and Continuityالتماثؿ واالستمرارية   . ج

ف ىذه العممية تتطمب ثبات السمات األساسية الماضية ثباتا غير إكما يتضح مف العنكاف ف
إنيا عممية تتضمف التطكر  .جامد يضمف التطكر كاالستمرارية كاستيعاب الخبرات الحاضرة

كارتباط الماضي بالحاضر المميد لممستقبؿ، بحيث يشعر الفرد أف الحياة التي يعيشيا مبلئمة 
 .نو يسير في اتجاه لو معنى بالنسبة لولو كأ

 : Social Solidarityالتماسؾ االجتماعي  . د
ىك إحساس الفرد الداخمي القيـ السائدة في مجتمعو كتمسكو بيا ككعيو بدعـ المجتمع لو 

انيا بمعنى آخر إدراؾ ككعي الفرد بكيانو كفرد في مجتمع يستمد منو  ،لتحقيؽ ىذا التماسؾ
 .قيمو كدعمو

 األلفة مقابؿ العزلة: –ة السادسةالمرحم

عامان( كخبلؿ ىذه الفترة يكجو الراشدكف أنفسيـ عادة نحك إتقانيـ  34 إلى 20تمتد ىذه الفترة مف سف )
ف الشخص في ىذه الفترة مستعد استعدادان حقيقيان ألعمؿ أك مينة كنحك االستقرار، كيرل اريكسكف 

كقبؿ ىذا كاف سمكؾ الشخص الجنسي مدفكعان بالبحث  لؤللفة االجتماعية كاالرتباط مع شخص. أخر،
ف اكتساب اإلحساس باليكية الشخصية باالنغماس في عمؿ منتج يميز ىذه أغير  األناعف ىكية 

 .تككيف بيف شخصي جديد قطباه األلفة مف ناحية كالعزلة مف ناحية أخرل إلىالمرحمة كيؤدم 

 :اإلنتاجية مقابؿ الرككد –المرحمة السابعة

نو اإلنتاجية مقابؿ الرككد كالعقـ، كيعتبر أعاما( كتضـ ما يصفو اريكسكف عمى  65-35تد مف )تم
الشخص منتجان حيف يبدأ في االىتماـ بالصالح العاـ لمجيؿ التالي، كحيف ييتـ المجتمع الذم يعيش فيو 

تطمب التصدم ذلؾ الجيؿ كيعمؿ يرل اريكسكف انو ينبغي عمى كؿ راشد إما اف يتقبؿ التحدم الذم ي
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لمسئكليو تحسيف األدكات كالكسائؿ التي تحافظ عمى الثقافة كالتي تطكرىا أك اف يرفض ىذا، كىذا 
 االقتناع يقكـ عمى اعتقاد اريكسكف باف النمك المتطكر جعؿ اإلنساف حيكانا معممان كمتعممان.

 مقابؿ اليأس: األناتكامؿ  –المرحمة الثامنة 

كىك زمف تكتنفو كثير مف المطالب كالتكقعات كذلؾ بسبب تدىكر القكة ىي مرحمة بداية الشيخكخة، 
تككيف  إلىالجسمية كالصحة، كالتقاعد كنقصاف الدخؿ كمكت الزكج كاألصدقاء المقربيف كالحاجة 

ال تتميز  ةف ىذه المرحمة األخيرة مف الشدأكيرل اريكسكف   ،ركابط جديدة مع جماعة الفرد العمرية
 (.2001،)المجنكني األناكؿ المراحؿ السابقة لنمك تجمع ببؿ  ،اجتماعية جديدة بظيكر أزمة نفسية

 كبناءن عمى ما تقدـ فانو يمكف تمخيص افتراضات اريكسكف حكؿ تشكؿ اليكية فيما يمي:

يمثؿ تشكؿ اليكية أزمة النمك في مرحمة المراىقة، أم أنيا قمب التغير في ىذه المرحمة، إال أف . أ
تشكميا في المراحؿ السابقة أك البلحقة، فيذا التشكؿ كظيفة مدل الحياة. ذلؾ أف ذلؾ ال يعني عدـ 

تكحديات في مرحمة الطفكلة ىي أساس تشكؿ اليكية في المراىقة، كما أنيا قابمة لمتطكر في مرحمة 
 .( 2005)زىراف،الرشد
فاعؿ لما يناسبيـ يبدأ تشكؿ اليكية بظيكر أزمة اليكية كالمتمثؿ في مرحمة مف البحث النشط كال . ب

مف ادكار كقيـ كاختبارىا كتجريبيا، كيسمح المجتمع بيذه الفترة مف التعميؽ المختمط، كتستمر عممية 
 .النضج باالختيار مف بيف ىذه القيـ كاألدكار كااللتزاـ بيا

فتكحدات الطفكلة  درجة كبيرة عمى حؿ أزمات النمك السابقة ليا.  إلىيعتمد حؿ أزمة اليكية . ج
 .اتيا يمثؿ كاحدا مف األساسات الميمة لتشكؿ اليكية كطبيعة ىذا التشكؿكخبر 
 .يتأثر تشكؿ اليكية بعدد مف العكامؿ تشمؿ العكامؿ الشخصية كاالجتماعية كالبيكلكجية. د
 .اليكية ذات أبعاد متعددة تشمؿ األبعاد الدينية كسياسية كمينية كجنسية كاجتماعية. ق
  :السمات النشطة منيايرتبط تحقيؽ اليكية بمجمكعة مف  . ك

كالذم  االستمرارية إحساس الفرد في آف كاحد بكؿ مف التماثؿ ماضيو كحاضره كمستقبمو.  .1
يعني دمج التكحدات السابقة مع الخبرات الحاضرة لتككيف كحدة جديدة تتضمف تأكيد بعض 

ىماؿ أخرل في الذات فو عف بيف ذات الشخص الخاصة كذاتو العامة، بيف ما يعر   .الجكانب كا 
  .تحقيؽ التكاممية نفسو كما يعرفو اآلخركف عنو

 القدرة عمى اختيار القيـ كالدكار المناسبة كااللتزاـ بو .2
في الظركؼ السيئة يمكف أف يفشؿ المراىؽ في حؿ أزمة اليكية كيمكف أف يظير ذلؾ في . ز

 .معايير المجتمعاضطراب األدكار كعدـ تبنيو ألدكار ثابتة، أك في تبني ىكية سالبة مضادة لقيـ ك 
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 :Identity Crisisأزمة اليوية في المراىقة  .5.1.2 

كيعد "أريكسكف" أكؿ مف تناكؿ مفيكـ أزمة اليكية عند المراىقيف بكصفو مطمبان نفسيان اجتماعيا في 
مفيكـ مركزم في عمـ النفس، كذلؾ في كتابيو: الطفكلة كالمجتمع كاليكية كالشباب  إلىالمراىقة كحكلو 

حيث يظير في ىذه المرحمة بعد نفسي اجتماعي طرفو اإليجابي ىك  Youth and Identityزمة كاأل
 . (2007) ابك بكر، اإلحساس باليكية، كطرفو السمبي ىك تشت اليكية

كتنشأ ىذه األزمة بفعؿ ديناميكية التفاعؿ المتعاكس بيف عكامؿ النمك البيكلكجية كالنفسية كمتطمبات 
تي تعمؿ جميعيا بشكؿو مشترؾ في كضع المراىؽ في دكائر الصراع كتجاذبات الكاقع االجتماعي ال

أف أزمة اليكية تتمحكر في عدـ قدرة الفرد عمى  إلى التكصؿكيمكف ، متباينة في أبعادىا االجتماعية 
) ابك غزالة، أيف أتجو؟ إلىمف أنا؟ كماذا أريد؟  اإلجابة عف األسئمة التالية بشكؿ كاضح كفاعؿ:

2007.) 
 عوامؿ حدوث أزمة اليوية.6.1.2

تحدث أزمة اليكية نتيجة تفاعؿ العديد مف العكامؿ المتباينة سكاء أف كانت ذات صمة بالكاقع النفسي 
 كيمكف إجماؿ ىذه العكامؿ عمى النحك التالي:  ،لمفرد أك بكاقعو االجتماعي الثقافي

 عكامؿ تتصؿ بالتككيف الماضي لشخصية الفرد. •

 بالحاضر: القيـ كالمعايير كاألكضاع السائدة في مجتمعو، كفي الثقافة التي يعيش فييا  عكامؿ تتصؿ •

 .(165 :2001 ،)إسماعيؿ، عكامؿ تتصؿ بنظرة الفرد لممستقبؿ، كما يسعى لتحقيقو مف أىداؼ •
  Marcia :مارشياعند  األناىوية . 7.1.2

أىـ التطكرات في نظرية اريكسكف في كالذم اعتمد عمى سمسمة مف الدراسات  مارشيايمثؿ نمكذج 
 Crisisاألزمة كااللتزاـ "مجاؿ تشكؿ اليكية، كقد أعتمد في دراساتو كقياسو لنمك اليكية عمى فكرتي 

and commitment " ( 2009) شريـ، التي قاؿ بيا أريكسكف 

أساسية ليكية  كما أعد عمى ىذا األساس مقياسو المعركؼ بالمقابمة كالتي يقكـ عمى افتراض أربع رتب
بنائية. كيمكف تكضيح ىذيف البعديف كفقا لظيكر أك غياب  نصؼ Semi-Structuredتصنؼ  األنا

 .(2001، ) الغامدمكؿ مف األزمة كااللتزاـ كالتالي

 : Explorationأو االكتشاؼ  Crisisأزمة اليوية . 8.1.2

المرتبط بإلحاح بعض التساؤالت لدل يبدأ تشكؿ اليكية بظيكر األزمة كالمتمثمة في فترة مف التعميؽ 
الفرد حياؿ معتقداتو كأدكاره كأىدافو في الحياة، أك بمعنى آخر فترة مف البحث كاالستكشاؼ كاالختبار 



 

20 
 

لما يناسبو مف معتقدات كادكار تسبؽ بالضركرة اتخاذ قرارات حياليا، حيث يقكـ المراىؽ في ىذه الفترة 
لمعمكمات عف األدكار المتاحة كمف ثـ اختبار كتجريب ىذه األدكار كالمعركفة بالتعميؽ المختمط بجمع ا

 .(2001)المجنكني، لبلنتقاء مف بينيا

 
 :Commitmentااللتزاـ 

تمسؾ الفرد بما تـ اختياره مف قيـ كأىداؼ، كمعتقدات مف مجمكعة البدائؿ المتاحة،  إلىيشير االلتزاـ 
تطكر، إذ يبقى الفرد المحقؽ ليكيتو قادرا عمى تطكير إال أف ذلؾ ال يعني الثبات المطمؽ كانتفاء ال

نفسو مدل الحياة مع درجة مف الثبات كاالستقرار نحك ما يتـ اختياره، حيث يمكف أف يحدث بعض 
 إلىالتغير كنتيجة لتغير الخبرات كتراكميا كتعدد المجاالت التي تفرض المركنة، كىذا ما يجعمنا نعكد 

اليكية أصبل كظيفة مدل الحياة تتشكؿ بشكؿ خاص في مرحمة المراىقة  فكرة اريكسكف األساسية باف
فكرتو عف التماثؿ كاالستمرارية المؤكدة لميكية كنتاج  إلىكيستمر تطكرىا مع التقدـ في العمر، كأيضا 

 (.Marcia, 1988) لدمج التكحدات السابقة كالخبرات الحاضرة في كؿ جديد يميد لمخبرات المستقبمية

 عمى مجاليف ىما:  مارشيامف كجية نظر  األناية كتشمؿ ىك 

االجتماعية كيشتمؿ كؿ منيما عمى أربعة مجاالت فرعية، كفيما  األنااأليديكلكجية، كىكية  األناىكية 
 (.(Waterman, Goldman,1976 : رلكيمي تفصيؿ 

 :Ideological Ego-Identityاأليديولوجية  األناىوية  . أ

األفكار المرتبطة بتعاليـ كاتجاىات كاعتقادات كرمكز تشكؿ نظرة كمية تعني االيديكلكجيا منظكمة 
لشخص أك جماعة، كمف ىنا فمؤليديكلكجية كجياف مكمبلف لآلخر، الكجو االجتماعي الناتج عف 
أيديكلكجيات األشخاص كالمجتمعات تاريخيان، كالكجو الثاني ىك الكجو الذاتي الناتج عف العبلقة الجدلية 

اآلخريف كالذم يخكؿ الفرد فيما بعد جدلية االنفصاؿ أك االندماج في األيديكلكجيات بيف الذات ك 
 .(1994عسكر، )المنتشرة 

كترتبط اليكية األيديكلكجية بخيارات الفرد في عدد مف المجاالت الحيكية المرتبطة بحياتو كتشتمؿ عمى 
 .(2001كأسمكب الحياة )الغامدم، الدينية كالسياسية كالمينية  األناأربعة مجاالت فرعية ىي ىكية 

كيعتبر المعتقد الديني كاحدان مف أىـ المحركات األساسية الضابطة لمشخصية، كفي مرحمة المراىقة 
التي تمقاىا الفرد مف  الديف نظرة أكثر منطقية يتـ فييا مناقشة األفكار كالمبادئ إلىالمتأخرة يتـ النظر 

ة معبرة بشكؿ كبير عف البناء األيديكلكجي العاـ المصاحب قبؿ، كعادة ما تككف المعتقدات الديني
 .(1991لتشكؿ اليكية )عبد المعطي، 
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كما يعتبر االختيار الميني كاحدان مف األبعاد الرئيسة لميكية األيديكلكجية المحققة أك النامية كال شؾ في 
الفرد أماـ نفسو بأنو  كسيمة لخدمة الذات كلشعكر أف لبلختيار الميني أىميتو في حياة الفرد فيك

  ) .1974الدسكقي، )شخص لو مكانتو المميزة، 

لدل الطبلب في  كجكد تردد في اتخاذ القرارات كالتي تمثؿ الدليؿ عمى نضج اليكية بصكرة أكبركي
يجدكا تشجيعان أبكيان عمى  رتب التعميؽ كالتشتت كالذيف ما زالكا في المستكيات األكلى مف الدراسة كلـ

اآلف  إلىمازالت سائدة  كقد يعكد ما يعانيو الشباب مف قمؽ عمى مستقبميـ لؤلفكار التي ،ؿاالستقبل
اليدكم الفني كالتصميـ عمى  النجاح ىك الشيادة الجامعية، كاحتقار العمؿ إلىكىي أف السبيؿ الكحيد 

 (2001المجنكني،) الميفنكع معيف 

 (Inter Personal Ego Identity) االجتماعية العبلقات المتبادلة األناىكية  .ب

عمى أربعة  ترتبط اليكية االجتماعية بخيارات الفرد في مجاؿ األنشطة كالعبلقات االجتماعية، كتشتمؿ
بالجنس  مجاالت فرعية ىي الصداقة، كالدكر الجنسي، كأسمكب االستمتاع بالكقت، كالعبلقة

 (.1981زىراف،)اآلخر

التي  العبلقات ؿظكمة المجتمع كاآلخريف، كذلؾ مف خبلكالمقصكد بيا تصكر الفرد لذاتو كفؽ من 
 .(.(Adams, Abraham, & Markstrom,1987يقيميا داخؿ محيطو االجتماعي 

لمفرد تبعان  كال شؾ أف المعتقدات كاالتجاىات في ثقافة ما تقـك بدكر ىاـ في تكجيو السمكؾ المناسب
صعكبة في تعمـ  الطفكلة، كقد يجد بعض األفرادلمجنس الذم ينتمي إليو كعادة ما يتـ اكتسابيا منذ 

مع النمط الثقافي  ضغكط كصراعات إلىأدكارىـ الجنسية أك صعكبة في تقبميا، مما قد يؤدم بيـ 
حيث تظير تمؾ  (الجنسية اليكية)السائد لممجتمع الذم يعيشكف فيو كبذلؾ عدـ كضكح الدكر الجنسي 

 (.2005)زىراف،  االضطرابات بشكؿ كاضح في مرحمة المراىقة

ىنا في التساؤؿ عف اختبلؼ الناحية الجنسية كالميكؿ الجنسية كفركؽ  حيرة الشباب المراىؽتبدك ك  
بيف النكعيف، كتحميؿ منطقية األدكار التي يتكقعيا المجتمع كتقبؿ تمؾ األدكار  الرغبات كاالستجابات
 .(1988أسعد، )عمييا  التمرد كميا أك بعضيا أك

االجتماعية تتمركز  مظيرا أساسي لمحياة األناة بيف الجنسيف كمجاؿ فرعي لتشكؿ ىكية كتمثؿ العبلق
مف السمكؾ كالتفكير  لنفسية التي تعبر عف نفسيا في صكر مختمؼاحكؿ مجمكعة مف االتجاىات 

 .(1986أسعد، )كالنظـ االجتماعية 

فبعض المجتمعات تسمح  ،فةبطرؽ مختم كتنظـ المجتمعات اإلنسانية المختمفة حتمية ىذه العبلقة
كمجتمعات أخرل قد تسمح بااللتقاء الجنسي المباشر  بالعبلقات بيف الجنسيف في مياديف عمؿ محددة،
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الجنس اآلخر إال  إلىكمجتمعات أخرل ال يباح التحدث فييا  في صكرتو الجسدية قبؿ الزكاج الرسمي،
 (.1978فيمي،  )بإشراؼ األسرة كتحت رقابتيا

ذلؾ  الدكر، كخاصة الستطبلع ىكيات األناؿ الفراغ بعدان اجتماعيان ميمان في تشكؿ ىكية كيمثؿ استغبل
البراعة كتنمية  أف استغبلؿ كقت الفراغ قد يساعد في تسييؿ عممية تككيف اليكية عف طريؽ تطكير

داعمة  يعكد بنتائج الميارات مف خبلؿ األنشطة االنتقالية، كبقدر ما يحسف استغبلؿ الفراغ بقدر ما
 .(1985 الفاعكرم،)لبناء الشخصية كمساىمة في البناء القيمي كاالجتماعي 

 

  :األنارتب ومجاالت ىوية . 9.1.2

لنظريػػة  تطػػكيرا حقيقيػػا (2001، الغامػػدم)كمػػا يشػػير  األنػػايمثػػؿ نمػػكذج جػػيمس مػػا رشػػا لرتػػب ىكيػػة 
لقياسػػيا كفقػػان  إعػػداد المقابمػػةب مارشػػيااريكسػػكف فػػي مجػػاؿ تشػػكؿ اليكيػػة فػػي مرحمػػة المراىقػػة، حيػػث قػػاـ 

أربػػع رتػػب  نصػػؼ البنائيػػة  Semi-Structured Interview لتحديػػد إجرائػػي يعتمػػد عمػػى تحديػػد 
كػؿ رتبػة قػدرة الفػرد  كتعكػس .أساسية يعتمد ظيكرىا عمى ظيكر أك غياب كؿ مف أزمة اليكيػة كااللتػزاـ

 .(  Adams,  Bennion& Huh ,1989)   عمى التعامؿ مع المشكبلت المرتبطة بأىدافو أدكاره

 :األناة ليوة يالمجاالت األساسية والفرع. 10.1.2

، ةياسية السياليك ك  ،ةية المينياليك ك  ة الدينية،يكاليك  ،االجتماعية األناة يىك ك  ،ةيكلكجياألد األناىكة 
 .العبلقة بالجنس اآلخرك أسمكب االستمتاع بالكقت ك الدكر الجنسي ك الصداقة ك  ،أسمكب الحياةك 

Marcia  1966) ، مارشيا)كمف خبلؿ الدراسات المتتابعة تكصؿ  .معنى ثابت لذاتو ككجكده إلى 

النمك  كيمكف إيجاز ىذه الرتب كطبيعة ،ذات طبيعة ديناميكية متغيرة األناتحديد أربع رتب ليكية  إلى
 :فييا فيما يمي

 Ego-Identity Achievement :  األناإنجاز و تحقيؽ ىوية  .أ

كيككف  1966) ،ما رشا )المراىؽ في ىذه الرتبة كما يشير يخبر Identity Marcia)) اليكيةأزمة 
 إلىالفرد  crisisذلؾ خبلؿ فترة مف التعميؽ المختمط المسمكح بو أك المتكقع اجتماعيا حيث يحتاج، 
ما يناسبو اختيار  مثؿ ىذه الفترة الستكشاؼ كدراسة كتجريب ىذه المعتقدات كاألدكار المختمفة بقصد

 .منيا

حمكؿ مناسبة ليا كيعتبر تحقيؽ ىذه الرتبة  إلىإال انو في نياية األمر يتجاكز ىذه األزمة كيصؿ 
بالنفس، كانخفاض مستكل القمؽ،  مؤشره لمنمك السكم، كالتكافؽ المرتبط بعدد مف السمات كالثقة
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عمى األفكار الجديدة، كمكاجية  كاالنفتاح كالشعكر بالرضا كالسعادة عند ممارسة أدكاره االجتماعية،
القرارات بعد البحث كتقييـ المعمكمات، كتحمؿ  المشكبلت بشكؿ مباشر، كالقدرة عمى التحدم، كاتخاذ

القدرة عمى مسايرة التغيرات الفجائية التي ك المرتفع،  نتائج ىذه القرارات، كالشعكر بالكفاءة كالثبات
االستعداد لمشاركة  ت ألفة مع اآلخريف بشكؿ مكجب،القدرة عمى تككيف عبلقاك تحدث في البيئة، 

االىتماـ بأنفسيـ، باإلضافة  اآلخريف مشاعرىـ كأفكارىـ، كالتعاكف معيـ كاالىتماـ بمشكبلتيـ أكثر مف
كالنظرة اإليجابية لمذات، كالتقدير  لمتكجو الذاتي كاالستقبللية، كالشعكر باالحتراـ كالرضا كالتقدير،

 (Meeus,1988).الذاتي المرتفع

 Ego-Identity Moratoriu : األناتعميؽ ىكية  .ب
أىداؼ ثابتة نتيجة لديناميكية الرتب فإف احتماالت تحكليـ  إلىإف األفراد يظيركف اىتماما بالكصكؿ 

مراتب أقؿ نضكجان  إلىالنككص  إلىيقكده ذلؾ  رتبة التحقيؽ تبقى قائمة مع التكجيو السميـ كما قد إلى
الرتبة غير قادريف عمى اتخاذ قرارات كاضحة  أف األفراد في ىذه إلى نغبلؽ كالتشتتمثؿ رتبتي اال

قامة عبلقات جيدة مع اآلخريف كرغبة في االستقبلؿ عف الكالديف، مع شعكر باالكتئاب  كمحددة، كا 
 .((Levine,1996 مرأحيانان كيظير ذلؾ كمما تقدـ الع

  Ego Identity Foreclosure:األناانغبلؽ ىكية  .ج
حيث يكاجيكف بقكل خارجية تختار ليـ  اليكية،يقع األفراد في رتبة االنغبلؽ كنتيجة خبرتيـ الزمة 

أنيـ مع ذلؾ ال يظيركف  ألبنائيـ. االكذلؾ اختيار اآلباء لنكع الدراسة أك العمؿ أك غير ذلؾ  أىدافيـ،
عادة ما تناؿ الرضا كالدعـ  كلسكء الحض فإف ىذه الرتبة يحققكف،يظيركف تقببلن كرضا بما ك رفضا 

كدرجة عالية مف  األناأف األفراد فييا يعانكف مف ضعؼ في نمك  اآلباء. كالحقيقةاالجتماعي مف قبؿ 
  .(Waterman, 1999 )الدعـكقد يظير ذلؾ جميان في حالة فقداف مصدر  كالقمؽ،االعتمادية 

ك ضعؼ درجة بالنفس  مف ضعؼ الثقةالمعاناة  إلىميؿ منغمقي اليكية  إلى يعبد المعطكما يشير 
أنيـ يعانكف  إلى مارشياكما يشير  ( ,1988Marciaكيشير )ضعؼ التكافؽ الدراسي ك االستقبللية، 

 .العبلقات االجتماعية إلىمف ضعؼ المركنة في التفكير، كاالفتقار 

 Ego Identity Diffusion: األناتشتت ىكية  .د
بدرجة كبيرة كأيضا مف  األناييا األفراد مف ضعؼ نمك كتمثؿ أسكأ رتب اليكية حيث يعاني ف

المشكبلت السمككية كالنفسية التابعة لذلؾ، كنتيجة ليذا الضعؼ فاف األفراد يصنفكف في ىذه الرتبة 
نتيجة لغياب أزمة اليكية التي ال يخبركنيا أصبل كال يظيركف اىتماما بذلؾ، اال أنيـ يختمفكف أيضا 

 .(2001ال يظيركف أم التزاـ )جابر، عف المنغمقيف في أنيـ 
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 المغوية الشائعة المفردات .2.2

المغكية عنصران بالغ األىمية في عممية االتصاؿ كالتفاعؿ كبناء العبلقات كتشكيؿ  المفرداتتعتبر 
نما تمتد  ،ذ ال تقتصر كظيفتيا عمى التكاصؿ فقطإ ،الصكر الذىنية  ،احداث التأثير النفسي إلىكا 

غير ذلؾ مف  إلىكبناء االفكار كتعزيز السمكؾ أك تعديمو  ،كترسيخ المعتقد أك تغيره ،القناعكا ،كالذىني
االدكار الحيكية كالمغة بطبيعتيا البنيكية الكبلمية تستثير استجابات مخصكصة تنسجـ في شكميا 

ا تشتمؿ اذ ال بد لكؿ كممة مف معنى م ،كالمعنى الذم تضمنتو الكممة ،كنكعيا مع المحتكل الداللي
كعميو فقط اقتضى الحاؿ ضركرة االشارة بشيءو مف اإليجاز ، عميو كتبعث بو كترسخوي في ذات المتمقي

  .دكر ىذه األخيرة في خمؽ االستجاباتك كظيفة المغة كتأثيرىا في تشكيؿ المعاني كاألفكار  إلى

  :وظائؼ المغة. 1.2.2

 :مفػػػيـك الكظيفػػة المغكيػػػة

 ((Function لدكر الذم يؤديو عنصر لغكم ما داخؿ ممفكظ ما، أك داخؿ نص أك خطاب ماذلؾ ا، 
مثؿ: الفكنيـ )الصكت(، كالكرافيـ ) الكحدة الخطية(، كالمكرفيـ )المقطع الصرفي(، كالمكنيـ )الكممة(، 

 أك ذلؾ الدكر الذم يؤديو العنصر السيميائي مف رمز، كالمركب)العبارة(، كالجممة، كالصكرة الببلغية،
شارة، كأيقكف، كصكرة، كمخطط داخؿ سياؽ تكاصمي ما   .كىكذا …كا 

 :كظائؼ المغة عند كارؿ بكىمر ككارؿ بكبر 

كقد انطمؽ كارؿ بكىمر مف التصكر النفسي في رصد كظائؼ المغة التي ترتبط بالشخص المتكمـ في 
فعالية المرتبطة بالمرسؿ، عبلقتو بمجتمعو كثقافتو، كىذه الكظائؼ الثبلث، ىي: الكظيفة التعبيرية االن

كالكظيفة التأثيرية االنتباىية المرتبطة بالمخاطب، كالكظيفة التمثيمية المرتبطة بالمرجع. ككانت ىذه 
الكظائؼ معركفة بشكؿ مف األشكاؿ لدل الفيمسكؼ اليكناني أفبلطكف. كقد تمثؿ المغكم ركماف 

 .(2003الحميد. ف الطرائؽ )عبد جاكبسكف بعض ىذه الكظائؼ في نمكذجو التكاصمي بطريقة م

يجرم استعماؿ المغة ضمف إطار اجتماعي دينية نفسية ال يمكف إغفاليا كتعدؿ  الكظيفة النفسية لمغة:
ىذه الجكانب كتكضح كتغير الكثير مما ينطؽ كبلمان، كيطمؽ عمى قسـ مف ىذه العكامؿ مصاحبات 

بالعيكف كتغير  لممفرداتحركات اليديف، إضافة المغة، كتضـ ىذه المصاحبات تعبيرات بالكجو كالجسـ ك 
طرة، كال شؾ أف التفاعؿ المغكم يتأثر بالمجتمع ففي الصكت كتنشأ قسـ مف ىذه المصاحبات نتيجة لم

  (122 : 2004، كتنظيماتو كالعكامؿ الفاعمة فيو، عمى نحك يظير معو األثر الكاضح )الحمداني
كالذم ال تزاؿ تكشؼ عنو أحدث الدراسات النفسية  ،سافكالعميؽ الذم تتركو المغة في حياة اإلن

 ،كالقائمة عمى فكرة أف المغة ،كاالجتماعية, لتعاضد بذلؾ النظرة األساسية التي تأسست منذ أمد بعيد
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كباعتبارىا نظاما معقدا مف الرمكز, التي تحمؿ مجمكعة مف المضاميف التي تخدـ مجمكعة ىامة مف 
نظاـ األنظمة باعتبارىا كبل متكامبل  –ي اإلنساف, ككما قاؿ " فيندغركدكؼ" الكظائؼ العقمية العميا ف

             سكاء كانت داخمية)معرفية ،مف المستكيات التي تربط اإلنساف بقطاعات حياتو المختمفة
بحيث ييترجـ السمكؾ المغكم ىذه الجكانب عبر مختمؼ  ،كسيككلكجية( أك خارجية )اجتماعية كعبلئقية (

 .( 24: 1990 ،)يكسؼكظائؼ التي تؤدييا المغة في حد ذاتياال

ىنا تظير أىمية دراسة األنماط السمككية التي يستعمميا جميع الناس في التعبير عف مختمؼ حاجاتيـ 
شباعيا، سكاء عف طريؽ الحديث، الغناء، الكتابة، القراءة بؿ كحتى اإلنصات، كالتي  السيككلكجية كا 

ض كتشترؾ في ميزة أساسية، كىي حضكر المغة في كؿ جانب منيا كفؽ تتداخؿ مع بعضيا البع
النمكذج الثبلثي التفاعمي المعركؼ )ميرًسؿ، ميرسىؿ إليو كرسالة ذات معنى(. كمف خبلؿ ىذا النمكذج 
تتـ خدمة الجانب النفسي في حياة الفرد، إذ يتفؽ كؿ مف" بكىؿ" ك" جاكبسكف " في تقسيـ كؿ منيما 

(. 20: 1990عمى الجانب " االنفعالي " ككظيفة أساسية مف كظائؼ المغة )يكسؼ،لكظائؼ المغة 
ذلؾ أف المغة كعف طريؽ كؿ المفاىيـ المحسكسة كالمجردة التي تعبر عنيا، تستخدـ إلثارة الكجداف 
ة، كالفكر ألنيا تحٌرؾ في نفس المستمع أك القارئ، المتحٌدث أك الكاتب، استجابات انفعالية كعقمية ميعين

بحسب الحالة التي يككف عمييا الفرد أثناء تكظيؼ قدراتو المغكية، كمدل خدمة تمؾ الحالة الكجدانية، 
 .كالمغة المصاحبة ليا لميدؼ األصمي الذم تـ عمى أساسو استخداميا

في السمكؾ اإلنساني، فيي األداة التي يستخدميا األفراد في  ان رئيسي ان فإف لمغة في شكميا المفظي دكر 
 مفرداتبصفة عامة كبالتالي تحمؿ ىذه ال ياديثيـ، كالكسيمة الفعالة التي بيا يتـ التعامؿ األنسانأح

داللة كمعنى، مف حيث أف الداللة محدكدة بالمكقؼ اإليصالي لمكبلـ اإلنساني كىك يقتضي فردان يقكؿ 
رئان كاف أك ا)قكعمى ذلؾ ال بد مف كجكد أطراؼ معينة ىي: القائؿ كالمخاطب ) ،شيئان لفرد اخر

 سامعان(( كالمثير المغكم الذم يتضمف كظائؼ كأبعاد سيمانتية معنية.

األشياء التي  إلىالقائؿ تعبيرية تظؿ فييا ذات القائؿ ككظيفتو بالنسبة  إلىفكظيفة المفظ _ إذف بالنسبة 
صد ما يشبو المخاطب تأثيرية كأف القائؿ يق إلىيدؿ عمييا رمزية حيث يمثميا كيحيكيا، كبالنسبة 

 .(40: 1982،استدعاء مف يخاطبو كنداءه. )عطية
  :العالقة بيف المغة والفكر .2.2.2   

تمؾ العبلقة بأشكاؿ مختمفة تبعان  إلىتنظر كثير مف الدراسات المعنية بدراسة العبلقة بيف المغة كالفكر 
أغمبيا تؤكد أف خمفية النظاـ  لمتيار الذم نشأت فيو، كخمفية الدراسة، كاألىداؼ التي تسعى إلييا؛ لكف

المغكم في أم لغة بشرية ال تعتمد عمى آلية إعادة إنتاج األفكار منطكقة، بؿ ىي التي تكٌكف األفكار. 
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فتشكيؿ األفكار ليست عممية مستقمة، بؿ جزء مف القكاعد الخاصة بالمغة، كالتي تختمؼ بيا قميبلن أك 
 كثيران عف قكاعد لغة أخرل.

العالـ كنراقبو، لنشكؿ انطباعات تترتب في أذىاننا؛ كىذا يعني أف الدكر األساسي في  إلىنحف ننظر 
ترتيب ىذه االنطباعات يككف لؤلنظمة المغكية المستقرة في أذىاننا. ففي المقاـ األكؿ نقكـ بقطع ما 

يا بتمؾ نراقبو في الكاقع، كنرتبو في شكؿ تصكرات كدالالت تعتمد عمى ككننا جزءان مف اتفاؽ لترتيب
 الطريقة؛ كىك االتفاؽ الذم ارتضتو الجماعة المغكية، كأدرج بكصفو جزءان مف عبارات المغة. 

إف التصنيؼ النسقي في التصنيؼ المغكم ال يقكـ عمى خدمة األغراض المنطقية كحدىا، بؿ غايتو 
نى، كال تنعزؿ التعبير عف المشاعر كاإلحساسات الداخمية عند الفرد، حيث ال ينفصؿ المفظ عف المع

  .(40: 1982 ،)عطية ،الداللة عف الداؿ

فالمرء يستقبؿ ما تسمح بو لغتو، أك ما رٌبتو عميو تمؾ المغة، أك ىيأتو الستقبالو؛ فمغة المرء تتحكـ في 
كىذا يعني أف  ،العالـ إلىالعالـ. لذلؾ يككف المتكممكف بمغات مختمفة ليـ نظرات مختمفة  إلىنظرتو 

شة أك قمعان لمحقيقة )لفمترة الحقيقة(؛ فيي تحدد كيؼ يستقبؿ المتكمـ، ككيؼ ينظـ العالـ المغة تقدـ شا
مف حكلو، كبلن مف العالـ الحقيقي كالعالـ االجتماعي. كتبعان لذلؾ فيي ليست محايدة، بؿ تذىب في 

 طريؽ فرض العادات لكؿ مف المظير كالتفكير. 

كالتأثير المتبادؿ بيف المغة كالفكر تنشأ حكؿ الكممات الدالة كبسبب قكة تمؾ العبلقة كاالرتباط الشديد 
عمى قيـ تعبيرية في فكر المجتمع ىاالت تكبر أك تصغر حسب أىمية تمؾ القيـ في حياة ذلؾ 
المجتمع؛ فكممات مثؿ " االستعمار " أك " الرؽ " تحيط بيا ىاالت كبيرة جدان في لغات أفريقيا، كال 

كممات المقابمة ليا في أم لغة أكربية. ككممات مثؿ "الثأر " أك " الجياد " في تكجد تمؾ الياالت في ال
أم لغة أخرل مع قيمتيا التعبيرية التي تراكمت خبلؿ  إلىالثقافة العربية كاإلسبلمية ال يمكف ترجمتيا 

ة في تاريخ الكممة األكلى في حياة العرب كالكممة الثانية في تاريخ المسمميف. كيستفسر أنيس فريح
سياؽ دراستو أثر المغة في سمكؾ الناس كتفكيرىـ عف أسباب كثرة الجرائـ في الشرؽ العربي دفاعان عف 
العرض كالشرؼ كقتؿ األخت كاألـ كالزكجة، ثـ يجيب عف ذلؾ التساؤؿ بأف منشأ ذلؾ ناجـ " عف أثر 

، غسؿ العار بالدـ، نخكة، كغير  ىا مف الكممات التي كممات ليا فعؿ السحر: ثأر، شرؼ، عرض مثمـك
تتضمف صكران ذىنية كميثيػبلن أخبلقية أك ركحية تفرض عمى الناس سمككان معينان. كالغريب في األمر 
أحيانان أف ىذا الذم يقتؿ أختو أك زكجتو أك أمو قد يككف سيء األخبلؽ، كلكنو يفعؿ ما يفعمو متأثران 

 “.   ممي عميو عبارات المغة بسحر ىذه الكممات، كيشعر بدافع يدفعو أف يتصرؼ كما ت
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كمف أجؿ تمؾ القيـ ثارت ثائرة المسمميف عندما تحدث الرئيس األمريكي قبيؿ غزك أفغانستاف عف 
الحممة الصميبية التي ينكم القياـ بيا " ضد اإلرىاب " بسبب كؿ ما تحممو تمؾ العبارة في الثقافة 

 األمريكية. اإلسبلمية، بينما ال تحمؿ التاريخ نفسو في الثقافة 

كفي الكاقع أف مجمكع ىذه القيـ التعبيرية التي تشكؿ مصدر تأثير المغة في طرؽ التفكير تمثؿ في 
، حيث يرل أف “الكقت نفسو جزءان كبيران مف ثقافة المجتمع؛ كىك ما يسميو فككك " منظكمة الحقيقة 

صيغ متعددة مف اإلكراه، يؤدم الحقيقة ليست خارج القكة، بؿ إنيا جزء مف ىذا العالـ ينتج بكاسطة 
تحكالت منتظمة مف القكة؛ فكؿ مجتمع لديو منظكمة لمحقيقة، ما يشكؿ سياستو العامة إزاء  إلى

الحقيقة. تتضمف ىذه المنظكمة أنكاع الكبلـ المقبكؿ، كالذم يصمح أف يصبح حقيقة، كما تشتمؿ عمى 
تستبعد الخاطئة، كاألدكات التي يعاقب بيا كؿ اآلليات التي تمكف المرء مف اختيار المقكالت الصائبة ك 

 الكجكد.    إلىمف يخالؼ تمؾ المعايير؛ بمعنى أف ميمة ىذه المنظكمة إبراز ما يصمح أف يعد حقيقة 

كىناؾ تكجو أخر يزاكج بيف المغك كالفكر عمى نحك يصعب معو الفصؿ بينيما  اف لمغة تأثير قكم في 
أف المغة تتحكـ في طريقة  إلىعمى ذلؾ تشير ىذه الفرضية تشكيؿ الفكر، بؿ ىي التي تحده، ك 

 التفكير.

مف الركاد األكائؿ )بجانب كليميـ فكف ىمكبمد( الذيف (  1744-1803 )يعتبر المفكر األلماني ىرد
اىتمكا بمحاكلة ضبط كتحديد العبلقة بيف المغة كالفكر. كيمكف اعتباره الرائد األكؿ لمنظرية التي تعزك 

الككف  فالمغة معو لـ تعد مجردة أداة الفكر بؿ ىي  إلىاسيان لمغة في تشكيؿ نظرة اإلنساف دكران اس
القالب الذم يتشكؿ فيو الفكر كىك ما يعني اف عالمنا الفكرم سيككف محدكدان كالبد بحدكد األمانات 

 إلىيا ذاىبان التي تقدميا لنا لغتنا األـ كقد ربط ىردر بيف خصائص المغة كخصائص األمة التي تتكمم
القكؿ بأف كؿ أمة تتكمـ كما تفكر كتفكر كما تتكمـ كأبعد مف ذلؾ كؿ أمة تخزف في تجاربيا كالتي 

الككف كنحف ال ندرؾ الحقيقة كالقيـ إال بنفس المعنى كبنفس  إلىبدكره في تحديد نظرة أصحابيا  تسيـ 
ست اداة فحسب كال محتكل فحسب بؿ ىي المحتكل كبنفس الشكؿ الذم تنقمو لغتنا إلينا . فالمغة إذف لي
كىناؾ ما يسمى بمبدأ النسبية المغكية:  ،بمعنى مف المعاني القالب الذم تفصؿ المعرفة عمى اساسو

كمفاده أف بنية المغة ما تؤثر عمى الطرؽ التي تتمكف بكاسطتيا الجماعة المستخدمة ليذه المغة في 
 الخاصة بيا لمعالـ.  تشكيؿ مفاىيميا عف العالـ كمف تشكيؿ رؤيتيا

إذف فإنا ما يحدد أسمكب التفكير كطرائقو عند مجتمع ما، ىك بينة المغة األـ التي يستخدميا ىذا 
المجتمع في انتاج ثقافتو كفي تنظيـ تمثمو لمعالـ، كىك ما يعني أف خمفية النظاـ المغكم ألم لغة ما 

العكس تمامان فما يشكؿ االفكار كيفسر في األف ليس مجرد كسيمة لبمكرة االفكار المعدة مسبقان بؿ عمى 
ذاتو اختبلفيا مف مجتمع ألخر كما يفسر األلية المكجية لمفعالية الذىنية كلمعمميات العقمية لجماعة ما 

 .ينبغي البحث عنو في خمفية االنظمة المغكية المككنة لمغات المختمفة
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تدعاء استجابات مف نكع معيف في ذىف كليس ىذا فحسب، بؿ إف المغة تقـك بكظيفة التأثير كاس
المسمكعة  اف الصكرة الداللية المعنكية لمكممة  المفرداتالمتمقي كتككيف صكر ذىنية مرتبطة بطبيعة 

 إلىتجعميا محددة المضمكف مقيدة كميان في تشكيؿ استجابة تنسجـ مع حدكد المفظ الداللية كالمغة 
 في عقمية المتمقي. جانب ذلؾ تقكـ بترسيخ المعتقدات كتجذيرىا

ف لمغة دكرن كبيران لتعصب ضد بعض الجماعات أ (2006)يقكؿ الدكتكر فالح بف شبيب العجمي
كترسيخ المعتقدات  كالقناعة بأف سمة السيطرة ىي السمة اإليجابية لمرجاؿ ، في مقابؿ الخضكع )سمة 

  .سمبية( ، كىي الصفة الغالبة عند النساء

إنتاج لغة تماىت مع مسطكرات المجتمع،  إلىتكرس بسطكة الثقافة أفضى  ىذا النامكس الككني الذمك 
 .( 2002)برىكمة ، الرجؿ، كصكرتو معياران لئلنساف عمكمان  إلىفانحازت في أكثرىا 

 ومف األمثاؿ العربية والمقوالت السائدة التي تؤكد تمؾ الصور النمطية: 

ي تصكر طالعيف: "الشؤـ في ثبلثة: الفرس ؛ كف“في كصؼ النساء بشكؿ عاـ: " ناقصات عقؿ كديف 
كما تسيـ المغة في تجذر ، كفي المقابؿ يكصؼ الكبلـ المكثكؽ بأنو: " كبلـ رجاؿ“. كالدار كالمرأة 

نسؽ المعتقد إزاء أفكار محايدة أيضان، مثمما ىي الحاؿ في التعابير االصطبلحية التي يستخدميا المرء 
في مثؿ: " فاز بنصيب األسد " أك " ىذه البنت مثؿ القمر"، مع  حتى لك تغيرت مرجعاتيا التداكلية

   .(2006)العجمي,تغٌير كؿ مف األسد كالقمر في مكازيف القكة كالجماؿ، كمعرفتنا بذلؾ تماـ المعرفة

كمف أجؿ مقاكمة سيطرة منطؽ المغة المتعسؼ، كتحكـ دالالتيا االصطبلحية، كتماىييا مع بنية 
إلذابة البنية المعقدة لبلنا في بكتقة إحساس ال يعرؼ التفاضؿ، ما يسميو الذات ىناؾ مف يسعى 
، إذ يككف ذكباف اليكية الفردية في التك ىك ىدؼ الفكر الشرقي، كيعد مفتاح “الفبلسفة الشرقيكف "التك 

ية الجماعة كالفرد، ألف المشكمة ال تتحدد، إال إذا كانت البدا إلىالصحة النفسية كالتكازف بالنسبة 
بتحديد تأثير فػقداف التكازف، كفػقداف الصمة الجماعيػة باألرض، عمى البشرية جمعاء. 

 .(2006،)العجمي

إف المعنى لمؤثر أك كضع ما بالنسبة لنا نحف البشر يعطى  :أسس آليات االستجابات كبناء المعاني
  لو معنى. أك محايد كعندىا ال يصبح، في أكؿ األمر عمى شكؿ استجابة حسية لذة أك ألـ

أصمو  إلىكبذلؾ يعكد  ثـ يصبح عمى شكؿ مفيد أك ضار ثـ يتطكر كيصبح عمى شكؿ نجاح أك فشؿ
ف بناءن عمى  الذم نشأ منو كىك المفيد لبقاء كاستمرار كنمك الكائف كفرد ككنكع .إف كافة استجاباتنا تككه

ث أك عصبي مكركث كغير كاع معنى كقد تـ اعتمادىا بناءن عمى:إما بناءن عمى معنى فيزيكلكجي مكرك 
أك عصبي فكرم كاع غير مكركث ، .أك بناءن عمى معنى عصبي شعكرم أم كاع كىك مكركث أيضان 

 .(2016،) نائؼبيكلكجيا إنما مكتسب
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فاإلنساف يشعر بالخسارة  ،إف الشعكر بالخسارة يكلد الشعكر باأللـ كىذا يكلد استجابة الرد عمى ذلؾ
يتشكؿ  إف ىذا الشعكر ،أك صفقة غير مجدية أم غير مكفقة كلـ تحقؽ ىدفياعندما يجد أنو قاـ بعمؿ 

كالنتكء المكزم ىك مركز كمرجع  -الدماغ ألحكفي -نتيجة عمؿ الدماغ كمو كبشكؿ خاص الدماغ القديـ
 ،استجابة كاعية حركية فأم التقييـ كالحكـ عمى فاعمية كجدكل كافة االستجابات التي يقكـ بيا اإلنساف

مع مساعدة كمشاركة  ،يقيـ جدكاىا أك فاعميتيا النتكء المكزم ،أك فكرية , يقكـ بيا اإلنساف ،سيةأك ح
ممتعة أك  -كيقكميا بألـ أك لذة   باقي بنيات الدماغ القديـ كمشاركة المناطؽ الجبيية مف المحاء أيضان 

 كالضار باستجابة مؤلمة .باستجابة ممتعة  أك المفيد كيتـ ربط النجاح بالمذة كالفشؿ بألـ -مؤلمة 

إف ىذه اآللية ىي أىـ آلية في حياتنا الشعكرية فيي المرجع النيائي لتقرير كتقييـ كؿ شيء بالنسبة  
الخطأ  أك بناءن عمى، بناءن عمى المفيد كالضار لنا, إنيا تقرر الخير كالشر بناء عمى الممتع كالمؤلـ ,أك

كىذا  ،كمرجع لمتقييـ  ،سيكلكجية كالنفسية كالفكرية الحادثةكذلؾ باالعتماد عمى النتائج الف  كالصكاب
  ،أك التغذية العكسية بيف الفسيكلكجي كالنفسي كالفكرم يعقد ىذه اآللية ،التداخؿ كالتأثير المتبادؿ

 المعالجات الفكرية الجارية. كحسب نتائ  كيجعؿ بناء المعاني متغيران كمتطكران حسب تغير األكضاع

 أك لذة كألـ, أك إحساس أم ،النسبة لمكائف الحي كبالنسبة لنا يعطى عمى شكؿ دافعإذان المعنى ب
 مفيد أك ضار, كخطأ أك صكاب  إلىاستجابة كيتطكر كيعطى عمى شكؿ نجاح أك فشؿ, ثـ يتطكر 

كالمعنى يتشكؿ في ، أك تأجيميا ،أك تغيرىا ،أك تعديميا، كتحديد المعنى ىك الذم يحدد االستجابات
المعني قد يتصؼ بالتجرد  اجتماعية فكرية ذات ارتباطات كجدانية كذىنية متفاكتة فعمية فإفسياقات 

كقد يتصؼ باالنفعاؿ كىك يخضع لمجمكعة ، كالمكضكعية يخضع لقكانيف التحميؿ العممي العقمي
أىمية  كالمعنى يشكؿلمكممة، االستجابات المثارة حسيان كشعكريان لممحتكل النزكعي كالداللي لممكقؼ أك 

  .(2016،) نائؼ المثير(بالغة في تحديد نمط التفاعؿ التكاصمي مع متغيرات المكقؼ المحظي )
مثير  إلىانفعالية تقكيمية بالنسبة  "استجابة بأنو:المعنى النفسي ( 1939،  أكزجكد كآخركف)كيعرؼ  
 (1982,عطية) "الفرد  إلىاستجابة انفعالية ينتجيا مثير ما بالنسبة "( بأنو 1939، بريتكف)كيعرفو" ما

كىكذا تصبح األشياء المادية عند الفرد بمثابة عبلمات أك مثيرات لفظية يستجيب ليا الفرد استجابات 
مختمفة، تبعان لنكع الخبرات التي مر بيا في مكاقؼ الحياة المختمفة تجاه ىذه العبلمات )المثيرات(. 

 (47: 1982 ، )عطية

يا شارؿ مكريس نظرية العبلمات حيث أف المغة ما ىي إال مثؿ مف كيقصد بالعبلمة ىنا كما يعرف
:  أمثمة الرمكز، تضمنت أف الرمز ذك معافو ثبلثو
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 المعنى العممي: كيتضمف عبلقة المثيرات بالسمكؾ اإلنساني في المكاقؼ المختمفة. -

التراكيب  المعنى التركيبي أك النحكم: كيتضمف عبلقة المثيرات بعضيا ببعض، بمعنى البحث في -
 المغكية، أم مف حيث إعراب الكممات.

المعنى السيمانتيكي: كيقصد بو المعنى النفسي )االنفعالي( كيتضمف عبلقة المثيرات بدالالتيا عند  -
 الفرد حيث يشعر بمعاني كمماتو كيتخير منيا ما يركؽ لو.

ث عبلقات: عبلقتيا ة ثبلق، حيث بمقتضاه تككف العبلمفرداتيتناكؿ اليمانتيكي كىكذا، فإف الس
بالسمكؾ اإلنساني، كبغيرىا مف العبلمات؛ ثـ عبلقتيا بمف يقكـ بتفسيرىا، كمف ىنا نشأت أبعاد 

 (.50 : 1982، السيمكتيؾ الثبلثة التي سبؽ ذكرىا )عطية

 كتحدث االستجابة لدم الفرد نتيجة التفاعؿ بينو كبيف ىذه المثيرات المفظية المختمفة.

التي بيا يحكؿ المستقبؿ الجياز  ةالعممي“بأنو  )المدخبلت(( االستقباؿ بمعنى 1958، أنجمي)كيعرؼ 
 ".الفرد معاني لدلرسائؿ  إلىالمثيرات  العبلمات الحسي

 مألكفة.رمكز أك لغة  إلىالترجمة أك التحكيؿ مف ترقيـ غير مألكؼ  أخرل:كبعبارة 

التمثيمية أم االستجابات المتكسطة كىك  ارتباط العبلمات بالكسيطات بأنو:( 1964، أكز جكد)كيعرفو 
 الفرد(.عبارة عف التفسير الداخمي الغير الظاىر لدل 

في صكرة أنماط سمككية مختمفة قد تتمثؿ في استجابات  مثيرات،ينتج الفرد ما استقبمو مف  ذلؾ،ثـ بعد 
 المثيرات.يمكف أف يصؼ بيا ىذه  معينة،لفظية 

ة المغكية تقكـ بدكر الربط بيف المثير المفظي أك المكقفي كبيف مخزكف أف العبلم إلىكىنا تجدر اإلشارة 
المشاعر كاالنطباعات كاالنفعاالت كالصكر كالعكاطؼ المرتبطة بيذا المثير كالتي يتـ ترجمتيا مف 

 محددة.خبلؿ انماط سمككية 

مح اإلعاقة قد تـ األذىاف في ىذا السياؽ ىك معرفة إذا ما كاف مصط إلىكالسؤاؿ الميـ الذم يتبادر 
أستدخالو في النظاـ المعرفي االجتماعي لؤلفراد باعتباره عبلمة لغكية تستدعي عند ذكرىا كالحديث 
عنيا استجابات نمطية كصكر كانفعاالت كانطباعات محددة ترتبط بيا كتستدعي بدكرىا كؿ أشكاؿ 

ى نحك يمكف معو تفسير قائمة العجز كعدـ القدرة كالدكنية كالمسكنة كالضعؼ كاال سكاء ... الخ عم
 .(47: 1982 ، )عطيةكالمصطمحات في كصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة مفرداتال

كبما أف معنى المفظ يتحدد في ضكء استعماالتو فإف ما جرت بًو العادة كمضت بًو السنة كسار عميو 
ز كعدـ القدرة أف يتـ ربط اإلعاقة بشكؿ تبلزمي ال انفكاؾ فيو بالعج ،ديدف الناس في أحاديثيـ

ذات النزعة السمبية في التكصيؼ كذات  مفرداتكغير ذلؾ مف المرادفات كال ،كالمرض كعدـ الكفاءة
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البعد اإلقصائية التشكييي عمى نحك يمكف اف يصح معو افتراض كجكد تعميمات سيمانيتكية بأشكاليا 
 باينة كتعبيراتيا المتعددة. المختمفة بيف لفظ اإلعاقة كمدلكالت العجز كالنقص كالضعؼ بصكرىا المت

كلعؿ ىذا مبحث أخر بالغ األىمية يمـز سبر أغكاره كالغكص في أعماقو لما فيو مف ثراء كغناء لمكاقع 
 .الداللي المغكم كتأثيراتو في تكجيو السمكؾ اإلنساني

 

 المغوية: المفرداتضوء  فياإلعاقة 

نفعالية كجدانية فكرية تتشكؿ في إطارىا الصكر المغكية دكران ىامان في خمؽ استجابة االمفردات تمعب 
الذىنية كاألفكار النمطية حكؿ اإلعاقة بشكؿو خاص تقكؿ الدكتكرة جكاف بأالسكا في بحث بعنكاف قكة 
المغة : إف الصكر السمبية كاإليحاءات كالكصمة إنما ىي نتاجه عف قكة التأثير المغكم التعبيرم الرمزم 

في  تسيـ خمؽ كصمة بنائية عامة  إلىكىك تأثير ثنائي تمتد أبعاده المتداكؿ في كصؼ اإلعاقة 
تشكيؿ المحتكل التصكرم كالكجداني ألفراد المجتمع كفي االشخاص ذكم اإلعاقة أنفسيـ كتعتبر جكاف 

كفيما يتعمؽ بالمغة ،اف المغة ىي الكيفية التي يرل فييا كؿ فردو مف منظكرىا األخر في المجتمع 
ؼ اإلعاقة فقد كاف ليا تأثيره سمبي في تككيف الصكر النمطية المرتبطة بالعجز المنتشرة في كص

فراد المجتمع كفي خمؽ صكر مماثمة لدل األشخاص ذكم االعاقة أنفسيـ عمى نحك يحد أكالدكنية لدل 
المجتمع  فيفي حيف أف البيئة المغكية االيجابية  مف طمكحاتيـ كتطمعاتيـ كيزيد مف شعكرىـ بالشؾ

 (.Blaska,1992 :3 ) القيمة الذاتية ب قضايا اإلعاقة مف شأنيا زيادة اإلحساس لدييـ تجاه

أف الكممات كالعبارات الكصفية المتناقمة بيف الناس تتضمف معنى التحيز السمبي ضد  إلىكتشير جكاف 
فكممة فئة االشخاص ذكم اإلعاقة. كىذا التحييز يأتي مف منطمقات داللية مرتبطة بأصؿ جذر الكممة 

كمؤدل ىذا إحداث فيـ  (crawllen) إعاقة بالمغة اإلنجميزية كالفرنسية في أصؿ معناىا تعني التسكؿ
خاطئ مقصكر في النظر لئلعاقة عمى معنى التسكؿ كاالحتياج كاألمر ذاتو يقاؿ في اإلعاقة الحركية 

عاقة الحركية حصر الكجكد الطبيعي الحركي لؤلشخاص ذكم اإل إلىتعني زحؼ مما أفضى  (فكممة
في الكراسي المتحركة فقط بشكؿو تضيؽ معو مساحة التكقعات كالتصكرات التي تتيح ليـ فرص 

 (. Blaska,1992 :5 )استعماؿ كسائؿ أيخرل لمحركة كسيارات مثبلن 

في دراسة أجراىا مارغيت حكؿ العبلقة بيف اليكية كاإلعاقة كضح أف مف مكانع تحقيؽ اليكية لدل 
اإلعاقة طبيعة المغة الجارية باعتبارىا كصفان لقدراتيـ كذكاتيـ كالتي تقؼ حائبلن دكف األشخاص ذكم 

 (.2011)الميدم كبكسحمة،  خمؽ االندماج كاالحتكاء الكامؿ ليـ في بيئات المجتمع المختمفة

المغكية في تحديد فئات اإلعاقة يضفي نكع مف  المفرداتبؿ كجكد تصنيفات ناشئة عف مدلكالت 
السمبية في النظر إلييـ كفؽ. ذلؾ ضمف مكاصفات محددة مكضكعيان كقطاعيان ففي مجاؿ  الكصمة
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التعميـ يستخدـ تعبير صعكبات التعمـ كذكم االحتياجات الخاصة في الداللة عمى فئة األشخاص ذكم 
 اإلعاقة.

كغيرىا كفؽ  اتالمفردكفي مجاؿ العمؿ يستخدـ تعبير القكل العاممة غير الجذابة لمداللة عمييـ. كىذه 
كفيما يتعمؽ بالسياؽ االجتماعي ، ةحالمعايير الفنية كالجمالية المككنة لمذكؽ العاـ تعتبر مفاىيـ قب

ينظر لؤلشخاص ذكم اإلعاقة عمى أنيـ مف الفئات األقؿ حظان كمسايرةن ليذا الحظ الكضيع يتـ 
خس كتقمؿ مف شأنيـ كقدراتيـ استخداـ لغة كصفية ميينة في التعبير عنيـ كفؽ سياقات اجتماعية تب

األشخاص ذكم اإلعاقة عمى أنيا "أعضاء ذكم االحتياجات  إلىتحط مف قيمتيـ مثؿ ىذه اإلشارات 
الخاصة في مجتمعنا" قد ال تساعدىـ عمى صياغة مفاىيـ ذاتية إيجابية. ىذا النكع مف المغة في كثير 

 تمكنيـ مف صياغة اليكية الذاتية مف األحياف يضع األشخاص ذكم اإلعاقة في قكالب جامدة ال
  .( (Margaret,2009 :5 ،الكافية

المغكية السائرة  المفرداتكفي السياؽ االجتماعي الفمسطيني تنتشر مجمكعة كبيرة مف المفردات ك   
عمى ألسنة العامة كذكم المراكز تجاه األشخاص ذكم اإلعاقة كالتي تعكس بدكرىا طريقة التفكير كنمط 

ائد كالكامف في البلكعي الجمعي في النظر لطبيعة اإلعاقة تأطيرىا كتحديد أبعادىا في الرؤية الس
منظكمة القيـ االجتماعية كاالنسانية القائمة كمصفكفة التشكبلت كالقطاعات الفئكية المنصيرة في بكتقة 

 المجتمع.

قت ليس بقريب في الشائعة المتعمؽ بكصؼ اإلعاقة قد عممت بشكؿو فاعؿ منذ ك  مفرداتإف محصمة ال
فمسطيف كما ىك في غيرىا أيضان عمي إرساء مبلمح التمييز كترسيخ جذكر المغايرة السمبية في النظر 

الذات كاألخر عمى نحكو تجذرت معو قكاعد اجتماعية في ىيكمة بنيكية كاقعية أفرزت مسارات  إلى
باتجاىيف مختمفيف كفؽ رؤية كقكالب نمطية كاف ليا أثره بالغ في إحداث كتشكيؿ تصنيفات ثنائية 

الصحة كالسكاء  تمثؿ االتجاه األكؿ في مجمكعة القيـ المشكمة لما يمكف تسميتو مجازان باإلنساف 
الطبيعي كما يرتبط ذلؾ مف استحقاقات كينبثؽ عنو مف نماذج كمسارات كأفكار تقصي كتبعد كؿ مف 

ره عف تغمغؿ النمكذج كالتيار الطبي ال ينسجـ مع كمنظكمة الطبيعية السكاء كلعؿ ىذا ناشئ بدك 
الصحي البيكلكجي في النظر لؤلشياء أك التيار الخيرم الدكني كاالنتاجي النفعي في تحديد االستجابات 

 المكجية لؤلفراد . 

كيتمثؿ االتجاه األخر فيما يتعارض كيتغاير مع معايير االتجاه السابؽ كالمتمحكرة معاييره كمفاىيمو 
تتجانس مع ماىيتو  مفرداتاء كالخركج عف دائرة المألكؼ كما قد ينشأ عف ذلؾ مف ك في معنى االستثن

 كتؤكد كتجذر نظرتو كأبعاده.
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-كفي ىذه المنظكمة كمعاييرىا يقع االشخاص ذكم اإلعاقة باعتبارىـ غير مستكفيف لشركط كمعايير 

ذا المنحى الفكرم الكجداني الداللية تتماىى مع ى المفرداتك  مفرداتالسكاء كفي ىذا الصدد تأتي ال
المغكية كشبو المغكية بشكؿ عفكم تمقائي التي تشير  المفرداتفتتكلد مجمكعة ال يمكف حصرىا مف 

في  طبيعة االختبلؼ كالتنكع القائـ بيف قدرات األشخاص ذكم اإلعاقة بقدرات غيرىـ إلىبشكؿ سمبي 
يحاءن ك  تعمؿ عمى رسـ كتأكيد صكرة األشخاص ذكم سياقات كمسارات تزداد فيو قكة المغة تأثيرنا كا 

لتصبح المغة في نياية المطاؼ محددان  اإلعاقة في الكجداف العاـ تبعان لمضاميف االستثناء كالشذكذ
ثقافيان كاقعيان يفرض قيموي كمدلكالتو كأثارهي عمى كؿ مف يقع في دائرتو. )االتحاد الفمسطيني العاـ 

ما عمى صعيد دكر الكممة كدكرىا في تشكيؿ المفيكـ كالصكرة كأ، لؤلشخاص ذكم اإلعاقة بيت لحـ(
فيقكؿ السيد زياد عمر )مستشار كزارة الشؤكف االجتماعية لقضايا اإلعاقة( إف الكممة تمثؿ بناءات 
معنكيان دالليان إيحائيا إيعازينا يساىـ يشكؿ كبير في خمؽ كتككيف صكرة مشكىة كبالغة السمبية عف 

 مف بعديف:الشخص ذم اإلعاقة ض

البعد األكؿ يتمثؿ في تعزيز الدكنية كالنظرة النمطية كالكصمة في الثقافة كالكجداف العاـ كيزيد مف 
شكؿ االنغبلؽ كالتقكقع الفكرم لدل أفراد المجتمع كيحد مف فرص االنفتاح عمى كاقع متنكع يحتـر 

از العكسي لدل األشخاص ذكم كيتقبؿ الجميع كيتمثؿ البعد الثاني في إيجاد الباعث السمبي كاإليع
اإلعاقة أنفسيـ فيك يقمؿ مف دافعيتيـ كيحط مف تقديرىـ كيحط مف مستكل مشاركتيـ كيساىـ في 

الذات كاإلحساس بعدـ االنتماء كالتقبؿ. )زياد عمرك _مقابمة  إلىتككيف نكع مف الدكنية في النظر 
  .شخصية(

اع عف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة " أف "كىي ناشطة حقكقية لمدف (2013ابك سركر،) كأشارت
المجتمع الفمسطيني ينظر لؤلشخاص ذكم اإلعاقة نظرة ثنائية القطب تنـ عف تجذر معنى الشذكذ 
كاالستثناء في عقميتو فاألشخاص ذكم اإلعاقة إما أف يككنكا بالغي العجز عديمي القدرة بشكؿو قريب 

ث في الضمير االشمئزاز كاأللـ كىك ما ينعكس في لممطمؽ عمى نحك يثير الشفقة كيؤذم النظر كيبع
تعبير ) يا حراـ مسكيف عند رؤية الشخص ذم اإلعاقة ( أك أنيـ عمى الطرؼ األخر مف المعادلة أم 
أف النظرة االجتماعية تعكس حالة مف االنبيار كالذىكؿ كتثير أقصى مشاعر اإلعجاب كتتمثؿ ىذه 

از عمى األشخاص ذكم اإلعاقة عند تحقيؽ كحدكث أم النظرة في إضفاء معنى البطكلة كاإلعج
إنجازات مف قبميـ كتتجسد ىذه النظرة في  تعبير ) يا سبلـ كما شابيوي (  ككبل ىاتيف النظرتيف تعتبر 

  .مؤشران عمى درجة االنحراؼ في طبيعة النظر كفيـ  اإلعاقة كفؽ معيار السكاء االجتماعي

أف  إلى، العبلقات العامة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة بيت لحـ مسؤكؿ (2013، أبك دية)كأشار كذلؾ 
المغة تشكؿ منطمقات كجدانية كتجسد مشاعر كأحاسيس كقناعات يحمميا الناس تجاه قضايا اإلعاقة  

تتمحكر كتمكضع في سياقات اجتماعية  المفرداتك  مفرداتكمف ىنا نجد أف الدالالت المعنكية لم
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النتقاص كالممز كاالستيزاء عمى نحك خرجت معوي المدلكالت المغكية يستكلي عمييا التفاعؿ السمبي كا
سياؽ مجازم يعبر مف  إلىالمستخدمة في كصؼ اإلعاقة مف سياقيا الكصفي الحقيقي   لممفردات

عف المعاني غير المرغكبة أك الشاذة أك يفسر بيا سمكؾه خاطئ مستغرب أم أف  مفرداتخبللو بيذه ال
نما أصحبت كصفا  يصدؽ  كممة معكؽ لـ تعد دالل ةن قطعيةن عمى الشخص ذم اإلعاقة في الحقيقة كا 

عمى شخص يأتي بسمكؾ مستيجف حتى لك لـ يكف فيو أم شكؿ  مف أشكاؿ الصعكبة ) اإلعاقة ( 
سمبية بالغة السكء في تأكيد كتأطير  ان ر كقد اتسع ىذا النسؽ االستداللي المجازم بشكؿو  أحدث أثا

 االستثناء.اإلعاقة ضمف دكائر 

ىذا التكجو قد تجسد كانعكس بشكؿو كبير في األمثاؿ الشعبية الشائعة في المجتمع الفمسطيني ككاف ك 
قد قاـ باستقصاء ىذه األمثاؿ مف المعاجـ المختصة في البيئة الفمسطينية كصنفيا كفؽ اإلعاقات 

ر لؤلشخاص ذكم اإلعاقة عمى المختمفة كىك يشير أنيا في غالبيتيا تحمؿ داللة سمبية كدكنية في النظ
  .(2013ابك دية، نحك يجعؿ منيـ فئة أقؿ مف غيرىـ كأكثر حاجةن لمرعاية كالكصاية كأضعؼ قدرة. )

أف البيئة المغكية االجتماعية المتعمقة باإلعاقة  (،2013قنكاتي،)كىكذا يتضح مما سبؽ ككما أكدت 
تحديد األبعاد اإلنسانية لمشخص ذم اإلعاقة  في الكاقع الفمسطيني تتسـ بنكع مف التطرؼ السمبي في

بعاده كحصره  إلىكتصمو بالعجز كعدـ الكفاية كما أنيا تشكؿ محاكلة ال كاعية تسعى  اقصائو كا 
كقصره  ضمف دكائر االستثناء كالشذكذ كالكصاية فتتشكؿ معالـ كجكده كأبعاد حياتو فيما ينبثؽ عف 

 اجز كالمشمكؿ كالضرير كالمعتكه كالمختمؼ كالمسكيف ... ىذه الدكائر مف صكر كأنماط كمسميات كالع

أف ىذا المنحى في النزكع كالتفكير كالتكجو ال ينسجـ مع ما أرست قكاعده  إلىمع ضركرة اإلشارة 
الفمسفة الحديثة في النظر لمتفاكت كاالختبلؼ كالتبايف بيف األفراد مف منطمؽ جكىر الكجكدم اإلنساني 

لذم يقتضي اإليماف بأف كؿ ما يقع في أبعاد الحالة اإلنسانية كيصدؽ أف يصطمح التفاعمي التكاممي ا
عميو لفظ إنساف يعتبر شكؿ كاقعي مف أشكاؿ التنكع الطبيعي في القدرات كالقكة كالكجكد اإلنساني الذم 

 (2013 ،ال تتسع مساحتو ألم معنى لبلستثناء كالغرابة كالشذكذ. )قنكاتي
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 العربية السابقةالدراسات . 3.2

االستجابة  االرتباط بيف متغيرم طبيعةم دراسة سابقة تبحث أمف العثكر عمى  يتمكف الباحث لـ
 عاقة كذلؾ كفؽ ما انتيى إليو جيدلدل األشخاص ذكم اال األناالمغكية كىكية  لممفرداتاالنفعالية 
 لعربية عمى األقؿ. في التأصيؿ ليذه الدراسة في الدراسات ا وكبمغتو حدكد معرفت الباحث

أف الدراسات التي بحثت متغيرات أخرل بأحد متغيرم ىذه الدراسة كال سيما  إلىمع ضركرة االشارة 
 .كانت كثيرة ن  األناىكية 

 :األنادارسات سابقة حوؿ ىوية .1.3.2

 كطالبػات طػبلب مػف عينػة لػدل األنػا ىكيػة تشػكؿ معرفػة إلػى الدراسة ىدفت( 2012دراسة ) عايش، 
 :الفرضيات التاليػة مف انطبلقا كذلؾ اإلقامة، كنمط كالسف الجنس متغير ضكء عمى رحمة الجامعيةالم
 الفاصػمة الدرجة كفؽ /التشتت–االنغبلؽ –التعميؽ –اإلنجاز/ اليكية مستكيات في األفراد كجكد نسبة ما

 )الكميػة الجتماعيػة،ا األيديكلكجيػة،(األنػا  ىكيػة فػي دالة إحصائيا فركؽ تكجد  مستكل؟ لكؿ المحسكبة
 الكصػفي، المػنيج الباحثػة الجامعػة؟ اسػتخدمت طمبػة لػدل اإلقامػة كنمػط السف، الجنس، لمتغيرات تبعا
 بطريقة اختيارىـ تـ كىراف، جامعة مف كطالبة طالبا  (75)مف متككنة عينة عمى الدراسة إجراء تـ كقد

 لبنيػكف األخيػرة المراجعػة )لممقيػاس يػةالنيائ الصػكرة( اليكيػة مقيػاس تشػكؿ عمػى باالعتمػاد عشػكائية،
 أف كالكميػة كاالجتماعيػة اإليديكلكجيػة رتب اليكيػة بتكزيع يتعمؽ فيما النتائج أظيرتك  ( 1986) كآدمز
 أنو الدراسة نتائج أظيرت كما الدراسة، أفراد كؿ لدل كانت األعمى التحديد منخفضة اليكية رتب نسب
 األبعاد مستكل عمى دالة فركؽ تكجد ال أنو كما السف، لمتغير اتبع إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 .اإلقامة كنمط الجنس لمتغير تبعا كالكمية اإليديكلكجية كاالجتماعية

 

استقصػاء العكامػؿ المػؤثرة عمػى تشػكيؿ "ىكٌيػة األنػا"  إلػىىػدفت ىػذه الٌدراسػة ( 2011الجنيػدم كعبيػدم)
كمدل تأثير بعض العكامػؿ المعرفيػة كالشخصػٌية عمػى  قدس،لدل فئة مف الٌشباب المراىقيف في مدينة ال

( سنة. 22-16)أعمارىـ بيف ( شابان كشاٌبة،123تشكيؿ ىكٌية األنا لدييـ، اشتممت عينة الدراسة عمى )
تػـ تحميػؿ ، ك رتػب اليكٌيػة كفقػان لرؤيػا )مارشػيا( كاسػتخدـ الباحثػاف المقيػاس المكضػكعي لرتػب ىكٌيػة األنػا

 إلػػىكيفيػػان باسػػتخداـ كػػؿ مػػف طػػرؽ التحميػػؿ الكمػػي كالكيفػػي المختمفػػة، كخمصػػت الٌدراسػػة البيانػػات كمٌيػػان ك 
ديكلكجيػػة كاليكٌيػػة االجتماعٌيػػة كفػػي يمجمكعػػة مػػف النتػػائج أىميػػا: ال تكجػػد فػػركؽ فػػي كػػؿ مػػف اليكٌيػػة األ

كػؿ مػف بعػد اٌلرتب الخاـ ليكٌية األنا عمى بيعدم انغبلؽ اليكٌية كتعميؽ اليكٌيػة، فيمػا كجػدت فػركؽ عمػى 
تشػػػػتت اليكٌيػػػػة كبعػػػػد تحقػػػػؽ اليكٌيػػػػة لصػػػػالح الػػػػذككر.كما أسػػػػفرت النتػػػػائج عػػػػف كجػػػػكد فركؽ)فػػػػي اليكٌيػػػػة 
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األيديكلكجيػة كفػػي بعػد انغػػبلؽ اليكٌيػة( بػػيف الفئػػات األصػغر سػػنان كالفئػات األكبػػر لصػالح الفئػػة األصػػغر 
ئػة ذات درجػة التػديف المتكسػطة سنان. كأظيرت النتائج أيضان كجػكد فػركؽ فػي اليكٌيػة االجتماعيػة بػيف الف

كمػػا كيًجػػدت  ،ككػػؿ مػػف فئػػة التػػديف المنخفضػػة كفئػػة التػػديف المرتفعػػة لصػػالح فئػػة درجػػة التػػديف المتكسػػطة
فركؽ بيف درجات التديف المرتفعة كدرجات التديف المنخفضة عمى بيعد تعميؽ اليكٌية لصػالح فئػة التػديف 

ت انغػبلؽ اليكٌيػة كانػت دالػة بػيف نمػط المعاممػة الرديئػة كأظيرت الٌدراسة أف الفػركؽ فػي درجػا ،المرتفعة
مػػػف جيػػػة، ككػػػٌؿ مػػػف نمػػػط المعاممػػػة المتكسػػػطة كنمػػػط المعاممػػػة الممتػػػازة مػػػف جيػػػة أخػػػرل لصػػػالح نمػػػط 
المعاممة الرديئة، كأخيران أظيرت النتائج كجكد فركؽ في الرتب الخاـ لتعميػؽ اليكٌيػة بػيف الفئػة ذات نمػط 

 .نمط المعاممة الممتازة لصالح فئة نمط المعاممة المتكسطةالمعاممة المتكسطة كفئة 

كقدرتيا التنبؤية بنمك التفكير األخبلقي لدل  األنانمك فاعميات " ، كانت بعنكاف،(2008)العمرم دراسة 
، حيث ىدفت "سف المراىقة كحتى الرشد بمدينة أبيا بمنطقة عسير ث مفاألناعينة مف الذككر ك 

 لدل عينة األناك فاعميات متماعي نإمكانية معرفة سير النمك النفسي االج ىإلالتعرؼ  إلىالدراسة 
كمعرفة .، افترضو اريكسكف في نمكذجو التطكرالدراسة مف السعكدييف مف نفس المسار النمائي الذم 

، ككانت يالتفكير األخبلقكنمك  األناطبيعة العبلقة بيف النمك النفسي اجتماعي ممثبل في نمك فاعميات 
كثبلث مدارس  (10)تـ اختيار مدرستي ذككر مف اصؿ  ،رس ابيا دكف قراىامف مدا عينة عشكائيةال

مف كؿ مدرسة  (15)مف كؿ مدرسة ذككر ك (15)ئيا اختيار حيث تـ عشكا (15)صؿ أاناث مف 
كتـ تكزيع استمارات عمى المعمميف   (45)ث األناكمجمكع ( 30)مجمكع الذككر اناث ليككف 
) لماركستركـ كاخركف األنامقياس فاعميات  ، كاستخدـ مقياسيف ىما:  المشرفيف التربكييفكاالدارييف ك 

 ، ككاف مف نتائج الدراسة كجكد (1984، كالمقياس المكضكعي لمتفكير االخبلقي )جبس (1997
ميات الثماف كبيف الفاع األناعبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات أفراد العينة في فاعميات 

  كالدرجة الكمية.

 بالتفاعؿ كعبلقتو المراىقيف الطمبة لدل اليكية فيـ ، ككانت بعنكاف: "(2007 ) المرشدم دراسة
 المراىقيف الطمبة لدل اليكية فيـ في الفركؽ داللة إلىالتعرؼ  إلى "، كقد ىدفت الدراسة االجتماعي

 عينة لدل االجتماعي كالتفاعؿ يكيةال فيـ تطكر في كالعبلقة إناث - ذككر الجنس لمتغير تبعا
 كالخامس كالثالث، األكؿ الصفيف المتكسطة النيارية االعدادية طمبة ، كاشتممت العينة عمى البحث
ككانت األداة ىي أداة قياس   (2006) الدراسية لمسنة بابؿ مركز مدينة، كعمى ( (2007 في إعدادم

 مف كاعمى مرتفع البحث عينو افراد لدل اليكية يـف تطكر اففيـ اليكية،  كمف نتائج الدراسة ظير 
 فركؽ ىناؾ، ك إحصائيا دالة المراىقيف الطمبة لدل االجتماعي التفاعؿ درجة ف، كأالنظرم المتكسط

 مكجبة ارتباطية عبلقة ىناؾ، كأخيران الذككر كلصالح اليكية فيـ في الجنسيف بيف احصائية داللة ذات
 .البحث عينةدل ل االجتماعي ؿكالتفاع اليكية فيـ بيف كقكية
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 الكجداني كالذكاء الذات فاعمية مف ككؿ األنا ىكية بيفالعبلقة ، بعنكاف " (2007) المزركع دراسة -
 عف الكشؼ إلى الدراسة دفتى، حيث المكرمة بمكة كعاديات مكىكبات) المراىقات مف) عينة لدل

 مكىكبات) المراىقات مف)عينة لدل الكجداني كالذكاء الذات فاعمية مف ككؿ األنا ىكية بيف العبلقة
 المكىكبات مف طالبة (49)منيف طالبة(  104، كاشتممت العينة عمى  )المكرمة بمكة كعاديات

 لمعاـ ثانكم األكؿ الصؼ طالبات مف العاديات مف طالبة(  55)ك االثرائي لمبرنامج المرشحات
 مقياس(، ككانت األدكات )2001ي،مرس (إعداد ) لمشباب األنا ىكية استبياف عمييف ، كطبؽ الدراسي
(، كأظيرت 2001 ،غنيـ) إعداد الكجداني الذكاء مقياس)(، ك2001 ،العدؿ إعداد الذات فاعمية
 مف ككؿ األنا ىكية درجات بيف 0.01 مستكل عند إحصائية داللة ذك إيجابي ارتباط كجكدالنتائج 
 درجات مف كؿ متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ جكدك ، ككذلؾ الكجداف كالذكاء الذات، فاعمية درجات
 كجكد، كما أظيرت ىكباالمك  لصالح كالعاديات، المكىكبات، لمطالبات كالكجداني كالذكاء الذات فاعمية
 لصالح العاديات كالطالبات المكىكبات، لمطالبات األنا ىكية درجات متكسط بيف إحصائيا دالة فركؽ

 لمطالبات األنا ىكية مقياس أبعاد درجات متكسط بيف إحصائيا لةدا فركؽ، كأخيرا كجكد العاديات
 .العاديات كلصالح كالعاديات المكىكبات

 النفسي باالغتراب كعبلقتيا كاإليديكلكجية االجتماعية اليكية رتب ،" بعنكاف، 2007)) يعم دراسة-
 كاإليديكلكجية اعيةاالجتم اليكية حاالت رصد إلى الدراسة ىدفت" دمشؽ جامعة طمبة مف عينة لدل

 الشعكر مستكل كبيف بينيا كالعبلقة (التشتت االنغبلؽ، التعميؽ، اإلنجاز،, الرتب) بيف كالفركؽ
 االجتماعية اليكية لرتب المكضكعي المقياس باستخداـ، ككانت األدكات النفسي باالغتراب

      ـ، كالعمك  التربية كمية كر مفذكمف ال  (1073) لدل كذلؾ الدراسة، بيئة مع تكييفو بعد كاإليديكلكجية،
، الدراس كاالختصاص الجنس متغيرم فؽك  ة أكلىسن) دمشؽ جامعة طمبة مف ناثمف اإل( 2272)ك

 كالتخصص الجنس متغيرم كفؽ فركؽ يكجد لـ أنو االجتماعية باليكية يتعمؽ فيما النتائجكأظيرت 
 (.تالتشت االنغبلؽ، التعميؽ، اإلنجاز،) مستكيات في الدراسي

 بحاالت كعبلقتيما الذات حكؿ كالتمركز المعرفي االرتقاء"عنكاف ، ب 2005) ) ٌبمو دراسة -
،  لميكية النمائية كالتغيرات اليكية حاالت بياف إلى الدراسة ىدؼ، إكمينيكي ارتقائية دراسة.اليكية

س المكضكعي لرتب كتمت باستخداـ المقيا المصرية الثانكية المدارس في المراىقيف مفككانت العينة 
 إلى اإلنجاز مستكل مف اليكية حاالت تدرج مع ترتفع الثانكم طمبة درجات أفاليكية، كأظيرت النتائج 

 .التشتت مستكل

 ىناؾ كاف ذاإ كما المراىقيف الطمبة لدل اليكية تطكر مستكل"عنكاف ، ب (2004ف)السمطا دراسة-
 تطكر مستكل معرفة إلى، كىدؼ الدراسة الطمبة لدل الخمقية األحكاـ في إحصائية داللة ذات فركؽ
 لدل الخمقية األحكاـ في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ كاف ذاإ كما المراىقيف الطمبة لدل اليكية
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 المتكسطة المدارس مف كطالبة طالبا (435) ، كاشتممت العينة عمى كالعمر الجنس لمتغير تبعا الطمبة
، ككانت النتائج  (1995) محمد أعده الذم اليكية تحقيؽ مقياسـ كتـ استخدا كالثانكية كاإلعدادية

 ىناؾ، كأف الفرضي المتكسط مف أعمى كاف المراىقيف الطمبة لدل اليكية تطكر مستكلأظيرت أف 
 مف ىـ العينة أفراد غالبية، ككذلؾ الذككر الطمبة كلصالح اليكية تحقيؽ في إحصائية داللة ذات فركؽ

 إحصائية داللة ذات عبلقة ال تكجد، كما أظيرت أنو االجتماعي العرؼ مستكل كىك الثاني المستكل
 .)كالعمر الجنس)لمتغيرم كفقا البحث عينة أفراد لدل الخمقية كاإلحكاـ اليكية تطكر بيف

بكؿ مف مفيكـ الذات كالتكافؽ النفسي  األناعبلقة تشكؿ ىكية  "عنكاف ب(  2004، عسيرم)دراسة  -
الكشؼ  إلىىدفت الدراسة حيث  ."طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ ينة مفكاالجتماعي لدل ع

، كضمت العينة طالبات مف المرحمة كمفيكـ الذات كالتكافؽ األناعف طبيعة العبلقة بيف تشكؿ ىكية 
مقياس ، كتـ استخداـ طالبة مف طالبات المرحمة الثانكية 146 كحجـ العينة بمدينة الطائؼالثانكية 

مقياس مفيكـ الذات ( ك 2002إعداد آدمز قننو عمى البيئة السعكدية الغامدم  )ليكية المكضكعيا
، كتـ استخداـ المنيج الكصفي االرتباطي، كأظيرت النتائج كمقياس التكافؽ(1989) إعداد الصيرفي

كجكد عبلقة  عدـ، ك درجات أبعاد التكافؽ ايجابينا بتحقيؽ اليكية كارتبطت سمبينا بتشتت اليكية طاارتب
عدـ كجكد عبلقة دالة بيف أبعاد ككذلؾ  دالة بيف أبعاد التكافؽ ككؿ مف رتبتي تعميؽ كانغبلؽ اليكية

 .اليكية المختمفة في مجاالتيا المختمفة كمفيـك الذات

 فػي الػذككر مػف عينػة لػدل األخبلقػي التفكيػر بنمػك األنػا ىكيػة تشػكؿ عبلقػة"(2001) الغامػدم دراسػة
 األخبلقػي التفكيػر نمػك بػيف العبلقػة عػف لمكشػؼ الدراسػة ىػدفت السػعكدية فػي كالشػباب ةالمراىق مرحمة

 232 ) مف )العينػةكتككنػت  .بالسػعكدية كالشػباب المراىقػة مرحمػة الػذككرفي لػدل األنػا ىكيػة كتشػكيؿ
 المقيػاسكاسػتخدـ  ، Gibbsكػكلبرج نظريػة كفػؽ .كالجامعػة كالثانكيػة المتكسػطة المرحمػة فػي طالبنػا
 أعػده األنػا ىكيػة لرتػب المكضػكعي المقيػاسAdams, 1986 )) أعػده األخبلقػي لمتفكيػر كضػكعيالم

 كجػكد، ك األنػا ىكيػة كتحقيػؽ األخبلقػي التفكيػر نمػك بػيف إيجابيػة عبلقػة جػكد، كأظيػرت النتػائج ك آدمػز
 ،ةاليكي محققي لصالح األخبلقي التفكير كمراحؿ درجات في اليكية كمشتتي اليكية محققي بيف فركؽ

 اإليجابي لمتأثير ميؿ مع الكسيطة كالرتب األخبلقي التفكير نمك بيف ضعيفة عبلقة جكدكك 

 .اليكية النغبلؽ كالسمبي التحديد منخفض لمتعميؽ
 في ضوء االعاقة وعالقتو ببعض المتغيرات:  األنادراسات تناولت ىوية . 2.3.2

لدل عينة مف المراىقيف  األناو بأبعاد ىكية الحكـ الخمقي كعبلقت "بعنكاف(:  2102 )الكحيدم،دراسة   
معرفة مدل تطكر الحكـ الخمقي لدل مجمكعة  إلى، كىدفت المبصريف كالمكفكفيف في محافظات غزة

 األنامف المراىقيف كالمبصريف لدل مجمكعة مف المبصريف كالمكفكفيف في غزة كعبلقتة بتشكؿ ىكية 
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ركؽ في ذلؾ تبعا لخصائص العينة )الجنس ككجكد كبعدييا االيدكلكجي كاالجتماعي كطبيعة الف
مف المبصريف كالمكفكفيف، حيث تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة  ان مراىق (061)تـ اختيارك  ،اإلعاقة (

العينة القصدية بالنسبة لمطمبة المكفكفيف، ألنيا ىي الطريقة الكحيدة التي يمكف مف خبلليا أف نحصؿ 
بة لمطمبة المبصريف فقد تـ اختيار عينة عشكائية مف طمبة المرحمة الثانكية عمى عينة الدراسة أما بالنس

أما بالنسبة  ، ( إناث95ذككر)  منيـ(51)  ان طالب (001)مدارس مف مختمؼ المحافظات ( 01)مف 
، إناث مف مختمؼ مدارس القطاع (22ذككر) (01)ان طالب (91)لمطمبة المكفكفيف فكاف العدد 

( كالمقياس 2110إعداد فكقية عبد الفتاح ) مفقياس التفكير األخبلقي لمراشدينم استخدمت الباحثةك 
 .اعداد آدمز كمعاكنكه األناالمكضكعي لتشكؿ ىكية 

أساليب مكاجية أزمة اليكية كعبلقتيا باالستقبلؿ النفسي لدل "عنكاف (، ب2007)خطاب  دراسة 
رؼ عمى العبلقة بيف أساليب مكاجية أزمة التع إلىىدفت الدراسة ."اإلعاقة البصرية المراىقيف ذكم

التعرؼ عمى أكثر رتب اليكية شيكعنا بيف ك  ،ذكم االعاقة البصريةاليكية كاالستقبلؿ النفسي لدل 
، كاستخدـ الباحث المنيج االرتباطي، ( 18-21) المراىقيف ذكم االعاقة البصرية مف المرحمة العمرية

 (101) ةعينة الدراسك  كم االعاقة البصرية إعداد الباحثقيف ذمقياس االستقبلؿ النفسي لممراىكاألداة 
إعاقة  ( (65إناث،  (44)ك   ذككر  75معاؽ بصرينا مف طبلب المرحمتيف الثانكية كالجامعية 

مقياس أساليب مكاجية أزمة اليكية لممراىقيف ذكم االعاقة ، كمف األدكات إعاقة كمية(   (36جزئية،
تكجد عبلقة ارتباط مكجبة بيف انجاز اليكية كاالستقبلؿ ، كمف النتائج إعداد الباحثة مف البصرية
تكجد عبلقة ارتباط سمبية بيف تشتت اليكية ، ككذلؾ دل المراىقيف ذكم االعاقة البصرمالنفسي ل

ا بيف المراىقيف المعاقيف ت، ك كاالستقبلؿ النفسي لدل ذكم االعاقة البصرية عد رتبة االنجاز األكثر شيكعن
ال يكجد تأثير داؿ إحصائيا لعاممي الجنس كدرجة اإلعاقة عمى ، ك نة( س21 -(18ا مف بصرين 

   .المراىقيف ذكم االعاقة البصرية االستقبلؿ النفسي لدل

فعالية العبلج بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليكية كتحقيؽ المعنى "عنكاف : ب(2006)دراسة الضبع  -
التعرؼ عمى مدل فعالية  إلى :ىدفت الدراسة." اقة البصريةالمراىقيف ذكم االع اإليجابي لمحياة لدل

، المعنى اإليجابي لمحياة لدل ذكم االعاقة البصرية العبلج بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليكية كتحقيؽ
مدرسة النكر  مف ذكم اإلعاقة البصرية مف الذككر مف ان طالب  (52)تككنت عينة الدراسة مفك 

مقياس رتب اليكية في مرحمة المراىقة لدراسة المنيج التجريبي كاألداة ككاف منيج ا لممكفكفيف بسكىاج
لمفاىيـ ما رشيا عف رتب اليكية تقنيف محمد عبد الرحمف  كالرشد المبكر إعداد آدمز كآخركف طبقنا

اختبار ذكاء ك  مقياس معنى الحياة لممراىقيف ذكم االعاقة البصرية مف إعداد الباحث، ك (1998)
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في رتب اليكية ، ككانت النتائج : حامد زىراف :مف إعدادالشباب المفظي 

التجريبية في القياس القبمي كالبعدم كذلؾ لصالح القياس  بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة
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 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في رتب اليكية بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة، ك البعدم
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في معنى الحياة كاألبعاد ، ككذلؾ  القياسيف القبمي كالبعدم التجريبية في

أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم كذلؾ لصالح  الفرعية لو بيف متكسطات درجات
 .القياس البعدم

ب كطالبات جامعة أـ لدل عينة مف الطبل األناتشكيؿ اليكية " عنكاف:، ب(2001)المجنكنيدراسة  -
الكشؼ عف طبيعة تشكؿ ىكية  إلى:ىدفت الدراسة ك " األسرية كالديمغرافية القرل تبعا لبعض المتغيرات

أـ القرل تبعنا لبعض المتغيرات األسرية كالديمغرافية كالتي  لدل عينة مف طبلب كطالبات جامعة األنا
، نمط اإلقامةك الزكج، ك رتيب الميبلد، تك حجـ األسرة، ك العمر، ك  الجنس،ك شممت غياب الكالديف، 

المكضكعي  األنامقياس ىكية  ، كاألداةمف جامعة أـ القرل كطالبةن  ان طالب(   (474تككنت العينة مف ك 
، كتـ استخداـ المنيج (2002الغامدم ) السعكدية كقننو عمى البيئة ( (1984المعدؿ الذم أعده آدمز
كجكد فركؽ بيف الجنسيف في درجة اليكية األيدلكجية النتائج: أىـ  مفكاف الكصفي المقارف، ك 

كجكد فركؽ في , ك ثاألناانغبلؽ كتشتت اليكية االجتماعية لصالح  كاالجتماعية كالكمية كفي درجات
كجكد فركؽ بيف فئتي العمر في ، ككذلؾ درجات تحقيؽ اليكية الكمية كاالجتماعية لصالح الذككر

 .األصغر سننا كجية لصالح الفئةدرجات تعميؽ كانغبلؽ اليكية األيدل

ألشخاص ذكم االعاقة  المقدـ االجتماعي الدعـ"عنكاف : ب2001) )كأبك عيف  الشقيرات دراسة -
 إلى ىدؼ الدراسة"،لدييـ الذات مفيـك كبيف المجتمع كأفراد كاألصدقاء األسرة فمالحركية )الجسدية( 

 كاألصدقاء األسرة فمقة الحركية )الجسدية( ألشخاص ذكم االعا المقدـ االجتماعي الدعـ عف الكشؼ
 المعكقيف مف ان شخص(  )( 307مف مككنة ككانت العينة  لدييـ الذات مفيـك كبيف المجتمع كأفراد
 الذات لمفيـك آخر كمقياس االجتماعي الدعـ مقياس  : ىما مقياسيف استخداـ كتـ ،األردف في جسدينا

 في يساعد (المجتمع كأفراد األصدقاء األسرة،) الثبلثة مصادره مف المقدـ الدعـ أف إلى النتائجكأظيرت 
 األطراؼ، أحد في ببتر المصابيف كلدل عاـ، بشكؿ جسدينا المعكقيف لدل لمذات ايجابي مفيـك تككيف

 في يساعد األسرة مف المقدـ االجتماعي الدعـ أف إلى كأشارت ،مختمفة جسدية بإعاقات كالمصابيف
 ،مختمفة جسدية بإعاقات المصابيف كلدل الدماغي، بالشمؿ المصابيف لدل لمذات ايجابي مفيـك تككيف
 المصابيف لدل لمذات سمبي مفيـك تككيف إلى يؤدم األصدقاء مف المقدـ الدعـ أف إلىأشارت  ككذلؾ
 مفيـك تككيف في يساعد المجتمع أفراد مف المقدـ الدعـ أف إلى أشارت كما، األطراؼ أحد في ببتر
 بإعاقات المصابيف كلدل األطفاؿ بشمؿ المصابيف كلدل عاـ، بشكؿ جسدينا المعكقيف دلل لمذات
 .مختمفة جسدية

دراسة سيككمترية )تكاصؿ المراىؽ مع كالديو كعبلقتو بحاالت اليكية "  عنكاف، ب(2000 ):قاسـدراسة 
 الكالديف بحالة ىكيةالتعرؼ عمى عبلقة إدراؾ المراىؽ لتكاصمو مع  إلىىدفت الدراسة ، (كمينيكيو –
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 150)) إناث، (  (357طالبنا كطالبة مف طبلب الجامعة   (507)تككنت عينة الدراسة مف ، المراىؽ
  مقياس تكاصؿ المراىؽ مع كالديو، كاستخدـ، سنة (18) ذككر، متكسط العمر الزمني ألفراد العينة 

أف تكاصؿ المراىؽ الجيد مع ج (، كأظيرت النتائمنى محمد قاسـ): إعداد  مقياس حاالت اليكيةك 
يء مع كالديو سبينما تكاصؿ المراىؽ ال تحقيؽ ىكيتو إلىكالديو كالبيئة األسرية الجيدة يؤدم غالبنا 

أف حالة اليكية المحققة ىي األعمى في سمات ، ك تشتت ىكيتو إلىكالبيئة األسرية السيئة يؤدم 
السعادة، بالمقارنة ك االجتماعية، ك التأممية، ك لذات، تقدير اك  االستقبلؿ الذاتي،ك المسؤكلية، ك الشخصية، 

 .بحاالت اليكية األخرل

 ذكم االعاقة الحركية في منيا يعاني التي المشكبلت" عنكاف : ب1990) ) ىاني ،الربضي دراسة
ذكم االعاقة  منيا يعاني التي المشكبلت عمى التعرؼ إلى" حيث ىدفت األردف في اربد محافظة

 كالمفرؽ إربد مدينتي مف عشكائية عينة باختيار الباحث قاـك  األردف في اربد ظةمحاف الحركية في
 مستكل أف ، كأظيرت النتائج كانت استبياف مفتكح، كأداة الدراسة ةكطالب اي طالب (71) عمى اشتممت
 كذاتو الفرد بيف مشكبلت ككجكد ،الذككر لدل مثمو يفكؽ ثاألنالدل االشخاص ذكم االعاقة  المعاناة

 شعكر كعدـ بالنفس، الثقة عدـ في تمثمت منيا يعاني التي المشكبلت ىذه أبرز أف المجتمع مع الفردك 
 بنفسو الحركة ذم االعاقة عمى الفرد مقدرة كعدـ كاالغتراب بالخجؿ، كالشعكر بإنسانيتو، المعكؽ الفرد
 .النفسي راراالستق كعدـ االطمئناف كعدـ النفس، عف الرضا كعدـ االجتماعي، القبكؿ كعدـ
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  األجنبية الحديثة الدراسات السابقة.4.2

 األنػػا مككنػػات إلػػى التعػػرؼ ىػػدفت ((Abu Al Diyari  &Salem,2015دراسػػة ابػػك الػػديارم كسػػميـ 
 عينػػػة كتككنػػت ،مصػػر فػػػي لممػػراىقيف النفسػػي األمػػف إلػػػى بالنسػػبة المككنػػات ىػػػذه مػػف كالتفػػاكت اليكيػػة
 األنػػػا كنطػػػاؽ النفسػػػي األمػػػف مقيػػػاس. الرئيسػػػية األدكات الباحثػػػاف سػػػتخدـا،طالبػػػا ( 411) مػػػف الدراسػػػة
 ككشػؼ ،النفسي كاألمف اليكية اإلنجاز األنا بيف إيجابية عبلقة ىناؾ أف الدراسة نتائج ككشفت ،اليكية
 مػػف النفسػػي كاألمػػف جيػػة مػػف اليكيػػة األنػػا كتشػػتت اليكيػػة األنػػا بػػيف نظػػرة سػػمبية عبلقػػة ىنػػاؾ أف أيضػػا
 بػػػيف درجػػػات متكسػػػطات فػػػي إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ ىنػػػاؾ أف النتػػػائج أظيػػػرت ل، كمػػػاأخػػػر  جيػػػة

 اليكيػة، األنػا ارتفػاع مع المراىقيف لصالح النفسي األمف في اليكية األنا ارتفاع كانخفاض مع المراىقيف
 ضػػةالمنخف اليكيػة األنػػا تشػتت بػيف إحصػػائية داللػة ذات فػركؽ ىنػػاؾ أف تبػيف ذلػػؾ، كقػد إلػى باإلضػافة
 ىنػػاؾ أف عػػف الكشػػؼ تػػـ كأخيػػرا، ،اليكيػػة األنػػا التشػػتت منخفضػػة لصػػالح النفسػػي فػػي األمػػف كالعاليػػة

 األنا مف اإلجمالية النتيجة في اليكية األنا كانخفاض ارتفاع مع المراىقيف بيف كبيرة إحصائية اختبلفات
 .اليكية

ؿ اإلعبلـ عمى ىكية بعنكاف: كيؼ تؤثر كسائ Haller&Zhang) ,2143) زانؽك  ريىالدراسة 
معرفة تصكرات األشخاص ذكم اإلعاقة عف كيفية  إلىاألشخاص ذكم اإلعاقة، ىدفت ىذه الدراسة 

شخصان  (359)تمثيؿ االعبلـ ليـ ككيفية تأثير دكر االعبلـ عمى ىكيتيـ، حيث كجدت أف إجابات 
ص ذكم اإلعاقة، كاف ف االعبلـ االمريكي ينقؿ صكرة سمبية كاخرل ايجابية عف االشخاأدلت عمى 

التأكيد عمى ىكيتيـ كأفراد مف ذكم االعاقة  إلىالصكرة االيجابية التي ينقميا االعبلـ عف اإلعاقة أدت 
حتى لك كانت الصكرة التي يبثيا االعبلـ غير كاقعية، بينما التمثيؿ السمبي ليـ في كسائؿ االعبلـ 

جمعت المعمكمات عف طريؽ استمارة عمى  ار ىكيتيـ كأشخاص مف ذكم اإلعاقة، كقدانك إلىدل أ
       أكمؿ االستبانة مؤسسة تعمؿ مع ذكم االعاقة،(  34) مف ان شخص( 431)االنترنت كزعت عمى 

ث، األنامف  (215 )منيـ( 82 - 48)شخص كىـ مف ذكم االعاقات كتتراكح اعمارىـ ما بيف( 359)
الصكرة التي ينقميا عف ذكم االعاقة  أف اإلعبلـ األمريكي غير كاقعي في كمف النتائج أفادت

كيصكرىـ بانيـ اشخاص يعانكف مف امراض. أيضا االجابات افادت اف معظـ االشخاص ذكم االعاقة 
 نسبيا مرتاحيف ليكيتيـ كأشخاص مف ذكم االعاقة.

 كاألنشطة الذات تعريؼ نشاطاتبعنكاف "  (Haley & others,2007)   كآخركف ىيمي سةدرا
 اكتشاؼ إلى"، حيث ىدفت الرشد أبكاب عمى كخبرات اليكية لممراىقيف لجنسية الفركؽفي ا الشخصية
 كتعريؼ تحديد-  التعبير كفؽ تجربة اليكية تككيف في العاممة كالميارات كالمكاىب االىتمامات
، كتـ تحديد النشاط خبلؿ مف اليكية صياغة الغريزية في الدكافع السمكؾ دكر تكجيو- الشخصية
 المتحدة، في)الكاليات العميا المدرسة طمبة مفمراىقان  (272)لجنس كالبمد، كعينة حجميا متغيرم ا
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 ،اليكم تحديد أنشطة أنكاع في كالبمد لمجنس بالنسبة اختبلفات، كأظيرت النتائج كجكد تشيمي( إيطاليا،
 دكر حكؿ يةاألدب المناقشات في متضمنة تككف كقد التجارب خبلؿ مف عاؿف  تختمؼ بشكؿ اليكية كأف

 اليكية. باستكشاؼ كعبلقتيا الجنسي، الدكر الكقت، المراىؽ استخداـ نشاط :كؿ مف

قياس سمات تحديد الذات لدل (:بعنكاف " ,Lipkowitz & Mithaugh 2003)دراسة ليبككتيز كميثك 
خبلؿ اختبار تأثير اإلعاقة كفركض اليكية الجماعية مف  إلىىدفت  "الطبلب مختمفي اإلعاقة الحسية

   ، كتككنت العينة مفمقارنة معدالت التكافؽ كتحديد الذات لدل الطبلب مختمفي اإلعاقة الحسية
عدـ كجكد فركؽ  إلىكأشارت النتائج  ، مف ذكم االعاقة سمعينا كبصريناإناثاي  (100)ذككران، ك (  109)

 .اقة كاليكية الجماعيةدالة بحسب الجنس كالعمر في تحديد الذات كمفيـك الذات كخبرات معايشة اإلع

بدكف نظارة االشخاص ذكم االعاقة "(: بعنكاف Kaplan- Myrth, 2000 -)ميرث – دراسة كاببلف
ىك معرفة تصكر االشخاص ذكم االعاقة البصرية عف  إلىىدفت الدراسة "البصرية كصكرة الجسـ

مف   (13) عينة ، كاشتممت الأجسادىـ ككيؼ ترتبط ىكيتيـ بالعمى ككيؼ يتعايشكف مع أجسادىـ
كامرأة ذات  سنة، (18)كطالبة أعمارىـ  ان طالب  (12)مف بينيـ  االشخاص ذكم االعاقة البصرية 

أف المراىقيف مف االشخاص ذكم االعاقة البصرية  :إلىكأشارت النتائج ، ((41اعاقة بصرية عمرىا 
تأثير صكرة الجسـ ، ك حظةبالمبل يحبكف التعمـ مف األكصاؼ المفظية في مقابؿ ما يتعممو المبصركف

االشخاص ذكم االعاقة ، ككذلؾ الفسيكلكجية بشكؿ كاضح بقمة المعمكمات عف تشريح الجسـ كالعمميات
 .البصرية يبنكف تقييميـ ألنفسيـ مف خبلؿ المقارنة غير المباشرة كالغامضة

ألشخاص ايجابية لدل القكة الدافعة لمدمج كنمك اليكية الذاتية اال: بعنكاف "1994دراسة باؾ كآخركف 
االىتماـ بتنمية اليكية الذاتية االيجابية في ظؿ حركة الدمج كتناقش  إلىىدفت الدراسة ، ك ذكم االعاقة

أف ىناؾ طرقنا يجب تقديميا  إلىكيؼ يمكف إلقاء الضكء عمى ىذه القضية، كما تبيف الدراسة 
ليحققكا ىكيتيـ مع اآلخريف الذيف  ،لؤلشخاص ذكم العاقة ذكم اإلعاقات الطارئة القميمة مثؿ العمى

الخصائص كالسمات كثـ السماح لكؿ طفؿ كمراىؽ أف يأخذ فرصتو لينمي إحساسنا  يشارككنيـ نفس
 .ايجابينا باليكية

العكامؿ التي تؤثر عمى نمك اليكية ": بعنكاف(Jeltsh – Schudel , 1993)  ؿسيككدجمتش  دراسة 
ىدفت ، ك "ثاألنانمك اليكية كاإلعاقة البصرية لدل  "الجسمية( لدل االشخاص ذكم االعاقة الحركية )

بحث العكامؿ النفس اجتماعية كأساليب المسايرة التي ليا أىمية خاصة في نمك اليكية  إلىالدراسة 
، لدل االشخاص ذكم االعاقة البصرية كذكم اضطرابات السمع كاإلعاقات الجسمية األخرل

، (1986)كعي ألساليب مكاجية أزمة اليكية إعداد آدمز كآخركف كاستخدمت الدراسة المقياس المكض
ث مف ذكم اإلعاقة البصرية الشديدة قد أبرزت تأثير ىذه اإلعاقة األناكأشارت نتائج بيانات مقابمة 

 .عمى نمك اليكية كالعبلقات االجتماعية كنمك أساليب لمسايرة اإلعاقة
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ليكية كعبلقتو بدافع االنجاز كتقدير الذات لدل تطكر ا"عنكاف (: ب,Katie (1988دراسة كايتي -
ليكية في مرحمة الدراسة التعرؼ عمى الفركؽ بيف الجنسيف في أنماط ا إلىىدفت الدراسة ، ك المراىقيف
ث اختيركا األناطالبا كطالبة نصفيـ مف الذككر كالنصؼ اآلخر مف   80)، كاشتممت العينة )الثانكية

ماط اليكية نأ :أربع فئات لميكية ىي إلىتـ تصنيؼ أفراد العينة ، يةمف المرحمة المتكسطة كاإلعداد
كالمشتتة عمى أساس استجاباتيـ عمى أربعة مجاالت ىي المينة  المحققة كالمؤجمة كالمعكقة

استمارة المقابمة التي أعدىا ما رشيا لقياس ، كاستخدمت كالتخصص كالسياسة كالديف كالمجاؿ الجنسي
عدـ كجكد فركؽ  إلى، كأشارت النتائج لقياس دافع االنجاز كأخرل لتقدير الذات نمط اليكية كاستبانة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدافعية ، ك ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في نمط اليكية
لى، ك لئلنجاز كتقدير الذات ة كجكد فركؽ دالة معنكية في نمك اليكية بيف المرحمة اإلعدادية كالثانكي ا 

 .المرحمة الدراسية األعمى لصالح

تطكر اليكية كعبلقتو بالعمر كالجنس لدل : بعنكاف "(  Streitmatter,1988دراسة ستريتماتر) -
عينة  كتككنت  اختبار العبلقة بيف الجنس كالمرحمة الدراسية كتطكر اليكية إلى، ىدفت المراىقيف
الجنكب  المتكسطة بمدينة متكسطة الحجـ في( طالبا كطالبة ، مف طمبة المدارس  367)  مف البحث

عمما اف  ( %49)ث األناكنسبة ( % 54)، كبمغت نسبة الذككر في العينة الغربي مف كالية اريزكنا
%( لطمبة 5276% ( مقابؿ )4774( طالب كطالبة كككف الصؼ السابع )6111مجتمع الدراسة كاف )

( لقياس نمط اليكية كاستخدـ تحميؿ التغاير  4498مقياس كركتفانت كآدمز )، كاستخدـ الصؼ الثامف
أف ىناؾ فركقان دالة إحصائياى بيف الجنسيف في ، التي أظيرت النتائج إلىة البيانات لمكصكؿ في معالج

ف المستجيبيف في الصؼ الثامف كانكا اكثر نضجا مف طمبة أككذلؾ تبيف مف النتائج  تحقيؽ اليكية ،
عمى في تحقيؽ اليكية في حيف كانت نسبة طمبة أة الصؼ الثامف ف نسبة طمبأالصؼ السابع،  ظير 

عمى في االنماط السمبية لميكية) اليكية المعكقة كاليكية المشتتة ( كىذه النتائج تدعـ أالصؼ السابع 
 .الريكسكف في استقرار اليكية بتقدـ العمر  االفتراضات النظرية

 "تطكر اليكية كعبلقتيا بالتكافؽ لدل المراىقيف "(: بعنكاف Picciotto,1987)دراسة بيكسيتك   -

 البحث، ككانت عينة اختبار العبلقة بيف الجنس كالمرحمة الدراسية كتطكر اليكية إلىىدفت الدراسة 
كبمغت نسبة الذككر في  طالبنا كطالبة مف طمبة المدارس المتكسطة بمدينة أريزكنا(   367) مف 

لقياس نمط   (1984 )مقياس كركتفانت كآدمز ، كاألداة (%49) ث األناكنسبة  (%51) العينة 
، ثاألناتكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في تحقيؽ اليكية لصالح ككانت النتائج أنو  اليكم

 .ىناؾ فركؽ بيف الطمبة لصالح المستكل الدراسي األعمىك 

مكب المعاممة الكالدية في أثر أس(، بعنكاف "  Enright & others,1980)  يت كآخريفادراسة انر   -
التعرؼ عمى أثر أسمكب المعاممة الكالدية  إلىىدفت الدراسة كقد  "تطكر اليكية كاالستقبللية لممراىقيف
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تككنت مف  العينة، ك لممراىقيف في مرحمتي المراىقة المبكرة كالمتأخرة في تطكر اليكية كاالستقبللية
ا اخ( 262) طالبة في الصؼ السابع  (70)ك ان طالب  (69) اقعتيركا مف مرحمتيف دراسيتيف بك شخصن
، االستقبللية باستخداـ مقياس ككنرقيست ، ك طالبة في الصؼ الحادم عشر (61)طالبنا ك( 62)ك

 عبارة (24)كالمؤلؼ مف (  (1970كاستخدـ لقياس اليكية مقياس تحقيؽ الذم أعده سيمكنس سنة 
 Alderالذم يصؼ أساليب المعاممة .إلكماؿ الجممةناقصة يمي كؿ منيا بديبلف يمكف اختيار أحدىما 

الديمقراطي،  :أنماط ةثبلث إلىالكالدية  أما أساليب المعاممة فقد قيست باستخداـ استبانو ألدر
كجكد أثر داؿ معنكينا لممرحمة الدراسة كالجنس كلـ تظير  إلىالنتائج ، كأشارت الدكتاتكرمك المتسامح، ك 

كجكد أثر ذا داللة ، ك كالتفاعؿ بيف المتغيرات الثبلثة ( األب أك األـ ) يةالمعاممة الكالد أثر ألسمكب
تحقيؽ اليكية عند الذككر كاف ك  معنكية لممرحمة الدراسية كالتفاعؿ بيف أسمكب األب كجنس المراىؽ

في حيف ظير أف تحقيؽ اليكية عند  الديكتاتكرييف أفضؿ مع اآلباء الديمقراطييف كأقؿ تطكرنا مع اآلباء
 .ىناؾ زيادة دالة في تحقيؽ اليكية بتقدـ العمر، ك الديكتاتكرييف ث كاف أفضؿ مع اآلباءاألنا
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  التعميؽ عمى الدراسات السابقة. 9.2

 :األتي  بعد اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة التي ذكرىا يمكف بياف
 محغيرات الدراسة :  . أ

 خرى:أتقحاا بتحغيرات وعال األناالدراسات الحي بحثث هوية 

تناكلت   األناختمفت ىذه الدراسات في طبيعة المتغيرات التي تناكلتيا كمدل ارتباطيا بتشكؿ ىكية ا
خرل مثؿ مفيكـ الذات كالتكافؽ أكمتغيرات  األنابعض ىذه الدراسات العبلقة بيف تشكؿ ىكية 

 ( كعبلقتيا باالغتراب2112 ع،ككذالؾ دراسة )المزرك  ،(2003كما في دراسة )عسيرم،  ،االجتماعي

خرل ذات صمة بتشكؿ أعمى متغيرات  تكبعض ىذه الدراسات ركز  2005)، ٌبمو النفسي كدراسة )
( كفاعميات نمك 2100كخمخاؿ ) مظمـك زمة اليكية دراسةأكعبلقتيا ببعض المتغيرات مثؿ  األناىكية 
كالتي  ) Katie,1988)اسة كابيتيدر مثؿ خرل أ( كعبلقة ذلؾ بمتغيرات 2008العمرم ) األناىكية 

  .تناكلت تطكر اليكية كعبلقتيا بدافع االنجاز كتقدير الذات لدل المراىقيف
 كدراسة( Streitmatter,1988كدراسة ستريتماتر) ، (Picciotto, 1987(دراسة بيكسيتك   ككذلؾ
 إلىة ىدفت ىذه الٌدراس( 2011الجنيدم كعبيدم) كدراسة )Haley & others(2007, ىيمي

 استقصاء العكامؿ المؤثرة عمى تشكيؿ "ىكٌية األنا" لدل فئة مف الٌشباب المراىقيف في مدينة القدس،
بك الديارم أدراسة ك  كمدل تأثير بعض العكامؿ المعرفية كالشخصٌية عمى تشكيؿ ىكٌية األنا لدييـ،

 ىذه مف كالتفاكت كيةالي األنا مككنات إلى التعرؼ ىدفت ((Abu Al Diyari  &Salem,2015كسميـ 
  .مصر في لممراىقيف النفسي األمف إلى بالنسبة المككنات

 خرى ارجباطا باإلعاتقة :أوعالتقحاا بتحغيرات  األنادراسات بحثث هوية 

دراسة  خرل ارتباطا باالعاقة مثؿأكعبلقتيا بمتغيرات  األناركزت بعض الدراسات عمى تشكؿ ىكية 
لدل عينة مف المراىقيف  األنالحكـ الخمقي كعبلقتو بأبعاد ىكية التي تناكلت ا  (2102)الكحيدم، 

فعالية العبلج " ( التي ركزت عمى :2006المبصريف كالمكفكفيف في محافظات غزة ك دراسة الضبع )
بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليكية كتحقيؽ المعنى اإليجابي لمحياة لدل المراىقيف ذكم االعاقة البصرية 

تناكلت أساليب مكاجية أزمة اليكية كعبلقتيا باالستقبلؿ النفسي لدل المراىقيف  (2112،خطاب)كدراسة
 .1993) ؿ)سيككددراسة ك (1994)كباؾ كآخركف (2111)كدراسة قاسـ، ذكم اإلعاقة البصرية

 :األناخرى غير هوية أدراسات جناولث اإلعاتقة وعالتقحاا بتحغيرات 

دراسة خري مثل أعها علً محغيرات انىأً اخحالف جناولث بعض الذراسات جأثير وجىد اإلعاقة عل
 كصكرة الجسـ التي تناكلت العبلقة بيف اإلعاقة البصرية(   (Kaplan–Myrth,2000ميرث  -كاببلف

عمى العبلقة بيف التي ركزت  (2001)،دراسة ىكب كآخركفعند االشخاص ذكم اإلعاقة البصرية ك 
كتقبؿ اإلعاقة لدل الشخص كالميارات االجتماعية، كؿ مف االستقبللية الجسدية كمستكل اإلعاقة 
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قياس سمات تحديد الذات ككذلؾ دراسة كالقمؽ المرتبط باإلعاقة الجسدية مع مستكل الشعكر باالغتراب 
 ( (Lipkowitz & Mithaugh,2003دراسة ليبككتيز كميثكفي  لدل الطبلب مختمفي اإلعاقة الحسية

 ذكم االعاقة الحركية في منيا يعاني التي المشكبلت كالتي ركزت عمى (1990)الربضي دراسة
 .األردف في اربد محافظة
 خرى :أاللغوية وعالتقحاا بتحغيرات  التفرداتدراسات بحثث محغير  . ب

ثقافية  أك خرل اجتماعية كنفسيةأم دراسة بحثت متغير المغة كعبلقتو بمتغيرات ألـ يعثر الباحث عمى 
نما كانت ترد اشارات كمقتطفات عمى شكؿ نصكص في مقاالت ف تخدـ مكضكع الدراسة أمف شأنيا  كا 

 ك اكراؽ عمؿ ال تتكفر فييا مكاصفات الدراسة البحثية العممية .أ

 عينة الدراسات السابقة: 

دراسات استيدفت عينات مف غير ذكم اإلعاقة ككانت العينة في معظـ ىذه الدراسات عشكائية   -
 دراسةت اخرل ديمكغرافية فبعضيا تناكؿ سف المراىقة مثؿ كتنكعت مف حيث العمر كالجنس كمتغيرا

( 2007،المزركع(دراسة( ك 2007،المرشدم دراسةك  (2008،العمرم)كدراسة (2011،كخمخاؿ مظمكـ)
 اليكية رتب التي تناكلت (2007) المزركعكغيرىا كبعضيا تناكؿ مرحمة ما بعد المراىقة مثؿ دراسة 

ك دراسة  دمشؽ جامعة طمبة مف عينة لدل النفسي باالغتراب ياكعبلقت كاإليديكلكجية االجتماعية
 .(2001 )المجنكني

دراسة و (2102،الىحيذٌ)دراسة دراسات استيدفت عينة مف األشخاص ذكم اإلعاقة مثؿ  -

 .كغيرىـ 1993)) دؿدراسة سيكك و، 994 ) )و دراسة باك وآخرون (2006،الضبع )
لعينة مف دراسة الخرل كتراكح في بعض الدراسات مف حجـ العينة كمتغير الجنس: اختمؼ حجـ ا -

كما في دراسة ،ميرث  -كاببلف شخص كحد ادنى كما في دراسة (13 )األشخاص ذكم اإلعاقة
في حيف بمغ حجـ العينة في الدراسات االخرل (Lipkowitz  . & Mithaugh,2003) ليبككتيز كميثك

ما بالنسبة أ 2007في دراسة المزركعي،(3345) إلى (2008العمرم ،)كما في دراسة  (75)ما بيف 
حيث بمغت  (2006،الضبع)لمتغير الجنس فيناؾ دراسات اقتصرت عيناتيا عمى الذككر مثؿ دراسة 

بمغت  (2003عسيرم )ث مثؿ دراسة األناطالب في حيف اقتصرت بعض الدراسات عمى  (52)
في حيف كانت العينة في معظـ ( 104)بمغت العينة  (2007،المزركع) طالبة كدراسة (146)العينة

المزركع، )ث كما في دراسة األناالدراسات مختمطة مككنة مف كبل الجنسيف بتفاكت نسبي لصالح 
كلصالح الذككر  (2272)ث األنافي حيف عينة (1073)حيث بمغت عينة الدراسة مف الذككر  (2007

ث األنافي حيف بمغت عينة (75)حيث بمغ عدد عينة الدراسة لمذككر  (2007 ،خطاب)كما في دراسة 
نيا في مجمميا أتباينت االدكات التي استخدمتيا الدراسات السابقة تبعا لمتغيرات كؿ دراسة اال ك  .(44)

 ،عسيرم)دراسةالذم طكرة ادمز كاخركف مثؿ  األناالمقياس المكضكعي لتشكؿ ىكية  :استخدمت



 

48 
 

 أزمة مقياسييس تناسب متغيراتيا مثؿدراسات استخدمت مقاك  (2001 ،المجنكني) كدراسة، (2003
، كخمخاؿ مظمـك (دراسةكما في  الكالدية كالسمطة المدرسية السمطة عمى التمرد كمقياس اليكية
 (2001،غنيـ)إعداد الكجداني الذكاء مقياسك  (2001) العدؿ إعداد الذات فاعمية مقياسك  (،2011

تي تناكلت مكضكع اليكية في ضكء عبلقتيا تشير نتائج الدراسات ال، ك (2117،لمزركعدراسة )ا فيك 
              دراسةكجكد ارتباط ما بيف تشكؿ اليكية كبيف ىذه المتغيرات كما في  إلىخرل أبمتغيرات 

 فاعمية درجات مف ككؿ األنا ىكية درجات بيف كجكد ارتباط إلىشارت أالتي  (2117،المزركع (
كجكد ارتباط ايجابي بيف رتب اليكية  إلىـ الدراسات كبينت نتائج معظ.الكجداني كالذكاء الذات،

مفيكـ الذات كالتكافؽ النفسي كما في دراسة  االيجابية )انجاز تعميؽ( كبيف متغيرات اخرل مثؿ
دراسةكاالستقبلؿ النفسي (2113 ،عسيرم) فً 2117ب،خطا)كما ) معظم أشارت هذهوقد

تطورإلىالدراسات فً العمر لمتغٌر أثر وجود دراسةالهوٌة فً ،(Katebi,1988)كاتٌبًكما

 ما متغير الجنس فقد اشارت بعض أ   (Picciotto,1987 )ودراسة(2114،المجنونً)ودراسة
) (Picciott, 1987)كجكد فركؽ مرتبطة بو كما في دراسة إلىالدراسات  (2114والمجنونً

يفروقمرتبطةبمتغٌرالجنسكماأإلىرنبعضالدراساتلمتشأفًحٌن) 2114،السلطان)و

ف ىناؾ ارتباطا بيف كجكد اإلعاقة كنمك أ إلىكاشارت الدراسات  . Katebi ,1988 ))دراسةكاتٌبًفً
تأثرإلىوالتًأشارت (Bache 1994 )باكوآخرونو (Schudel, 1993) دراسةاليكية كما في 

 .عاقةالبصرٌة)الهوٌةالجسمٌة(بشكلواضحباإلصورةالجسم
 . العالقة بيف الدراسة والدراسات السابقة.6.2

 :فاد الباحث مف الدراسات السابقة فيما يميألقد 

دمز أعده أاستخدمت الكثير مف الدراسات ىذا المقياس الذم  األنامكضكعي لتشكؿ ىكية المقياس ال 
المعطي كتـ استخدامو في البيئة كمعاكنكه كقننو عمى البيئة السعكدية الغامدم كالبيئة المصرية عبد 

 الفمسطينية مف خبلؿ الباحثة لبنى الكحيدم .

 مارشيااالطار النظرم اعتمدت الدراسات السابقة عمى نظرية اريكسكف كمراحميا المختمفة كنظرية . أ
  .في تحديد ابعاد كمجاالت اليكية كىك ما اعتمده الباحث في اطاره النظرم لدراستة ىذه

شػارت معظػـ الدراسػات أنتػائج ىػذه الدراسػات فػي محاكلتػو لتفسػير نتػائج دراسػتة فاد الباحث مػف أ. ب
خػرل كىػك مػا سػيمكنو مػف تفسػير نتػائج دراسػتو أكبيف متغيرات  األناكجكد عبلقة بيف ىكية  إلىالسابقة 

حػػػد متغيػػػرات دراسػػػتو المتمثػػػؿ فػػػي االسػػػتجابة االنفعاليػػػة فػػػي أفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اخػػػتبلؼ 
كىػػػذه  األنػػػاخػػػرل التػػػي بحثػػػت العبلقػػػة بػػػيف تشػػػكؿ ىكيػػػة المغكيػػػة عػػػف متغيػػػرات الدراسػػػات األ المفػػػردات
عػػػدـ كجػػػكد دراسػػػات سػػػابقة تناكلػػػت االسػػػتجابة االنفعاليػػػة لممفػػػردات الشػػػائعة فػػػي المجتمػػػع ، ك المتغيػػػرات

 .سطيني تجاه االشخاص ذكم اإلعاقةالفم
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 الفصؿ الثالث
 
 جراءاتاإلطريقة و ال. 3
 

خدميا ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيػا، كتصػميـ أدكات الدراسػة التػي اسػت تضمف
 االداة الباحث مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي تقؼ كراء إجرائيػا، كػذلؾ يبػيف طػرؽ التحقػؽ مػف صػدؽ 

جراءات إلجراءات تنفيذ الدراسة بدءان مف إجراءات التطبيؽ ألدكات الدراسة كثباتيا، ككصفان  التييئػة ، كا 
 التػػػػي اإلحصػػػػائية لمعالجػػػػةكا الدراسػػػػة، كتصػػػػميـ الدراسػػػػة، كمتغيػػػػرات الدراسػػػػة، اةتطبيػػػػؽ أدك  ،لمتنفيػػػػذ

  .كتحميميا الدراسة نتائج استخبلص في الباحث ستخدمياا

 الدراسة:منييجة 1.3 

كذلؾ ألف اليدؼ مف الدراسة ىك بحث العبلقة بيف  االرتباطيالمنيج الكصفي  استخدـ الباحث 
 متغيراتيا.

 الدراسةمجتمع  .2.3

 ، (اهللكراـ  ،الخميؿ ،بيت لحـ)ت االشخاص ذكم االعاقة في محافظا تككف مجتمع الدراسة مفي
( كذلؾ مف مختمؼ الفئات العمرية ةالحركية، كالسمعية، كالبصريتستيدؼ ىذه الدراسة اإلعاقات )

كالتجمعات السكنية الممتدة كقد بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة كفؽ مسح اإلعاقة الذم أجرتو كزارة 
الذم يعد أخر مسح حتى ك  (2011)عاـ فمسطينياإلحصاء ال مع جيازالشؤكف االجتماعية بالتعاكف 
ذم إعاقة كذلؾ حسب تصنيؼ مجمكعة  ان شخص (3500ما يقارب ) ،تاريخ إعداد ىذه الدراسة.

 (.كاشنطف لتحديد نسبة الصعكبة )اإلعاقة
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عينة الدراسة. 3.3  

 جتمػػعالم مػػف%( 5) نسػػبتو مػػا شػػكؿأم ت ،شخصػػان مػػف ذكم االعاقػػة (475)مػػف  الدراسػػة عينػػة تكػػكفت 

( 473كالجػػدكؿ)مػػف مجتمػػع الدراسػػة،  المتيسػػرة العشػػكائية العينػػة بطريقػػة اختيػػارىـ تػػـ لمدراسػػة، األصػػمي

 يكضح ذلؾ.

 : خصائص العينة الديمغرافية.1.3الجدوؿ 

 النسبة المئوية العدد المتغير الرقـ
  الجنس 1
 49.1% 86 ذكر 

 50.9% 89 انثى
  العمر 2

 
18 – 25 52 %29.7 
26 – 35 64 %36.6 
36 – 45 34 %19.4 
46 – 55 25 %14.3 

  الحالة االجتماعية 3

 
 54.3% 95 أعزب
 30.3% 53 متزوج
 10.3% 18 مطمؽ
 5.1% 9 أرمؿ

  المدينة 4

 
 33.1% 58 راـ اهلل
 33.1% 58 بيت لحـ

 33.7% 59 ؿالخمي
  مكاف السكف 5

 
 42.3% 74 مدينة
 48.0% 84 قرية

 9.7% 17 خيـم
  نوع االعاقة 6
 26.3% 46 سمعية 

 26.3% 46 بصرية
 33.1% 58 حركية 
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 14.3% 25 متعددة 
درجة الصعوبة  7

 )اإلعاقة(
 

 
 40.6% 71 كبيرة

 45.1% 79 متوسطة
 14.3% 25 خفيفة

  سبب اإلعاقة 8

 
 45.7% 80 وراثي
 33.1% 58 مرضي

 21.2% 37 حادث عمؿ

 

 

   العممي المؤىؿ 9

 

 6.3% 11 لـ التحؽ بالتعميـ
انسحبت قبؿ 
انياء المرحمة 

 األساسية

19 %10.9 
 36.6% 64 ثانوي

 40.0% 70 بكالوريوس
 6.3% 11 دراسات عميا

  المشاركة في سوؽ العمؿ 10

 
أعمؿ ضمف عقد 

 ثابت
51 %29.1 

أعمؿ ضمف عقد 
 مؤقت

27 %15.4 
 14.3% 25 كنت أعمؿ سابقا
لـ يسبؽ أف 
 عممت أبدا

51 %29.1 
 12.0% 21 غير ذلؾ 

 الدراسةأدوات . 4.3

  :اآلتية استخدـ الباحث االدكات 
 :األنايوية لالموضوعي  سالمقيا .1.4.3

لمعتمد عمى نمكذج مارشيا ليكية ، ااألناقاـ آدمز كمعاكنكه ببناء المقياس المكضكعي لرتب ىكية 
خراجو في صػكرتو النيائيػة حيث قاـ آدمز ، كقد أجرل العديد مف الداألنا راسات في سبيؿ تطكيره كا 

 (24)كزمبلؤه بسمسمة مف الدراسات إلخراج المقياس المكضكعي في صكرتو األكليػة كالتي تككنت مف 
عبارات لكؿ رتبة مف رتب اليكية تتكزع عمى ثبلث مجػاالت خاصة باليكية األيدلكجية  (6) بمعدؿ ابند

 لميني كالديني كالسياسي كذلؾ بمعدؿ عبػارتيف لكػؿ مجاؿ كقد قاـ جركتيفنت كآدمزشممت المجاؿ ا

(Grotevant and Adams)  المقيػاس حيػث تككف في صكرتو المعدلة مف بتطكير (4984)عاـ 
عبارات لكؿ رتبة مف رتب اليكية في مجاليػا األيدلكجي كاالجتماعي كأخيرا قاـ (8)عبارة بمعدؿ  (64)

بتعديؿ لغكم لعبارات مجاؿ اليكية االجتماعي لتككف أكثر  ( (Bennion and Adamsدمزبنيكف كآ
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كقد تـ تقنيف المقياس في  ،(Adams  &Bennion, 1989 )مناسبة دكف المساس ببناء المقياس
( كعبد المعطي 4998نسختة النيائية المعدلة عمى البيئة العربية مف خبلؿ دراسات عبد الرحمف )

  .ظيرت النتائج تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخميأ كقد ،(4994)

 
 :األناممقياس الموضوعي ليوية ل الصدؽ.1.1.4.3

األكليػػػة، عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف األسػػػاتذة  بصػػػكرتو األنػػػابعػػػرض المقيػػػاس المكضػػػكعي ليكيػػػة قػػػاـ الباحػػػث  
ممحػؽ رقػـ  ،كتحكيمػو لمراجعتو ان محكم( 44كالمرشديف النفسييف كاالجتماعييف بمغ عددىـ ) المتخصصيف

مػػف حيػػث  (2ممحػػؽ) ،األكليػػة بصػػكرتو األنػػاىكيػػة  مقيػػاسلمتأكػػد مػػف صػػبلحية كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ك  ,(4)
 دقة الصياغة كسبلمة المغة، ككضكح المعنى، أك حذؼ أك تعديؿ أك إضافة أية فقرات. 

بحيػث أصػبحت  .ديبلت التػي أشػاركا إلييػاكبعد االطبلع عمى اقتراحات المحكميف قاـ الباحث بإجراء التع
 (.3( فقرة، ممحؽ رقـ)48تككف مف )ي ،النيائية بصكرتو األناالمقياس المكضكعي ليكية 

 :األناممقياس الموضوعي ليوية ل الصدؽ الثبات 2.1.3.4 

 مػفاستطبلعية خارج حدكد عينة الدراسػة  عينة عمى األناالمقياس المكضكعي ليكية  تطبيؽقاـ الباحث ب

ذكم  ان مػػػػفشخصػػػػ (20)عػػػػددىـ األشػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػة فػػػػي محافظػػػػات بيػػػػت لحػػػػـ كالخميػػػػؿ كراـ اهلل،
 :كاآلتي كىما ،بطريقتيف لممقياس الثبات حساب تـ عمى العينة  المقياس تطبيؽ كبعد اإلعاقة، 

  :كرونباخ – ألفا بطريقة الثبات .2

 تـ، المقياس تطبيؽ كبعد  ،مف ذكم اإلعاقةشخصان  (20) اقكامياستطبلعية  عينة عمى المقياس تطبيؽ تـ

 كاؼ دليؿ كىذا،  (0.79) تساكم كركنباخ ألفا قيمة أف كجد حيث الثبات، لقياس الفا خكركنبا معامؿ حساب

  .كمرتفع عاؿ ثبات بمعامؿ يتمتع مقياسال أف عمى
 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات .1

 حسػاب تػـ فقػد ، شخصػان مػف ذكم اإلعاقػة (20) فمػ تتػألؼ اسػتطبلعية عينػة عمػى المقيػاس تطبيػؽ تػـ

 كتػـ نصػفيف إلػى الكمػي المقيػاس بنػكد قسػمة تػـ حيػث النصػفية، التجزئػة طريقػة باسػتخداـ الثبػات معػامبلت

 بمػغ فقػد لممقيػاس، الثػاني النصؼ فقرات كمجمكع األكؿ النصؼ فقرات مجمكع بيف االرتباط معامؿ حساب

  ،المعدلػة بػراكف - سػبيرماف معادلػة كباسػتخداـ(   (0.72 الطريقػة بيػذه لممقيػاس لبيرسػكف االرتبػاط معامؿ

 مف الثبات. عالية بدرجة يتمتع المقياس أف عمى كاؼ دليؿ ىذاك ، ( 0.84 ) الثبات معامؿ أصبح
 الفمسطيني:ممفردات المغوية الشائعة بالمجتمع االستجابات االنفعالية ل استبانة .2.4.3

محميان لكصؼ األشخاص ذكم  المغكية الشائعةنة خاصة تتضمف المفردات قاـ الباحث بإعداد استبا
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 مفرداتبيدؼ معرفة نكع االستجابة الذىنية كالنفسية لدييـ تيجاه الىـ االستجابات االنفعالية أك االعاقة 
 كقد قاـ ببناء ىذه االستبانة ضمف الخطكات التالية : ، عندىـ األنافي كصفيـ كعبلقة ذلؾ بيكية 

في كصؼ اإلعاقة مف خبلؿ مجمكعة مركزة مف االشخاص ذكم اإلعاقة الشائعة المفردات حصر -
 مثاؿ الشعبية .كمف خبلؿ مراجعة بعض االدبيات التي تضمنت معالجة ىذا المكضكع بما في ذلؾ األ

 المفرداتفي المجتمع الفمسطيني في كصؼ اإلعاقة كطرح  االكثر شيكعان  مفرداتتـ اختيار ال -
 مجاالت ىي: أربعفي يا تـ تصنيف، ك الغريبة

مكرسػػح، مقعػػد، مشػػمكؿ،  )أحػػكؿ، أعمػػى،  أعػػكر، ضػػرير، كفيػػؼ، مثػػؿ: تركػػز عمػػى العجػػز مفػػردات .1
 أصـ، ذك عاىة( خرس، أبكـ، أطرش،أأعرج، أكتع، 

)غير طبيعػػي،  غيػػر سػػكم، غيػػر عػػادم،  معػػكؽ، مختػػؿ، مثػػؿ: تعػػزز الكصػػمة كالبلسػػكاء مفػػردات .2
 الزيف ما بكمؿ (. شاذ، اهلل يعافينا، عمر

مكرسػػػح ، مقعػػػد ،  )أحػػػكؿ، أعمػػػى،  أعػػػكر ، ضػػػرير ، كفيػػػؼ،: تركػػػز عمػػػى نػػػكع االعاقػػػة مفػػػردات .3
 أصـ، ذك عاىة( مشمكؿ، أعرج، أكتع، اخرس، أبكـ، أطرش،

) مسػػكيف ، يػػا حػػراـ ، اهلل يعينػػو ، اهلل يشػػفيو ،  : مثػػؿ: تعػػزز طػػابع الشػػفقة كنزعػػة العطػػؼ مفػػردات .4
 (شيء كيأخذبحزف، اهلل يعطي شيء 

مف خبلؿ مجمكعة  المفردات ىـ االستجابات االنفعالية المتشكمة نتيجة ىذهأقاـ الباحث بتحديد  -
 ( مفردة .54مركزة مف االشخاص ذكم اإلعاقة كقد تـ حصرىا في )

 الفمسطيني:ممفردات المغوية الشائعة بالمجتمع االستجابات االنفعالية ل استبانة صدؽ1.2.3.4

لممفػػػػردات الشػػػػائعة فػػػػي المجتمػػػػع  المتعمقػػػػة باالسػػػػتجابة االنفعاليػػػػة الدراسػػػػة اةأد صػػػػدؽ مػػػػف التحقػػػػؽ تػػػػـٌ 
 ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمى استبانة بعرض  ،الفمسطيني بصكرتيا األكلية

( 44كالمرشػديف النفسػييف كاالجتمػاعييف بمػغ عػػددىـ ) مػف األسػاتذة المتخصصػػيف كالخبػرة االختصػاص 
 كترتيبيػا كصػياغتيا الفقػرات عػدد حيػث مػف حكليػا مبلحظػاتيـ أبػدكا كالػذيف ،وكتحكيمػ لمراجعتػومحكمان 
ضػػافة كبعػػد االطػػبلع عمػػى اقتراحػػات المحكمػػيف قػػاـ  ،(4ممحػػؽ رقػػـ) ،االسػػتبانة فقػػرات كتعػػديؿ كحػػذؼ كا 

تػػػـ حػػػذؼ مفردتػػػي )االزدراء  يـ عمػػػى مبلحظػػػات ان بنػػػاء، ك الباحػػػث بػػػإجراء التعػػػديبلت التػػػي أشػػػاركا إلييػػػا
 لئلجابػة، ك أربػع مجػاالت إلػىفقػرة، مقسػمة  (54) مػف النيائيػة ابصكرتياألستبانة  تككنتحيث  ،كالتبمد(
، معارض= 3، محايد = 2، مكافؽ = 4مكافؽ بشدة = ) يمي كما ليكرت الخماسي مقياس ضمف عمييا

 (.5ممحؽ رقـ ) (.5، معارض بشدة= 4

 

 



 

54 
 

 الفمسطيني:لمغوية الشائعة بالمجتمع ممفردات ااالستجابات االنفعالية ل استبانةثبات  1.1.3.3

   :كرونباخ – ألفا بطريقة الثبات .2

تطبيػؽ المقيػاس،  كبعػد  شخصػان مػف ذكم اإلعاقػة، (20) عينة استطبلعية قكاميا عمى المقياس تطبيؽ تـ
 قيمػة ككانػت الدراسػة أداة ثبػات مػف لمػػتأكد( Cronbach's Alpha) الفػا كركنبػاخ معادلػة احتسػاب تػـ

 تفػػػي ،، كتعتبػػػر قػػيـ الثبػػػات  قػػيـ مرتفعػػػة(1791) المغكيػػػة لممفػػرداتي االسػػتجابة االنفعاليػػػة فػػػ المعامػػؿ
 .الدراسة بأغراض

 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات .1

 الثبػات معػامبلت حسػاب تػـ فقد ، شخصان مف ذكم اإلعاقة (20) مف تتألؼ عينة عمى المقياس تطبيؽ تـ

 معامػؿ حسػاب كتػـ نصػفيف إلػى الكمػي المقيػاس بنػكد قسػمة تػـ حيػث النصػفية، التجزئػة طريقػة باسػتخداـ

 معامػؿ بمػغ فقػد لممقيػاس، الثػاني النصػؼ فقػرات كمجمػكع األكؿ النصػؼ فقػرات  مجمػكع بػيف االرتبػاط

 أصػبح  ،المعدلػة بػراكف - سػبيرماف معادلػة كباسػتخداـ(   (0.74 الطريقػة بيػذه لممقيػاس لبيرسػكف االرتبػاط

 مف الثبات. عالية بدرجة يتمتع المقياس أف عمى كاؼ دليؿ ىذاك ، ( 0.85 ) الثبات معامؿ
 الدراسةمتغيرات  5 .3

 لمتغيرات المستقمةا( أ

 متغيرات مستقمة عمى النحك األتي: (  10)ىناؾ 

 ( ةمتعدد ،حركية ،بصرية ،) سمعيةكليا أربع فئات نكع اإلعاقة .1
 أنثى (  ،) ذكر  :الجنس .2
 سنةفأعمى ( -46 ( سنة،)45-36،)( سنة 35-26) سنة، ( 25-18 ) : العمر .3
 غير ذلؾ (  ،مطمؽ،  أرمؿ ،متزكج  ،)  أعزب: الحالة االجتماعية .4
 ) بيت لحـ ، الخميؿ ، راـ اهلل( :المدينة .5
 )مخيـ   ،قرية  ،مكاف السكف : ) مدينة .6
 (خفيفة ، متكسطة، كبيرة )   :درجة الصعكبة )اإلعاقة( .7
    (إصابة مف ًقبىؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي أك غيره  ، حادث عمؿ ،مرضي ،)كراثي :سبب اإلعاقة .8
، بكالكريكس ، ثانكم ،انسحبت قبؿ إنياء المرحمة األساسية ،بالتعميـ التحؽ)لـ  :المؤىؿ العممي .9

 .دراسات عميا( 
كنتي أعمؿي  ،أعمؿ ضمفى عقد مؤقت ،)أعمؿ ضمف عقد ثابت :المشاركة في سكؽ العمؿ .10

 .غير ذلؾ( ،لـ يسبٍؽ أف عممتي أبدان  ،سابقان 
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 المتغيرات التابعة ب( 

  .لؤلشخاص ذكم االعاقة األناىكية ة تقدير درج .1
لؤلشخاص الفمسطيني:الشائعة بالمجتمع  المغكيةاالستجابة االنفعالية لممفردات تقدير درجة  .2

 .ذكم االعاقة
 الدراسةخطوات إجراء . 6.3

 تـ تطبيؽ الدراسة كفقان لئلجراءات اآلتية: .4

 الدراسة.ت اك النظرم كالدراسات السابقة لبلستعانة بيا في إعداد مسكدة أدمراجعة األدب  .2

، كعرضػػػيما عمػػػى المحكمػػػيف، كالتأكػػػد مػػػف صػػػدقيما كمبلءمتيمػػػا ألغػػػراض الدراسػػػة تاك تػػػـ إعػػػداد أد .3
 . الدراسة

 األنػػػاإجػػػراء التعػػػديبلت المناسػػػبة مػػػف تعػػػديؿ التراكيػػػب المغكيػػػة  لفقػػػرات المقيػػػاس المكضػػػكعي ليكيػػػة  .4
 ة االستجابة اإلنفعالية لبلشخاص ذكم اإلعاقة  لممفردات الشائعة في المجتمع الفمسطيني.كاستبان

فػػػي تطبيػػػػؽ الدراسػػػػة عمػػػػى  ة الباحػػػػثأخػػػذ كتػػػػاب رسػػػػمي مػػػف عمػػػػادة الدراسػػػػات العميػػػػا لتسػػػييؿ ميمػػػػ .5
 (5االشخاص ذكم اإلعاقة  ممحؽ)

 .(6ممحؽ) المؤسسات،، الحصكؿ عمى اإلذف الرسمي البلـز لتطبيؽ الدراسة مف الجيات المعنية .6

األشػخاص ذكم االعاقػػة فػي محافظػػات بيػت لحػػـ كالخميػػؿ جميػػع تحديػد مجتمػػع الدراسػة كالػػذم شػمؿ  .7
 . كراـ اهلل 

 مف األشخاص ذكم االعاقة خارج حدكد العينة. (21اختيار عينة استطبلعية قكاميا ) .8

معامػػؿ كركنبػػاخ )خمي حسػػاب معامػػؿ االتسػػاؽ الػػداتطبيػػؽ أدكات الدراسػػة عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية ل .9
كمػا   (Pearson correlation)بيرسػكف طعػف طريػؽ حسػاب معامػؿ ارتبػا ،لمتحقػؽ مػف الثبػات (الفا

 .( كتعديؿ ذلؾ بمعادلة سيبرماف براكفSplit –Halfالتجزئة النصفية )  ةطريقب تـ حساب الثبات 

ذكم االعاقة صان مف شخ(475) تككنت مفكالتي مف مجتمع الدراسة عينة عشكائية متيسرة اختيار  .41
 في محافظات بيت لحـ كالخميؿ كراـ اهلل.

، محافظػػػػات بيػػػػت لحػػػػـ كالخميػػػػؿ كراـ اهلل   (،2146)أذارالدراسػػػػة خػػػػبلؿ شػػػػير  تاك تطبيػػػػؽ أد .44
 كاستعادة االستبيانات.

 ذج التصحيح. ك كفؽ نم ،أدكات الدراسةالقياـ بإجراءات التصحيح: تـ تصحيح  .42
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دخاليا لمحاسك  .43 جراء التحميبلت اإلحصائية باستخداـ برنػامج الػرـز االحصػائية تفريغ البيانات كا  ب كا 
 (.SPSSلمعمكـ االجتماعية ) 

 تفسير النتائج كالخركج بالتكصيات كالمقترحات لدراسات مستقبمية. .44

 

 المعالجة االحصائية : 7.3

 ب اآلتية : باألسالي تتمت اإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانا

 أكالن : أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تقنيف أدكاة الدراسة :

 استخراج األعداد كالنسب المئكية.

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. 

لمتحقؽ مف الثبات عف طريؽ التجزئة   (Pearson correlation)بيرسكف طحساب معامؿ ارتبا
 كتعديؿ ذلؾ بمعادلة سيبرماف براكف. (Split –Half) النصفية 

 Cronbach's Alpha) كركنباخ الفا عف طريؽ استخداـ معادلةحساب معامؿ االتساؽ الداخمي 
 لمتحقؽ مف الثبات.(

 ثانيان: أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا: 

كقد تـ اعتماد المفتاح األتي بناء عمى قيمة المتكسط الحسابي لكؿ فقرة درجة التقدير، تـ استخداـ  
 لتحديد الدرجة. 

 الدرجة المتوسط

 منخفضة 1.33أقل من 

 متوسطة 3.33وأقل من  1.33أكبر من 

 مرتفعة 3.33أكبر من 

 :التحميمية اإلحصائية االختبارات طريؽ عف الدراسة فرضياتثالثا: اختبار 

 t –test)ت( ) كاختبار (،One Way Anova)األحادم تحميؿ التبايف حث اختبار استخدـ البا  

Independent  ،كاختبار( لمعينات المستقمة (Scheffe)  باستخداـ برنامج لمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ
  .(SPSS)الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 



 
 

 

 

 الفصؿ الرابع

 . نتائج الدراسة 4

 قة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿالنتائج المتعم1.4 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني   2.4

 الثالثالنتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ   3.4

 الرابع  النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ  4.4

 الخامس  المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ النتائج  5.4
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  الفصؿ الرابع

  نتائج  الدراسة
المغكية الشائعة  لممفرداتاالنفعالية ستجابة الكعبلقتيا با األناىكية  إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة 

 ككانت النتائج كما يمي: ،ألشخاص ذكم اإلعاقةلدل ا ،بالمجتمع الفمسطيني
 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج. 1.4

 إلعاقة؟عينة مف األشخاص ذكم الفمسطيني لدل المغكية الشائعة في المجتمع المفردات  درجةما 

المغكية الشائعة في  لممفرداتاإلستجابة االنفعالية استبانة  بتطبيؽ الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
أربعة مجاالت، لئلجابة عمييا  إلى( فقرة مقسمة 54مف ) االستبانةبحيث تككنت  ،الفمسطينيالمجتمع 

، 4، معارض = 3، محايد = 2 مكافؽ =، 1شدة = ضمف مقياس ليكرت الخماسي كما يمي )مكافؽ ب
 (.1.4) الجدكؿ في كما ،(5معارض بشدة = 

اإلستجابة االنفعالية  عمى الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد: (1.4) الجدكؿ
 ، مرتبة حسب المجاؿ.المغكية الشائعة في المجتمع الفمسطيني لممفردات

 المجاؿ الرقـ
عدد 

 راتالفق

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم
 الدرجة

 متكسطة 97. 3.18 15 تركز عمى العجز. مفردات 1

 متكسطة 94. 3.06 14 ء.اتعزز الكصمة كالبلسك  مفردات 2

 متكسطة 1.00 3.05 13 تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ. مفردات 4

 متكسطة 99. 3.01 12 تركز عمى نكع االعاقة. مفردات 3

 متكسطة 0.98 3.07 54 لدرجة الكميةا 
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 .لكافة المجاالت جاء بدرجة متكسطةبأف المتكسط الحسابي  (:1.4) تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ

 تركز عمى العجز. مفرداتالمجاؿ األكؿ:  

ابة االسػتج نحػك الدراسػة عينة الستجابات كاالنحرافات المعيارية الحسابية المتكسطات :(.أ274) الجدكؿ
 .تنازليان  مرتبة ،تركز عمى العجز يالت مفرداتاالنفعالية لم

 الفقرة الرقـ
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 1.254 3.54 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني بالحقد. 8

 متكسطة 1.244 3.45 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالضعؼ. 9

 متكسطة 1.285 3.38 ف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالخيبة.إ 7

11 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بعدـ الرغبة بأداء 

 ميماتي كمسؤكلياتي.
 متكسطة 1.295 3.35

 متكسطة 1.254 3.34 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالعجز. 10

 متكسطة 1.327 3.30 ككصفي بيا يشعرني بالحقد. إف سماعي ليذه الكممات 6

 متكسطة 1.319 3.30 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالنقص. 13

2 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالعتماد كاالتكالية 

 عمى اآلخريف.
 متكسطة 1.240 3.29
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 نحػػػػػك الدراسػػػػػة عينػػػػػة السػػػػػتجابات ت المعياريػػػػػةكاالنحرافػػػػػا الحسػػػػػابية المتكسػػػػػطات :.ب(274 )الجػػػػػدكؿ
 .تنازليان  مرتبة ،االستجابة االنفعالية لممفردات التر تركز عمى العجز

 

 الفقرة الرقـ
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 1.236 3.26 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باليأس. 14

 متكسطة 1.374 3.21 .ككصفي بيا يشعرني بالكراىيةإف سماعي ليذه الكممات  12

 متكسطة 1.252 3.19 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتردد. 4

5 .  متكسطة 1.329 3.14 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتشاـؤ

 متكسطة 1.302 2.73 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالنزعاج. 3

 متكسطة 1.370 2.70 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالحباط. 1

15 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني أكصؼ بيا 

 منذ كنت صغيران.
 متكسطة 1.254 2.61

 متكسطة 1.289 3.48 الدرجة الكمية 

 

حػػكؿ  حػكؿ الدراسػة عينػة اجابػات متكسػطل الدرجػة الكميػة أف (274)  الجػدكؿ فػي الػكاردة البيانػات تشػير

 .متكسطة  درجة كىي( 372) بقيمة كافالتي تركز عمى العجز   مفرداتاالستجابة االنفعالية ل

 .ةدرجة متكسط ذاتكما يبلحظ مف الجدكؿ فإف جميع فقرات ىذا المجاؿ 
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 نحػػػػػك الدراسػػػػػة ةعينػػػػػ السػػػػػتجابات كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة الحسػػػػػابية المتكسػػػػػطات: (.أ  374 )المجػػػػػاؿ

 .تنازليان  مرتبة ،التي تعزز الكصمة كالبلسكاء مفرداتاالستجابة االنفعالية لم

 الفقرة الرقـ
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

 متكسطة 1.233 3.27 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني بالنقمة. 12

 متكسطة 1.107 3.19 الشؾ.إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني ب 8

 متكسطة 1.207 3.19 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالخكؼ. 7

 متكسطة 1.186 3.17 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالضياع. 9

 متكسطة 1.198 3.16 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالغتراب عف ذاتي. 2

 متكسطة 1.217 3.16 الكممات ككصفي بيا يشعرني باإلندىاش. إف سماعي ليذه 4

10 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بعدـ االنتماء لممجتمع 

 كالمحيط الذم أعيش فيو.
 متكسطة 1.174 3.11

 متكسطة 1.294 3.10 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتميز السمبي. 5

 متكسطة 1.183 3.06 لكممات ككصفي بيا يشعرني بالقمؽ.إف سماعي ليذه ا 11

 متكسطة 1.301 3.04 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالكحدة. 13

 متكسطة 1.162 3.03 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحيرة. 6

سطةمتك  1.315 2.81 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالضطياد. 1  
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االستجابة  نحك الدراسة عينة الستجابات كاالنحرافات المعيارية الحسابية المتكسطات: .ب 374 الجدكؿ

 .تنازليان  مرتبة ،التي تعزز الكصمة كالبلسكاء مفرداتاالنفعالية لم

 

 الفقرة الرقـ
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

14 
كممات أك عممت أني أكصؼ بيا لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه ال

 .منذ كنت صغيران.
 متكسطة 1.252 2.81

 متكسطة 1.263 2.81 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باأللـ. 3

 متوسطة 1.22 3.06 الدرجة الكمية 

 

 حػػكؿ الدراسػػة عينػػة اجابػػات متكسػػطل الدرجػػة الكميػػة أف .أ،ب(374) الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة البيانػػات تشػػير

 كىػي( 3716) بقيمػة كافالتي تركز عمى تعزيز الكصمة كالبلسكاء   مفرداتكؿ االستجابة االنفعالية لح

 .متكسطة  درجة

 متكسطة.درجة  ذاتكما يبلحظ مف الجدكؿ فإف جميع فقرات ىذا المجاؿ 
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 تركز عمى نكع اإلعاقة. مفرداتالمجاؿ الثالث: 

االسػػتجابة  نحػػك الدراسػػة عينػة السػػتجابات ات المعياريػػةكاالنحرافػ الحسػػابية المتكسػػطات :(474 )الجػدكؿ

 .تنازليان  مرتبة ،التي تعزز الكصمة كالبلسكاء مفرداتاالنفعالية لم

 الفقرة الرقـ
 المتكسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعيارم
 الدرجة

 متكسطة 1.198 3.35 .بالتبمدإف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني  4

 متكسطة 1.214 3.12 لكممات ككصفي بيا يشعرني بالتجاىؿ.إف سماعي ليذه ا 5

 متكسطة 1.248 3.11 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالسخرية. 9

 متكسطة 1.275 3.08 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحسرة. 8

كسطةمت 1.259 3.05 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باإلىانة. 3  

 متكسطة 1.412 3.04 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحرج. 7

 متكسطة 1.210 3.03 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالستيتار. 1

 متكسطة 1.300 3.01 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالتذمر. 6

 متكسطة 1.265 2.91 زاز.إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالشمئ 2

 متكسطة 1.310 2.91 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالغضب. 11

 متكسطة 1.307 2.86 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرنيبالضيؽ. 10

12 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني أكصؼ 

 ..بيا منذ كنت صغيران.
 متكسطة 1.243 2.73

 متكسطة 1.27 3.01 الدرجة الكمية 
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حووول حػػكؿ الدراسػػة عينػػة اجابػػات متكسػػطل الدرجػػة الكميػػة أف (474) الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة البيانػػات تشػػير

 درجػػة كىػي( 3714) بقيمػػة كػافالتوًتركوولعلووىالوصومةوال سوووا مفوورداتاالسوتجابةاالنفعالٌووةل

 .ذات درجة متكسطةا المجاؿ متكسطة، كما يبلحظ مف الجدكؿ فإف جميع فقرات ىذ

 تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ. مفرداتالمجاؿ الرابع: 

 نحػػػػػػك الدراسػػػػػػة عينػػػػػػة السػػػػػػتجابات كاالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػة الحسػػػػػػابية المتكسػػػػػػطات :( .أ574 )الجػػػػػدكؿ

 .تنازليان  مرتبة ،التي تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ مفرداتاالستجابة االنفعالية لم

 

 ةالفقر  الرقـ
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

10 
بعدـ الرغبة في إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني 

 .الخركج مف البيت كالمشاركة
 متكسطة 1.275 3.23

 متكسطة 1.214 3.22 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتعاسة. 6

 متكسطة 1.279 3.21 ني بالخجؿ.إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعر  9

 متكسطة 1.218 3.20 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتسخط. 4

3 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتخبط كعدـ 

 االستقرار.
 متكسطة 1.240 3.16

 متكسطة 1.183 3.11 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتسشتت. 5

 متكسطة 1.261 3.09 ف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتيميش.إ 7

 متكسطة 1.335 3.01 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالحزف. 8
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 نحػػػك الدراسػػػة عينػػػة السػػػتجابات كاالنحرافػػػات المعياريػػػة الحسػػػابية المتكسػػػطات :(.ب574 )الجػػػدكؿ
 .تنازليان  مرتبة ،طابعالشفقةونلعةالعطفالتًتعللمفرداتاالستجابةاالنفعالٌةلل

 

 الفقرة الرقـ
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 1.234 2.98 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالعصبية. 11

 متكسطة 1.286 2.95 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالممؿ. 12

 متكسطة 1.279 2.91 كممات ككصفي بيا يشعرني باالستياء.إف سماعي ليذه ال 2

 متكسطة 1.267 2.87 إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالرباؾ. 1

13 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني أكصؼ 

 ..بيا منذ كنت صغيران.
 متكسطة 1.219 2.70

  1.25 3.05 الدرجة الكمية 

 

 حػػكؿ الدراسػػة عينػػة اجابػػات متكسػػطل الدرجػػة الكميػػة أف .أ،ب(574)  الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة نػػاتالبيا تشػػير

( 3715) بقيمػة كػاف   التًتركلعلىطابعالشفقةونلعوةالعطوفمفرداتحولاالستجابةاالنفعالٌةلل

  ذات درجة متكسطة.متكسطة ، كما يبلحظ مف الجدكؿ فإف جميع فقرات ىذا المجاؿ  درجة كىي

رل الباحػػػث تقػػػارب متكسػػػطات إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ االسػػػتجابة االنفعاليػػػة بحيػػػث كانػػػت فػػػي كيػػػ

، كذلػػؾ بسػػبب تقػػارب المفػػاىيـ كالمصػػطمحات بػػيف أفػػراد عينػػة الدراسػػة ككػػذلؾ ةدرجػػة المتكسػػطالمسػػتكل 

 التشابو الكبير بيف النظرة العامة لؤلشخاص المعاقيف في المجتمع الفمسطيني.
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 :السؤاؿ الثانيئج المتعمقة بالنتا . 2.4

 لدل األشخاص ذكم اإلعاقة؟ األناما درجة ىكية نص السؤاؿ الثاني:   

بحيث  ،األنا المقياس المكضكعي لتشكيؿ ىكيةاستبانة  بتطبيؽ الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
)مكافؽ بشدة  ( فقرة، لئلجابة عمييا ضمف مقياس ليكرت الخماسي كما يمي48تككنت اإلستبانة مف )

 :(7كما في الجدكؿ ) ،(5، معارض بشدة = 4، معارض = 3= ، محايد 2 مكافؽ =، 1= 

المقياس المكضكعي عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد :( .أ6.4 )الجدكؿ
 لتشكيؿ اليكية.

 الفقرة الرقـ
المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 الدرجة

 متكسطة 1.174 3.50 الصدقاء الذيف يكافؽ عمييـ كالدم فقطأختار ا 29

31 
احداىما منذ كقت طكيؿ المينة أك الدراسة  لقد حدد كالدم أك

 متكسطة 1.173 3.31 الذم يريدكنو لي كىا أنا اتبع ما حدد لي سابقان 

47 
ما زلت  ألنيال أعرؼ بعد أم نكع مف األصدقاء يناسبني 

 متكسطة 1.073 3.27 ة.أحاكؿ تحديد معنى الصداق

17 
مقتنع مف أنيـ  ألنيأقبؿ تدخؿ كالدم في اختيار أصدقائي 

 متكسطة 1.156 3.25 اسمكب يمكف أف اختار بو أصدقائي. بأفضؿأعرؼ 

41 

ليس لدل أصدقاء مقربيف كال ابحث عنيـ اآلف إنني فقط أحب 
 .أف أجد نفسي محاطا بمجمكعة كبيرة مف الناس

 

 ةمتكسط 1.134 3.24
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المقياس عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد:(.ب6.4)الجدكؿ

 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 الفقرة الرقـ
المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 الدرجة

23 
ليس لدل أصدقاء حميميف كال أفكر في البحث عف ىذا النكع 

 متكسطة 1.190 3.22 مف األصدقاء اآلف.

8 
ال أفكر كثيرنا في  المسائؿ الدينية كال أبحث فييا كال تمثؿ 

 متكسطة 1.061 3.22 مصدر قمؽ لي بأم شكؿ

4 
ال يكجد اسمكب حياة يجذبني اكثر مف غيره مف االساليب كليس 

 متكسطة 1.133 3.19 لي فمسفة خاصة في الحياة

44 
تيا لـ أسأؿ نفسي حقيقة حكؿ بعض الشعائر الدينية كمدل شرعي

 متكسطة 1.109 3.18 .) أصؿ أـ بدعة (.كلكني أفعؿ ما يفعمو كالدم

43 
اآلف تحديد المينة التي تناسبني أك مجاؿ التعميـ  إلىلـ استطع 

المطمكب ليا ألف ىناؾ احتماالت عديدة مف ىذه الناحية كلكني 
 أحاكؿ جاىدنا تحديد ما يناسبني.

 متكسطة 1.051 3.18

21 
قنعاتي كمبادئي عف دكر الرجؿ كالمرأة مف لقد أخذت أفكارم ك 

البحث عف المزيد مف تمؾ  إلىكالدام كأسرتي كال أشعر بالحاجة 
 األفكار.

 متكسطة 1.155 3.18

6 
لـ أفكر في الكاقع في اختيار أسمكب محدد لمتعامؿ مع الجنس 

 متكسطة 1.108 3.16 األخر، كأنا غير ميتـ أطبلقنا بأسمكب التعامؿ معيـ.

18 
 أفكر كثيرنا في مسألة التعامؿ مع الجنس األخر كأقبؿ ىذا ال

 متكسطة 1.132 3.11 األمر كما ىك.
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المقياس عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد:( .ج6.4) الجدكؿ

 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 الفقرة الرقـ
المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 الدرجة

20 
غير متأكد مف فيمي لبعض المسائؿ الدينية كمدل شرعيتيا)  أنا

شرعية أـ بدعة(، كأريد أف اتخذ قرار في ىذا الشأف، كلكني لـ 
 أفعؿ ذلؾ حتى اآلف.

 متكسطة 1.064 3.11

45 
ال أفكر في أدكار كمسؤكليات الرجؿ كالمرأة في العبلقة الزكجية 

 متكسطة 1.043 3.10 مختمفةأك الحياة العامة ألف اآلراء حكؿ ىذه القضية 

22 
لقد اكتسبت فمسفتي في الحياة كأسمكب حياتي مف كالدام 

 متكسطة 1.178 3.10 كاسرتي ،كانا مقتنع بما اكتسبتو كما تعممتو منيما .

24 
أجرب أساليب مختمفة لمتعامؿ مع الجنس األخر كلكني لـ أحدد 

 متكسطة 1.050 3.09 بعد أينا مف األساليب أفضؿ مف غيره بالنسبة لي.

15 
لـ افكر في دكر كمسؤكليات كؿ مف الرجؿ كالمراة داخؿ االسرة 

 متكسطة 1.157 3.08 أك في الحياة العامة فيذا االمر ال يشغمني كثيرا كال اىتـ بو

3 
كجية نظرم عف دكر الرجؿ كالمرأة تتطابؽ مع أفكار كالدام 

 متكسطة 1.197 3.07 كأسرتي، فما يعجبيـ يعجبني كيركؽ لي.

7 
ما زلت احاكؿ اكتشاؼ كتحديد قدراتي كميكلي كتحديد المينة اك 

 متكسطة 1.158 3.07 نكع الدراسة التي تناسبني .

48 
في حدكد ما  إلىال أتعامؿ مع األشخاص مف الجنس اآلخر 

 متكسطة 1.140 3.06 يسمح بو كالدام.
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المقياس عمى  الدراسة عينة ستجاباتال الحسابية كالمتكسطات األعداد : (.د6.4 )الجدكؿ
 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 الفقرة الرقـ
المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري
 الدرجة

40 
اعتقد أنني مف النكع الذم يحب االستمتاع بالحياة عمكمنا، كال 

 متكسطة 1.102 3.06 اعتقد اف لي كجية نظر  محددة في الحياة.

19 
مينة محددة أك مجاؿ دراسي سيككف مكضكع اختيار كتحديد 

 متكسطة 1.058 3.03 مناسبنا كأنا أتكيؼ مع أم عمؿ يتاح.

26 
أعتقد أنني اجيؿ بعض المسائؿ الدينية، كلذا فيي غير كاضحة 

اآلف مما يجعمني أغير كجية نظرم عف الصكاب كالخطأ  إلى
 أك الحبلؿ كالحراـ بشكؿ دائـ.

 متكسطة 1.037 3.01

13 

قد فكرت في العديد مف الميف ) أك نكع الدارسة  ربما أككف
المطمكبة ليا( إال أف ىذا األمر لـ يعد يقمقني بعد أف حدد لي 
كالدام العمؿ ) أك مجاؿ الدارسة( التي يريدكنو لي كأعتقد أنني 

 راض عف ذلؾ 

 متكسطة 1.147 3.01

28 
في محاكلة مني لتحديد كجية نظر ) فمسفة أك أسمكب( مقبكلة 

الحياة، أجد نفسي مشغكال في مناقشات اآلخريف كميتما عف 
 باكتشاؼ ذاتي.

 متكسطة 1.053 2.99

38 
أمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسيا كالدم 
كأسرتي، ك اعتقد صحة ما يعتقدكف كليس لي رأم مخالؼ حكؿ 

 ما ىك شرعي أك بدعي في ىذه الشعائر
 متكسطة 1.152 2.96

5 
تمفكف، كلذا فأنا ما زلت ابحث عف نكع يناسبني مف الناس مخ
 متكسطة 1.041 2.96 األصدقاء.
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المقياس عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد :(.ىػ6.4 )الجدكؿ
 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 الدرجة االنحراؼ  المتوسط  الفقرة الرقـ

2 
، فإف ذلؾ اليقمقني، كال أشعر رغـ جيمي لبعض المسائؿ الدينية
 متكسطة 1.116 2.95 بالحاجة لمبحث في ىذه المسائؿ.

16 
لقد ككنت كجية نظر ) فمسفة( عف أسمكب حياتي بعد تفكير 

 متكسطة 1.100 2.95 عميؽ كال يمكف ألم شخص أف يغير كجية نظرم.

10 
رغـ  أنني أبحث عف أسمكب مقبكؿ لحياتي، إال أني في الكاقع 

 متكسطة 1.152 2.92 جد األسمكب المناسب حتى اآلف.لـ أ

34 
إف كجية نظر كالدام ) أك احدىما( في الحياة تناسبني بشكؿ 

 متكسطة 1.041 2.91 جيد كال أحتاج لغيرىا.

27 
لقد استغرقت بعض الكقت لتحديد دكر ) المسؤكليات( الرجؿ 

أخيرا كالمرأة في العبلقة الزكجية أك الحياة العامة إال أنني 
ا.  حددت الدكر الذم يناسبني تمامن

 متكسطة 963. 2.90

25 

ربما أككف قد استغرقت بعض الكقت لتحديد المينة) أك نكع 
الدراسة المطمكبة ليا( التي أريد االلتحاؽ بيا بشكؿ دائـ، كلكني 
اآلف اعرؼ تمامنا طبيعة المينة ) أك نكع الدارسة المطمكبة ليا( 

 التي أريدىا.

 متكسطة 1.086 2.90

36 
ما زاؿ اسمكبي في التعامؿ مع الجنس االخر يتطكر كلـ اصؿ 

 متكسطة 1.012 2.90 افضؿ اسمكب بعد إلى

9 
ىناؾ مسؤكليات كادكار محددة لمرجؿ كالمرأة في حياتيـ 
الزكجيةأك العممية كاحاكؿ جاىدا تحديد مسؤكلياتي في ىذا 

 الصدد
 متكسطة 1.096 2.89
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المقياس عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد : (. ك6.4 )الجدكؿ
 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 

 الدرجة االنحراؼ  المتوسط  الفقرة الرقـ

46 
بعد تفكير عميؽ تمكنت مف تككيف فمسفتي الخاصة في الحياة 

 متكسطة 1.011 2.89 كتمكنت مف تحديد نمط الحياة المبلئـ لي.

37 
غرقت كقتنا طكيبلن في تحديد تكجيي الميني) اختيار لقد است

المينة المناسبة أك مجاؿ التعميـ المطمكبة ليا(، كلكني اآلف 
ا.  متأكد مف سبلمة اختيارم كراضي عنو تمامن

 متكسطة 1.085 2.86

30 
تعاممي مع الجنس اآلخر مقيد بما تسمح بيا الثقافة كالديف كما 

 متكسطة 1.238 2.86 تعممتو مف كالدام.

39 
تكجد طرؽ كثيرة لتقسيـ المسؤليات بيف الرجؿ كالمرأة في الحياة 
العامة أك بيف الزكج كالزكجة كقد فكرت في ىذا األمر كثيرنا 

 كاعرؼ اآلف الطريقة المناسبة.
 متكسطة 1.076 2.84

42 
اعرؼ تماما األسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع الجنس االخر، 

 متكسطة 1.089 2.83 كالشخص الذم سكؼ اعاممو .

1 
لـ أختر المينة التي  سألتحؽ أك التحفت بيا ، كالنكع الدراسة 
المطمكبة ليا ، كيمكف اف اعمؿ فب أم عمؿ ) اك ادرس في 

 اف يتكفر مجاؿ افضؿ منو  إلىأم مجاؿ ( يتاح لي 
 متكسطة 1.267 2.79

11 
ىناؾ اسباب عديدة لمصداقة كلكني اختار عمى اساس تشابو 

 متكسطة 1.059 2.72 مع القيـ التي اؤمف بيا قيميـ

14 
درجة إيماف الفرد مسألة نسبية، كقد فكرت في ىذا األمر مرارا 

 متكسطة 1.143 2.72 حتى تأكدت مف مدل إيماني.
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المقياس عمى  الدراسة عينة الستجابات الحسابية كالمتكسطات األعداد : (.ز6.4 ) الجدكؿ
 المكضكعي لتشكيؿ اليكية.

 

 الدرجة االنحراؼ  المتوسط  الفقرة الرقـ

12 
مف خبلؿ خبراتي السابقة، قد اخترت األسمكب الذم أراه مناسبنا 

ا لمتعامؿ مع الجنس األخر.  متكسطة 1.115 2.71 كصالحن

33 
لقد فكرت كثيرا كما زلت أفكر في الدكر المناسب الذم يمعبو 

ما زلت أحاكؿ الرجؿ كالمرأة كزكجيف أك في الحياة العامة، ك 
 اتخاذ قرارم المناسب في ىذا الصدد.

 متكسطة 1.087 2.65

35 
لدم فكرة  كأصبحعديدة كمتنكعة  صداقةلقد ككنت عبلقات 

 متكسطة 1.038 2.62 كاضحة عما يجب أف يتكفر في صديقي مف صفات.

32 
ربما يككف قد دار في ذىني مجمكعة مف األسئمة عف القضايا 

ة بعض الشعائر إال انني افيـ جيدا ما االيماف أك مدل شرعي
 أكمف بو اآلف.

 متكسطة  1.138 2.46

 متكسطة 0.55 2.99 الدرجة الكمية 

 

متكسط اجابات عينة الدراسة ل الدرجة الكمية أف ز( -. ، أ 6.4) تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ
( 29كسط حسابي لمفقرة )ككاف أعمى مت، ( كىي درجة متكسطة2.99بقيمة ) كاف األناىكية حكؿ 

( كىي درجة متكسطة، تبلىا 3.5) بقيمة، فقطأختار االصدقاء الذيف يكافؽ عمييـ كالدم : كالتي نصيا
احداىما منذ كقت طكيؿ المينة أك الدراسة  لقد حدد كالدم أك( كنصيا: 31في المقاـ الثاني الفقرة )

 .كىي متكسطة (3.31ة )بقيم ،الذم يريدكنو لي كىا أنا اتبع ما حدد لي سابقان 
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( كىي: ربما يككف قد دار في ذىني مجمكعة مف األسئمة عف 32ككاف أقؿ متكسط حسابي لمفقرة )
بمتكسط حسابي  ،القضايا االيماف أك مدل شرعية بعض الشعائر إال انني افيـ جيدا ما أكمف بو اآلف

 ( كىي درجة متكسطة.2.46مقداره )

 
 الثالثاؿ النتائج المتعمقة بالسؤ . 3.4

اسػػتجابة األشػػخاص ذكم ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطات : الثالػػثنػػص السػػؤاؿ   
الجػنس، العمػر،  )نػكع االعاقػة،تبعا لمتغيرات  في المجتمع الفمسطيني المغكية الشائعة لممفرداتاإلعاقة 

 ؟ ، العمؿ(المدينةعكبة، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، المؤىؿ العممي، سبب االعاقة، درجة الص

 نتائجيا:يأتي  عشر فرضيات صفرية، فيما لثالث انبثؽ عف السؤاال

 :األولى الصفرية بالفرضية المتعمقة النتائج. 1.3.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة): األولى الصفرية الفرضيةنص  
المغكيػػة الشػػائعة فػػي المجتمػػع تيجػػاىيـ تبعػػان لمتغيػػر نػػكع  داتلممفػػر اسػػتجابة األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة  يفػػ

 .حركية( سمعية، بصرية، )إعاقةاإلعاقة 

 لممفػػرداتاسػػتجابة األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة التبػػايف األحػػادم  تحميػػؿ اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػية ىػػذه الختبػػار
 .حركية( بصرية، سمعية، )إعاقةالمغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير نكع اإلعاقة 

المغكيػػػة  لممفػػػرداتاألشػػػخاص ذكم اإلعاقػػػة  السػػػتجابةالحسػػػابية  المتكسػػػطات (7.4) الجػػػدكؿ كيبػػػيف  
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (8.4) كالجدكؿ تبعا لمتغير نكع االعاقة، الشائعة

األشػػػػػخاص ذكم  سػػػػػتجابةالمعياريػػػػػة ال كاالنحرافػػػػػات الحسػػػػػابية المتكسػػػػػطاتاألعػػػػػداد ك  (:7.4) الجػػػػػدكؿ
 تبعا لمتغير نكع االعاقة. المغكية الشائعة لممفرداتاإلعاقة 

المتوسط  العدد نوع االعاقة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 700. 2.93 46 سمعية

 960. 3.23 46 بصرية

 1.00 3.01 58 حركية

 920. 3.19 25 متعددة
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 المغكية الشائعة لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  جابةالست: نتائج تحميؿ التبايف األحادم 8.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير نكع االعاقة.

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 890. 3 2.669 بيف المجمكعات
1.071 

 

0.3630 

 
 831. 171 142.127 داخؿ المجمكعات

  174 144.797 المجمكع

 

( كىػي أكبػر مػػف 0.36)المحسػكبة أف قيمػة الدالػة اإلحصػائية ( 8.4) الجػدكؿ فػي الػكاردة النتػائج تشػير

كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان  ،(α≤0.05) الداللة االحصائية مستكل

  .لمتغير نكع االعاقة تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتإلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 : نيةالصفرية الثاالفرضية .2.3.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الثانيةنص الفرضية الصفرية  

المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان  لممفرداتي متكسطات استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة ف

 .أنثى( ذكر،لمتغير الجنس )

 يكضح( 9.4) كالجدكؿ مستقمتيف، لعينتيف( t-test( )ت) اختبار استخداـ تـ ىذه الفرضية، كالختبار

 :ذلؾ
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استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  متكسطات في لمفركؽ( t-test( )ت) اختبار نتائج( 9.4) الجدكؿ

 الجنس.المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفردات

 عددال الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 )ت( 

مستوى الدالو 
 المحسوبة

 910. 3.12 86 ذكر 
0.61 0.53 

 910. 3.03 89 انثى 

 

الداللة (، أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 9.4تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ )

(α ≤ 0.05)  المغكية الشائعة في المجتمع  لممفرداتاإلعاقة استجابة األشخاص ذكم  متكسطاتفي

،  (α ≤ 0.05)( كىي أكبر مف 0.53كذلؾ ألف قيمة الداللة تساكم ) تيجاىيـ تبعان لمتغير الجنس،

  .كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تبعان لمتغير الجنس

 :الثةلثالصفرية ا بالفرضية المتعمقة النتائج.3.3.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ):الثالثةالصفرية  الفرضيةنص  
 المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير العمر. لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  يف

 لممفرداتص ذكم اإلعاقة استجابة األشخاالتبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار

 .المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير العمر

( نتائج تحميؿ 11.4الستجابة أفراد العينة كالجدكؿ ) الحسابية المتكسطات (10.4) الجدكؿ كيبيف  

 التبايف األحادم.
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ذكم اإلعاقة  األشخاص المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطات: 10.4 الجدكؿ
 تبعا لمتغير العمر. المغكية الشائعة لممفردات

 العمر
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

18 – 25 52 2.96 0.790 

26 – 35 64 3.27 0.920 

36 – 45 34 2.97 0.940 

46 – 55 25 2.97 1.02 

 

المغكية  لممفرداتم اإلعاقة األشخاص ذك  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم 11.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير العمر. الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 1.28 3 3.84 بيف المجمكعات
1.55 

 

0.200 

 
 820. 171 140.95 داخؿ المجمكعات

  174 144.79 المجمكع

   مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (11.4) الجدكؿ في الكاردة تائجالن تشير  

  (α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة )كذلؾ  ،تبعا لمتغير العمر المغكية الشائعة لممفردات
كد (، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كج0.05( كىي أكبر مف )0.20ألف قيمة الدالة اإلحصائية )

 كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية. ،فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير العمر
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 :رابعةلا الصفرية بالفرضية المتعمقة النتائج.4.3.4

 (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :رابعةال الصفرية الفرضيةنص 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير الحالة  تلممفردااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  يف

 االجتماعية.

 لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار

 .المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير الحالة االجتماعية

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالحسابية  المتكسطاتك األعداد  (12.4) الجدكؿ كيبيف  

 التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (13.4) كالجدكؿ لمتغير الحالة االجتماعية، تبعان  المغكية الشائعة

 .األحادم

األشخاص ذكم اإلعاقة  المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : 12.4 الجدكؿ
 تبعا لمتغير الحالة االجتماعية. المغكية الشائعة مفرداتلم

 الحالة االجتماعية
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 910. 3.05 95 أعزب

 940. 3.24 53 متزكج

 830. 2.93 18 مطمؽ

 780. 2.59 9 أرمؿ
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 المغكية لممفرداتعاقة األشخاص ذكم اإل الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم 13.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير الحالة االجتماعية. الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 1.35 3 4.05 بيف المجمكعات
1.64 

 

0.180 

 
 820. 171 140.73 داخؿ المجمكعات

  174 144.77 المجمكع

 

   مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (13.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج شيرت

  (α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة )تبعا لمتغير الحالة  المغكية الشائعة لممفردات
ضية (، كعميو نقبؿ الفر 0.05( كىي أكبر مف )0.18، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )االجتماعية

الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير الحالة االجتماعية كيظير ذلؾ مف تقارب 
 المتكسطات الحسابية.

 :الخامسة بالفرضية المتعمقة النتائج. 5.3.4

            ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الحامسة الصفرية الفرضيةنص 
(α ≤ 0.05ف )المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  ي

 لمتغير مكاف السكف.

 لممفرداتستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة الالتبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 .المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير مكاف السكف

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالحسابية  المتكسطاتاألعداد ك  :(14.4) الجدكؿ كيبيف  

 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (15.4) كالجدكؿ ،تبعا لمتغير مكاف السكف المغكية الشائعة
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ص ذكم األشخا المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتك  األعداد:(14.4) الجدكؿ
 تبعا لمتغير مكاف السكف. المغكية الشائعة لممفرداتاإلعاقة 

المتوسط  العدد مكاف السكف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.960 3.17 74 مدينة

 0.850 3.02 84 قرية

 0.970 2.95 17 مخيـ

 

المغكية  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (15.4)الجدكؿ
  تبعا لمتغير مكاف السكف. الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 0.710 590. 2 1.19 بيف المجمكعات

 

0.490 

 830. 172 143.60 داخؿ المجمكعات 

  174 144.79 المجمكع

 

   مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (15.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير

  (α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة )تبعا لمتغير مكاف السكف المغكية الشائعة لممفردات ،
(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ 0.05( كىي أكبر مف )0.18كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )

 دالة إحصائيان تبعان لمتغير مكاف السكف كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية. كجكد فركؽ
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 :دسةالسا بالفرضية المتعمقة النتائج. 6.3.4

 ≥ αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): دسةلساا الصفرية الفرضيةنص 
الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان المغكية  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  ي( ف0.05

 لمتغير المؤىؿ العممي.

 لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار

 .المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةية الحساب المتكسطاتاألعداد ك  (:16.4) الجدكؿ كيبيف  

 التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (:17.4) كالجدكؿ ،العمميالمؤىؿ تبعا لمتغير  المغكية الشائعة

 .األحادم

األشخاص ذكم اإلعاقة  المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : 16.4 الجدكؿ
 .المؤىؿ العمميتبعا لمتغير  ةالمغكية الشائع لممفردات

االنحراؼ  المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي
 المعيارم

 0.760 2.97 11 لـ التحؽ بالتعميـ

 0.800 2.56 19 قبؿ انياء االساسيةانسحبت 

 0.930 3.10 64 ثانكم

 0.890 3.10 70 بكالكريكس

 0.800 3.78 11 دراسات عميا
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المغكية  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةؿ التبايف األحادم : نتائج تحمي17.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير المؤىؿ العممي. الشائعة

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مجمكع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستكل الدالو 

 المحسكبة

 2.69 4 10.77 بيف المجمكعات
3.41 

 

0.010 

 
 78. 170 134.01 داخؿ المجمكعات

  174 144.79 المجمكع

( إلستجابة α ≤ 0.05)  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد (17.4) الجدكؿ يبيف

، كذلؾ ألف قيمة الدالة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي المغكية الشائعة لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة 

( TUKEYلفركؽ نستخدـ اختبار تككي )مصدر ا كإليجاد(، 0.05( كىي أقؿ مف )0.01اإلحصائية )

 .(18.4)لمفركؽ الثنائية البعدية كما في الجدكؿ 

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج اختبار تككي لمفركؽ الثنائية البعدية 18.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير المؤىؿ العممي. المغكية الشائعة

 دراسات عميا بكالكريكس ثانكم انسحبت لـ التحؽ المقارنات

 80937.- 12501.- 12711.- 41521.  لـ التحؽ

قبؿ  انسحبت
 األساسية

  
-.54232 -.54022 -1.22458* 

 68226.- 00209.    ثانكم

 68436.-     بكالكريكس

      دراسات عميا
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لصالح أعبله بيف الدراسات العميا كانسحبت قبؿ المرحمة االساسية ك  (18.4) تظير الفركؽ في الجدكؿ

كما تظير مف خبلؿ المتكسطات الحسابية بحيث كانت لمدراسات العميا بقيمة  ،الدراسات العميا

(. كعميو نرفض الفرضية 2.56( بينما كاف أقؿ متكسط حسابي لممرحمة االساسية بقيمة )3.78)

 راسات العميا.الصفرية كنقبؿ البديمة بكجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير المؤىؿ العممي كلصالح الد

 : السابعةالنتائج المتعمقة الفرضية . 7.3.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :السابعة الصفرية الفرضيةنص 
سبب المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  يف

 .االعاقة

 لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار

 سبب االعاقة.المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير 

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالحسابية  المتكسطاتاألعداد ك  (19.4) الجدكؿ كيبيف  

 التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (20.4) كالجدكؿ سبب االعاقة،تبعا لمتغير  المغكية الشائعة

 .األحادم

األشخاص ذكم اإلعاقة  المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك :19.4 الجدكؿ
 تبعا لمتغير سبب االعاقة. المغكية الشائعة لممفردات

 عيارياالنحراؼ الم المتوسط الحسابي العدد سبب االعاقة

 890. 3.00 80 كراثي

 880. 3.10 58 مرضي

 1.00 3.21 37 حادث عمؿ، االحتبلؿ

 

  



 

82 
 

المغكية  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم 20.4الجدكؿ 
 تبعا لمتغير سبب االعاقة. الشائعة

 

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مجمكع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستكل الدالو 

 المحسكبة

 630. 530. 3 1.59 بيف المجمكعات

 

.590 

 830. 171 143.19 داخؿ المجمكعات 

  174 144.79 المجمكع

 

( إلستجابة α ≤ 0.05)  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (20.4) الجدكؿيبيف 

، كذلؾ ألف قيمة الدالة تبعا لمتغير سبب االعاقة ة الشائعةالمغكي لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة 

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة 0.05( كىي أكبر مف )0.59اإلحصائية )

 إحصائيان تبعان لمتغير سبب االعاقة كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية.

 : الثامنة الفرضيةبالنتائج المتعمقة . 8.3.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :الثامنة الصفرية الفرضيةنص 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  يف

 .المدينة

 لممفرداتم اإلعاقة استجابة األشخاص ذك التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار

 .المدينةالمغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير 
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 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالحسابية  المتكسطاتاألعداد ك (21.4) الجدكؿ كيبيف  

 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (22.4) كالجدكؿ ،المدينةتبعا لمتغير  المغكية الشائعة

األشخاص ذكم اإلعاقة  المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : 21.4 الجدكؿ
 .المدينةلمتغير  تبعان  المغكية الشائعة لممفردات

 المدينة
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 870. 3.12 58 راـ اهلل

 880. 3.12 58 بيت لحـ

 980. 2.99 59 الخميؿ

 

المغكية  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (22.4)لجدكؿا
 .المدينةتبعا لمتغير  الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
الدالو  مستوى

 المحسوبة

 340. 2 680. بيف المجمكعات
.410 

 

.660 

 
 830. 172 144.10 لمجمكعاتداخؿ ا

  174 144.79 المجمكع
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( إلستجابة α ≤ 0.05)  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (22.4) الجدكؿيبيف 

، كذلؾ ألف قيمة الدالة المدينةتبعا لمتغير  المغكية الشائعة لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة 

، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة (0.05( كىي أكبر مف )0.66اإلحصائية )

 كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية.، المدينةإحصائيان تبعان لمتغير 

 : التاسعة النتائج المتعمقة الفرضية.9.3.4

( α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال : تاسعةال الصفرية الفرضيةنص 
درجة المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتبة األشخاص ذكم اإلعاقة استجا يف

 .الصعكبة

 لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 درجة الصعكبة.المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير 

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة الحسابية المتكسطاتاألعداد ك  (23.4) جدكؿال كيبيف  
 التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (24.4) كالجدكؿ تبعا لمتغير درجة الصعكبة، المغكية الشائعة

 .األحادم

ذكم  األشخاص المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك :(23.4) الجدكؿ
 تبعا لمتغير درجة الصعكبة. المغكية الشائعة لممفرداتاإلعاقة 

 درجة الصعوبة
 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري

 940. 2.96 71 كبيرة

 910. 3.18 79 متكسطة

 790. 3.06 25 خفيفة

 

 



 

85 
 

المغكية  فرداتلمماألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (24.4)لجدكؿ ا
 تبعا لمتغير درجة الصعكبة. الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 950. 2 1.91 بيف المجمكعات
1.15 

 

.310 

 
 830. 172 142.88 داخؿ المجمكعات

  174 144.79 المجمكع

 

( إلستجابة α ≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد (24.4) الجدكؿيبيف 
، كذلؾ ألف قيمة الدالة تبعا لمتغير درجة الصعكبة المغكية الشائعة لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة 

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة 0.05( كىي أكبر مف )0.31اإلحصائية )
 كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية.درجة الصعكبة، لمتغير إحصائيان تبعان 

 : شرةاعالالنتائج المتعمقة الفرضية . 10.3.4

( α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  عاشرة:ال الصفرية الفرضيةنص 
ع تيجاىيـ تبعان لمتغير المغكية الشائعة في المجتم لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  يف

 .المشاركة في سكؽ العمؿ

 لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 المشاركة في سكؽ العمؿ.المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير 

 لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالحسابية  المتكسطاتاألعداد ك (25.4) الجدكؿ كيبيف  
 تحميؿ اختبار نتائج يبيف (26.4) كالجدكؿ تبعا لمتغير المشاركة في سكؽ العمؿ، المغكية الشائعة

 .األحادم التبايف

 



 

86 
 

األشخاص ذكم  المعيارية الستجابة كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (25.4)الجدكؿ
 تبعا لمتغير المشاركة في سكؽ العمؿ. الشائعةالمغكية  لممفرداتاإلعاقة 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المشاركة في سوؽ العمؿ
 880. 3.09 51 أعمؿ ضمف عقد ثابت
 90. 2.79 27 أعمؿ ضمف عقد مؤقت

 1.09 3.27 25 كنت أعمؿ سابقان 
 830. 3.01 51 لـ يسبؽ اف عممت أبدا

 900. 3.32 21 غير ذلؾ
المغكية  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (26.4)الجدكؿ 
 تبعا لمتغير المشاركة في سكؽ العمؿ. الشائعة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 1.14 4 4.56 بيف المجمكعات
1.38 

 

0.240 

 
 820. 170 140.23 داخؿ المجمكعات

  174 144.77 المجمكع

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (26.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير

(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة )تبعا لمتغير المشاركة في  المغكية الشائعة لممفردات

(، كعميو نقبؿ الفرضية 0.05( كىي أكبر مف )0.24كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ) ،سكؽ العمؿ

كيظير ذلؾ مف تقارب المشاركة في سكؽ العمؿ، الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 المتكسطات الحسابية.
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 :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.4

ذات داللة احصائية بيف متكسطات تشكؿ اليكية لدل  ىؿ تكجد فركؽنص السؤاؿ الرابع :  
)نكع االعاقة، الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، مكاف األشخاص ذكم اإلعاقة تبعا لمتغيرات 

 ؟ السكف، المؤىؿ العممي، سبب االعاقة، درجة الصعكبة، المدينة، العمؿ(

 ا:فرضيات صفرية، فيما يمي نتائجي عشر رابعانبثؽ عف السؤاؿ ال

 :الحادية عشرة الفرضية بالنتائج المتعمقة .  1.4.4

           ال تكجػػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة :الحاديػػػػػة عشػػػػػػرة الفرضػػػػػػية نػػػػػص 
(α ≤ 0.05فػ )نػكع ، تبعػان لمتغيػر األنػااسػتجابة األشػخاص ذكم اإلعاقػة فػي االحسػاس بيكيػة  ي

 .اإلعاقة

اسػػتجابة األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة فػػي التبػػايف األحػػادم  تحميػػؿ داـاسػػتخ تػػـ الفرضػػية ىػػذه الختبػػار
 نكع اإلعاقة.، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

األشػػػخاص ذكم اإلعاقػػػة فػػػي  السػػػتجابةالحسػػػابية  المتكسػػػطاتاألعػػػداد ك (27.4) الجػػػدكؿ كيبػػػيف  
 تحميػػػؿ اختبػػػار جنتػػػائ يبػػػيف (28.4) كالجػػػدكؿ نػػػكع اإلعاقػػػة،، تبعػػػان لمتغيػػػر األنػػػااالحسػػػاس بيكيػػػة 

 .األحادم التبايف

األشخاص ذكم  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (27.4) الجدكؿ
 نكع اإلعاقة.، تبعان لمتغير األنااإلعاقة في االحساس بيكية 

 نوع االعاقة
 المتوسط العدد

 الحسابي 

 االنحراؼ

 المعياري 

 490. 2.89 46 سمعية

 490. 2.99 46 بصرية

 570. 3.06 58 حركية

 690. 3.04 25 متعددة
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األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (28.4)الجدكؿ 
 نكع اإلعاقة.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
الدالو  مستوى

 المحسوبة

 280. 3 840. بيف المجمكعات
.910 

 

.430 

 
 300. 171 52.66 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

    مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (28.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير  
(α ≤ 0.05إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكي ) نكع اإلعاقة، تبعان لمتغير األناة ،

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ 0.05( كىي أكبر مف )0.43كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )
 االعاقة كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية. نكعكجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : ىؿ ت رةعش النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية. 2.4.4
تبعان  األناي متكسطات استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية ف( α ≤ 0.05الداللة )

 .لمتغير الجنس 

 (29.4) كالجدكؿ مستقمتيف، لعينتيف( t-test( )ت) اختبار استخداـ تـ األكلى الفرضية كالختبار
استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  متكسطات في لمفركؽ( t-test( )ت) ختبارا نتائج :(29.4) يكضح

 تبعان لمتغير الجنس. األنافي االحساس بيكية 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 58. 2.95 86 ذكر
0.99 0.32 

 52. 3.04 89 انثى
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الداللة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (:29.4)الجدكؿ  تشير النتائج الكاردة في
(α ≤ 0.05)  تبعان لمتغير  األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  متكسطاتفي

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية 0.05( كىي أكبر مف )0.32كذلؾ ألف قيمة الداللة تساكم ) الجنس،
الحسابية  تالمتكسطاكؽ ذات داللة احصائية تبعان لمتغير الجنس كيظير ذلؾ مف تقارب بعدـ كجكد فر 

 .ثاألنالمذككر ك 

 : عشرة . النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة3.4.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ):  نص الفرضية الثالثة عشرة
 .العمر، تبعان لمتغير األناقة في االحساس بيكية استجابة األشخاص ذكم اإلعا يف

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 العمر.، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

األشخاص ذكم اإلعاقة في  الستجابةالحسابية  المتكسطاتاألعداد ك  (30.4) الجدكؿ كيبيف  
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (31.4) كالجدكؿ العمر،، تبعان لمتغير األناحساس بيكية اال

األشخاص ذكم  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك  :(30.4) الجدكؿ
 العمر.، تبعان لمتغير األنااإلعاقة في االحساس بيكية 

 العدد العمر
المتوسط 

 سابيالح
 االنحراؼ المعياري

18 – 25 52 2.91 .560 

26 – 35 64 3.09 .540 

36 – 45 34 2.96 .560 

46 – 55 25 2.97 .530 
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األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (31.4)الجدكؿ 
 العمر.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 33. 3 1.00 بيف المجمكعات
1.09 

 

.350 

 
 30. 171 52.54 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

  

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (31.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير

(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )كذلؾ العمر، تبعان لمتغير األنا ،

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد 0.05( كىي أكبر مف )0.35ألف قيمة الدالة اإلحصائية )

 .كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية العمرفركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 : عشرة  الرابعةالنتائج المتعمقة الفرضية . 4.4.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ):  الرابعة عشرةالفرضية نص 
 .الحالة االجتماعية، تبعان لمتغير األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  يف

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في لتبايف األحادم ا تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 المتكسطاتاألعداد ك  (32.4) الجدكؿ كيبيف الحالة االجتماعية،، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 الحالة االجتماعية،، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالحسابية 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار جنتائ يبيف (33.4) كالجدكؿ
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المعيارية إلستجابة األشخاص ذكم  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (32.4) الجدكؿ
 الحالة االجتماعية.، تبعان لمتغير األنااإلعاقة في االحساس بيكية 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية

 54. 2.96 95 أعزب

 56. 3.08 53 متزكج

 67. 2.95 18 مطمؽ

 30. 2.96 9 أرمؿ

 

األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (33.4)الجدكؿ 
 الحالة االجتماعية.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 ؼ(قيمة )
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 16. 3 50. بيف المجمكعات
.540 

 

.650 

 
 31. 171 53.00 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

 

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (33.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير
(α ≤ 0.05إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحسا ) الحالة ، تبعان لمتغير األناس بيكية

(، كعميو نقبؿ الفرضية 0.05( كىي أكبر مف )0.65، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )االجتماعية
كيظير ذلؾ مف تقارب  الحالة االجتماعيةالصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 المتكسطات الحسابية.
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 : عشرة  الخامسةلفرضية النتائج المتعمقة ا. 5.4.4

 ي( فα ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الخامسة عشرة الفرضية نص 

 .المدينة، تبعان لمتغير األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية 

اإلعاقة في استجابة األشخاص ذكم التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
الحسابية  المتكسطاتاألعداد ك  (34.4) الجدكؿ كيبيف ،المدينة، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 (35.4) كالجدكؿ ،المدينة، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف

األشخاص ذكم اإلعاقة في  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات الحسابية تالمتكسطا: (34.4) الجدكؿ
 .المدينة، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 العدد المدينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 870. 3.12 58 راـ اهلل

 880. 3.12 58 بيت لحـ

 980. 2.99 59 الخميؿ
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األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالتبايف األحادم : نتائج تحميؿ (35.4)الجدكؿ 
 .المدينة، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مجمكع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستكل الدالو 

 المحسكبة

 34. 2 68. بيف المجمكعات
0.410 

 

.660 

 
 83. 172 144.10 داخؿ المجمكعات

  174 144.77 المجمكع

 

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (35.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير

(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )كذلؾ المدينة، تبعان لمتغير األنا ،

، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد (0.05( كىي أكبر مف )0.66ألف قيمة الدالة اإلحصائية )

 كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية. المدينةفركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 :عشرة . النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة6.4.4

 (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية السادسة عشرة: 
 .مكاف السكف، تبعان لمتغير األناجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية است يف

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 المتكسطاتاألعداد ك  (36.4) الجدكؿ كيبيف مكاف السكف،، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 مكاف السكف،، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  جابةالستالحسابية 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (37.4) كالجدكؿ

 

 



 

94 
 

المعيارية إلستجابة األشخاص ذكم  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (36.4)الجدكؿ
 مكاف السكف.متغير ، تبعان لاألنااإلعاقة في االحساس بيكية 

 المتكسط الحسابي العدد مكاف السكف
االنحراؼ 
 المعيارم

 62. 2.98 74 مدينة

 51. 3.00 84 قرية

 43. 3.03 17 مخيـ

 

األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (37.4)الجدكؿ
 مكاف السكف.، تبعان لمتغير األنا

 يفمصدر التبا
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مجمكع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستكل الدالو 

 المحسكبة

 01. 2 03. بيف المجمكعات
.060 

 

.940 

 
 31. 172 53.47 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

 

    مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (37.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير 
(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )مكاف السف، تبعان لمتغير األنا ،

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ 0.05( كىي أكبر مف )0.94كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )
 متكسطات الحسابية.كيظير ذلؾ مف تقارب ال مكاف السكفكجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 
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 : عشرة. النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة 7.4.4

( α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال نص الفرضية السابعة عشرة: 
 .درجة الصعكبة، تبعان لمتغير األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  يف

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 المتكسطاتاألعداد ك  (38.4) الجدكؿ كيبيف درجة الصعكبة،، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 درجة الصعكبة،، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالحسابية 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (39.4) كالجدكؿ

األشخاص ذكم  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (38.4)الجدكؿ
 درجة الصعكبة.، تبعان لمتغير األنااإلعاقة في االحساس بيكية 

 المتكسط الحسابي العدد درجة الصعكبة
االنحراؼ 
 المعيارم

 940. 2.96 71 كبيرة

 910. 3.18 79 تكسطةم

 790. 3.06 25 خفيفة
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األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (39.4)الجدكؿ 
 درجة الصعكبة.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو  

 سوبةالمح

 0.95 2 1.91 بيف المجمكعات
1.15 

 

.310 

 
 0.83 172 142.88 داخؿ المجمكعات

  174 144.77 المجمكع

 

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (39.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير    
(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )درجة بعان لمتغير ، تاألنا

(، كعميو نقبؿ الفرضية 0.05( كىي أكبر مف )0.31، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )الصعكبة
كيظير ذلؾ مف تقارب  درجة الصعكبةالصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 المتكسطات الحسابية.

 : عشرة. النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة 8.4.4

 يف (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الثامنة عشرة: نص 
 .سبب االعاقة، تبعان لمتغير األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية 

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 المتكسطاتاألعداد ك  (40.4) الجدكؿ كيبيف سبب االعاقة،، تبعان لمتغير األنايكية االحساس ب
 سبب االعاقة،، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالحسابية 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (41.4) كالجدكؿ
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األشخاص ذكم اإلعاقة  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات لحسابيةا المتكسطاتاألعداد ك : 40.4 الجدكؿ
 سبب االعاقة.، تبعان لمتغير األنافي االحساس بيكية 

 المتكسط الحسابي العدد سبب االعاقة
االنحراؼ 
 المعيارم

 49. 2.92 80 كراثي

 55. 3.01 58 مرضي

 65. 3.16 37 حادث عمؿ، االحتبلؿ

 

األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةيؿ التبايف األحادم : نتائج تحم(41.4)الجدكؿ 
 سبب االعاقة.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 550. 3 1.65 بيف المجمكعات
1.81 

 

.140 

 
 300. 171 51.85 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

 

    مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (41.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير 
(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )سبب االعاقة، تبعان لمتغير األنا ،

(، كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ 0.05مف ) ( كىي أكبر0.14كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )
 كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات الحسابية. سبب االعاقةكجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 
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 : عشرة. النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة9.4.4

( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية التاسعة عشرة: 
 .المؤىؿ العممي، تبعان لمتغير األنااستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  يف

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 تكسطاتالماألعداد ك  (42.4) الجدكؿ كيبيف العممي،المؤىؿ ، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

 العممي،المؤىؿ ، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالحسابية 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (43.4) كالجدكؿ

المعيارية إلستجابة األشخاص ذكم  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (42.4) الجدكؿ
 المؤىؿ العممي.، تبعان لمتغير األناس بيكية اإلعاقة في االحسا

 العدد المؤىؿ العممي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 730. 2.92 11 لـ التحؽ

 550. 2.82 19 انسحبت

 640. 2.97 64 ثانكم

 430. 3.02 70 بكالكريكس

 370. 3.32 11 دراسات عميا
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األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةادم : نتائج تحميؿ التبايف األح(43.4)الجدكؿ 
 المؤىؿ العممي.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مجمكع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستكل الدالو 

 المحسكبة

 48. 4 1.91 بيف المجمكعات
1.58 

 

.18 

 
 30. 170 51.59 داخؿ المجمكعات

  174 53.51 المجمكع

 

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (43.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير
(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )المؤىؿ ، تبعان لمتغير األنا

عميو نقبؿ الفرضية (، ك 0.05( كىي أكبر مف )0.18، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )العممي
كيظير ذلؾ مف تقارب  المؤىؿ العمميالصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 المتكسطات الحسابية.
 : العشريفالنتائج المتعمقة بالفرضية .10.5.4

 ( فيα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية العشركف: 
 .المشاركة في سكؽ العمؿ، تبعان لمتغير األناألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية استجابة ا

استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في التبايف األحادم  تحميؿ استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
األعداد  (44.4) الجدكؿ كيبيف المشاركة في سكؽ العمؿ،، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية 

، تبعان لمتغير األنااألشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابةالحسابية  اتالمتكسطك 
 .األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف (45.4) كالجدكؿ المشاركة في سكؽ العمؿ،
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األشخاص ذكم  الستجابةالمعيارية  كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتاألعداد ك : (44.4)الجدكؿ
 المشاركة في سكؽ العمؿ.، تبعان لمتغير األنااالحساس بيكية اإلعاقة في 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المشاركة في سوؽ العمؿ
 0.88 3.09 51 أعمؿ ضمف عقد ثابت
 900. 2.79 27 أعمؿ ضمف عقد مؤقت
 1.09 3.27 25 كنت أعمؿ سابقان 

 830. 3.01 51 لـ يسبؽ اف عممت أبدا
 900. 3.32 21 غير ذلؾ

األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية  الستجابة: نتائج تحميؿ التبايف األحادم (45.4)الجدكؿ
 المشاركة في سكؽ العمؿ.، تبعان لمتغير األنا

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة )ؼ( 
مستوى الدالو 

 المحسوبة

 1.14 4 4.56 بيف المجمكعات
1.38 

 

.240 

 
 820. 170 140.23 داخؿ المجمكعات

  174 144.79 المجمكع

 

      مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى (45.4) الجدكؿ في الكاردة النتائج تشير
(α ≤ 0.05 إلستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة في االحساس بيكية )في  المشاركة، تبعان لمتغير األنا

(، كعميو نقبؿ الفرضية 0.05( كىي أكبر مف )0.24، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية )سكؽ العمؿ
كيظير ذلؾ مف تقارب المشاركة في سكؽ العمؿ، الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 

 المتكسطات الحسابية.
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 :الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 5.4 

 الشائعةالمغكية ممفردات االنفعالية لاالستجابة  كبيف األنابيف ىكية  عبلقةالما خامس: نص السؤاؿ ال 
        لدل األشخاص ذكم اإلعاقة ؟ في المجتمع الفمسطيني

 : ()عبلقة فرضية إلىتـ تحكيمو  الخامس عمى السؤاؿ لئلجابة

 النتائج المتعمقة بالفرضية الحادية والعشروف 1.5.4

 كاالستجابة االنفعالية لممفرداتال تكجد عبلقة بيف ىكية األنا حادية كالعشركف: نص الفرضية ال 
 .لدل األشخاص ذكم اإلعاقةالفمسطيني  المغكية الشائعة في المجتمع

 .(46.4)في الجدكؿ  ، كماتـ استخداـ معادلة بيرسكف لبلرتباط بيف متغيريف تابعيف 

 لممفردات المغكية كىكية األنا ةربعاأل األبعادط بيف معادلة بيرسكف لبلرتبا نتائج (:46.4)الجدكؿ

 الدرجة الكمية الشفقة نكع االعاقة الكصمة العجز 

 0.54 0.49 0.53 0.50 0.49 بيرسكف

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة االحصائية

 

 كية كىكية األنا.لممفردات المغ ةربعاأل األبعاد( أف ىنالؾ عبلقة بيف 46.4)تشير البيانات في الجدكؿ 

(، كالتي تدؿ عمى كجكد عبلقة بيف 0.00(، كقيمة الداللة )0.54قيمة بيرسكف لمدرجة الكمية ) أفك 
  الشائعة في المجتمع الفمسطيني. المغكية االستجابة لممفرداتاألنا ك  يةىك 

 اأبعادىألبعاد اليكية الشخصية حسب كاالنحرافات المعيارية  المتكسطات الحسابية  كما تـ حساب
 يبيف ذلؾ. (47.4)الجدكؿ ك 
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 ا.أبعادىألبعاد اليكية الشخصية حسب كاالنحرافات المعيارية  المتكسطات الحسابية ( 47.4)الجدكؿ 

 التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز  أبعاد اليوية 
 2.90 3.15 3.12 2.88 المتكسط الحسابي المينية اليوية االيدولوجية

 0.93 0.99 0.88 0.84 االنحراؼ المعيارم
 3.08 3.07 3.05 2.58 المتكسط الحسابي الدينية

 0.90 0.89 0.85 1.00 االنحراؼ المعيارم
فسمفة 
 الحياة

 3.21 3.00 2.95 2.91 المتكسط الحسابي
 0.88 0.84 0.82 0.84 االنحراؼ المعيارم

 3.23 3.37 3.11 2.66 المتكسط الحسابي الصداقة اليوية االجتماعية
 0.95 0.96 0.87 0.83 االنحراؼ المعيارم

 3.13 2.96 2.99 2.77 المتكسط الحسابي المواعدة
 0.94 0.90 0.80 0.87 االنحراؼ المعيارم

الدور 
 الجنسي

 3.08 3.12 2.77 2.87 المتكسط الحسابي
 0.92 0.96 0.87 0.80 االنحراؼ المعيارم

 2.90 3.15 3.12 2.88 كسط الحسابيالمت المينية اليوية االيدولوجية
 0.93 0.99 0.88 0.84 االنحراؼ المعيارم

 3.08 3.07 3.05 2.58 المتكسط الحسابي الدينية
 0.90 0.89 0.85 1.00 االنحراؼ المعيارم

فسمفة 
 الحياة

 3.21 3.00 2.95 2.91 المتكسط الحسابي
 0.88 0.84 0.82 0.84 االنحراؼ المعيارم

 3.23 3.37 3.11 2.66 المتكسط الحسابي الصداقة وية االجتماعيةالي
 0.95 0.96 0.87 0.83 االنحراؼ المعيارم

 3.13 2.96 2.99 2.77 المتكسط الحسابي المواعدة
 0.94 0.90 0.80 0.87 االنحراؼ المعيارم

الدور 
 الجنسي

 3.08 3.12 2.77 2.87 المتكسط الحسابي
 0.92 0.96 0.87 0.80 ارماالنحراؼ المعي
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( العبلقة بيف ابعاد اليكية الشخصية كاالستجابة االنفعالية باستخداـ معادلة ارتباط 48.4)الجدكؿ 
 بيرسكف.

 اليوية االيدولوجية

 فمسفة الحياة الدينية المينة 

االستجابة 
 االنفعالية

 التشتت انغالؽ ميؽتع انجاز التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز

 0.47 0.38 0.46 0.24 0.40 0.46 0.36 0.24 0.47 0.40 0.41 0.01 بيرسوف

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 الداللة 

 

 اليوية االجتماعية

 الدور الجنسي المواعدة الصداقة 

االستجابة 
 االنفعالية

 التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز التشتت انغالؽ تعميؽ انجاز

 0.45 0.45 0.27 0.10 0.39 0.37 0.38 0.05 0.43 0.37 0.47 0.00 بيرسوف

 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.91 الداللة 

 

يدكلكجية، المينة، انجاز عدـ كجكد عبلقة بيف اال إلى (48.4) تظير النتائج الكاردة في الجدكؿ
(، كايضا بيف اليكية االجتماعية الصداقة انجاز 0.01كاالستجابة االنفعالية الف قيمة بيرسكف )
كتظير أف ىنالؾ عبلقة بيف باقي المجاالت كاالستجابة ، كالمكاعدة انجاز مع االستجابة االنفعالية

 .ةاالنفعالي
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 الخامس الفصؿ

 النتائج مناقشة

كد أيتطرؽ ىذا الفصؿ لمناقشة نتائج فرضيات الدراسة بشكؿ تفصيمي لبلجابة عف تساؤالت الدراسة كالت
 مف صحة فرضياتيا.

 .المغوية  لممفرداتمناقشة نتائج الدراسة الخاصة باالستجابة االنفعالية  1.5

 :قشة نتائج السؤاؿ االوؿمنا 1.1.5

المغكية  لممفرداتاالستجابة االنفعالية لدل االشخاص ذكم االعاقة درجة ما نص السؤاؿ األكؿ:  
 في كصؼ اإلعاقة ؟الفمسطيني الشائعة في المجتمع 

 ككذلؾالمغكية جاء بدرجة متكسطة ؛  المفرداتاالستجابة االنفعالية لكافة مجاالت  أفتشير النتائج  
 ،ءاتعزز الكصمة كالبلسك  مفردات ،عمى العجزالتي تركز  لممفرداتة الكمية لبلستجابة االنفعالية الدرج

، كانت بدرجة متكسطة تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ مفردات ،تركز عمى نكع االعاقة مفردات
ي كيرل الباحث تقارب متكسطات إجابات عينة الدراسة حكؿ االستجابة االنفعالية بحيث كانت ف

مستكل درجة المتكسط، كذلؾ بسبب تقارب المفاىيـ كالمصطمحات بيف أفراد عينة الدراسة ككذلؾ 
كيعزك الباحث كذلؾ التشابو الكبير بيف النظرة العامة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني 

تمفت في بعض طبيعة العينة التي تـ تطبيؽ الدراسة عمييا كىي في الغالب كاف اخ إلىىذا التقارب 
سماتيا العممية كالعممية ، متقاربة مف حيث نضج التجربة المجتمعية حيث كانت طريقة االختيار تستند 

عمى انيا  المفردات مع ىذهف االشخاص ذكم االعاقة يتعاممكف أالعينة العشكائية المتيسرة اضافة  إلى
لذلؾ  المفرداتؼ في مدلكالت ىذه عف االختبل بعيدان  ،جزء مف ثقافة المجتمع كنظرتو الدكنية ليـ

المغكية كلـ يجد الباحث  المفرداتتقاربت النتائج كلـ تظير فركؽ كبيرة بيف استجابات العينة لمجاالت 
م دراسات تناكلت التمايز كاالختبلؼ في استجابة االشخاص ذكم اإلعاقة أفي حدكد امكانيات جيده 

 .صنيؼ الذم كضعو الباحث في دراستو ىذه في كصفيـ تبعا لمت المغكية الشائعة لممفردات
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 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني : 2.1.5 

 ما درجة ىكية األنا لدل األشخاص ذكم اإلعاقة؟نص السؤاؿ الثاني: 
متكسػػط اجابػػات عينػػة الدراسػػة الدرجػػة الكميػػة ل أف ز( -. ، أ 6.4) تشػػير البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ

 .ةىي درجة متكسط األناىكية حكؿ 

ىػػذا ينسػػجـ مػػع طبيعػػة الكاقػػع العػػاـ كالكصػػمة البنائيػػة التػػي يمارسػػيا المجتمػػع تجػػاه  أفكيػػرل الباحػػث 
الكثير منيـ ال يزالكف يقبعكف في دكائر العزؿ كالتيميش كيرزحػكف تحػت  أفذ إاألشخاص ذكم اإلعاقة 

 عاـ . تدني تقدير الذات لدييـ بشكؿ إلىمر الذم يفضي تقاص األننير نظرة العجز كاأل
 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث: 3.1.5

فعاليػػػػة ناألسػػػػتجابة الاىػػػػؿ تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات " :نػػػػص السػػػػؤاؿ الثالػػػػث
)نػػكع تبعػػان لمتغيػػرات ألشػػخاص ذكم اإلعاقػػة لػػدل االمغكيػػة الشػػائعة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني  لممفػػردات

لسػػػكف، المؤىػػػؿ العممػػػي، سػػػبب االعاقػػػة، درجػػػة االعاقػػػة، الجػػػنس، العمػػػر، الحالػػػة االجتماعيػػػة، مكػػػاف ا
 ؟ الصعكبة، المدينة، العمؿ(

 :اآلتيعمى النحك  فرضيات صفرية عشرة  الثانيانبثؽ عف السؤاؿ 
 ولى: مناقشة نتائج الفرضية األ  1.2.1.5

 ي( فػػػα≤ 0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )نػػػص الفرضػػػية األكلػػػى: 
المغكيػػػة الشػػػائعة فػػػي المجتمػػػع تيجػػػاىيـ تبعػػػان لمتغيػػػر نػػػكع  لممفػػػرداتخاص ذكم اإلعاقػػػة اسػػػتجابة األشػػػ

 .سمعية، بصرية،حركية( )إعاقةاإلعاقة 

( إلسػػتجابة األشػػخاص α≤ 0.05) مسػػتكل عنػػد إحصػػائية ذاتداللػػة فػػركؽ عػػدـ كجػػكد إلػػى تشػػيرالنتائج
كيػرل الباحػث أف مػرد ذلػؾ يكمػف فػي  .قػةلمتغيػر نػكع االعا تبعػان  المغكية الشػائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

سػػمبية تسػػتدعي  كمػػا تنضػػكم عميػػو مػػف مػػدلكالت فػػي كصػػؼ األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة المفػػرداتطبيعػػة 
كالكجدانية عند االفراد تجػاه مثيػرات محػددة  االنفعاليةالطبيعة  إلى استجابات متشابية لدل المتمقي نظران 

شػػػر بالمشػػػاعر كاالحاسػػػيس االمػػػر الػػػذم ينتفػػػي معػػػو كانػػػت ىػػػذه المثيػػػرات ذات ارتبػػػاط مبا إذاخاصػػػة 
 .االختبلؼ لككنيا ردة فعؿ طبيعية
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 الفرضية الثانية:مناتقشة نحائج  1.1.2.2

ي ف( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثانية:نص  
ائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير المغكية الش لممفرداتمتكسطات استجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 .ذكر،أنثى(الجنس )

في  (α≤ 0.05الداللة )تشير النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل حيث 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  متكسطات
 .ثاألناالحسابية لمذككر ك  تالمتكسطا كيظير ذلؾ مف تقارب الجنس،

الشائعة  المفرداتف ىذه أ إلىف مرد ذلؾ في عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف يعكد أكيرل الباحث 
تستعمؿ لكصؼ الشخص ذكم اإلعاقة بغض النظر عف جنسة كتنطبؽ عمى الذكر كما  مجتمعيان 

 إلىدل أمر الذم ؼ الجنس ، األحد تتبلشى معو الفركؽ الناتجة عف اختبل إلىنثى تنطبؽ عمى األ
تتسـ في غالبيا بالدكنية  مفرداتف ىذه الأتشابة في طبيعة االستجابة االنفعالية لدل الجنسييف كما 

كاالنتقاص كالنظرة السمبية كىي مكجيو نحك كينكنو الفرد كانسانيتو كطبيعتو االجتماعية كحاجتو 
حدثت ذات أعف تفاصيؿ اختبلؼ الجنس لذلؾ  المتاصمة في النمك كاالرتقاء ككائف بشرم بعيدان 

ف يككف الختبلؼ الطبيعة السيككلكجية كالفسيكلكجية كالذىنية أاالستجابة عند كبل الجنسييف دكف 
 ثر في ىذا.أم أالناتجة عف الجنس 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.2.1.5 

 ي( فα≤ 0.05مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  :لثةالفرضية الثانص 
 المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير العمر. لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى تشيرالنتائج
كيظير ذلؾ مف تقارب المتكسطات  ،رتبعا لمتغير العم المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

 الحسابية.

في كصؼ االعاقة تركز عمى النقص  المفردات الشائعةطبيعة  إلى يعكدقد   كيعزك الباحث بأنو
مف المعاني  لمكصؼ كىذه جميعان  كالعجز كالتيميش لدل االشخاص ذكم االعاقة باعتبارىـ مكضكعان 

نيا تناؿ مف انسانيتو كتشعره بالدكنية كالنقص كىك ما ألالتي يرفضيا كينبذىا الفرد تمقائيا كبالفطرة 
ف يككف عمية الفرد كمع ما يريد لنفسة مف تقدير كمكانة في مجتمعة كىي حاجة أيتنافى مع ما يحب 

مكجكدة كقائمة لدل جميع البشر كىي مف متطمبات النماء كالتطبع االجتماعي لذلؾ جاءت االستجابة 
 تأثير.  أمؼ العمر متشابية دكف اف يككف الختبل
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 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 4.2.1.5

 

 ي( فα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الرابعة:الفرضية نص 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير الحالة  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 االجتماعية.

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى جتشيرالنتائ
، كيظير ذلؾ مف تقارب لمتغير الحالة االجتماعية تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

 المتكسطات الحسابية.

رة تتسـ بالثبات تركز عمى الفرد كتنتقص مف كينكنتو كىذه نظ المفرداتف أ إلىالباحث ذلؾ  كيفسر
النسبي كال تتاثر كثير باختبلؼ بعض الخصائص االجتماعية لدل الشخص ذم االعاقة النيا مكجيو 

عاقتو كلذلؾ  إلى حدثت استجابة متشابية لدل العينة بغض النظر عف اختبلؼ الحالة أذاتية الفرد كا 
 االجتماعية .

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 5.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) خامسة:الالفرضية نص 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير مكاف  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 السكف.

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى تشيرالنتائج
 .تبعا لمتغير مكاف السكف المغكية الشائعة لممفرداتإلعاقة ذكم ا

يكمف في طبيعة الكصمة البنائية كاالحكاـ كالصكر النمطية الشائعة في أنو قد  لباحث ذلؾا كيفسر
الختبلؼ مكاف  ك اختبلؼ جكىرم تبعان أالمجتمع الفمسطيني تجاه قضية اإلعاقة دكف كجكد تفاكت 

فكارؽ ثقافية بيف القرية كالمدينة كالمخيـ في النظر لؤلشخاص  أمفاء انت إلىالسكف عمى نحك أدل 
 ستجابتيمافي ا تشابييااالجتماعية في كصفيـ كمف ىنا  المفرداتذكم اإلعاقة كبشكؿ انعكس في 

 تجاىيـ.لتشابو النظرة المجتمعية  نظران  المفرداتليذه  النفعاليةا

 :سادسةمناقشة نتائج الفرضية ال 6.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  السادسة :لفرضية انص 
المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير المؤىؿ  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 العممي.
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شخاص ( إلستجابة األα≤ 0.05)  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى النتائج تشير
 كلصالح الدراسات العميا.، لمتغير المؤىؿ العممي تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

في أف نسبة تككيد كتقدير الذات لدل أصحاب المؤىبلت العممية  كفيكقد  يرل الباحث أف مرد ذلؾ 
تكل االدراؾ مس إلىعمى مف أصحاب المرحمة األساسية مف األشخاص ذكم اإلعاقة إضافة أالعميا 

عف الذات بما حققتو مف إنجازات كما  منطقي كالرضىالمجتمعية بشكؿ  كتحميؿ البيئةكالكعي العاـ 
 .السمبية في كصفيـ أقؿ تأثيرا المفردات إثررافؽ ذلؾ مف اندماج كخبرات كانفتاح بشكؿ يجعؿ 

 

 :سابعةمناقشة نتائج الفرضية ال 7.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فر السابعة: الفرضية نص 
سبب تبعان لمتغير تيجاىيـ المغكية الشائعة في المجتمع  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

 .االعاقة

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
  .تبعا لمتغير سبب االعاقة المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

في كصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة ذات دالالت  الشائعة المفرداتالباحث ذلؾ في أف طبيعة  يعزمك 
 إذامتشابية في سياقيا العاـ ينعت بيا األشخاص ذكك اإلعاقة بغض النظر عف نكع إعاقتيـ خاصة 

ك تركز عمى العطؼ كالشفقة لذلؾ تككف االستجابة أء تركز عمى الكصمة كالبلسكا المفرداتكانت ىذه 
ذات الداللة المحددة الخاصة بإعاقة بعينيا  مفرداتما الأمتشابية بغض النظر عف طبيعة اإلعاقة 

يحاءاتفإنيا تتضمف كذلؾ مدلكالت  سمبية تكرس مفيـك العجز كالدكنية كالنقص لدل الشخص ذم  كا 
  .اإلعاقة لذا تشابيت النتائج

 
 :ثامنةمناقشة نتائج الفرضية ال 8.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الثامنة:الفرضية نص 
 .المدينةالمغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتاستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة 

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05) مستكل عند ئيةإحصا داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .المدينةلمتغير  تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 
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طبيعة التكجيات االجتماعية كالبنية الثقافية السائدة في المجتمع  إلىيعكد  قد يرل الباحث أف مرد ذلؾ
المنطقة الجغرافية خاصة  إلىزل ذ ال تكجد فركؽ في ىذا السياؽ تعإالفمسطيني تجاه قضية اإلعاقة 

 .في ظؿ الخصائص الديمكغرافية كالجغرافية المتشابية ذات التداخؿ كمحدكدية المساحة

 
 :تاسعةمناقشة نتائج الفرضية ال 9.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) نص الفرضية التاسعة: 
درجة المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتة استجابة األشخاص ذكم اإلعاق

 .الصعكبة

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
  .لمتغير درجة الصعكبة تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

في المجتمع الفمسطيني في كصؼ  الشائعة أف طبيعة المفردات ىإليعكد  قد يرل الباحث أف مرد ذلؾ
درجة اإلعاقة ذاتيا بيف شخص  الختبلؼ تبعان  كالداللةاإلعاقة ال تتضمف فركؽ جكىرية في التكصيؼ 

في درجة  االختبلؼالمختمفة الدالة عمى  المفرداتالمدلكالت السمبية الكامنة في  إلىإضافة  ،كشخص
رة كممة اعكر أك أحكؿ لشخص ذم إعاقة بصرية بدرجة جزئية تتضمف األثر مثبل في عبا:اإلعاقة

 كىكذا.ذاتو الذم تتضمنو كممة أعمى لشخص لدية إعاقة بصرية كاممة 

 

 :عاشرةمناقشة نتائج الفرضية ال 10.2.1.5

 ي( فα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية العاشرة: نص
المشاركة المغكية الشائعة في المجتمع تيجاىيـ تبعان لمتغير  لممفرداتاألشخاص ذكم اإلعاقة  استجابة

 .في سكؽ العمؿ

( إلستجابة األشخاص α≤ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 . ؿلمتغير المشاركة في سكؽ العم تبعان  المغكية الشائعة لممفرداتذكم اإلعاقة 

أف بيئة العمؿ قد ال تككف متقبمة كداعمة لمشخص ذم اإلعاقة  إلىيرل الباحث أف مرد ذلؾ يعكد 
كيعزز احساسة  ،كفييا الكثير مف الحكاجز كالمعيقات بشكؿ قد ينعكس سمبا عمى تقدير الشخص لذاتو

ذلؾ مف نظرة كما قد يتبع  ،بالتيميش كالسمبية خاصة في ظؿ محدكدية كعي المشغميف تجاه اإلعاقة
ذكم  طبيعة الميف لؤلشخاص إلىعمى أكثر مف صعيد إضافة  كانتياؾتمييز كعطؼ أك استغبلؿ 
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مر الذم يرسخ النظرة الدكنية لمذات بشكؿ تنتفي معو الفركؽ بيف مف يعمؿ كال يعمؿ مف األ ،اإلعاقة
 .ذكم اإلعاقة في كثير مف األحياف

 
 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع : 4.1.5

لػدل األشػخاص  األنػا ىكيػةمتكسػطات  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف: الرابع السؤاؿ  نص 
)نػػكع االعاقػػة، الجػػنس، العمػػر، الحالػػة االجتماعيػػة، مكػػاف السػػكف، المؤىػػؿ لمتغيػػرات  ذكم اإلعاقػػة تبعػػان 

  ؟ ، العمؿ(المدينةالعممي، سبب االعاقة، درجة الصعكبة، 
 : الحادية عشرة رضيةمناقشة نتائج الف.  1.4.1.5

( ( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) نص الفرضية الحادية عشرة: 
 .نكع اإلعاقةتبعان لمتغير ذكم اإلعاقة األشخاص  تشكؿ ىكية األنا لدل مستكلي متكسطات ف

مستكل ىكية سطات ي متك ف( α≤ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى تشير
 .نكع اإلعاقة تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  األنا لدل

( في عدـ فركؽ Lipkowitz & Mithaugh) 2003دراسة ليبككتيز كميثك كىك ما يتفؽ مع نتائج 
معايشة اإلعاقة  تحديد الذات كمفيكـ الذات كخبراتفي  مختمفي اإلعاقة الحسيةذات داللو لدل 
 تبعا لمتغيرم الجنس كالعمر. ةكاليكية الجماعي

أف نكع اإلعاقة كطبيعتيا ليس محددا رئيسا كجكىريا في تشكيؿ  إلىيعكد قد  يرل الباحث أف مرد ذلؾ 
ف كاف ليا تأثير فيك  األناىكية  عف النظرة االجتماعية المرتبطة بيا  ناشئلدل الشخص ذم اإلعاقة كا 
يرتبط بمعامبلت كأبعاد إجتماعية كثيرة  األناىكية عف كجكدىا بشكؿ مباشر كما أف تشكؿ  ناشئكليس 

ف أ إلى كثر مف ككنيا منبثقة عف الصفات الفردية كنظران أتنبثؽ مف الكاقع االجتماعي كاالقتصادم 
الكاقع العاـ في التعاطي مع األشخاص ذكم اإلعاقة بغض النظر عف نكع إعاقتيـ متشابو في النظرة 

نتفى مع ذلؾ أم فكارؽ قد تنشاء عف طبيعة اإلعاقة أك الصعكبة لدل االجتماعية كالخدمات العامة ,ا
 .الفرد

 : عشرة  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.4.1.5

( α≤ 0.05جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تك : الفرضية الثانية عشرةنص  
 تبعان لمتغير الجنس. ذكم اإلعاقةاألشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية متكسطات  يف

ي متكسطات ف (α≤ 0.05الداللة )أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  :تشير النتائج
  .تبعان لمتغير الجنس ذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية 
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ج النتائشارت أ( حيث Lipkowitz & Mithaugh) 2003دراسة ليبككتيز كميثك كىذا يتفؽ مع نتائج 
عدـ كجكد فركؽ دالة بحسب الجنس في تحديد الذات كمفيـك الذات كخبرات معايشة اإلعاقة  إلى

 .كاليكية الجماعية

دالة ف ىناؾ فركقا أحيث بينت دراستو  (Picciotto1987)دراسة بيكسيتك كىذا يختمؼ مع ما كرد في 
         يت كآخريفيراسة انر دفي حيف اشارت  ثاألناإحصائيا بيف الجنسيف في تحقيؽ اليكية لصالح 

 (Enright & others1980 )كاف أفضؿ مع اآلباء ف تحقيؽ اليكية لدل المراىقيف الذككر أ
ث كاف األنافي حيف ظير أف تحقيؽ اليكية عند ، الديمقراطييف كأقؿ تطكرنا مع اآلباءالديكتاتكرييف

لدل االشخاص  المعاناة مستكل أف1990) ) الربضي دراسة كاشارت الديكتاتكرييف أفضؿ مع اآلباء
 أف المجتمع مع كالفرد كذاتو الفرد بيف مشكبلت ككجكد الذككر لدل مثمو يفكؽ ،ثاألناذكم االعاقة 

 بإنسانيتو، المعكؽ الفرد شعكر كعدـ بالنفس، الثقة عدـ في تمثمت منيا يعاني التي المشكبلت أبرزىذه
 القبكؿ كعدـ ،بنفسو الحركة االعاقة عمى كذ الفرد مقدرة كعدـ كاالغتراب بالخجؿ، كالشعكر

دراسة  كايضان  النفسي االستقرار كعدـ االطمئناف كعدـ النفس، عف الرضا كعدـ االجتماعي،
كجكد فركؽ في درجات تحقيؽ اليكية الكمية كجكد  إلىشارت دراستة أحيث  (2001)المجنكني

 تكافؽ مع نتيجة ىذه الدراسة .ال ت كىذه جميعان  لصالح الذككربيف الجنسيف كاالجتماعية 

النظرة السمبية التي يمارسيا المجتمع تجاه الشخص ذم اإلعاقة تتشابو لمرجؿ  إلىذلؾ الباحث  يعزمك 
بغض النظر عف الجندر خاصة في ظؿ محدكدية الفرص كبرامج التمكيف كالتكعية المتاحة مع  كلممرأة

اإلعاقة ككنيا امرأة  كذ الرجؿ عمى مفأ كقيكدان  ميزان ف المرأة ذات اإلعاقة تعايش تأ إلىضركرة اإلشارة 
باألساس كككنيا ذات إعاقة كذلؾ بناء عمى ما كرد في دراسة جامعة بيرزيت مركز دراسات التنمية 

مقارنة مييز مضاعؼ في مختمؼ المجاالت ظيرت الدراسة أف المرأة ذات اإلعاقة تعاني مف تأحيث 
ة البنائية التي يمارسيا المجتمع نحك االشخاص ذكم اإلعاقة ف الكصمأ. كما اإلعاقة كلرجؿ ذبا

لدل  األناتستدعي مجمكعة مف االنفعاالت كاالستجابات النفسية كاالجتماعية التي تؤثر عمى ىكية 
 م فركؽ تبعا لمتغير الجنس.أالرجؿ كالمرأة بشكؿ متساكم عمى حد سكاء عمى نحك لـ تظير فيو 

 :عشرة ثالثةية المناقشة نتائج الفرض 3.4.1.5

 يف( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): نص الفرضية الثالثة عشرة
 .العمرتبعان لمتغير ذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية متكسطات 

ي متكسطات ف( α≤ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .العمر تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنال ىكية مستك 
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ائج النتشارت أ( حيث Lipkowitz & Mithaugh) 2003دراسة ليبككتيز كميثك كىذا يتفؽ مع نتائج 
العمر في تحديد الذات كمفيكـ الذات كخبرات معايشة اإلعاقة  عدـ كجكد فركؽ دالة بحسب إلى

كجكد فركؽ دالة في نمك اليكية ( حيث Katie1988) راسة كابيتيدكيختمؼ مع  ،كاليكية الجماعية
 (2001)المجنكنيكيختمؼ مع دراسة ى المرحمة الدراسية األعم بيف المرحمة اإلعدادية كالثانكية لصالح

فركؽ بيف فئتي العمر في درجات تعميؽ كانغبلؽ اليكية األيدلكجية  كجكد إلىشارت دراستة أحيث 
 .سننااألصغر  لصالح الفئة

أف السياقات االجتماعية التي يعايشيا الشخص ذك اإلعاقة بشكؿ  إلىكيرل الباحث أف مرد ذلؾ يعكد 
ليو إالنظر  العمرية فيطكلي بغض النظر عف عمره متشابية كال يكجد اختبلفات ذات صمة بالمرحمة 

 .ف اإلعاقة ىي محكر ىذه النظرة كجكىرىاإعاقة أل ككشخص ذ
 :عشرة رابعةئج الفرضية المناقشة نتا 4.4.1.5

 (( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) :نص الفرضية الرابعة عشرة 
 .الحالة االجتماعية تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية ي متكسطات ف

ي متكسطات ف( α≤ 0.05)مستكل دعن إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير    
 .الحالة االجتماعية تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية 

أف طبيعة النظرة االجتماعية التي يمارسيا المجتمع تجاه  إلىكيرل الباحث أف مرد ذلؾ يعكد 
عثر الباحث في كلـ ياألشخاص ذكم اإلعاقة متشابية بغض النظر عف الحالة االجتماعية لمفرد 

 .الدراسات التي تكفرت لديو عمى أم نتائج تخص ىذا المتغير
 :عشرةخامسةمناقشة نتائج الفرضية ال 5.4.1.5 

ي ف (α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  نص الفرضية الخامسةعشرة:
 .المدينة لمتغير تبعان ذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية متكسطات 

ي متكسطات ف( α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .المدينة تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية 

ذكرت أعبله في فرضيات  ألسباب المدينةالسكف ك  تأثير مكافانتفاء  إلىقد تمت اإلشارة سابقا 
 .مشابية

 :عشرة سادسةمناقشة نتائج الفرضية ال 6.4.1.5

 (α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية السادسة عشرة:نص 
 .مكاف السكف  تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية ي متكسطات ف
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ي متكسطات ف( α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .مكاف السكف تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية 

التشابو الكبير في المحددات الثقافية كاالجتماعية السائدة في  إلىكيرل الباحث أف مرد ذلؾ يعكد 
التشابو القائـ  إلىإضافة في صياغة كتشكؿ شخصية الفرد الفمسطيني  تسيـ المجتمع الفمسطيني التي 

كلـ يعثر الباحث في  مخيـ مدينة، قرية،في طبيعة النظرة لئلعاقة بغض النظر عف مكاف السكف 
 .الدراسات التي تكفرت لديو عمى أم نتائج تخص ىذا المتغير

 :عشرة سابعةمناقشة نتائج الفرضية ال 7.4.1.5

( α≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة نص الفرضية السابعة عشرة: 
 .درجة الصعكبة تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية ي متكسطات ف

ي متكسطات ف( α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .لصعكبةدرجة ا تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األناىكية  مستكل

التكجيات االجتماعية كالثقافية في النظر لئلعاقة ال تختمؼ تبعا لدرجة الصعكبة  أفالباحث  كيرل
كعمية ينتفي ىذا األثر كعامؿ مؤثر في تشكؿ اليكية   النتفاء االختبلؼ كلتشابو النظرة العامة 

اسات التي تكفرت لديو عمى كلـ يعثر الباحث في الدر كالمحددات الثقافية في عممية التنشئة االجتماعية
 .أم نتائج تخص ىذا المتغير

 :عشرة ثامنةمناقشة نتائج الفرضية ال 8.4.1.5

 يف( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثامنة عشرة:نص 
 .اقةسبب االع تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية متكسطات 

ي متكسطات ف( α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 ..سبب االعاقة تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األناىكية  مستكل

الباحث تشابو النظرة المجتمعية القائمة عمى الكصمة البنائية لئلعاقة بغض النظر عف سببيا كيرل 
كلـ يعثر الباحث في الدراسات التي تكفرت لديو  السبب في تشكؿ اليكية أثرمعو  عمى نحك ينتفي

 .عمى أم نتائج تخص ىذا المتغير
 :عشرة تاسعةمناقشة نتائج الفرضية ال 9.4.1.5

 يف( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية التاسعة عشرة:نص 
 .المؤىؿ العممي  تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل ااألنمستكل ىكية متكسطات 
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ي متكسطات ف( α≤ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 .المؤىؿ العممي تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية 

معنكية في  كجكد فركؽ إلىرت النتائج شاأ( حيث Katie1988) دراسة كابيتيكىذا يختمؼ مع ما كرد 
 . المرحمة الدراسية األعمى نمك اليكية بيف المرحمة اإلعدادية كالثانكية لصالح

لدل الفرد ىك محصمة عكامؿ اجتماعية  األناعكامؿ تشكؿ ىكية  إلىكيرل الباحث أف مرد ذلؾ يعكد 
ف كاف المستكل التعميمي أالتعميمي ك كثقافية كبيئية كثيرة ال تتكقؼ بالضركرة عمى اختبلؼ المستكل 

 .المؤشرات الميمة لتطكر الذات أحد

 :وفعشر مناقشة نتائج الفرضية ال 10.4.1.5

ي ف( α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) نص الفرضية العشركف:
 .مشاركة في سكؽ العمؿالتبعان لمتغير ذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل تشكؿ ىكية متكسطات 

ي متكسطات ف( α≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد إلى النتائج تشير
 ،.المشاركة في سكؽ العمؿ تبعان لمتغيرذكم اإلعاقة األشخاص  لدل األنامستكل ىكية 

ذات لدل لتقدير ال أف الكثير مف ظركؼ كبيئات العمؿ ال تشكؿ تعزيزان  إلىالباحث يعكد  كيرل
ف النظرة االجتماعية العامة أ إلىالشخص ذم اإلعاقة نظرا لما فييا مف حكاجز كمعيقات إضافة 

 أثرك ال يعمؿ عمى نحك ينتفي معو ألمشخص ذم اإلعاقة كاحدة في أغمب األحياف سكاء كاف يعمؿ 
و عمى أم نتائج كلـ يعثر الباحث في الدراسات التي تكفرت لدي، المشاركة في سكؽ العمؿ عمى اليكية

 .تخص ىذا المتغير
 مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس: 5.1.5

 الشائعةالمغكية ممفردات االنفعالية لاالستجابة  كبيف األنابيف ىكية  عبلقةالما  :نص السؤاؿ الخامس
 لدل األشخاص ذكم اإلعاقة ؟ في المجتمع الفمسطيني

باستجابة األشخاص ذكم اإلعاقة  األناية ال تكجد عبلقة بيف ىك نتائج الفرضية الحادية كالعشركف :  
 (.α≤ 0.05) عندمستكلالمغكية الشائعة بالمجتمع الفمسطيني  لممفردات

المغكية في مجاالتيا األربعة كبيف  لممفرداتاالستجابة االنفعالية  أف ىنالؾ عبلقة بيفالنتائج تشير 
عبلقة بيف االيدكلكجية، المينة، انجاز عدـ كجكد  إلىالنتائج تشير ، كما لدل عينة الدراسة األناىكية 

، بيف اليكية االجتماعية الصداقة انجاز كالمكاعدة انجاز مع االستجابة االنفعاليةك كاالستجابة االنفعالية 
 .ةاالنفعاليكتظير أف ىنالؾ عبلقة بيف باقي المجاالت كاالستجابة 
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باعتبار  األنافي ضكء عبلقتيا بيكية  كىذا ينسجـ مع الكثير مف الدراسات التي بحثت متغيرات مختمفة
مراحمو العمرية  محصمة ما قد يبمغو كيصؿ اليو الفرد مف تطكر في مستكيات مختمفة في األناىكية  أف

بمجمكعو المتغيرات الديمكغرافية  كايجابان  يتأثر سمبان  األناف مستكل تشكؿ ىكية المتعددة كعمية فإ
كالسياسية كااليدكلكجية كاالقتصادية كالتنشئة االسرية التي قد تشكؿ كالسيككلكجية كالثقافية كاالجتماعية 

كمتغيرات أخرل  األناكقد أظيرت الدراسات السابقة كجكد عبلقة بيف تشكؿ ىكية  ،كاقع المجتمع كالفرد
 اباالغتراب كعبلقتو كاإليديكلكجية االجتماعية اليكية رتبالتي بحثت  2007)) عمى دراسةكما في 
 إيجابي ارتباطحيث بينت كجكد  2007)) المزركع دراسةك  دمشؽ جامعة طمبة مف عينة للد النفسي

 كخمخاؿ مظمـك دراسةي ك الكجدان كالذكاء الذات فاعمية درجات مف اككؿ األف ىكيةبيف تشكؿ اليكية 
 الطمبة لدل اليكية أزمة بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ىناؾ أفحيث أظيرت النتائج ( 2011)

ف أحيث بينت النتائج  2007))المرشدم دراسة، ك كاألبكية المدرسية السمطة عمى كالتمرد قيفالمراى
، كنظرا لدكر البحث عينةدل ل االجتماعي كالتفاعؿ اليكية فيـ بيف كقكية مكجبة ارتباطية عبلقة ىناؾ

رتباط بيف المغة كالتنميط المغكم في بناء صكر كمفاىيـ الفرد عف ذاتو أظيرت ىذه الدراسة كجكد ا
في كصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة  الشائعةالمغكية الشائعة في المجتمع  لممفرداتاالستجابة االنفعالية 

كمرد ذلؾ مف كجية نظر الباحث أف مستكل اإلنجاز في لدييـ  األناكبيف مستكل تشكؿ ىكية 
خص مستكل عالي كالصداقة كالمكاعدة يتطمب أف يتحقؽ في الش الميني،المجاالت المذككرة المجاؿ 

دراؾ الذات كالقدرة عمى  كمكاجية  كاالستقبلليةالقرار  اتخاذمف النضج كالخبرة كالكفاءة كالكعي كا 
المكاقؼ كالتحديات بشكؿ ينتفي معو بالضركرة كجكد ارتباط بيف االستجابات االنفعالية كالمثيرات 

لو التحرر كاالنعتاؽ مف قيكد الشخص قد بمغ مف التمكف مرحمة اتاحت  أفاالجتماعية المثبطة أم 
نو مف الطبيعي كجكد ارتباط بيف االستجابة أفي حيف ، المختمفةالتبعية كالتأثر الكبير بالعكامؿ 

المغكية الشائعة باعتبارىا محددات سمككية مثبطة كبيف مدل تحقؽ رتب اليكية في  لممفرداتاالنفعالية 
مثير عصبي يستدعي استجابات مختمفة تتفاكت تبعا أىمية المغة ك إلىكىذا يشير  ،األخرلالمجاالت 

 أف يث تقكؿ )جكاف( "ح دراسةالالكممة كىك ما ينسجـ مع ما كرد في  تحممولطبيعة المدلكؿ الذم 
كفيما يتعمؽ بالمغة المنتشرة  المغة ىي الكيفية التي يرل فييا كؿ فردو مف منظكرىا األخر في المجتمع

أثيره سمبي في تككيف الصكر النمطية المرتبطة بالعجز كالدكنية لدل في كصؼ اإلعاقة فقد كاف ليا ت
افراد المجتمع كفي خمؽ صكر مماثمة لدل األشخاص ذكم االعاقة أنفسيـ عمى نحك يحد مف 

 ".طمكحاتيـ كتطمعاتيـ كيزيد مف شعكرىـ بالشؾ

انع تحقيؽ اليكية حكؿ العبلقة بيف اليكية كاإلعاقة كضح أف مف مك كفي دراسة أجرتيا )مارغريت( 
لدل األشخاص ذكم اإلعاقة طبيعة المغة الجارية باعتبارىا كصفان لقدراتيـ كذكاتيـ كالتي تقؼ حائبلن 

بؿ كجكد تصنيفات ناشئة عف  ؿ ليـ في بيئات المجتمع المختمفةدكف خمؽ االندماج كاالحتكاء الكام
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     مف الكصمة السمبية في النظر إلييـالمغكية في تحديد فئات اإلعاقة يضفي نكع  المفرداتمدلكالت 
كفيما يتعمؽ بالسياؽ االجتماعي ينظر لؤلشخاص ذكم اإلعاقة عمى أنيـ مف الفئات األقؿ حظان 

 ."كمسايرةن ليذا الحظ الكضيع يتـ استخداـ لغة كصفية ميينة في التعبير عنيـ

المغكية كما  لممفرداتتجابة االنفعالية ىذا يدلؿ عمى قكة االرتباط بيف تأثير المغة كاالس أفكيرل الباحث 
حاسيس كانفعاالت كبيف تطكر أتستدعية نفس كذىف الشخص ذم اإلعاقة المتمقي ليا مف صكر ك 

شارت أظيرتو كبينتو ىذه الدراسة حيث أفي ابعادىا كمجاالتيا المختمفة لديو كىك ما  األناكتشكؿ ىكية 
 كجكد عبلقة بيف ىذيف المتغيريف. إلى
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 لتوصياتا. 2.5

 :اآلتيةالتوصيات  إلىفي ضوء ما سبؽ مف نتائج ىذه الدراسة توصؿ الباحث 

 مفرداتفي كصؼ االعاقة كاالبتعاد عف ال مجتمعيان الشائعة  المفرداتضركرة تصكيب المغة ك  .1
تعميـ المصطمحات االيجابية كالعممية في كصؼ االشخاص ك  ،طابع االيحاء السمبي ذات

 .ذكم اإلعاقة
يف مناىج التربية كالتعميـ اشارات كعبارات تنسجـ مع التكجو الحقكقي لؤلشخاص ضركرة تضم .2

ة في طريقة كقكاعد التعامؿ مع االشخاص ذكم ئعمى الناش اإلعاقة كتؤثر ايجابان  ذكم
كلفت نظر  ،ىمية العمؿ مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ عمى التكعية المجتمعية العامةأك  ،اإلعاقة

كتصحيح المفاىيـ الكاردة في  ،في كصفيـ المفرداتألىمية  سر االشخاص ذكم اإلعاقةأ
عمى طبيعة االشخاص ذكم اإلعاقة  الكثير مف االمثاؿ الشعبية الفمسطينية التي تدلؿ سمبان 

   كبناء قدراتيـ االجتماعية  ،ىمية العمؿ عمى تمكيف االشخاص ذكم اإلعاقةأ إلى ،ضافةإ
 .كالنفسية كغير ذلؾ

بكصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة كبياف المضاميف المتعمقة بكؿ بالمفردات دلة كمسارد أعداد إ .3
  .كما يجب استخدامو كما يجب تركو كنشرىا كتكزيعيا كتعميميا ،مفرده

ف الباحث إنظرا لقمة المكارد كالمصادر العربية كاألجنبية التي تناكلت ىذا المكضكع بمتغيريو ف .4
ألىميتيا،  نظران   كالبحث في متغيرات ىذه الدراسة المزيد مف العناية كاالىتماـيكصي بالمزيد 

 مع ضركرة ربطيا بسياقات اجتماعية كثقافية.
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 (1ممحؽ )

 قائمة المحكميف 

-أسماؤىـ : اآلتيةلقد قاـ بتحكيـ أداة الدراسة كبلى مف األساتذة   

 مكاف العمؿ 
 

 الرقـ  االسـ 

 جامعة بيت لحـ
 دكتكر  ميشيؿ  صنصكر

 
1 

 جامعة بيت لح
 الدكتكرة  ناىدة  العرجة

 
2 

 جامعة بيت لحـ
 الدكتكر  خضر مصمح

 
3 

ـجامعة بيت لح  
 الدكتكرة  ميرم  سبيبل

 
4 

 جامعة بيرزيت
 الدكتكر محمد برغيث

 
5 

 جامعة فمسطيف األىمية
 الدكتكر سامي باشا

 
6 

 جامعة القدس
 الدكتكر نبيؿ عبد اليادم

 
7 

 جامعة القدس المفتكحة
 الدكتكر فخرم دكيكات

 
8 

 جامعة القدس
عميد كمية التربية  -الدكتكر ميحسف عدس  

 
9 

سجامعة القد  
مد  رئيس دائرة المغة اإلنجميزية   -الدكتكر حسف حى  

 
10 

 جامعة القدس
رئيس دائرة المغة العربية  -الدكتكر حسيف دركيش   

 
11 
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 ( 2ممحؽ رقـ )

 االستبياف قبؿ التحكيـ 

 بعنكافاستبانو 

 اإلعاقة لدل االشخاص ذكم  الفمسطيني المغكية الشائعة في المجتمع لممفردات االنفعاليةاالستجابة 

 : المحتـر /ةالسيد  ، السيدة ، األنسة 

 ذه االستبانة معبئ ى

المغكيػة الشػائعة  المفػرداتلقد صممت ىذه االستبانة بيدؼ التعرؼ عمى التأثيرات الممكنة التي تحػدثيا 
فػػي كصػػؼ اإلعاقػػة عمػػى طبيعػػة االسػػتجابة االنفعاليػػة )الشػػعكرية ( التػػي تنشػػأ  فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني

 شخاص ذكم اإلعاقة عند كبعد التعرض ليا كسماعيا كىي ذات أربعة محاكر:لدل األ

 .، غير الئؽ ..معكؽ  ،عاجز  -تعزز العجز كعدـ القدرة مثؿ : مفردات  .1
 ، غير طبيعي ، غير سكم ...مختؿ  -تعزز الكصمة كالبلسكاء مثؿ : مفردات  .2
  ، ميقعد ، أخرس .أعمى  -:تركز عمى الصعكبة كسمة مميزة ) نكع اإلعاقة ( مثؿ  مفردات  .3
 ، يا حراـ ، اهلل يعينو ... مسكيف  -تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ مثؿ: مفردات .4

كأف المعمكمػات  ،أف ىذه االسػتبانة قػد صػممت لغػرض البحػث العممػي فقػط  إلىكألفت عنايتكـ 
 التي ستعبأ فييا ستستخدـ ليذا الغرض فقط .

معػاف كشػفافية كعميو فإني أرجك منكـ اإلجابة عمػى لضػماف تحقػؽ الغػرض مػف  ،فقراتيػا بدقػة كا 
 ىذه الدراسة كالخركج باستنتاجات أكثر قيٍربان لمكاقع العاـ. 
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 القسـ األوؿ : البيانات الشخصية :
 أنثى (  ،الجنس ) ذكر -1
 سنةفأعمى ( -46 )  ( سنة45-36)     ( سنة 35-26)  سنة ( 25-18 )العمر )  -2
 غير ذلؾ (    ،مطمؽ،  أرمؿ ،متزكج  ،)  أعزب الحالة االجتماعية -3
 )مخيـ   ،قرية  ،مكاف السكف : ) مدينة -4
 (ةمتعدد ،حركية ،بصرية ،نكع اإلعاقة ) سمعية -5
 حادث عمؿ إصابة مف ًقبىؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي أك غيره    ،مرضي ،سبب اإلعاقة )كراثي -6
، ثانكم بكالكريكس ،المرحمة األساسيةانسحبت قبؿ إنياء  ،بالتعميـ التحؽالمؤىؿ العممي )لـ  -7

 .دراسات عميا( 
 ،أعمؿ ضمفى عقد مؤقت   كنتي أعمؿي سابقان  ،المشاركة في سكؽ العمؿ، )أعمؿ ضمف عقد ثابت -8

 .غير ذلؾ( ،لـ يسبٍؽ أف عممتي أبدا

 القسـ الثاني : فقرات االستبياف : 

عمى طبيعة مشاعر ،كصؼ اإلعاقة في  المجتمع في  المفرداتتعمؿ ىذه االستبانة عمى رصد أثر 
معبئ الطمب اإلجابة األكثر قربان مف ،فيختار كالتعرض ليا  ،األشخاص ذكم اإلعاقة عند سماعيا 

ليؾ ىذا المثاؿ التكضيحي : أشعر عندما  إلىإحساسو مف خبلؿ اإلشارة   مكافقتو أك معارضتو  كا 
 أسمع كممة معاؽ  بػػً : 

 معارض جدان . ،معارض  ،محايد  ،مكافؽ  ،مكافؽ جدان  -الحزف   :    

ذا كنتى ال  فإذا كانت كممة معاؽ تثير فيؾ الشعكر بالحزف بشكؿ قكم فإنؾ ستختار مكافؽ جدان كا 
 تعرؼ حقيقة شعكرؾ نحكىا فإنؾ ستختار محايد 

ذا كانت ال تثير فيؾ الحزف مطمقان فإنؾ ستختار معارض جدان  .  كا 
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 لعجز :أكالن : مفردات تركز عمى ا

 ،مشمكؿ  ،مقعد  ،مكرسح ،كفيؼ  ،ضرير  ،أعكر   ،أعمى  ،أحكؿ  ، ، غير الئؽمعكؽ  ،عاجز )
 ذك عاىة( ،أصـ ،أطرش  ،أبكـ  ،اخرس  ،أكتع  ،أعرج 

 

 _______________ -عمى مشاعرؾ مف الكممات أعبله ىي : ذات التأثير األكثر سكءالمفردات 

 

  
معارض 
 بشدة

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض
 بشدة

 الرقـ  

 1 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني باإلحباط.     

 2 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني باالستيتار     

 3 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني باالشمئزاز     

 4 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني باإلىانة     

 5 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالتبؿ     

 6 ه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالتجاىؿإف سماعي ليذ     

 7 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالخيبة     

 8 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالدكني     

 9 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالضعؼ     

 10 ا ، يشعرني بالعجزإف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بي     

إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بعدـ الرغبة بأداء      
 ميامي كمسؤكلياتي

11 

 12 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالنقص     

 13 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالكراىية     

 14 ، ككصفي بيا ، يشعرني باليأس إف سماعي ليذه الكممات     

لقد تكررى عمٌي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممتي بأني أكصؼ بيا -     
 منذي كنت صغيرا

15 
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 :تعزز الكصمة كالبل سكاء  مفرداتثانيان : 

ير سكم ، غير عادم،  معكؽ ، مختؿ ، شاذ ، اهلل يعافينا  ، عمر الزيف ما بكمؿ )غير طبيعي،  غ
.) 

معارض 
 بشدة

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض
 بشدة

 الرقـ  

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالضطياد

1 

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالغتراب عف ذاتي

2 

 3 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني باأللـ     

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالندىاش

4 

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني بالتميز      
 السمبي

5 

 6 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالحيرة     

 7 الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالخكؼإف سماعي ليذه      

 8 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالشؾ     

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 بالضياع

9 

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بعدـ      
 االنتماء لممجتمع كالمحيط الذم أعيش فيو

10 

 11 ي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني بالقمؽإف سماع     

 12 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالنقمة     

 13 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالكحدة     

لقد تكررى عمٌي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممتي بأني -     
 أيكصؼ بيا منذي كنت صغيرا

14 

 

 _____________ . -ات التأثير األكثر سكء عمى مشاعرؾ مف الكممات أعبله ىي :الكممة ذ
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 تركز عمى نكع اإلعاقة. مفرداتالمجاؿ الثالث: 

)أحكؿ ، أعمى ،  أعكر ، ضرير ، كفيؼ ،مكرسح ، مقعد ، مشمكؿ ، أعرج ، أكتع ، اخرس ، أبكـ ، 
 أطرش ،أصـ ، ذك عاىة( 

 الفقرة  الفقرة
مكافؽ 
 بشدة

معارض  معارض محايد مكافؽ
 بشدة 

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالستيتار. 1

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالشمئزاز. 2

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باإلىانة. 3

      .بالتبمدإف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني  4

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتجاىؿ. 5

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالتذمر. 6

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحرج. 7

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحسرة. 8

      رني بالسخرية.إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشع 9

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرنيبالضيؽ. 10

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالغضب. 11

12 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني 

 ..أكصؼ بيا منذ كنت صغيران.
     

      الدرجة الكمية 

 

 ________________ . -كثر سكءن عمى مشاعرؾ مف الكممات أعبله ىي :الكممة ذات التأثير األ
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:تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ مفرداترابعان :   

 ، اهلل يعطي شيء كيأخذ شيء(بحزف، اهلل يشفيو ،يعينو اهلل ،ياحراـ ،)مسكيف
 الفقرة

 
 الفقرة 

مكافؽ 
 بشدة

معار  محايد مكافؽ
 ض

معارض 
 بشدة 

      ذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باإلرباؾ.إف سماعي لي 1

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالستياء. 2

إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتخبط كعدـ  3
 االستقرار.

     

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتسخط. 4

      في بيا يشعرني بالتسشتت.إف سماعي ليذه الكممات ككص 5

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتعاسة. 6

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتيميش. 7

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالحزف. 8

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالخجؿ 9

10 
بعدـ الرغبة في ي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني إف سماع

 .الخركج مف البيت كالمشاركة
     

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالعصبية. 11

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالممؿ. 12

13 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني أكصؼ 

 كنت صغيران... بيا منذ
     

      الدرجة الكمية 

 ________________  -ذات التأثير األكثر سكء عمى مشاعرؾ مف الكممات أعبله ىي : المفردة 
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 ( 3ممحؽ رقـ )

 االستبياف بعد  التحكيـ 

 فبعنوااستبانو 

  شخاص ذكم االعاقة.لدل االالمغكية الشائعة في المجتمع الفمسطيني لممفردات  االستجابة االنفعالية

/ةالسيد، السيدة، اآلنسة / معبئ ى  ذه االستبانة  المحتـر

المغكية الشائعة في المفردات  يجرم البحث دراسة بيدؼ التعرؼ عمى التأثيرات الممكنة التي تحدثيا
المجتمع الفمسطيني في كصؼ اإلعاقة عمى طبيعة االستجابة االنفعالية )الشعكرية ( التي تنشأ لدل 

شخاص ذكم اإلعاقة عند كبعد التعرض ليا كسماعيا كىي ذات أربعة محاكر، لذا يرجى التكـر األ
باإلجابة عمى فقرات االستبانة بدقة كمكضكعية عممان بأف نتائج الدراسة ستستخدـ ألغراض البحث 

 العممي فقط. 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

 
 الباحث: عكض عبيات
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 يانات الشخصية :القسـ األوؿ : الب

 (.ةمتعدد     ،حركية     ،بصرية     ،نكع اإلعاقة: )    سمعية-1

 أنثى (.    ،الجنس:  )   ذكر   -2

 سنة.فأعمى ( -46مف ) سنة، (45-36مف  ) سنة، (35-26مف  ) سنة، ( 25-18مف )العمر:-3

 .غير ذلؾ (  - أرمؿ  -مطمؽ   -ج متزك   -الحالة االجتماعية:  ) أعزب -4

 .)مخيـ    -قرية       -)مدينة    المدينةمكاف السكف :   -5

 دراسات عميا(.  -ثانكم بكالكريكس  -أقؿ مف األساسية -بالتعميـ  التحؽالمؤىؿ العممي: )لـ -6

 إصابة مف ًقبىؿ االحتبلؿ أك غيره.      -حادث عمؿ   -مرضي     -كراثي  بب اإلعاقة:  س-7

 دراسات عميا(   -بكالكريكس  -ثانكم   -أقؿ مف أساسية   -تعميـالمؤىؿ العممي:  )بدكف 9

 غير ذلؾ( -لـ أعمؿ مطمقان  -عممت فترة فقط  -بعقد مؤقت  -العمؿ: )أعمؿ بعقد ثابت -10

 

 القسـ الثاني : فقرات االستبياف : 

جتمع الفمسطيني المغكية الشائعة في الملممفردات  االستجابة االنفعاليةرصد تعمؿ ىذه االستبانة عمى 
كالتعرض ليا  ،طبيعة مشاعر األشخاص ذكم اإلعاقة عند سماعيا  إلىكالتعرؼ  ،في كصؼ اإلعاقة 

مكافقتو أك معارضتو   إلىمعبئ الطمب اإلجابة األكثر قربان مف إحساسو مف خبلؿ اإلشارة  ،فيختار 
ليؾ ىذا المثاؿ التكضيحي : أشعر عندما أسمع كممة معاؽ  بػػً:   كا 

 معارض جدان . ،معارض  ،محايد  ،مكافؽ  ،مكافؽ جدان  -الحزف   :    

 تركز عمى العجز : مفرداتأكالن : 

 ،أبكـ  ،اخرس  ،أكتع  ،أعرج  ،مشمكؿ  ،مقعد  ،مكرسح ،كفيؼ  ،ضرير  ،أعكر   ،أعمى  ،)أحكؿ 
 ذك عاىة( ،أصـ ،أطرش 
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ذا كنتى فإذا كانت كممة معاؽ تثير فيؾ الشعكر بالحزف بشكؿ قكم  فإنؾ ستختار مكافؽ جدان كا 
ذا كانت ال تثير فيؾ الحزف مطمقان فإنؾ  ال تعرؼ حقيقة شعكرؾ نحكىا فإنؾ ستختار محايد كا 

 ستختار معارض جدان  . 
معارض 
 بشدة

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض
 بشدة

 

إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باإلحباط.

يذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني إف سماعي ل     
 باالستيتار

إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالشمئزاز

إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باإلىانة

 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالتبؿ     
ا ، يشعرني إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بي     

 بالتجاىؿ
 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالخيبة     
إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      

 بالدكني
إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      

 بالضعؼ
 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بالعجز     
ماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني بعدـ إف س     

 الرغبة بأداء ميامي كمسؤكلياتي
إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      

 بالنقص
إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني      

 بالكراىية
 إف سماعي ليذه الكممات ، ككصفي بيا ، يشعرني باليأس     
تكررى عمٌي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممتي بأني لقد -     

 أكصؼ بيا منذي كنت صغيرا
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 :تعزز الكصمة كالبل سكاء  مفرداتثانيان :

)غير طبيعي ،  غير سكم ، غير عادم ،  معكؽ ، مختؿ ، شاذ ، اهلل يعافينا  ، عمر الزيف ما 
 بكمؿ (.

معارض 
 بشدة

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض
 بشدة

 الرقـ  

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالضطياد

1 

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      
 باالغتراب عف ذاتي

2 

 3 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني باأللـ     
إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني      

 باالندىاش
4 

ي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني بالتميز إف سماع     
 السمبي

5 

 6 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالحيرة     
 7 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالخكؼ     
 8 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالشؾ     
يا ، يشعرني إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي ب     

 بالضياع
9 

إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بعدـ      
 االنتماء لممجتمع كالمحيط الذم أعيش فيو

10 

 11 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا ، يشعرني بالقمؽ     
 12 إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا، يشعرني بالنقمة     
 13 مات، ككصفي بيا، يشعرني بالكحدةإف سماعي ليذه الكم     
لقد تكررى عمٌي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممتي بأني -     

 أيكصؼ بيا منذي كنت صغيرا
14 
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 تركز عمى نكع اإلعاقة.مفردات المجاؿ الثالث: 

 ،أبكـ  ،اخرس  ،أكتع  ،أعرج  ،مشمكؿ  ،مقعد  ،مكرسح ،كفيؼ  ،ضرير  ،أعكر   ،أعمى  ،)أحكؿ 
 ذك عاىة(  ،أصـ ،أطرش 

 الفقرة  الفقرة
مكافؽ 
 بشدة

معارض  معارض محايد مكافؽ
 بشدة 

1 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني 

 باالستيتار.
     

2 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني 

 باالشمئزاز.
     

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باإلىانة. 3

      .بالتبمدإف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يشعرني  4

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتجاىؿ. 5

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالتذمر. 6

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالحرج. 7

      بالحسرة. إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني 8

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالسخرية. 9

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرنيبالضيؽ. 10

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالغضب. 11

12 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني 

 ...أكصؼ بيا منذ كنت صغيران 
     

      الدرجة الكمية 
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:تعزز طابع الشفقة كنزعة العطؼ مفرداترابعان :   

 )مسكيف، يا حراـ، اهلل يعينو، اهلل يشفيو، بحزف، اهلل يعطي شيء كيأخذ شيء  (
 

موافؽ  الفقرة  الفقرة
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة 

      باإلرباؾ.إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني  1

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني باالستياء. 2

3 
إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتخبط 

 كعدـ االستقرار.
     

      بالتسخط. إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني 4

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتسشتت. 5

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتعاسة. 6

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالتيميش. 7

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا بالحزف. 8

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالخجؿ 9

10 
بعدـ عرني إف سماعي ليذه الكممات، ككصفي بيا يش
 .الرغبة في الخركج مف البيت كالمشاركة

     

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالعصبية. 11

      إف سماعي ليذه الكممات ككصفي بيا يشعرني بالممؿ. 12

13 
لقد تكرر عمي سماع مثؿ ىذه الكممات أك عممت أني 

 أكصؼ بيا منذ كنت صغيران...
     

      الكمية الدرجة 
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 (   4ممحؽ رقـ )
           قبؿ التحكيـ                                                                                                                    األنا المقياس المكضكعي ليكية

 أم مدل تعكس مشاعرؾ إلى عبارة اقرأ كؿ منيا، ثـ كضح( 64)أمامؾ استبياف يتككف مف 
 كاعتقادؾ عف  ذاتؾ كثير مف ىذه العبارات تتككف مف أكثر مف جزء كليذا يجب أف تفكر في

 ( xكؿ أجزاء العبارة، كأف تعبر إجابتؾ عف العبارة ككؿ بجميع أجزائيا. سجؿ إجابتؾ بكضع إشارة)
 في المكاف المناسب، كذلؾ كالتالي.

 ف العبارة تعكس اعتقادؾ بشكؿ تاـ.(: تعني أ6مكافؽ تمامنا ) •  
 (: تعني أف العبارة تعكس اعتقادؾ بشكؿ كبير.5مكافؽ ) • 
 (: تعنى أف العبارة تعكس اعتقادؾ بشكؿ ضعيؼ.4حد ما )  إلىمكافؽ • 
 (: تعنى أف العبارة ال تعكس اعتقادؾ بشكؿ ضعيؼ3حد ما )  إلىغير مكافؽ • 
  تعكس اعتقادؾ بشكؿ كبير.(: تعنى أف العبارة ال2غير مكافؽ ) • 
 (: تعنى أف العبارة ال تعكس اعتقادؾ مطمقنا.1غير مكافؽ عمى اإلطبلؽ ) • 

 الرقـ

 العبارة

موافؽ 
 بشدة

معارض معارض محايد موافؽ

 بشدة 

5 4 3 2 1 

لـ أختر مينة التي سألتحؽ أك التحفت بيا كالنكع الدراسة  1
ؿ ) أك ادرس في أم المطمكبة ليا، كيمكف أف أعمؿ فيأم عم

 يتكفر مجاؿ أفضؿ منو أف  إلىمجاؿ( يتاح لي 

          

رغـ جيمي لبعض المسائؿ الدينية، فإف ذلؾ اليقمقني، كال  2
 أشعر بالحاجة لمبحث في ىذه المسائؿ.

          

3

  

كجية نظرم عف دكر الرجؿ كالمرأة تتطابؽ مع أفكار كالدام 
 كيركؽ لي.كأسرتي، فما يعجبيـ يعجبني 

          

ال يكجد اسمكب حياة يجذبني اكثر مف غيره مف االساليب  4
 كليس لي فمسفة خاصة في الحياة

          

          الناس مختمفكف، كلذا فأنا ما زلت ابحث عف نكع يناسبني مف  5
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 األصدقاء.

بالرغـ مف أنني أشترؾ أحياننا في األنشطة الترفييية المختمفة،  6
 أنو ال ييمني نكع النشاط، كنادرنا ما أفعؿ ذلؾ بمبادرة إال

 منى.

          

لـ أفكر في الكاقع في اختيار أسمكب محدد لمتعامؿ مع  7
 الجنس األخر، كأنا غير ميتـ أطبلقنا بأسمكب التعامؿ معيـ.

          

السياسة كاالجتماعية )مثؿ العبلقات الدكلية ، حقكؽ االقميات  8
ة( في عالـ اليـك المتغيركلكني اعتقد اف لي كجية المسمم

 نظر ثابتة حكؿ القضايا .

          

ما زلت احاكؿ اكتشاؼ كتحديد قدراتي كميكلي كتحديد المينة  9
 اك نكع الدراسة التي تناسبني .

          

ال أفكر كثيرنا في ىذه المسائؿ الدينية كال أبحث فييا كال تمثؿ  10
 بأم شكؿمصدر قمؽ لي 

          

لمرجؿ كالمرأة في حياتيـ  ىناؾ مسؤكليات كادكار محددة 11
 أك العممية كاحاكؿ جاىدا تحديد الزكجية

 مسؤكلياتي في ىذا الصدد

          

بالرغـ مف أنني أبحث عف أسمكب مقبكؿ لحياتي، إال أني في  12
 اآلف. إلىالمناسب  الكاقع لـ أجد األسمكب

          

 كلكني اختار عمى اساس تشابو ىناؾ اسباب عديدة لمصداقة 13
 قيميـ مع القيـ التي اؤمف بيا

          

نشاط ترفييي محدد، إال أني  إلىبالرغـ مف أني ال أميؿ  14
أمارس أنشطة متعددة في أكقات فراغي بحثنا عف  تمؾ التي 

 تمتعني ك اندمج فييا.

          

ة، قد اخترت األسمكب الذم أراه مف خبلؿ خبراتي السابق 15
ا لمتعامؿ مع الجنس األخر.  مناسبنا كصالحن

          

ال أىتـ بصفحات األخبار السياسية كالقضايا االجتماعية  16
 كالجرائد. ألف ىذه القضايا صعبة

 الفيـ كال تثير اىتمامي.

          

 سةربما أككف قد فكرت في العديد مف الميف ) أك نكع الدار  17
 المطمكبة ليا( إال أف ىذا األمر لـ يعد يقمقني بعد أف حدد لي
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كالدام العمؿ ) أك مجاؿ الدارسة( التي يريدكنو لي كأعتقد 
 أنني راض عف ذلؾ

 درجة إيماف الفرد مسألة نسبية، كقد فكرت في ىذا األمر 18
 مرارا حتى تأكدت مف مدل إيماني.

          

مف الرجؿ كالمراة داخؿ  كر كمسؤكليات كؿلـ افكر في د 19
 أك في الحياة العامة فيذا االمر ال االسرة

 يشغمني كثيرا كال اىتـ بو

          

 لقد ككنت كجية نظر ) فمسفة( عف أسمكب حياتي بعد تفكير 20
 عميؽ كال يمكف ألم شخص أف يغير كجية نظرم.

          

 ئي، ألني مقتنع مف أنيماأقبؿ تدخؿ كالدم في اختيار أصدقا 21
 اعرؼ منى بأفضؿ أسمكب يمكف أف اختار بو أصدقائي.

          

 لقد اخترت األنشطة التركيحية التي أمارسيا بانتظاـ كأنا 22
ا باختيارم ليا  راض تمامن

          

 ال أفكر كثيرنا في مسألة التعامؿ مع الجنس األخر كأقبؿ ىذا 23
 األمر كما ىك.

          

 عندما يتـ نقاش حكؿ مكضكعات الساعة السياسية أك 24
 االجتماعية فأنني أرل ما تراه الغالبية كأنا راض بذلؾ.

          

 مكضكع اختيار كتحديد مينة محددة أك مجاؿ دراسي سيككف 25
 مناسبنا كأنا أتكيؼ مع أم عمؿ يتاح.

          

 دينية كمدلأنا غير متأكد مف فيمي لبعض المسائؿ ال 26
 شرعيتيا) شرعية أـ بدعة(، كأريد أف اتخذ قرار في ىذا

 الشأف، كلكني لـ أفعؿ ذلؾ حتى اآلف.

          

لقد أخذت أفكارم عف دكر الرجؿ كالمرأة مف كالدام كأسرتي  27
 األفكار. البحث عف المزيد مف تمؾ إلىكال أشعر بالحاجة 

          

 ياة كأسمكب حياتي مف كالداملقد اكتسبت فمسفتي في الح 28
 كأسرتي، كأنا مقتنع بما اكتسبتو كما تعممتو منيا.

          

 ليس لدل أصدقاء حميميف كال أفكر في البحث عف ىذا النكع 29
 مف األصدقاء اآلف.

          

 أمارس أحياننا بعض األنشطة التركيجية المختمفة في أكقات 30
نشاط محدد أمارسو  فراغي،كلكني الأىتـ بالبحث عف

          



 

142 
 

 بانتظاـ.

 أجرب أساليب مختمفة لمتعامؿ مع الجنس األخر كلكني لـ 31
 أحدد بعد أينا مف األساليب أفضؿ مف غيره بالنسبة لي.

          

 يكجد كثير مف اآلراء حكؿ قضايا الساعة السياسية 32
 اآلف إلىكاالجتماعية، لكنى لـ استطع تحديد األفضؿ منيا 

 لعدـ فيمي التاـ ليا.

          

 ربما أككف قد استغرقت بعض الكقت لتحديد المينة) أك نكع 33
 الدراسة المطمكبة ليا( التي أريد االلتحاؽ بيا بشكؿ دائـ،
 كلكني اآلف اعرؼ تمامنا طبيعة المينة ) أك نكع الدارسة

 المطمكبة ليا( التي أريدىا.

          

 عض المسائؿ الدينية، كلذا فيي غيرأعتقد أنني اجيؿ ب 34
 اآلف مما يجعمني أغير كجية نظرم عف إلىكاضحة 

 الصكاب كالخطأ أك الحبلؿ كالحراـ بشكؿ دائـ.

          

لقد استغرقت بعض الكقت لتحديد دكر ) المسؤكليات( الرجؿ  35
كالمرأة في العبلقة الزكجية أك الحياة العامة إال أنني أخيرا 

ا. حددت الدكر  الذم يناسبني تمامن

          

 في محاكلة منى لتحديد كجية نظر ) فمسفة أك أسمكب( 36
 مقبكلة عف الحياة، أجد نفسي مشغكال في مناقشات اآلخريف

 كميتما باكتشاؼ ذاتي.

          

           اختار األصدقاء الذم يكافؽ عمييـ كالدم فقط. 37

 تركيجية التي يمارسيا كالدمأحب دائما ممارسة األنشطة ال 38
 ككالدتي ) أحدىما(، كلـ أفكر جديا في شيء غيرىا.

          

 تعاممي مع الجنس اآلخر مقيد بما تسمح بيا الثقافة كالديف 39
 كما تعممتو مف كالدام.

          

 لقد بحثت في أفكارم حكؿ القضايا السياسية كاالجتماعية، 40
 ام في بعض األفكار دكف أخرل.كاعتقد أنني أتفؽ مع كالد

          

 لقد حدد كالدم) أك أحدىما( منذ كقت طكيؿ المينة ) أك 41
 الدراسة( الذم يريدكنو لي، كىا أنا اتبع ما حدداه لي سابقنا.

          

 ربما يككف قد دار بذىني مجمكعة مف األسئمة عف قضايا 42
 ي افيـ جيد مااإليماف أك مدل شرعية بعض الشعائر إال أنن

          



 

143 
 

 أؤمف بو اآلف.

 لقد فكرت كثيرا كما زلت أفكر في الدكر المناسب الذم يمعبو 43
أحاكؿ  الرجؿ كالمرأة كزكجيف أك في الحياة العامة، كما زلت

 اتخاذ قرارم المناسب في ىذا الصدد.

          

 بشكؿ إف كجية نظر كالدام ) أك احدىما( في الحياة تناسبني 44
 جيد كال أحتاج لغيرىا.

          

 كمتنكعة كاصبح لدم فطرة لقد ككنت عبلقات صداقة عديدة 45
 كاضحة عما يجب اف يتكفر في

 صديقي مف صفات

          

 بعد ممارسة العديد مف األنشطة التركيحية، تمكنت مف تحديد 46
 ما استمتع بو حقا سكاء بمفردم أك بصحبة األصدقاء.

          

الجنس االخر يتطكر كلـ  ما زاؿ اسمكبي في التعامؿ مع 47
 افضؿ اسمكب بعد إلى اصؿ

          

 لست مقتنعا بأفكارم حكؿ كثير مف القضايا السياسية 48
 كاالجتماعية كأحاكؿ تحديد ما يمكني االقتناع بو

          

 لقد استغرقت كقتنا طكم ن ال في تحديد تكجيي الميني) اختيار 49
 لمينة المناسبة أك مجاؿ التعميـ المطمكبة ليا(، كلكني اآلفا

ا.  متأكد مف سبلمة اختيارم كراضي عنو تمامن

          

 أمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسيا كالدم 50
 كأسرتي، ك اعتقد صحة ما يعتقدكف كليس لي رأم مخالؼ

 حكؿ ما ىك شرعي أك بدعي في ىذه الشعائر

          

تكجد طرؽ كثيرة لتقسيـ المسئكليات بيف الرجؿ كالمرأة في  51
األمر  الحياة العامة أك بيف الزكج كالزكجة كقد فكرت في ىذا

 كثيرنا كاعرؼ اآلف الطريقة المناسبة.

          

 اعتقد أنني مف النكع الذم يحب االستمتاع بالحياة عمكمنا، 52
 تو( محددة في الحياة.كال اعتقده لي كجية نظر ) فمسف

          

 ليس لدل أصدقاء مقربيف كال ابحث عنيـ اآلف إنني فقط 53
 أحب أف أجد نفسي محاطا بمجمكعة كبيرة مف

 الناس.

          

           لقد مارست أنشطة تركيحية متنكعة عمى أمؿ أف أجد منيا 54
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 في المستقبؿ نشاطنا أك أكثر يمكف أف استمتع بو.

 اعرؼ تماما األسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع الجنس اآلخر 55
 كالشخص الذم سكؼ أعاممو.

          

 لـ اندمج في القضايا السياسية كاالجتماعية بدرجة كافية 56
تمكني فيـ ىذه القضايا كتككيف كجية نظر محددة في 

 الناحية . ىذه

          

 ني أك مجاؿاآلف تحديد المينة التي تناسب إلىلـ استطع  57
 التعميـ المطمكب ليا ألف ىناؾ احتماالت عديدة مف ىذه

 الناحية كلكني أحاكؿ جاىدنا تحديد ما يناسبني.

          

 لـ اسأؿ نفسي حقيقة حكؿ بعض الشعائر الدينية كمدل 58
 شرعيتيا ) أصؿ أـ بدعة( كلكني أفعؿ ما يفعمو كالدام.

          

 ليات الرجؿ كالمرأة في العبلقةال أفكر في أدكار كمسؤك  59
 الزكجية أك الحياة العامة ألف اآلراء حكؿ ىذه القضية مختمفة

          

بعد تفكير عميؽ تمكنت مف تككيف فمسفتي الخاصة في  60
 الحياة كتمكنت مف تحديد نمط الحياة المبلئـ لي.

          

 لتال اعرؼ بعد أم نكع مف األصدقاء يناسبني ألني ماز  61
 أحاكؿ تحديد معنى الصداقة

          

 أخذت أنشطتي التركيحية عف كالدام كلـ أمارس أك أجرب 62
 غيرىا

          

 في حدكد ما إلىال أتعامؿ مع األشخاص مف الجنس اآلخر  63
 يسمح بو كالدام.

          

 لدل الناس مف حكلي أفكارنا كمعتقدات سياسية كاجتماعية 64
القضايا مثؿ حقكؽ األقميات المسممة، تتعمؽ ببعض 

كالعبلقات الدكلية أك اإلدماف كأنا أتفؽ دائما ميـ في ىذه 
 األفكار.
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 (  5ممحؽ )

 بعد التحكيـاألنا  المقياس المكضكعي ليكية 
                                                                                                            
 أم مػػػدل تعكػػػس مشػػػاعرؾ إلػػػىعبػػػارة اقػػػرأ كػػػؿ منيػػػا، ثػػػـ كضػػػح  (48)أمامػػػؾ اسػػػتبياف يتكػػػكف مػػػف  

كػػؿ  كاعتقػػادؾ عػػف  ذاتػػؾ كثيػػر مػػف ىػػذه العبػػارات تتكػػكف مػػف أكثػػر مػػف جػػزء كليػػذا يجػػب أف تفكػػر فػػي
فػي  ( x) سػجؿ إجابتػؾ بكضػع إشػارةأجزاء العبارة، كأف تعبر إجابتؾ عػف العبػارة ككػؿ بجميػع أجزائيػا. 

 .كاآلتي المكاف المناسب، كذلؾ
 : تعني أف العبارة تعكس اعتقادؾ بشكؿ تاـ.(1بشدة) مكافؽ• 
 (: تعني أف العبارة تعكس اعتقادؾ بشكؿ كبير.2مكافؽ )• 
 (: تعنى أف العبارة ال يكجد كجية نظر لبلجابة3محايد )• 
 كس اعتقادؾ بشكؿ كبير.(: تعنى أف العبارة ال تع4اعارض )• 
 (: تعنى أف العبارة ال تعكس اعتقادؾ مطمقنا .5اعارض بشدة ) • 

 العبارة الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
 معارض

 بشدة 
1 2 3 4 5 

1 
لـ أختر المينة التي  سألتحؽ أك التحفت بيا ، كالنكع الدراسة المطمكبة 

ادرس في أم مجاؿ ( يتاح لي ليا ، كيمكف اف اعمؿ فب أم عمؿ ) اك 
         اف يتكفر مجاؿ افضؿ منو . إلى

  

2 
رغـ جيمي لبعض المسائؿ الدينية، فإف ذلؾ اليقمقني، كال أشعر بالحاجة 

           لمبحث في ىذه المسائؿ.

3 
كجية نظرم عف دكر الرجؿ كالمرأة تتطابؽ مع أفكار كالدام كأسرتي، 

 ي.فما يعجبيـ يعجبني كيركؽ ل
          

4 
ال يكجد اسمكب حياة يجذبني اكثر مف غيره مف االساليب كليس لي 

 فمسفة خاصة في الحياة
          

           الناس مختمفكف، كلذا فأنا ما زلت ابحث عف نكع يناسبني مف األصدقاء. 5

6 
لـ أفكر في الكاقع في اختيار أسمكب محدد لمتعامؿ مع الجنس األخر، 

           ير ميتـ أطبلقنا بأسمكب التعامؿ معيـ.كأنا غ

7 
ما زلت احاكؿ اكتشاؼ كتحديد قدراتي كميكلي كتحديد المينة اك نكع 

           الدراسة التي تناسبني .
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8 
ال أفكر كثيرنا في  المسائؿ الدينية كال أبحث فييا كال تمثؿ مصدر قمؽ 

           لي بأم شكؿ

دكار محددة لمرجؿ كالمرأة في حياتيـ الزكجية أك ىناؾ مسؤكليات كا  9
           العممية كاحاكؿ جاىدا تحديد مسؤكلياتي في ىذا الصدد

10 
رغـ  أنني أبحث عف أسمكب مقبكؿ لحياتي، إال أني في الكاقع لـ أجد 

           األسمكب المناسب حتى اآلف.

11 
اس تشابو قيميـ مع ىناؾ اسباب عديدة لمصداقة كلكني اختار عمى اس

           القيـ التي اؤمف بيا

12 
ا  مف خبلؿ خبراتي السابقة، قد اخترت األسمكب الذم أراه مناسبنا كصالحن

           لمتعامؿ مع الجنس األخر.

13 
ربما أككف قد فكرت في العديد مف الميف ) أك نكع الدارسة المطمكبة  

بعد أف حدد لي كالدام العمؿ ) أك  ليا( إال أف ىذا األمر لـ يعد يقمقني
           مجاؿ الدارسة( التي يريدكنو لي كأعتقد أنني راض عف ذلؾ 

14 
درجة إيماف الفرد مسألة نسبية، كقد فكرت في ىذا األمر مرارا حتى 

           تأكدت مف مدل إيماني.

ك في لـ افكر في دكر كمسؤكليات كؿ مف الرجؿ كالمراة داخؿ االسرة أ 15
           الحياة العامة فيذا االمر ال يشغمني كثيرا كال اىتـ بو

16 
لقد ككنت كجية نظر ) فمسفة( عف أسمكب حياتي بعد تفكير عميؽ كال 

           يمكف ألم شخص أف يغير كجية نظرم.

17 
أقبؿ تدخؿ كالدم في اختيار أصدقائي، ألني مقتنع مف أنيما اعرؼ 

           مكف أف اختار بو أصدقائي.منى بأفضؿ أسمكب ي

18 
ال أفكر كثيرنا في مسألة التعامؿ مع الجنس األخر كأقبؿ ىذا األمر كما 

           ىك.

19 
مكضكع اختيار كتحديد مينة محددة أك مجاؿ دراسي سيككف مناسبنا كأنا 

           أتكيؼ مع أم عمؿ يتاح.

20 
ئؿ الدينية كمدل شرعيتيا) شرعية أنا غير متأكد مف فيمي لبعض المسا

أـ بدعة(، كأريد أف اتخذ قرار في ىذا الشأف، كلكني لـ أفعؿ ذلؾ حتى 
           اآلف.

لقد أخذت أفكارم كقنعاتي كمبادئي عف دكر الرجؿ كالمرأة مف كالدام  21
           البحث عف المزيد مف تمؾ األفكار. إلىكأسرتي كال أشعر بالحاجة 

22 
اكتسبت فمسفتي في الحياة كأسمكب حياتي مف كالدام كاسرتي ،كانا  لقد

           مقتنع بما اكتسبتو كما تعممتو منيما .

23 
ليس لدل أصدقاء حميميف كال أفكر في البحث عف ىذا النكع مف 

           األصدقاء اآلف.
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24 
أينا  أجرب أساليب مختمفة لمتعامؿ مع الجنس األخر كلكني لـ أحدد بعد

           مف األساليب أفضؿ مف غيره بالنسبة لي.

25 
ربما أككف قد استغرقت بعض الكقت لتحديد المينة) أك نكع الدراسة 
المطمكبة ليا( التي أريد االلتحاؽ بيا بشكؿ دائـ، كلكني اآلف اعرؼ 

           تمامنا طبيعة المينة ) أك نكع الدارسة المطمكبة ليا( التي أريدىا.

26 
 إلىأعتقد أنني اجيؿ بعض المسائؿ الدينية، كلذا فيي غير كاضحة 

اآلف مما يجعمني أغير كجية نظرم عف الصكاب كالخطأ أك الحبلؿ 
           كالحراـ بشكؿ دائـ.

27 
لقد استغرقت بعض الكقت لتحديد دكر ) المسؤكليات( الرجؿ كالمرأة في 

أنني أخيرا حددت الدكر الذم العبلقة الزكجية أك الحياة العامة إال 
ا.            يناسبني تمامن

28 
في محاكلة مني لتحديد كجية نظر ) فمسفة أك أسمكب( مقبكلة عف 

           الحياة، أجد نفسي مشغكال في مناقشات اآلخريف كميتما باكتشاؼ ذاتي.

           اختار األصدقاء الذم يكافؽ عمييـ كالدم فقط. 29

مع الجنس اآلخر مقيد بما تسمح بيا الثقافة كالديف كما تعممتو  تعاممي 30
           مف كالدام.

31 
لقد حدد كالدم) أك أحدىما( منذ كقت طكيؿ المينة ) أك الدراسة( الذم 

           يريدكنو لي، كىا أنا اتبع ما حدداه لي سابقنا.

32 
يا اإليماف أك ربما يككف قد دار بذىني مجمكعة مف األسئمة عف قضا

           مدل شرعية بعض الشعائر إال أنني افيـ جيد ما أؤمف بو اآلف.

33 
لقد فكرت كثيرا كما زلت أفكر في الدكر المناسب الذم يمعبو الرجؿ 
كالمرأة كزكجيف أك في الحياة العامة، كما زلت أحاكؿ اتخاذ قرارم 

           المناسب في ىذا الصدد.

34 
كالدام ) أك احدىما( في الحياة تناسبني بشكؿ جيد كال  إف كجية نظر
           أحتاج لغيرىا.

35 
لقد ككنت عبلقات صداقة عديدة كمتنكعة كاصبح لدم فكرة كاضحة عما 

           يتكفر في صديقي مف صفات أفيجب 

 إلىما زاؿ اسمكبي في التعامؿ مع الجنس االخر يتطكر كلـ اصؿ  36
           دافضؿ اسمكب بع

37 
لقد استغرقت كقتنا طكيبلن في تحديد تكجيي الميني) اختيار المينة 

المناسبة أك مجاؿ التعميـ المطمكبة ليا(، كلكني اآلف متأكد مف سبلمة 
ا.            اختيارم كراضي عنو تمامن

38 
أمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسيا كالدم كأسرتي، ك 

          ة ما يعتقدكف كليس لي رأم مخالؼ حكؿ ما ىك شرعي أك اعتقد صح
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 بدعي في ىذه الشعائر

39 
تكجد طرؽ كثيرة لتقسيـ المسؤليات بيف الرجؿ كالمرأة في الحياة العامة 

أك بيف الزكج كالزكجة كقد فكرت في ىذا األمر كثيرنا كاعرؼ اآلف 
           الطريقة المناسبة.

40 
 أفالنكع الذم يحب االستمتاع بالحياة عمكمنا، كال اعتقد  اعتقد أنني مف

           لي كجية نظر  محددة في الحياة.

41 
ليس لدل أصدقاء مقربيف كال ابحث عنيـ اآلف إنني فقط أحب أف أجد 

           نفسي محاطا بمجمكعة كبيرة مف الناس.

42 
ر، كالشخص الذم اعرؼ تماما األسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع الجنس االخ

           سكؼ اعاممو .

43 
اآلف تحديد المينة التي تناسبني أك مجاؿ التعميـ المطمكب  إلىلـ استطع 

ليا ألف ىناؾ احتماالت عديدة مف ىذه الناحية كلكني أحاكؿ جاىدنا 
           تحديد ما يناسبني.

44 
تيا ) أصؿ لـ أسأؿ نفسي حقيقة حكؿ بعض الشعائر الدينية كمدل شرعي

           أـ بدعة ( .كلكني أفعؿ ما يفعمو كالدم .

45 
ال أفكر في أدكار كمسؤكليات الرجؿ كالمرأة في العبلقة الزكجية أك الحياة 

           العامة ألف اآلراء حكؿ ىذه القضية مختمفة

46 
بعد تفكير عميؽ تمكنت مف تككيف فمسفتي الخاصة في الحياة كتمكنت 

           نمط الحياة المبلئـ لي. مف تحديد

47 
ال اعرؼ بعد أم نكع مف األصدقاء يناسبني ألني مازلت أحاكؿ تحديد 

           معنى الصداقة

48 
في حدكد ما يسمح بو  إلىال أتعامؿ مع األشخاص مف الجنس اآلخر 

           كالدام.
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