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ُف مســتوى الصابــة النفســية ومســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المعوقيــن حركيــاً  هــدُف البحــث تعــرُّ

مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة، والكشــف عــن طبيعــة العاقــة بيــن 

مســتوى الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة لديهــم، وتعــّرف الفــروق فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة 

البحــث تبعــاً لمتغيــرات )العمــر، ومــكان الطــرف االصطناعــي، ومــكان البتــر، والحالــة االجتماعيــة( .   

تكــون مجتمــع البحــث مــن 100حالــِة بتــِر أطــراٍف علويــة وســفلية مــن مســتخدمي الطــرف الصناعــي. 

وشــملت عينــة البحــث 70 فــرداً مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة المســجلين فــي مركــز إعــادة 

التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مشــفى ابــن النفيــس للعــام 2019-2018 .

ــي  ــزام ف ــد جــاء االلت ــة النفســية، وق ــن الصاب ــاٍل م ــم مســتوى ع ــة لديه ــراد العين ــج أن أف ــرت النتائ أظه

المرتبــة األولــى، ويليــه فــي المرتبــة الثانيــة التحــدي، وجــاء التحكــم فــي المرتبــة األخيــرة، كمــا أظهــرت النتائــج 

أن أفــراد العينــة لديهــم درجــة متوســطة مــن جــودة الحيــاة، وتبيــن وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة وطرديــة بيــن 

مســتوى الصابــة النفســية ومســتوى جــودة الحيــاة.

كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق بيــن أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس الصابــة النفســية وفــق متغيــر 

العمــر لصالــح األكبــر ســناً أي األكبــر مــن 25 عامــاً، ومتغيــر مــكان الطــرف االصطناعــي لصالــح مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة الســفلية، ومتغيــر مــكان البتــر لصالــح البتــر دون الركبــة، ومتغيــر الحالــة االجتماعيــة 

لصالــح المتــزوج فــي بعــدي االلتــزام والتحــدي إذ تبيــن أن مســتوى الصابــة النفســية لديهــم أعلــى.

الملخص:
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The aim of the research is to identify the level of psychological toughness 
and the quality of life of a sample of the physically disabled, amputees of upper 
and lower limbs who use prosthetic limbs. And the disclosure of the nature of 
the relationship between the level of psychological hardness and their quality of 
life. The differences in the level of psychological rigidity of a sample of amputees 
are defined according to variables (age, location of the prosthesis, place of 
amputation, and marital status(.

The research population consisted of 100 cases of limb amputations from 
prosthetic users. The research sample included 70 amputees using prosthetic 
limbs registered in the Rehabilitation and Prosthetics Center of the Ministry of 
Health at Ibn Al-Nafees Hospital for the year 2018-2019.

The results showed that the sample members have a high level of 
psychological toughness, and commitment came first, followed by challenge, 
and control came last. The results also showed that the sample members have 
a moderate degree of quality of life. It was found that there is a positive and 
direct correlation between the level of mental toughness and the level of quality 
of life.

The results also showed that there are differences between the members of 
the research sample on the psychological hardness scale according to the age 
variable in favor of the older people, i.e. the older than 25 years. And the variable 
of the place of the prosthesis in favor of the users of the lower prostheses, the 
variable of the place of amputation in favor of amputation without the knee, and 
the variable of the marital status in favor of the married in the two dimensions 
of commitment and challenge, as it was found that the level of psychological 
stiffness they have is higher.

Psychological rigidity - Amputee upper and lower limbs - quality of life.

ABSTRACT
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القــدرةُ علــى مواجهــة ضغــوط الحيــاة تتطلــب نظــرة موضوعيــة ســليمة إلــى الحيــاة ومشــكاتها اليوميــة 

ــل  ــاة الضاغطــة وتحم ــداث الحي ــى أح ــب عل ــن التغل ــان م ــن اإلنس ــة تمّك ــة إيجابي ــع الحاضــر بمرون ــاً م وتكيف

المســؤولية االجتماعيــة ومســؤولية الســلوك الشــخصي والســيطرة علــى الظــروف البيئيــة مــع القــدرة دومــاً علــى 

التجديــد واالبتــكار.

وال بــد مــن دراســة مجموعــة المتغيــرات النفســية واالجتماعيــة التــي تؤثــر فــي كيفيــة رؤيــة الفــرد لألحداث 

ــه علــى مواجهــة  ــم الفــرد فــي مــدى قدرت ــة تقيي ــة إدراكــه وتفســيره لهــا، كمــا تؤثــر فــي كيفي الضاغطــة وكيفي

ــار الســلبية للضغــوط واألزمــات والصدمــات  ــة والمقاومــة النفســية لآلث ــا الوقاي األحــداث، ومــن أهــم متغيراته

واإلحباطــات هــو متغيــر الصابــة النفســية. 

وتــرى كوبــازا أن تأثيــر الصابــة فــي الصحــة النفســية يتوســط التقييــم المعرفــي للفــرد لألوضــاع الضاغطة 

حيــث يمتلــك الفــرد إســتراتيجيات المواجهــة، فالصابــة تغيــر اثنيــن مــن عناصــر التقييــم همــا التقليــل مــن تقييــم 

التهديــد وتزيــد مــن تقييــم الفــرد لنجــاح المواجهــة، وترتبــط الصابــة بأنشــطة الفــرد وتركــز علــى إســتراتيجيات 

مواجهــة المشــكلة والتعامــل مــع األحــداث الضاغطــة )شــند، الســعدي، محمــود، 2015).

ــة بأنهــا القــدرة العاليــة علــى مواجهــة الضغــوط وحلهــا، التــي تعكــس  ويعــرف حبيــب )2006( الصاب

مــدى اعتقــاده فاعليتــه فــي االســتخدام األمثــل لــكل مصــادر الشــخصية كــي يــدرك ويفســر ويوجــه أحــداث الحيــاة 

ويحقــق اإلنجاز)مريــم، 2019).

ــة  ــال التربي ــاً مج ــت حديث ــي دخل ــم الت ــن المفاهي ــاة ) Quality of life( م ــودة الحي ــوم ج ــّد مفه    ويع

ــن  ــم م ــم كغيره ــة، فه ــراد ذوي اإلعاق ــع لألف ــا المجتم ــي يقدمه ــات الت ــم والخدم ــر عــن الدع الخاصــة ، إذ يعب

األســوياء محتاجــون إلــى تعــّرف حاجاتهــم وتلبيــة متطلباتهــم وتهيئــة ســبل الرعايــة المناســبة لقدراتهــم وإمكاناتهــم 

ــد عــرف كاظــم  ــعادة والرضــا، وق ــم، والشــعور بالس ــاة لديه ــي جــودة الحي ــي ف ــر إيجاب ــن أث ــه م ــا ل ــة، لم كاف

ومنســي)2006( جــودة الحيــاة بأنهــا شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال 

ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــاالت الصحيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والنفســية 

ــوة واالســتفادة منها)يحــي،2016). وحســن إدارة الق

  وتحديــد جــودة الحيــاة لــدى المعوقيــن وخاصــة المعوقيــن حركيــاً مــن المهــام الصعبــة ألنهــا تحــدد مــن 

وجهــة نظرهــم، كمــا أن الرضــا عــن الحيــاة هــو العامــل األساســي فــي إدراكهــم جــودة الحيــاة، فهــم ينظــرون 

1- مقدمة:
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إلــى الحيــاة بنظــرة تختلــف عــن اآلخريــن، ألنهــم أكثــر مــن يدركــون أهميــة الفقــد أو العجــز، كمــا تتأثــر نظرتهــم 

إلــى الحيــاة بظــروف اإلعاقــة ومــا يحصلــون عليــه مــن خدمــات ودعــم اجتماعــي.  

 وجــودة حيــاة الشــخص ذي اإلعاقــة هــي درجــة إحساســه بالكفــاءة وإجادتــه التعامــل مــع التحديــات، وحســن 

ــع بالصحــة الجســمية  ــه والتمت ــط ب ــي تحي ــة الت ــتمتاع بالبيئ ــه واالس ــه والرضــا عــن حيات ــباع حاجات ــه وإش حال

والنفســية  )خلــف ،2018).

ــن  ــة المبتوري ــة الحركي ــذوي االعاق ــة النفســية ل ــا جــاءت فكــرة البحــث بدراســة مســتوى الصاب ومــن هن

ــم. ــاة لديه ــا بجــودة الحي ــة وعاقته مســتخدمي األطــراف االصطناعي

مهمــا تعــّددت األدوار التــي يؤديهــا اإلنســان فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة يبقــى العامــل النفســي المحــّرك 

األساســي لنجاحهــا أو فشــلها، األمــر الــذي يتــرك أثــره فــي األهــداف المعلّقــة علــى هــذه األدوار. 

يعــد البتــر حالــة مــن حــاالت العجــز يفقــد الفــرد فيهــا أحــد أطرافــه أو بعضهــا أو كلهــا، ألســباب عديــدة 

منهــا الحــروب، حــوادث الطــرق، وإصابــات العمــل، واألمــراض والجراحــة، وأســباب خلقيــة،  كمــا يــرى بعــض 

الباحثيــن أن البتــر يشــكل تهديــداً ثاثيــاً للفــرد؛ األول فقــدان اإلحســاس والثانــي فقــدان الوظيفــة للطــرف، والثالــث 

(John,2002( .حــدوث خلــل فــي صــورة الجســم

فيجــد الشــخص مبتــور الطــرف نفســه غيــر قــادر بســبب حالتــه الجســدية أو النفســية علــى المشــاركة الكليــة 

فــي النشــاطات التــي تتناســب مــع عمــره، وقــد يتــرك البتــر آثــاًرا ســلبية كبيــرة فــي وظائــف الحيــاة العاديــة، فــي 

ــدان عضــو مــن الجســد،  ــي نتيجــة الشــعور بالخســارة لفق ــه المهن ــي التوجي ــة وف ــة والتربوي ــن االجتماعي الميادي

ويعانــي صاحبهــا مــن األعــراض واألمــراض النفســية)معمري، 2015).

وتؤكــد الدراســات أن عمليــة البتــر تصبــح “خصوصيــة تميــز أصحابهــا مــن اآلخريــن ونظــًرا إلــى أهميــة 

هــذه الصــورة فــي بنــاء المشــاعر”، فــإن هــؤالء األفــراد محتاجــون إلــى دعــم نفســي واجتماعــي ومــادي، بهــدف 

(Srivastava at all,2010 (.زيــادة التأقلــم وتعزيــز التكيــف وتبديــل الصــورة الســلبية عــن الجســم

ــد مــع الضغــوط،  ــى التعامــل الجي ــرد عل ــي تســاعد الف ــة النفســية إحــدى ســمات الشــخصية الت إن الصاب

ــي؛  ــدوء االنفعال ــاؤل واله ــة بالتف ــية؛ إذ » يتصــف ذوو الشــخصية الصلب ــة الجســمية والنفس ــاظ بالصح واالحتف

ــإن امتاك  ــذا ف ــًدا«. ل ــل تهدي ــى مواقــف أق ــل المواقــف الضاغطــة إل ــون النجــاح ويســتطيعون تحوي ــك يحقق لذل

الفرد للصابة النفسية يتيح له إدارك المتغيرات والضغوط التي يتعرض لها وتقبلهــا، فهي مصدر من مصادر 

2- مشكلة البحث:
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الشخصيّة الذاتية التي تقّيم بواقعيــة الضغــوط الحياتية وتواجهها علــى نحــو إيجابــي، يعزز ثقته بنفسه فيمتلك قدرة 

(.Physiopedia ,2019( على التحكم في األحداث وتحدي األزمات التي تواجهه

وتلفــت الدراســات إلــى أن فئــة مبتــوري األطــراف تواجــه مشــكات معقــدة وحساســة فــي مختلــف 

ــراد  ــي األف ــر ف ــة، تؤث ــل مشــكلة جســمّية نفســية اجتماعي ــر خصوًصــا يمث ــا والبت ــة عموًم المجتمعــات، واإلعاق

ومحيطهــم، وتتــرك آثــاًرا بالغــة وتغيــرات مهمــة فــي التكويــن النفســي واالجتماعــي للشــخص مبتــور األطــراف 

مــا ينعكــس علــى حياتــه العامــة والخاصــة، وينعكــس أيًضــا علــى درجــة تقبلــه صــورة جســمه ومفهــوم الــذات 

. (John ,2002 ( لديه ومستوى النضج، ودرجة تفاؤله بالحياة، وصابته النفسية. 

وقــد بحثــت دارســة )Margaret,et,al 2003( تأثيــر الصابــة وأســاليب المواجهــة فــي المقاومــة خــال 

االســتجابة ألحــداث الحيــاة الضاغطــة، ودعمــت النتائــج نمــوذج التأثيــر المباشــر للعاقــة بيــن ضغــوط الحيــاة 

والصحــة النفســية والجســدية، كمــا برهنــت النتائــج دور الصابــة بوصفهــا عامــاً معــدالً لنواتــج الضغــوط علــى 

ــك  ــة لتل ــة االســتجابة االنفعالي ــد نوعي ــى تحدي ــف الضاغطــة عل ــي للمواق ــل التفســير اإليجاب ــث يعم الصحــة حي

الضغــوط ) بلحشــاني وبالطاهــر،2018)

ــة فــي ســورية  ــى أطــراف صناعي ــن إل ــة حــول عــدد األشــخاص المحتاجي ــات دقيق ــاك إحصائي ليســت هن

حتــى اآلن وفقــا لمــا ورد عــن مركــز إعــادة التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة، مــع أن هنــاك مــن يتحــدث عــن 

مليــون ونصــف المليــون مصــاب خــال ســنوات الحــرب علــى ســورية أصبحــوا يعانــون مــن إعاقــات تتعلــق 

باألطــراف ســواء أكانــوا مــن العســكريين أم المدنييــن، إال أن اإلنتــاج المحلــي ووجــود مراكــز متخصصــة فــي 

ــاً) مركــز إعــادة  ــت كابوســاً مخيف ــي متابعــة حياتهــم بعــد أن كان ــن ف هــذا المجــال أعــاد األمــل آلالف المصابي

ــة(. ــل واألطــراف االصطناعي التأهي

وبعــد ظهــور عمليــات التأهيــل وتركيــب األطــراف االصطناعيــة تغيــرت نظــرة األفــراد المبتوريــن إلــى 

أجســامهم إذ أظهرت دراســة ) Murray, Fox, 2002 ( أن هناك عاقة ايجابية بين صورة الجســم واســتخدام 

الطــرف البديــل، ألن تركيــب الطــرف البديــل يســاعد علــى التوافــق النفســي االجتماعــي لــدى المبتوريــن، وقــد 

أشــارت بعــض الدراســات األجنبيــة والعربيــة كدراســة) Donovan et al, 2002(  ودراســة الغمــري 

)2016(  التــي أجريــت علــى عينــة مــن األفــراد المبتوريــن أن ارتــداء طــرف اصطناعــي قــد ســاهم فــي ارتفــاع 

مســتوى التوافــق النفســي لديهــم .

كمــا تؤثــر اإلعاقــة الحركيــة فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة للفــرد فــي مراحــل العمــر المتباينــة ســواء أكان 

ذكــراً أم أنثــى، وأن تلــك اإلعاقــة ال تقتصــر علــى األداء الحركــي والجســمي فقــط بــل كثيــر منهــا قــد يترتــب 
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عليــه تبعــات نفســية مختلفــة تتجلــى فــي مظاهــر الشــعور بالعجــز والنقــص إضافــة إلــى ســوء توافــق شــخصي أو 

اجتماعــي أو مدرســي أو نفســي يؤثــر ســلباً فــي جــودة الحيــاة لديــه. )عبــد القــادر، 2005).

هــذا مــا أكدتــه بعــض الدراســات كدراســة )Khlaif& Mohammed 2017( ودراســة هاشــم )2001) 

ــدة  ــاة وش ــودة الحي ــن ج ــة بي ــود عاق ــا وج ــرز نتائجه ــن أب ــي كان م ــة )Bakula et al, 2011( الت ودراس

اإلعاقــة الحركيــة، فكلمــا كانــت شــدة اإلعاقــة أكبــر كان التأثيــر أكثــر ســلبية علــى جــودة الحيــاة لديهــم .

كمــا أوضحــت بعــض الدراســات أن تأثــر جــودة الحيــاة لــدى المعاقيــن حركيــاً بعــدد مــن المتغيــرات كالدعــم 

االجتماعــي المقــدم مــن األســرة أو المجتمــع، هــذا مــا أظهرتــه دراســة الهنــداوي )2011( التــي أكــدت وجــود 

ــا دراســة  ــاً، أم ــن حركي ــدى المعاقي ــاة ل ــة ومســتوى الرضــا عــن الحي ــن المســاندة االجتماعي ــة بي ــة إيجابي عاق

)Jalayondeja,etal, 2016( فبينــت أن النشــاط البدنــي وتقديــر الــذات يســاعد المعاقيــن حركيــاً علــى 

االســتقالية والتمتــع بجــودة حيــاة جيــدة.

وبمــا أن جــودة حيــاة المعــوق هــي درجــة إحساســه بالكفــاءة وإجادتــه التعامــل مــع التحديــات، وحســن حالــه 

وإشــباع حاجاتــه والرضــا عــن حياتــه واالســتمتاع بالبيئــة التــي تحيــط بــه والتمتــع بالصحــة الجســمية والنفســية، 

وتقــاس مــن وجهــة نظرهــم، ألنهــم أكثــر مــن يدركــون أهميــة الفقــد أو العجــز. )خلــف ،2018) 

هــذا مــا دفــع الباحثــة لتقصــي جــودة الحيــاة والصابــة النفســية لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف مــن 

وجهــة نظرهــم لكــون هــذه الفئــة فــي حالــة ازديــاد نتيجــة الحــرب التــي شــهدتها ســورية .

ــن  ــن المبتوري ــة م ــدى عين ــة النفســية ل ــة مســتوى الصاب ــي معرف ــة ف ــل مشــكلة الدراســة الحالي ــذا تتمث ل

ــة  ــن مســتوى الصاب ــة بي ــم، وإيضــاح العاق ــاة لديه ــة ومســتوى جــودة الحي مســتخدمي األطــراف االصطناعي

ــاة.  ــى جــودة الحي ــم إل النفســية لديهــم ونظرته

يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال اآلتي :

مــا مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف االصطناعيــة العلويــة 

والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ومــا عاقتهــا بجــودة الحيــاة ؟

تنبع أهمية البحث من االعتبارات التالية :

1/3  الرمز إلى فئٍة ازداد عددها في ظل الحرب على سورية هي فئة مبتوري األطراف.

ــة النفســية لمواجهــة األحــداث الضاغطــة،  ــر الصاب ــي تناولهــا متغي ــة هــذه الدراســة ف 2/3  تكمــن أهمي

3- أهمية البحث:
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ــة  ــد تكــون هــذه الدراســة إضاف ــن بصحــة نفســية وجســدية، وق ــوا أصحــاء متمتعي ــراد ليكون ــث تســاعد األف حي

ــة  ــا مبتــوري األطــراف العلوي ــة المعوقيــن حركي ــة النفســية لفئ ــى الدراســات الســابقة لتناولهــا متغيــر الصاب إل

والســفلية ومســتخدمي األطــراف االصطناعيــة وهــي الدراســة األولــى فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بحــدود 

علــم الباحثــة .  

3/3  تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة لــدى األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف العلوية والســفلية 

ــا أن دراســة  ــة النفســية ، كم ــم الصحي ــذي يعكــس  صــورة عــن حالته ــة ال ومســتخدمي األطــراف االصطناعي

ــة  ــى مواجه ــم عل ــن قدراته ــة تعبرع ــة تقويمّي ــه دالل ــاة ل ــودة الحي ــية وج ــة النفس ــتوى الصاب ــن مس ــة بي العاق

ضغــوط الحيــاة الناتجــة عــن حالــة البتــر. 

4/3  قــد يفيــد صنــاع القــرار والمســؤولون فــي االرتقــاء بتأميــن الخدمــات التــي تســهم فــي تحســين مســتوى 

الصابــة النفســية لديهــم، وضــرورة توفيــر الرعايــة النفســية مــن خــال برامــج إرشــادية نفســية لتحســين درجــة 

الصابــة النفســية للمصابيــن.

 يهدف البحث إلى :

1/4  تعــّرف مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف 

العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

ــوري األطــراف  ــاً مبت ــن حركي ــن األشــخاص المعوقي ــة م ــدى عين ــاة ل ــّرف مســتوى جــودة الحي 2/4  تع

ــة. ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــفلية مس ــة والس العلوي

3/4  الكشف عن طبيعة العاقة بين مستوى الصابة النفسية وجودة الحياة لدى عينة البحث. 

 4/4  تعــّرف الفــروق فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة البحــث تبعــاً لمتغيــرات ) العمــر، ومــكان 

الطــرف االصطناعــي ، ومــكان البتــر، والحالــة االجتماعيــة( .   

ــة والســفلية مســتخدمي  ــوري األطــراف العلوي ــة مــن مبت ــدى عين ــة النفســية ل ــا مســتوى الصاب  1/5  م
ــة ؟ ــراف االصطناعي األط

2/5   مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطراف 
االصطناعية ؟

4- أهداف  البحث:

5- أسئلة البحث:
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 1/6  ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات الصابــة النفســية ومتوســط درجــات 

جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف  2/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر العمــر) دون -25 فــوق 25).

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 3/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر مــكان الطــرف الصناعــي) 

ــوي – ســفلي(. عل

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 4/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى مــكان البتر)فــوق الركبــة- 

ــة(.  تحــت الركب

ــوري  ــن مبت ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف 5/6  ال توج

األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة )متــزوج، 

أعــزب(.

1/7 الصابــة النفســية :عرفتهــا كوبــاز بأنهــا »مجموعــة مــن الســمات تتمثــل فــي اعتقــاد واتجــاه عــام لــدى 

الفــرد فــي فاعليتــه وقدرتــه علــى اســتغال المصــادر النفســية  كلهــا والبيئــة المتاحــة كــي يــدرك بفاعليــة أحــداث 

الحيــاة الضاغطــة الشــاقة إداركاً غيــر محــرف أو مشــوه، ويفســرها بواقعيــة وموضوعيــة ومنطقيــة، ويتعايــش 

معهــا علــى نحــو إيجابــي، وتتضمــن ثاثــة أبعــاد هــي )االلتــزام، والتحكــم، والتحــّدي(

االلتــزام: يمثــل القــدرة علــى إدراك الفــرد قيمــه وأهدافــه وتقديــر إمكانياتــه ليكــون لديــه هــدٌف   

يحققــه، وكذلــك صنــع القــرارات التــي تدعــم التــوازن والتراكيــب الداخليــة، فااللتــزام يمثــل االلتــزام 

الذاتــي مــن جانــب الفــرد نحــو نفســه وأهدافــه وقيمــه واآلخريــن.

ــى    ــة إل ــددة باإلضاف ــل متع ــن بدائ ــار بي ــرارات واالختي ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــو الق ــم :ه التحك

ــر الحــدث  ــي أث ــم الشــخص ف ــي الحــدث الضاغــط، وتحك ــم ف ــي التحك ــة ف ــات الفكري اســتخدام العملي

6- فرضيات البحث:

7- مصطلحات البحث والتعاريف اإلجرائية:
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الضاغــط مــن خــال القيــام ببعــض الســلوكات لتعديلــه أو تغييــره، والتحكــم بمعتقــدات الفــرد الســابقة 

ــه. عــن الموقــف وطبيعت

 التحــدي: هــو اعتقــاد الفــرد بــأن التغييــر المتجــدد فــي أحداث الحياة هــو أمٌر طبيعــي بل حتمٌي   

البــد منــه الرتقائــه أكثــر مــن كونــه تهديــداً ألمنــه وثقتــه بنفســه وســامته النفســية )الرئيســي،2016 ، 

.(421-420

وتعــّرف الباحثــة إجرائيــاً الّصابــَة النفســية: بأنهــا امتــاك الفــرد مجموعــة من الســمات التي تعمــل متوازنًة 

فــي مواقــف الحيــاة الضاغطــة ممــا يســاعد علــى مواجهــة الضغــوط والتكيــف مــع حالــة البتــر، وتتضمــن ثاثــة 

أبعــاد رئيســة االلتــزام والتحكــم والتحــّدي، وتقــاس فــي هــذا البحــث بمجمــوع متوســط الدرجــات التــي يحصــل 

عليهــا أفــراد عينــة البحــث فــي مقيــاس الصابــة النفســية المســتخدم فــي البحــث.

2/7 جــودة الحيــاة: عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة WHO مفهــوم جــودة الحيــاة بأنهــا »إدراك األفــراد 

ــم  ــك بأهدافه ــة ذل ــا وعاق ــي يعيشــون فيه ــم الت ــة والقي ــياق نظــم الثقاف ــي س ــم ف ــم وموقعه ــم ووضعه وتصّوره

ــه  ــر بالصحــة الجســدية للشــخص وحالت ــم، وهــو مفهــوم واســع النطــاق يتأث ــم ومعاييرهــم واعتباراته وتوقعاته

ــف،2018) ــة« )خل ــه االجتماعي ــه الشــخصية وعاقات النفســية ومعتقدات

ــق  ــي يعيشــها وف ــاة الت ــور األطــراف عــن الحي ــاة: بأنهــا رضــا مبت ــاً جــودَة الحي ــة إجرائي وتعــّرف الباحث

معاييــر يراهــا مــن منظــوره ويقيــم بهــا حياتــه، ويشــعر مــن خالهــا بالســعادة والطمأنينــة والرضــا، والتكيــف 

والتوافــق مــع إعاقتــه والرغبــة فــي الحيــاة، وســيتم قياســها مــن خــال الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص 

علــى مقيــاس جــودة الحيــاة لمنظمــة الصحــة العالميــة.

3/7 اإلعاقــة الحركيــة: تلــك االعاقــة التــي تصيــب األشــخاص الذيــن يعانــون مــن حالــة عجــز عظميــة أو 

عضليــة أو عصبيــة أو حالــة مرضيــة مزمنــة تحــد مــن قدرتهــم علــى اســتخدام أجســامهم بشــكل طبيعــي ممــا 

تؤثــر ســلباً علــى إمكانيــة مشــاركتهم فــي واحــدة أو أكثــر مــن النشــاطات الحياتيــة. )الخطيــب، الحديــدي،)2009   

ــر  ــاً يؤث ــاً دائم ــدان العضــو فقدان ــا فق ــب عليه ــي يترت ــات الجســدية الت ــر أحــد اإلعاق ــد البت ــر: يع 4/7 البت

فــي حيــاة الفــرد الشــخصية واالجتماعيــة والمهنيــة بدرجــات متفاوتــة تتوقــف علــى حالــة البتــر ونوعهــا ومداهــا 

ومــدى ارتباطهــا بجوانــب حياتــه والســيما النفســية االجتماعيــة والمهنيــة، ويعرفــه الخطيــب بأنــه: إزالــة أو عــدم 

نمــو الطــرف أو جــزء منــه والبتــر إمــا أن يكــون والديــاً أو مكتســباً ) الخطيــب، الحديــدي،2009).

5/7 األطــراف االصطناعية:وهــي أعضــاء صناعيــة يتــم اســتخدامها بــدالً مــن األعضــاء المفقــودة مثــل 

ــن  ــود م ــزء المفق ــة الج ــر وطبيع ــتوى البت ــق مس ــي وف ــوع الطــرف الصناع ــد ن ــم تحدي ــل، وت ــدي واألرج األي
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(Nguyen ،2013( ــرى ــل أخ ــى عوام ــة إل ــرف باإلضاف الط

التعريف اإلجرائي لألشخاص المعّوقين حركيا مبتوري األطراف العلوية والسفلية مستخدمي

 األطــراف االصطناعيــة: هــم األشــخاص المعوقــون حركيــاً ولديهــم حالــة بتــر فــي أحــد أطرافهــم العلويــة 

أو الســفلية أو كليهمــا الجهــة اليمنــى أو اليســرى نتيجــة إصابتهــم فــي أحــداث الحــرب فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية أو نتيجــة األمــراض أو الحــوادث ومســتخدمو األطــراف االصطناعيــة والمتــرددون علــى مركــز إعــادة 

التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مدينــة دمشــق.

ــع  ــة التاب ــراف االصطناعي ــل واألط ــادة التأهي ــز إع ــي مرك ــث ف ــق البح ــم تطبي ــة: ت ــدود المكاني 1/8 الح

ــة دمشــق. ــي مدين ــس ف ــن النفي ــي مشــفى اب ــوزارة الصحــة ف ل

8/ 2 الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة البحث في عام 2019-2018

8/ 3 الحــدود البشــرية: تــم تطبيــق البحــث علــى عينــة مــن األشــخاص المعوقيــن حركيــاً مبتــوري األطراف 

العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعية.

8/ 4 الحــدود العلميــة: تتحــدد نتائــج البحــث بالبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن أدوات البحــث وهــي مقيــاس 

الصابــة النفســية ومقيــاس جــودة الحيــاة المختصــر لمنظمــة الصحــة العالميــة.

ــة  ــرات  الدراس ــة بمتغي ــة ذات الصل ــة واألجنبي ــات العربي ــن الدراس ــة م ــرض مجموع ــة بع ــت الباحث قام

ــدم لألحــدث ــا للتسلســل الزمنــي مــن األق ــم عرضهــا وفق ــة وت ــذوي اإلعاق ــاة( ل ــة النفســية وجــودة الحي )الصاب

Vanthauze M, Sandra M )2014( 

QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS WITH DISABILITIES

جودة الحياة في سن المراهقة لذوي اإلعاقة

هــدف الدراســة: تقييــم إدراك نوعيــة حيــاة الطــاب المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســدية وبصريــة 

وسمعية. 

ــي 26  ــا ، ف ــن 10 و 19 عاًم ــم بي ــراوح أعماره ــا تت ــة الدراســة 98 مراهًق ــة الدراســة: شــملت عين عين

.Recife-PE ــة ــور الدول ــة لجمه ــة تابع ــة تعليمي مؤسس

8- حدود  البحث:

9- دراسات سابقة:
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أدوات الدراســة:  لتقييــم نوعيــة الحيــاة تــم اســتخدام أداة التقييــم المختصــرة لنوعيــة حيــاة منظمــة الصحــة 

العالميــة.

ــن ذوي  ــاة والمراهقي ــة مجــاالت الحي ــي إدراك نوعي ــج الدراســة  انخفاضــاً ف ــت نتائ ــج الدراســة : بين نتائ

ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــاف الســمع، فق ــاف البصــر وضع ــة األشــخاص ضع ــا يّتصــُل بعين ــات الجســدية فيم اإلعاق

انخفــاض مســتوى جــودة الحيــاة لديهــم. قــدم المراهقــون ذوو اإلعاقــة فــي غــرف خاصــة أنفســهم كأكثــر الفئــات 

ــق  ــم التحقي ــن ت ــن الطــاب الذي ــة بي ــة والبيئي ــاة النفســية واالجتماعي ــي اإلدراك والجــودة الشــاملة للحي ــاً ف ضعف

معهــم، يشــير إلــى الحاجــة إلــى توعيــة الجمهــور وتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الفئــة مــن الســكان وأمنهم.

John Ivar Brevik )MD(، Sigurd W. Hystad)2015(   

Evaluation of Psychological Hardiness and Coping Style as Risk/Resilience 

Factors for Health Risk Behavior.

تقييم الصابة النفسية وأساليب المواجهة )المرونة والسلوك ( لذوي المخاطر الصحية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تعــرف مســتوى الصابــة النفســية للعســكريين النرويجيــن وارتباطــه 

بســلوكات تعرضهــم للخطــر الصحــي كإدمــان المخــدرات.

عينة الدراسة : مجموعة من العسكريين النرويجيين.

نتائــج الدراســة: بينــت نتائــج الدراســة أن العســكريين ُعرضة لمشــاكل الكحول والمخــدرات، ومن المعروف 

ــتراتيجيات  ــى إس ــاد عل ــى االعتم ــون إل ــة يميل ــي المرون ــديد ف ــاض ش ــن انخف ــون م ــن يعان ــخاص الذي أن األش

ــة  ــم بمنزل ــة المنخفضــة لديه ــتويات الصاب ــون مس ــُن أن تك ــاد، فيمك ــب حــاالت اإلجه ــلبية لتجن ــة الس المواجه

عامــة خطــر إلدمــان الكحــول وتعاطــي المخــدرات، ومــن خــال تقييــم الّصلــة بيــن الصابــة النفســية المنخفضــة 

وتجنــب أســلوب المواجهــة مــع أنمــاط اســتخدام الكحــول فــي عينــة وطنيــة كبيــرة مــن أفــراد الدفــاع العســكري 

النرويجــي بينــت النتائــج أن انخفــاض مســتوى الصابــة النفســية يعرضهــم لخطــر تعاطــي الكحــول والمخــدرات، 

ــي  ــط المهن ــى أن الضغ ــير إل ــا يش ــة، م ــر صعوب ــاة أكث ــارب حي ــم تج ــن لديه ــك الذي ــر ألولئ ــر أكب ــذا التأثي وه

التراكمــي قــد يكــون لــه أثــر كبيــر فــي العســكريين، ويشــير هــذا البحــث إلــى الطرائــق الجديــدة للتعــرف المبكــر 

ــاد واســتخدام أســاليب  ــواد المرتبطــة باإلجه ــن لخطــر إســاءة اســتخدام الم ــال العســكريين المعرضي ــى العم عل

الوقايــة الفعالــة معهــم.

Chutima, Wattana, Jattuporn  )2016(
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PHYSICAL ACTIVITY, SELF-ESTEEM, AND QUALITY OF LIFE AMONG 

PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY

النشاط البدني وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية

ــن  ــاة )QOL( لألشــخاص المعاقي ــي تحســين صحــة الحي ــي ف ــر النشــاط البدن ــّرف أث هــدف الدراســة: تع

حركيــا ونوعيتهــا، ودراســة العاقــات بيــن العوامــل بمــا فــي ذلــك شــدة اإلعاقــة، والنشــاط فــي الحيــاة اليوميــة 

ــذات.  ــر ال واإلجهــاد وتقدي

عينــة الدراســة : شــملت الدراســة مئــة وســتين معاقــاً حركيــاً تتــراوح أعمارهــم بيــن 18-48  ســنة مســجلين 

فــي المدرســة المهنية. 

 ،)RSES( ــذات ــر ال ــرغ لتقدي ــاس روزنب ــور )PSS( ، مقي ــاد المتص ــاس اإلجه ــة:  مقي أدوات الدراس

 .(PASIPD( ــدية ــات الجس ــراد ذوي اإلعاق ــي لألف ــاط البدن ــاس النش ومقي

ــع  ــذات بمســتوى مرتف ــر ال ــة البحــث يشــعرون بتقدي ــراد عين ــج الدراســة أن أف ــت نتائ ــج الدراســة: بين نتائ

وأنهــم فخــورون بأنفســهم وال يشــعرون بالنقــص ويشــعرون بالرضــا عــن الحيــاة وقــد ســجلوا مســتوى عاليــاً مــن 

األنشــطة.

)خليفة ومحمد ،2017)

جودة حياة المعوقين جسدياً في مركز ذي قار إلعادة التأهيل في مدينة الناصرية

ــاة )QoL( للبالغيــن ذوي اإلعاقــة الجســدية فــي  هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تقييــم نوعيــة الحي

مركــز ذي قــار إلعــادة التأهيــل، وتحديــد العاقــة بيــن نوعيــة الحيــاة والخصائــص االجتماعيــة والفيزيولوجيــة 

ــة  ــة الســكنية والوظيف ــة والمســتوى التعليمــي والمنطق ــة الزوّجي ــر والحال ــس والعم ــل: الجن ــن جســدًيا مث للمعاقي

ودرجــة اإلعاقــة وأســباب اإلعاقــة ومــدة اإلعاقــة. 

ــات  ــع البيان ــم جم ــاق وت ــغ مع ــخص بال ــن 100 ش ــة م ــة مقصــودة مكون ــار عين ــم اختي ــث: ت ــة البح عين

باســتخدام اســتبيانة ذاتيــة اإلدارة. 

نتائــج البحــث: كشــفت الدراســة أن العمــر األكثــر شــيوًعا كان بيــن -20 29عاًمــا ، كان )55%( منهــم ال 

يعملــون، وتشــير الدراســة إلــى أن المعوقيــن جســدياً لديهــم مســتوى معتــدل مــن نوعيــة الحيــاة. وتظهــر النتيجــة 

ــس  ــر والجن ــك )العم ــي ذل ــا ف ــة بم ــرات الفيزيولوجي ــي QoL والمتغي ــن إجمال ــة بي ــة معنوي ــود عاق ــدم وج ع

والحالــة الزواجيــة ومســتوى التعليــم والمهنــة واإلقامــة( علــى أن هنــاك أهميــة كبيــرة للعاقــة بيــن QoL وشــدة 

ــن  ــى أن البالغي ــة إل ــت الدراس ــا. وخلص ــة ومدته ــباب اإلعاق ــن QoL وأس ــرة بي ــة كبي ــاك عاق ــة، وهن اإلعاق
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المعّوقيــن جســدياً كاَن لديهــم القــدرة علــى التعامــل مــع إعاقاتهــم بدرجــة معتدلــة مــن نوعيــة الحيــاة، ولــم تتأثــر 

خصائصهــا مثــل العمــر والجنــس والمســتوى التعليمــي والحالــة الزوجيــة واإلقامــة والمهنــة.

الخير، )2019)

تأثير إعادة التأهيل في نوعية الحياة لدى مصابي الحرب في محافظة الاذقية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تحديــد تأثيــر إعــادة التأهيــل فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب 

ــي  ــدى مصاب ــاة ل ــة الحي ــق الباحــث بدراســة معــدل نوعي ــة، وتتلخــص أســئلة الدراســة وف ــي محافظــة الاذقي ف

الحــرب )الشــلل الســفلي( , ومعــدل نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )البتــر الســفلي(، وتأثيــر إعــادة التأهيــل 

)النفســي - الحركــي( فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )الشــلل الســفلي(، وتأثيــر إعــادة التأهيــل )النفســي 

- الحركــي( فــي نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب )البتــر الســفلي(، والعاقــة بيــن المتغيــرات الديموغرافيــة 

وأبعــاد نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب.

نتائــج الدراســة: أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم توفــر مستشــفيات وأماكــن كافيــة خاصــة مجهــزة بــاألدوات 

ــل  ــن بتأهي ــن والمتخصصي ــن الفيزيائيي ــن المعالجي ــدد كاف م ــود ع ــدم وج ــل، وع ــة للتأهي ــزات الازم والتجهي

مصابــي الحــرب ممــا يشــكل تحديــاً حقيقيــاً أمــام المنظومــة الصحيــة فــي ســوريا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود 

مؤسســات وجمعيــات متخصصــة بموضــوع اإلعاقــات الناجمــة عــن الحــروب، وعــدم التنســيق والتكامــل بيــن 

ــة  ــة المتكامل ــم الرعاي ــي تقدي ــرة ف ــا يشــكل فجــوة كبي ــم الدعــم االجتماعــي م ــة بتقدي ــة المهتم ــات األهلي الجمعي

لمصابــي الحــرب. إن إهمــال الجانــب النفســي ونــدرة المتخصصيــن فــي التأهيــل النفســي علــى أهميتــه يعــد أحــد 

ــي  ــق لمصاب ــاً برامــج نفســية تطب ــون وعائاتهــم، إذ ال يوجــد حالي ــا المصاب ــي منه ــي يعان ــة الت المشــاكل الفعلي

الحــرب إضافــة إلــى أن عــدم وجــود البرامــج التأهيليــة المتكاملــة خــارج المستشــفيات التــي تعنــى بالمصــاب فــي 

منزلــه وبيئتــه الخاصــة يســبب مشــكلة تــؤدي إلــى حرمانــه مــن الرعايــة المناســبة عنــد الحاجــة لهــا بســبب بعــد 

األماكــن وصعوبــة االنتقــال وكلفتهــا، كذلــك ال يعــد كادر التمريــض الموجــود فــي المراكــز الصحيــة الــذي يقــوم 

بالزيــارات المنزليــة، مؤهــاً للقيــام بالتأهيــل الحركــي والنفســي لمصابــي الحــرب.

هاجر)2019(: فلسطين

صورة الذات وتنظيم الذات وعاقتهما بجودة الحياة لدى مبتوري األطراف بعد الحرب األخيرة على غزة 

 2014

ــوري  ــدى مبت ــاة ل ــودة الحي ــذات وج ــم ال ــذات وتنظي ــورة ال ــتوى ص ــن مس ــف ع ــة: الكش ــدف الدراس ه

ــم  ــذات وتنظي ــن صــورة ال ــن كل م ــة بي ــح العاق ــى غــزة 2014 وتوضي ــرة عل ــد الحــرب األخي األطــراف بع
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الــذات وجــودة الحيــاة، والفــروق فــي مســتوى صــورة الــذات وتنظيــم الــذات وجــودة الحيــاة لديهــم فــي ضــوء 

بعــض المتغيــرات الشــخصية،  ولتحقيــق  األهــداف  جــرى  اســتخدام  المنهــج  الوصفــي  التحليلــي،  وصممــت  الباحثــة  

ــاة . ــذات،  و اســتبيانةً  لجــودة  الحي ــم  ال ــذات، اســتبانة  لتنظي ــك  اســتبيانة لصــورة  ال ألجــل  ذل

عينــة البحــث:  طبقــت  علــى  جميــع  حــاالت  البتــر  بعــد  الحــرب  األخيــرة علــى  غــزة  2014   البالــغ  عددهــم 

)105(   بعــد  اســتبعاد  )14(  حالــة  بتــر  لعــدم  اســتيفائها  شــروط  الدراســة،  فاســتجاب  منهــم   )98(  حالــة فقــط.

نتائــج الدراســة: مســتوى صــورة الــذات لــدى مبتــوري األطــراف بعــد الحــرب األخيــرة علــى غــزة 2014 

جــاء أدنــى مــن المتوســط، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ســلبية بيــن صــورة الــذات وجــودة الحيــاة، بينمــا 

توجــد عاقــة موجبــة بيــن تنظيــم الــذات وجــودة الحيــاة، وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود أثــر لمتغيــر العمــر وعــدد 

أفــراد األســرة واألطــراف المبتــورة والترتيــب الميــادي والحالــة االجتماعيــة فــي مســتوى تنظيــم الــذات بينمــا 

يوجــد أثــر لمتغيــر مــكان الســكن.

Fatima M. S. Al Badrani)2019(

The level of psychological rigidity of the physically disabled in the state of 

Ouargla Asst., University of Mosul /College of Islamic Sciences.

مستوى الصابة النفسية للمعاقين جسدًيا في والية ورقلة أست في جامعة العلوم اإلسامية

هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى الصابــة النفســية للمعاقيــن جســدًيا فــي واليــة 

ورقلــة أســت فــي جامعــة العلــوم االســامية.

عينة الدراسة: شملت عينة الدراسة 60 معاقاً ومعاقة حركياً في والية ورقلة

نتائــج الدراســة: أظهــرت نتائــج الدراســة أن أفــراد العينــة تمتعــت بمســتوى صابــة نفســية مرتفــع، وعــدم 

وجــود فــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مســتوى الصابــة النفســية، وكذلــك توجــد فــروق فــي مســتوى الصابــة 

النفســية وفــق متغيــر المســتوى التعليمــي لصالــح التعليــم الجامعــي. 

تعقيب على الدراسات السابقة :

بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة ) العربيــة واألجنبيــة ( يمكــن تحديــد أوجــه اإلفــادة منهــا فــي توجيــه 

الدراســة الحاليــة فــي مجــاالت بحثيــة عــدة هــي : 

االستفادة من منهجية الدراسات السابقة في صوغ مشكلة الدراسة الحالية .  

تصميم أدوات الدراسة .  

االستفادة من الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية وتحليلها.  
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ومــع اســتفادة  هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة تبيــن أنهــا تتميــز بكونهــا الدراســة المحليــة – حســب 

علــم الباحثــة – التــي تبحــث فــي الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة لمبتوري األطــراف العلوية والســفلية مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة فــي مركــز التأهيــل واألطــراف االصطناعيــة فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق. 

1/10 منهج البحث:

اقتضــت طبيعــة الدراســة فــي هــذا البحــث االعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ألنــه المنهــج المناســب 

لهــذا البحــث ، ُيعــّرف »بالمنهــج الــذي يــدرس المتغيــرات كمــا هــي فــي حاالتهــا الطبيعيــة, لتحديــد العاقــات 

التــي يمكــن أن تحــدث بيــن هــذه المتغيرات«)ميخائيــل،2006(. قامــت الباحثــة مــن خــال هــذا المنهــج بإعــداد 

ــت  ــم ُجمع ــابقة ث ــات الس ــى األدب النظــري والدراس ــن خــال االطــاع عل ــك م ــية وذل ــة النفس ــاس الصاب مقي

البيانــات مــن أفــراد عينــة البحــث وتــم وصفهــا وتحليلهــا مــن خــال العمليــات اإلحصائيــة المناســبة وبعــد ذلــك 

نوقشــت وفســرت فــي ضــوء األدب الســابق والواقــع الميدانــي. 

2/10 مجتمع البحث وعينته: 

تكــون مجتمــع البحــث مــن 100حالــة بتــر األطــراف مســتخدمي الطــرف الصناعــي، تكونــت عينــة البحــث 

مــن 70 فــرداً مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة المســجلين فــي مركز إعــادة التأهيــل واألطراف 

االصطناعيــة التابــع لــوزارة الصحــة فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق للعــام 2019-2018.

جدول )1( توزيع عينة البحث وفق متغير العمر ومكان الطرف ومكان البتر والحالة االجتماعية

10- منهج البحث وإجراءاته:

النسبة المئويةالعددالمتغير

مكان الطرف الصناعي
57,14 %40سفلي
42,86 %30علوي

100 %70المجموع

العمر
45,71 %32دون 25 سنة

54,29 %38أكثر من 25 سنة
100 %70المجموع

مكان البتر
42,5 %17فوق الركبة
57,5 %23تحت الركبة
100 %40المجموع

الحالة االجتماعية
57.58 %41أعزب
41,43 %29متزوج

100 %70المجموع
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1/11 مقياس الصابة النفسية:

1/1/11 هــدف المقيــاس: فــي ضــوء الهــدف مــن هــذا البحــث » تحديــد مســتوى الصابــة النفســية لعينــة 

مــن المعوقيــن حركًيــا مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة« ومــن مبــررات 

ــة النفســية المناســبة لطبيعــة  ــة بالصاب ــة ذات الصل ــة المطلوب ــات الوصفي ــاس يســاعد فــي جمــع البيان ــاء مقي بن

عينــة البحــث وهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة الحركيــة مبتــورو األطــراف. 

2/1/11  إعداد المقياس: تم إعداد المقياس على النحو اآلتي:

ــية  ــة النفس ــاس الصاب ــال قي ــي مج ــت ف ــي أجري ــس الت ــض المقايي ــى بع ــاع عل 1/2/1/11 االط

والدراســات المتاحــة كدراســة ) بلحاشــني وبلطاهــر،2018  (، ) ديــان،2018( و)صالــح، 2019()عبــد 

  (John at, all,2015( النــور،2015 

2/2/1/11  تحديــد أبعــاد المقيــاس: فــي ضــوء القــراءات الســابقة تــم تحديــد األبعــاد التــي يمكــن أن 

يتــم قيــاس الصابــة النفســية للمبتوريــن مســتخدمي األطــراف فــي ضوئهــا وهــي:

االلتزام. 1

التحدي. 2

التحكم. . 3

3/2/1/11 الصياغــة اإلجرائيــة لعبــارات المقيــاس: قامــت الباحثــة بصياغــة مجموعــة مــن العبــارات 

ــة، ال  ــة الصياغ ــون واضح ــارات أن تك ــذه العب ــي ه ــي ف ــد روع ــا، وق ــابقة وتحديده ــاد الس ــاول األبع ــي تتن الت

تحتــوي علــى كلمــات أو جمــل غامضــة تحمــل الَلْبــس، بســيطة فــي كلماتهــا، ومناســبة للموضــوع المــراد قياســه، 

ــاول األبعــاد الثــاث التــي  ــارًة تتن ــة )30( عب ــه المبدئي ــاس فــي صورت ــارات المقي ــك بلغــت عب وفــي ضــوء ذل

شــملها المقيــاس.

ــى  ــه عل ــك بعرض ــاس، وذل ــدق المقي ــن ص ــق م ــم التحق ــية: ت ــة النفس ــاس الصاب 4/2/1/11  مقي

مجموعــة مــن المحّكميــن، وقــد ُســلِّم لــكل منهــم صــورة عــن المقيــاس بصورتــه األوليــة، بغــرض َتعــّرف آرائهــم 

ــاس  ــى قي ــا عل ــة، وقدرته ــا اللغوي ــارات، وحســن صياغته ــث مــدى وضــوح العب ــاس مــن حي ــَرات المقي ــي ِفْق ف

الصابــة النفســية للمبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة، وأوصــى المحّكمــون بإجــراء بعــض التعديــات 

التــي شــملت:

11- أدوات  البحث:
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 إعادة صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحاً.ــ

ونقل بعض العبارات من بعد إلى بعد آخر أكثر مناسبةــ

 وتحويــل العبــارات المركبــة إلــى عبارتيــن منفصلتيــن لضمــان الحصــول علــى اســتجابات أكثــر ــ

دقــة.

ــن،  ــادة المحّكمي ــن الس ــة م ــة المقدم ــات واآلراء المختلف  5/2/1/11 ُدرســت الماحظــات والتوجيه

ــث  ــا، بحي ــة لبعضه ــل الصياغــة اللغوي ــود، وتعدي ــم حــذف بعــض البن ــم ت ــم وماحظاته ــي ضــوء اقتراحاته وف

ــداً. ــة )26( بن ــه النهائي ــاس بصيغت ــوى المقي احت

ــع  ــاً( أرب ــات، )غالب ــس درج ــاً( خم ــلم خماســي )دائم ــى س ــاد عل ــم االعتم ــاس: ت ــح المقي 3/1/11 تصحي

ــاس. ــح المقي ــدة لتصحي ــة واح ــداً ( درج ــان، ) أب ــادراً( درجت ــات،) ن ــاث درج ــاً( ث ــات، )أحيان درج

4/1/11 صدق المقياس: 

جــرى التحقــق مــن صــدق المقيــاس باســتخدام عــدة أنــواع مــن الصــدق هــي صــدق المحتــوى، والصــدق 

البنيــوي بطريقــة االتســاق الداخلــي، والصــدق التمييــزي.

:Content Validity 1/4/1/11 صدق المحتوى

ويعــرف بأنــه” رفــع اســتثارة المفحوصيــن للحــد األقصــى لتقبــل المقيــاس، ولضمــان تعــاون المفحوصيــن 

فــي الموقــف االختبــاري” )أبــو عــام، 2004، 257).

ُعــِرَض المقيــاس – فــي صورتــه األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، بقصــد التأكــد مــن صاحيتــه علميــاً وتمثيلــه للغــرض الــذي ُوضــع 

مــن أجلــه، واإلفــادة مــن ماحظاتهــم ومقترحاتهــم كمــا ذكــر ســابقاً.

الدراسة االستطاعية:

تــم تطبيــق المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )30 ( مــن المبتورين مســتخدمي 

األطــراف االصطناعيــة، واختيــرت مــن المبتوريــن الموجوديــن فــي مشــفى ابــن النفيــس فــي مدينــة دمشــق للعــام 

الدراســي 2018-2019، وهــي مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وذلــك بهــدف معرفــة مــدى ماءمــة بنــود 

المقيــاس ووضوحهــا ألفــراد عينــة البحــث، وتــم اســتكمال دراســة صــدق المقيــاس وثباِتــِه إحصائيــاً علــى النحــو 

اآلتي:

:Internal Consistency Validity 2/4/1/11 الصدق البنيوي بطريقة االتساق الداخلي

 صــدق االتســاق الداخلــي مــن أهــم أنــواع الصــدق التــي يمكــن اســتخدامها للتحقــق مــن صــدق المقيــاس، 
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ــن مســتخدمي  ــن المبتوري ــة )30( م ــات البالغ ــة الصــدق والثب ــى عين ــة النفســية عل ــاس الصاب ــق مقي ــم تطبي ت

األطــراف االصطناعيــة، وللتحقــق مــن هــذه الطريقــة تــم القيــام بمــا يلــي:

ــن  ــم )2( يبي ــة: والجــدول رق ــا بالدرجــة الكلي ــا بينه ــة فيم ــاد الفرعي ــاط األبع ــة بحســاب ارتب قامــت الباحث

ــاط الناتجــة. معامــات االرتب

جدول )2(: ارتباط األبعاد الفرعية مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية

** دال عند مستوى الداللة 0.01 / * دال عند مستوى الداللة 0.05

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن جميــع معامــات االرتبــاط بيــن كل مــن درجــات األبعــاد الفرعية مــع بعضها 

بعضــاً وبينهــا وبيــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس موجبة ودالــة إحصائياً وتتــراوح بيــن )**0.868/**0.481) .

:Discriminant Validate 3/4/1/11 الصدق التمييزي

ــذ  ــم أخ ــاً، وت ــية تنازلي ــة النفس ــاس الصاب ــى مقي ــات عل ــة الصــدق والثب ــراد عين ــات أف ــب درج ــم ترتي ت

ــن  ــن المجموعتي ــَبت متوســطات هاتي ــم ُحِس ــا 8(، ث ــة الدني ــى 25 % )الفئ ــا 8( وأدن ــة العلي ــى 25 % )الفئ أعل

وانحرافهمــا المعيــاري، واســُتِخدَم اختبــار “مــان وتنــي” لبيــان داللــة الفــروق بيــن المتوســطين للفئــة العليــا والدنيــا 

علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس واألبعــاد الفرعيــة، والجــدول رقــم )3( يوضــح الفــرق بيــن هاتيــن المجموعتيــن:
جدول )3(: داللة الفروق بين المتوسطين للفئة العليا والدنيا على الدرجة الكلية للمقياس واألبعاد الفرعية  قيمة 

“مان وتني” 

الدرجة الكليةالتحديالتحكمااللتزاماألبعاد الفرعية

**0.5180.868**0.689**-االلتزام

**0.4810.850*--التحكم

**0.807---التحدي

----الدرجة الكلية

الفئاتالعدداألبعاد الفرعية
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

القرار

دال**12,51003,450,001الفئة العليا8االلتزام 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,400,001الفئة العليا8التحكم 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,700,001الفئة العليا8التحدي 4,536الفئة الدنيا8

دال**12,51003,390,001الفئة العليا8الدرجة الكلية 4,536الفئة الدنيا8
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن، وهــذه الفــروق لصالــح 

الفئــة العليــا.

4/4/1/11  ثبات المقياس:

تم التحقق من الثبات باستخدام طرائق التجزئة النصفية والفا-كرونباخ.

 :Split Half 1/4/4/1/11 التجزئة النصفية

تــم حســاب الثبــات بهــذه الطريقــة علــى عينــة الصــدق والثبــات البالغــة )30( مــن المبتوريــن مســتخدمي 

ــت  ــة بلغ ــة النصفي ــات التجزئ ــد أن درج ــبيرمان-براون ، ونج ــل س ــق معام ــة عــن طري األطــراف االصطناعي

ــة. ــات عالي ــى درجــة ثب ــدل عل )0,664( وت

:Internal Consistency 2/4/4/1/11  ألفا كرونباخ

ــدق  ــة الص ــى عين ــاخCronbach’s alpha  عل ــا كرونب ــل ألف ــق معام ــن طري ــات ع ــاب الثب ــم حس ت

والثبــات البالغــة )30( مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ونجــد أن قيــم معامــل ألفــا لكرونبــاخ 

ــة. ــات عالي ــى درجــة ثب ــدل عل بلغــت )0.827( وت

ــه  ــات، تجعل ــة النفســية يتصــف بدرجــة مناســبة مــن الصــدق والثب ــاس الصاب ــا ســبق أن مقي ــن مم ويتبي

ــي. ــتخدام كأداة للبحــث الحال ــاً لاس صالح

ــابية  ــطات الحس ــاب المتوس ــة بحس ــت الباحث ــة، قام ــراد العين ــدى أف ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ــّرف مس لتع

ــم  ــي الجــدول وت ــد ف ــق المحــك المعتم ــة النفســية وف ــاس الصاب ــوزن النســبي لمقي ــة وال ــات المعياري واالنحراف

ــة )4÷5=0,8)  ــى طــول الفئ ــة للحصــول عل ــات المطلوب ــى عــدد الفئ ــدى )1-5=4( وتقســيمه عل حســاب الم

وبعــد ذلــك إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس )بدايــة المقيــاس: الواحــد الصحيح(.واســتناداً إلــى 

ــي: ــى النحــو التال ــب الرياضــي، يمكــن التعامــل مــع متوســطات الدرجــات عل قاعــدة التقري

جدول )4( المحك المعتمد في البحث

مستوى الصابة النفسيةالنسبة المئوية المقابلةطول الفئة

منخفضة جداًمن 20 % إلى  36%من 1 إلى 1,8

منخفضةأكبر من 36 % إلى 52%أكبر من 1,8 إلى 2,6

متوسطةأكبر من 52 % إلى 68%أكبر من 2,6 إلى 3,4

عاليٍأكبر من 68 % إلى 84%أكبر من 3,4 إلى 4,2

عاليٍ جداًأكبر من 84 % إلى 100%أكبر من 4,2 إلى 5
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2/11 مقياس جودة الحياة المختصر لمنظمة الصحة العالمية:

ــة عــام 1996  ــاة إعــداد منظمــة الصحــة العالمي ــاس جــودة الحي ــم اعتمــاد النســخة المختصــرة مــن مقي ت

ــر صــورة المختصــرة  ــارة وتعتب ــه بشــرى أحمــد عــام 2008 والمكــون مــن )26( عب ــه وتقنين وقامــت بتعريب

ــة وتــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس وثباتــه علــى النحــو اآلتــي: شــاملة ومتكامل

1/2/11 صدق المقياس وثباته: 

تــّم التحقــق مــن صــدق مقيــاس جــودة الحيــاة وثباتــه مــن خــال دراســة ســيكومترية علــى عّينــة مؤلّفــة مــن 

)30( مبتــوراً مــن المعاقيــن حركيــاً مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة ، 

وجــاءت النتائــج كمــا يأتــي:

1/1/2/11 دراسة الصدق:

ــد  ــا أع ــس م ــار يقي ــا إذا كان االختب ــى م ــير إل ــوى األداة، ويش ــي لمحت ــص المنهج ــدق الفح ــد بالص يقص

ــال: ــن خ ــدق م ــة الص ــت دراس ــل، 2006، 255(، وتم ــه )ميخائي ــن أن نقيس ــا نح ــا أردن ــه، أو م لقياس

:Discriminant Validate 1/1/1/2/11 الصدق التمييزي

تــم ترتيــب درجــات أفــراد عينــة الصــدق والثبــات علــى مقيــاس جــودة الحيــاة تنازليــاً، وتــم أخــذ أعلــى 25 

% )الفئــة العليــا 8( وأدنــى 25 % )الفئــة الدنيــا 8(، ثــم حســاب متوســطات هاتيــن المجموعتيــن وانحرافهمــا 

المعيــاري، واســتخدمت الباحثــة اختبــار “مــان وتنــي” لبيــان داللــة الفــروق بيــن المتوســطين علــى الدرجــة الكليــة 

للمقيــاس، والجــدول رقــم )5( يوضــح الفــرق بيــن هاتيــن المجموعتيــن:

جدول )5(: داللة الفروق بين متوسطين للدرجة الكلية للمقياس قيمة “مان وتني” 

ــروق  ــذه الف ــن، وه ــن المجموعتي ــة بي ــة إحصائي ــاً ذات دالل ــاك فروق ــابق أن هن ــدول الس ــن الج يتضــح م

ــا. ــة العلي ــح الفئ لصال

2/1/1/2/11 دراسة الثبات:

قامــت الباحثــة بحســاب ثبــات المقيــاس بطريقتيــن: )ألفــا كرونبــاخ، التجزئــة النصفيــة(، وتبيــن أّن المقيــاس 

الدرجة الكلية
الفئاتالعدد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z
مستوى 
الداللة

القرار

دال**12,51003,410,001الفئة العليا8 12,536الفئة الدنيا8
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يتصــف بمعامــات ثبــات جيــدة بلغــت )0,741( بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، وبلغــت )0,722( بطريقــة التجزئــة 

النصفيــة وجميعهــا قيــم مقبولــة إحصائيــاً، فيصبــح المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة البحــث.

1/12 أسئلة البحث:

1/1/12  ما مستوى الصابة النفسية لدى عينة من المبتورين مستخدمي األطراف االصطناعية ؟

ــابية  ــطات الحس ــاب المتوس ــة بحس ــت الباحث ــة، قام ــراد العين ــدى أف ــية ل ــة النفس ــتوى الصاب ف مس ــرُّ لِّتع

واالنحرافــات المعياريــة والــوزن النســبي لمقيــاس الصابــة النفســية وفــق المحــك المعتمــد فــي الجــدول )4( وفــي 

ضــوء هــذا الجــدول يمكــن تحديــد مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف 

االصطناعيــة فــي مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة كمــا يلــي:

جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس الصابة النفسية وأبعاده 

لدى أفراد العينة )ن=70)

أظهــرت النتائــج أن متوســط المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة بلــغ 69,62 وبــوزن نســبي 

بلــغ 47,32 % وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة لديهــم مســتوى عــاٍل مــن الصابــة النفســية، وبمــا أن المقيــاس 

ــدل  ــى بمتوســط 3,85 وبــوزن نســبي 77,03 % وي ــة األول ــزام بالمرتب ــلَّ بعــد االلت ــد َح ــة أبعــاد فق ــه ثاث لدي

علــى درجــة عاليــة، ويليــه فــي المرتبــة الثانيــة التحــدي بمتوســط 3,81 وبــوزن نســبي 76,14 % ويــدل علــى 

درجــة عاليــة، فيمــا َحــّلً بعــد التحكــم بالمرتبــة األخيــرة بدرجــة عاليــة أيضــاً.

وتفســر الباحثــة وجــود مســتوى عــال مــن الصابــة لــدى عينــة البحــث بســبب االهتمــام بهــذه الفئــة مــن 

المبتوريــن واالهتمــام بتركيــب الطــرف الصناعــي الــذي ســاعدهم علــى تجــاوز العديــد مــن المشــكات بحياتهــم، 

ــي األنشــطة  ــة ف ــة والمجتمــع ومشــاركتهم الفعال ــة مــن طــرف الدول ــي األنشــطة االجتماعي ــة دمجهــم ف ومحاول

12-نتائج البحث:

عدد الفقراتاألبعاد الفرعية
المتوسطات 

الحسابية
االنحرافات 

المعيارية

المتوسطات 
الحسابية 
المرجحة

األوزان

النسبية%
المستوى

عاليٍ%830,814,783,8577,03االلتزام

عاليٍ%827,744,743,4769,35التحكم

عاليٍ%1038,075,233,8176,14التحدي

عاليٍ%2669,6212,993,7347,32الدرجة الكلية للمقياس
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ــة. ــة واالجتماعي الرياضي

كمــا أن افتتــاح مركــز لتركيــب األطــراف االصطناعيــة وتأهيــل األشــخاص المبتوريــن كان لــه دور كبيــر 

فــي دمجهــم فــي المجتمــع  فالمركــز ال يقتصــر علــى تركيــب األطــراف االصطناعيــة، بــل تدريــب المصابيــن 

وإعــادة تأهيلهــم وتقديــم العــاج الفيزيائــي والحركــي المناســبين قبــل تركيــب الطــرف الصناعــي أثنــاءه وبعــده، 

وهــذا أمــر يقدمــه المركــز عــن طريــق معالجيــن مختصيــن، مجانــاً فمتابعــة األشــخاص وتأهيلهــم بعــد تركيــب 

الطــرف لــه دور كبيــر فــي تحســين مســتوى ثقتهــم بأنفســهم وتحمــل مســؤولياتهم وتحــدي المواقــف ومتاعبهــا.

ــى تحســين  ــن عل ــراد المبتوري ــي مســاعدة األف ــرة ف ــة كبي ــة أن للطــرف االصطناعــي أهمي ــرى الباحث وت

صــورة الجســد لديهــم مــا يســاعدهم علــى التقبــل والرضــا لحالتهــم الصحيــة، لينعكــَس إيجابــاً علــى تقييــم الفــرد 

لذاتــه، وقــد يكــون هــذا ســبباً لظهــور درجــة عاليــة مــن الصابــة النفســية لديهــم.

ــي حــل  ــاً ف ــرى أن للطــرف االصطناعــي دوراً هام ــي ت ــه دراســة )القاضــي، 2009( الت ــا أكدت وهــذا م

الصراعــات وإعــادة بنــاء شــخصية الفــرد وإعــادة التوافــق النفســي واالجتماعــي لــه ليكــون مشــاركاً وفاعــاً فــي 

جميــع جوانــب الحيــاة المســتقبلية فــي محيطــه األســري واالجتماعــي. 

وتفســر الباحثــة وجــود درجــة عاليــة مــن االلتــزم ألفــراد عينــة البحــث بشــعور الفــرد أنــه مــا زال قــادراً 

علــى القيــام بواجباتــه فمــن خــال التواصــل مــع أفــراد عينــة البحــث تبيــن أن كاَ منهــم المعيــل الوحيــد ألفــراد 

أســرته وهــذا الشــعور لديهــم كان الحافــز األكبــر ألنهــم المســؤولون عــن عوائلهــم وعــن تلبيــة متطلباتهــم كافــة، 

وهــذا مــا زاد مــن شــعور التحــدي لديهــم بقدرتهــم علــى ممارســة األنشــطة التــي كانــوا يمارســونها قبــل البتــر، 

فالتحــدي لــم يكــن علــى صعيــد األنشــطة الرياضيــة فحســب بــل كان التحــدي لعينــة البحــث -وهــي ذكــور حصــراً- 

ــا  ــة كل م ــى تلبي ــه عل ــي ظــل الحــرب، وقدرت ــة ف ــة كاف ــى مســتوى تحــدي الظــروف المعيشــية الصعب كان عل

يلزمهــم للعيــش الكريــم حتــى ال يتعــرض أفــراد أســرته ألي مذلــة أو إهانــة بســبب العــوز المــادي. 

واتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة )Chutima, Wattana, Jattuporn,2016(  التــي 

ــورون  ــم فخ ــع، وأنه ــتوى مرتف ــذات بمس ــر ال ــعرون بتقدي ــاً يش ــن حركي ــخاص المعاقي ــا أن األش ــت نتائجه بين

بأنفســهم وال يشــعرون بالنقصــل ويشــعرون بالرضــا عــن الحيــاة ، وقــد ســجلوا مســتوى عاليــاً مــن األنشــطة، 

ودراســة )Fatima، 2019( التــي أظهــرت نتائجهــا أن أفــراد العينــة مــن المبتوريــن يتمتعــون بمســتوى صابــة 

ــى العســكريين  ــت عل ــي طبق ــع نتيجــة دراســة )at,all  John , 2015(الت ــق م ــم تتف ــا ل ــع، بينم نفســية مرتف

وبينــت النتائــج انخفــاض مســتوى الصابــة النفســية لديهــم.

2/1/12 ما مستوى جودة الحياة لدى عينة من المبتورين مستخدمي األطراف االصطناعية؟
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ف مســتوى جــودة الحيــاة لــدى أفــراد العينــة، قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية  لتعــرُّ

ــي  ــد ف ــك المعتم ــق المح ــاة وف ــودة الحي ــاس ج ــة لمقي ــة الكلي ــبي للدرج ــوزن النس ــة وال ــات المعياري واالنحراف

الجــدول )4( وفــي ضــوء هــذا الجــدول يمكــن تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي 

ــي: ــا يل ــاس كم ــي المقي ــة ف األطــراف االصطناعي

جدول )7( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس جودة الحياة لدى أفراد 

العينة )ن=70)

أظهــرت النتائــج أن متوســط المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة بلــغ 84,45 وبــوزن نســبي 

بلــغ 64,96 وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة لديهــم درجــة متوســطة مــن جــودة الحيــاة.

تــرى الباحثــة أن خبــرة البتــر واحــدةٌ مــن أكثــر الخبــرات األكثــر تأثيــراً فــي حالــة الفــرد فــي حياتــه النفســية 

ــاة الشــخص  ــي حي ــرة ف ــد مــن األمــور الميســرة المتوف ــاة مرتبطــة بالعدي ــة، وجــودة الحي ــة والمهني واالجتماعي

كاالســتقرار فــي المنــزل، وتكييــف المــكان بمــا يتناســب مــع الحالــة الصحيــة للفــرد ووجــود الدعــم المالــي لتغطيــة 

النفقــات الصحيــة لــدى الشــخص المبتــور، لــذا تــرى الباحثــة أن وجــود مســتوى متوســط مــن جــودة الحيــاة فــي 

ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها أفــراد المجتمــع  يعــد جيــداً مقارنــة بالظــروف الصعبــة التــي 

يعيشــها أغلــب أفــراد المجتمــع، كمــا يمكــن تفســير هــذا المســتوى المتوســط بتركيــب الطــرف الصناعــي الــذي 

ســاعد الشــخص علــى االنخــراط بأنشــطة الحيــاة كافــة.

ــن  ــن األشــخاص المعاقي ــة م ــى عين ــد )2017( عل ــة ومحم ــع دراســة خليف ــة البحــث م ــت نتيج ــد اتفق وق

 Vanthauze,(  ــاة، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة ــة الحي ــدالً مــن نوعي ــن أن لديهــم مســتوى معت ــاً وتبي حركي

ــم. ــاة لديه ــودة الحي ــتوى ج ــاض مس ــا انخف ــرت نتيجته ــي أظه Sandra ,2014( الت

3/1/12 ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات الصابــة النفســية ومتوســط درجــات 

جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة.

الختبــار صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن أبعــاد الصابــة النفســية والدرجــة 

الكليــة لمقيــاس جــودة الحيــاة، وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

مقياس 

جودة الحياة

عدد الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط الحسابي 
المرجح

الوزن 
النسبي%

المستوى

متوسطة2684,456,263,2564,96
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الجدول )8( معامات ارتباط بيرسون بين الصابة النفسية وجودة الحياة

** = دال عند )0,01(، * = دال عند )0,05)

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط بيــن أبعــاد الصابــة النفســية والدرجــة الكليــة لمقيــاس 

جــودة الحيــاة تراوحــت بيــن )0,421**( و )0,562**(، وهــي ارتباطــات موجبــة وطرديــة دالــة عنــد مســتوى 

داللــة )0.01).

تعــد الصابــة النفســية جوهــر الشــخصية الســوية التــي تــزرع بداخــل الفــرد روح التحــدي وتقــوي عزيمتــه 

ــرات  ــاة مــن أهــم المتغي ــاً لجودتهــا، وتعــد جــودة الحي ــر تحقيق ــاة ويكــون أكث ــى مســتقبٍل أفضــل للحي ــع إل ليتطل

ــة  ــة أن وجــود عاق ــرى الباحث ــذا  ت ــراد، ل ــدى األف ــة النفســية ل ــر بمســتوى الصاب ــر وتتأث ــي يمكــن أن تؤث الت

ــاج  ــك نت ــة النفســية العالــي وذل ــاة يعــود لمســتوى الصاب ــة النفســية وجــودة الحي ــة بيــن الصاب إيجابيــة وطردي

ــة  ــات الصاب ــى أن مقوم ــدل عل ــذا ي ــل، وه ــوة والتحم ــه الق ــي تمنح ــة الت ــات الكامن ــدرات والطاق ــتثمار الق اس

ــى الشــعور  ــة وصــوالً إل ــة وإيجابي ــاة الضاغطــة ومواجهتهــا بفاعلي النفســية يمكــن أن تســاهم فــي مواقــف الحي

بالرضــا واالســتمتاع بالحيــاة، كمــا تــرى الباحثــة أن الصابــة النفســية تتمثــل بالــدور الوســيط للتقييــم المعرفــي 

للتجــارب الضاغطــة وبيــن االســتعداد والتجهيــز لمواجهــة تلــك الضغــوط، فالفــرد الــذي يتمتــع بصابــة نفســية 

ويســتخدم إســتراتيجيات مواجهــة فاعليــة ســينعكس هــذا علــى قدرتــه علــى تلبيــة متطلبــات حياتــه وســيكون لهــا 

أثــر واضــح فــي جــودة الحيــاة، وكمــا تبيــن مــن نتائــج الســؤال األول وجــود مســتوى عــاٍل مــن االلتــزام والتحكــم 

والتصــدي لــدى عينــة البحــث فهــم يــرون أنهــم قــادرون علــى المشــاركة بكافــة النشــاطات الحياتيــة علــى الرغــم 

مــن حالــة البتــر ولديهــم درجــة عاليــة مــن المثابــرة ألداء مهامهــم وملتزمــون بتلبيــة متطلبــات عوائلهــم وحاجاتهــم 

الدرجة للكلية لجودة الحياةاألبعاد الفرعية للصابة النفسية

االلتزام
**0.501معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة

التحكم
**0.421معامل االرتباط

0.001مستوى الداللة

التحدي
**0.555معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة

الدرجة الكلية
**0.562معامل االرتباط

0.000مستوى الداللة
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ــرد األســرية  ــاة الف ــى حي ــوي عل ــات انعكســت بشــكل ق ــكل هــذه الصف ــى إدارة انفعاالتهــم ف ــادرون عل ــة وق كاف

ــراد أســرهم  ــن أف ــة بي ــه المتبادل ــى تفاعات ــة والنفســية فمــن خــال شــعوره بالمســؤولّية انعكــس عل واالجتماعي

ومحيطهــم االجتماعــي وانعكــس إيجابــاً علــى جــودة الحيــاة لديهــم، وهــذا يفســر وجــود عاقــة إيجابيــة وطرديــة 

بيــن الصابــة النفســية وجــودة الحيــاة.

4/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر العمــر.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، وحســبت الفــروق بيــن 

ــل  ــن يق ــة والذي ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــفلية مس ــة والس ــراف العلوي ــوري األط ــاِت مبت ــطاِت درج متوّس

عمرهــم عــن 25 ســنة« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت مبتــوري األطــراف العلويــة والســفلية مســتخدمي األطــراف 

االصطناعيــة الذيــن يزيــد عمرهــم علــى »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول:)9(( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية على 

مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير العمر

ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

ــطاِت  ــن متوّس ــة مــن ذوي العمــر »دون 25 ســنة« وبي ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي درجــاِت المبتوري

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي العمــر »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى الدرجــة 

ــح األكبــر عمــراً . ــة النفســية فــي بعــد ) االلتــزام ( لصال ــة لمقيــاس الصاب الكلي

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ ــا تش كم

المتوسط العينةالعمراألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

3229.164.97دون 25 سنةااللتزام
دال**2,785680,007

3832.214.21أكبر من 25 سنة

3226.845.18دون 25 سنةالتحكم
1,466680,147

غير 
دال 3828.504.27أكبر من 25 سنة

دال*3236.445.312,486680,015دون 25 سنةالتحدي
3839.454.81أكبر من 25 سنة

الدرجة الكلية
3292.4413.91دون 25 سنة

دال**2,574680,012
38100.1611.19أكبر من 25 سنة
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ــن  ــة مــن ذوي العمــر »دون 25 ســنة« وبي ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــطاِت درجــاِت المبتوري متوّس

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي العمــر »أكبــر مــن 25 ســنة« علــى 

ــة: »التحكــم والتحــدي«. األبعــاد التالي

ــتخدمي األطــراف  ــن مس ــدى المبتوري ــى ل ــة أعل ــية بدرج ــة النفس ــتوى الصاب ــور مس ــة ظه ــزو الباحث تع

االصطناعيــة األكبــر ســناً فــي بعــد االلتــزام إلــى ارتبــاط العمــر بالمســؤوليات األكبــر، فاألكبــر ســنا يكــون قــد 

التــزم بعمــل مهنــي وتكــون مســؤولياته أعلــى تجــاه أســرته مــا يقــّوي لديــه حــس المســؤولية لتأميــن مســتلزمات 

الحيــاة لهــم، ويجــب أن نؤكــد هنــا أهميــة وجــود الطــرف االصطناعــي الــذي يعــوض بتــر الطــرف، فالشــخُص 

قــادر علــى االلتــزام بــكل مــا هــو مطلــوب منــه علــى الصعيــد االجتماعــي والمهنــي والعائلــي.

5/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر مــكان الطــرف الصناعــي ) علــوي – ســفلي(.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، حيــث حســبت الفــروق 

بيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت 

المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »العلويــة« علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول )10(: قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية السفلية 

على مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير مكان الطرف الصناعي

األبعاد الفرعية
مكان الطرف 

الصناعي
المتوسط العينة

الحسابي
االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

االلتزام
4032.884.21سفلي

دال**4,76680,000
3028.074.14علوي

التحكم
4029.834.13سفلي

دال**4,89680,000
3024.974.10علوي

التحدي
4040.204.61سفلي

دال**4,42680,000
3035.234.69علوي

الدرجة الكلية
40102.9010.87سفلي

دال**5,59680,000
3088.2710.79علوي
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ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »العلويــة« علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة 

لمصلحــة المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »الســفلية«، وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الصفريــة 

ــة  ــاس الصاب ــة لمقي ــة الكلي ــى الدرج ــة عل ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة. أّي توج ــة البديل ــول بالفرضي والقب

ــر  ــى متغي ــة تعــزى إل ــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــدى عين ــة ل النفســية واألبعــاد الفرعي

ــكان الطــرف الصناعــي. م

ــراف الســفلية ومســتخدمي  ــوري األط ــة أن مســتوى الصابــة النفســية األعلــى لــدى مبت وتــرى الباحث

الطــرف الصناعــي منطقــي ألن الطــرف الســلفي ممكــن أن يعتمــد عليــه الشــخص فــي الحركــة والتنقــل بــكل يســر 

بعــد تلقــي العــاج الفيزيائــي المناســب بينمــا كانــت أغلــب األطــراف االصطناعيــة العلويــة تســتخدم فقــط للناحيــة 

الجماليــة والشــخص المبتــور غيــر قــادر علــى االعتمــاد علــى الطــرف العلــوي االصطناعيــة فــي تلبيــة حاجاتــه.

6/1/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى مــكان البتــر.

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار )T( ســتيودنت للعينــات المســتقلة، فحســبت الفــروق بيــن 

ــة الســفلية مــن ذوي البتــر »تحــت الركبــة«  متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي

وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي البتر »فــوق الركبة« 

علــى مقيــاس الصابــة النفســية وأبعــاده الفرعيــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول :)11( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية السفلية 

المتوسط العينةمكان البتراألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

17314.07فوق الركبةااللتزام
دال*2,59380,013

2334.263.81تحت الركبة

دال*1728.173.872,28380,028فوق الركبةالتحكم
2331.043.94تحت الركبة

دال**1737.233.684,16380,000فوق الركبةالتحدي
2342.393.99تحت الركبة

1796.419.91فوق الركبةالدرجة الكلية
دال**3,74380,001

23107.699.02تحت الركبة
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على مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير مكان البتر

تشــير النتائــج الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بيــن متوّســطاِت درجاِت 

ــطاِت  ــن متوّس ــة« وبي ــت الركب ــر »تح ــن ذوي البت ــفلية م ــة الس ــراف االصطناعي ــتخدمي األط ــن مس المبتوري

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي البتــر »فــوق الركبــة« علــى الدرجــة 

ــن ذوي  ــة الســفلية م ــن مســتخدمي األطــراف االصطناعي ــة لمصلحــة المبتوري ــاده الفرعي ــاس وأبع ــة للمقي الكلي

ــي  ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــة. أّي توجــد ف ــة الصفري ــول الفرضي ــي قب ــذا يعن ــة«، وه ــر »تحــت الركب البت

مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية تعــزى إلــى 

مــكان البتــر.

إذا كان البتــر تحــت الركبــة فــإن نســبة العجــز قــد ال تكــون ملحوظــة، وعندمــا يكــون البتــر فــوق الركبــة 

تكــون الحالــة أكثــر صعوبــة وأدق، ألن الشــخص يحتــاج عندهــا لمفصــل صناعــي يقــوم بعمــل مفصــل الركبــة 

الطبيعــي، وهــذا مــا يفســر نتيجــة الفرضيــة فمــكان البتــر يؤثــر فــي الحالــة الصحيــة للفــرد القيــود التــي تفــرض 

علــى المبتــور بســيب إعاقتــه، لــذا تجــد الباحثــة أن هــذه النتيجــة منطقيــة فكلمــا كان مســتوى اإلعاقــة أشــد واجــه 

مشــاكل أكثــر فــي ممارســة أنشــطته البدنيــة وبمســتوى الصابــة النفســية لديــه.

7/2/12  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الصابــة النفســية لــدى عينــة مــن المبتوريــن 

مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة.

ــن  ــروق بي ــبت الف ــتقلة، وحس ــات المس ــتيودنت للعين ــار )T( س ــُتخِدَم اختب ــة اس ــذه الفرضي ــن ه ــق م للتحق

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة الســفلية مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة 

»أعــزب« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعية مــن ذوي الحالــة االجتماعية 

ــي: ــي الجــدول التال ــة، كمــا هــو موضــح ف ــة النفســية وأبعــاده الفرعي ــاس الصاب ــى مقي ــزوج« عل »مت

جدول :)12( قيم )t-test( لداللة الفروق بين متوسطات المبتورين مستخدمي األطراف الصناعية على 

المتوسط العينةالحالة االجتماعيةاألبعاد الفرعية
الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة تالمعياري

الحرية
القيمة 

القراراالحتمالية

االلتزام
4129.444.46أعزب

دال**3,020680,004 2932.764.63متزوج

التحكم
4127.024.73أعزب

1,520680,133
غير 
دال 2928.764.66متزوج

دال**4136.615.172,928680,005أعزبالتحدي 2940.144.67متزوج

الدرجة الكلية
4193.0712.83أعزب

دال**2,859680,006 29101.6611.69متزوج
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مقياس الصابة النفسية وأبعاده الفرعية بحسب متغير الحالة االجتماعية

ــطاِت  ــن متوّس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــى وج ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ تش

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة »أعزب« وبين متوّســطاِت 

درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة مــن ذوي الحالــة االجتماعيــة »متــزوج« علــى الدرجــة 

ــن ذوي  ــن م ــم لمصلحــة المبتوري ــد التحك ــاد باســتثناء بع ــع األبع ــى جمي ــة النفســية وعل ــاس الصاب ــة لمقي الكلي

الحالــة االجتماعيــة »متــزوج«، وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الصفريــة والقبــول بالفرضيــة البديلــة. أّي توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الصابــة النفســية واألبعــاد الفرعيــة لــدى عينــة مــن 

المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة تعــزى إلــى متغيــر الحالــة االجتماعيــة.

ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــابق إل ــدول الس ــي الج ــواردة ف ــج ال ــير النتائ ــا تش كم

متوّســطاِت درجــاِت المبتوريــن مســتخدمي األطــراف االصطناعيــة »أعــزب« وبيــن متوّســطاِت درجــاِت 

ــة  ــول الفرضي ــي قب ــذا يعن ــم، وه ــد التحك ــى بع ــزوج« عل ــة »مت ــتخدمي األطــراف االصطناعي ــن مس المبتوري

الصفريــة. أّي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى بعــد التحكــم كأحــد أبعــاد الصابــة النفســية لــدى عينــة 

ــة. ــة االجتماعي ــر الحال ــى متغي ــزى إل ــة تع ــتخدمي األطــراف االصطناعي ــن مس ــن المبتوري م

تــرى الباحثــة أن للجســم مكانــًة هامــة لــدى الفــرد مــن الناحيــة الثقافيــة واالجتماعيــة وأن لــه دوراً هامــاً 

فــي حياتــه وفــي عاقتــه مــع نفســه ومــع اآلخريــن، فهــو وســيلة لتحقيــق االتــزان االنفعالــي والوجدانــي الــذي 

يــؤدي إلــى التوافــق النفســي للفــرد، فالتوافــق يتحقــق مــن خــال التــوازن النفســي واالجتماعــي وتحقيــق حالــة 

مــن االندمــاج بيــن الــذات واآلخريــن فــي ظــل اإلعاقــة.

لــذا فصــورة الجســم قــد يكــون لهــا أثــر إيجابــي يتمثــل فــي التواصــل الفعــال والتوافــق مــع البيئــة الخارجيــة، 

أو أثــر ســلبي يتمثــل فــي عــدم قــدرة الفــرد علــى التوافــق النفســي واالجتماعــي ويــؤدي إلــى اضطرابــات انفعاليــة 

وســلوكية، فاألفــراد المبتــورون يتأثــرون بفقــدان أحــد أعضائهــم وتغييــر نظرتهــم ألنفســهم، وينعكــس ذلــك ســلباً 

علــى فاعليتهــم الذاتيــة وحياتهــم النفســية واالجتماعيــة.

ــزام  ــدي االلت ــي بع ــزوج ف ــح المت ــية لصال ــة النفس ــي الصاب ــزب ف ــزوج واألع ــن المت ــروق بي ــود ف وج

والتحــدي  قــد يتــم تفســيره بــأن الشــخص الــذي ســيقدم علــى الــزواج يســعى للبحــث عــن القبــول مــن الشــريك 

وعندمــا يعانــي مــن حالــة صحيــة معينــة أو بتــر أحــد أطرافــه سيشــعر بالتوتــر وقــد يشــعر بالنقــص نتيجــة وجــود 

حالــة البتــر، أمــا الشــخص المتــزوج فقــد تجــاوز هــذا الموضــوع فهــو ال يســعى للبحــث عــن شــريك يتقبــل حالتــه 

الصحّيــة، وإنمــا يتكيــف مــع الحالــة مــع شــريكة حياتــه التــي شــاركته آالم حالــة اإلصابــة بالبتــر.
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انطاقاً من النتائج التي توصل إليها هذا البحث يمكن وضع التوصيات اآلتية :

إعــداد البرامــج التربويــة والصحيــة واالجتماعيــة والنفســية التــي تعنــى باألشــخاص المبتوريــن  وتســاعد   

علــى رفــع مســتوى جــودة حياتهــم .

إزالة جميع العقبات والعوائق التي تحول دون دمج ذوي اإلعاقة الحركية  في المجتمع .  

العمل على بناء برامج إرشادية لتنمية رضا الشخص مبتور األطراف عن حياته النفسية.  

إجراء دراسات متصلة بالصابة النفسية مع أخذ متغيرات أكثر كالجنس.  

إجراء دراسات متعلقة بجودة حياة المعوقين حركياً مع متغيرات أخرى .  

ــن  ــدى المعاقي ــي  ل ــر الواقع ــاؤل غي ــا بالتف ــة النفســية وعالقته ــاني، زينب.)2018).الصالب بمحش

ــوادي. ــر، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر بال ــر منشــورة، الجزائ ــا، رســالة ماجســتير غي حركي

ــلطنة  ــي س ــيين ف ــن النفس ــن األخصائيي ــة م ــدى عين ــية ل ــة النفس ــي،نوراه،.)2016(. الصاب الرئيس

ــدد)108). ــا، الع ــة ببنه ــة التربي ــة كلي ــان، مجل ٌعم

ــى، دار  ــة األول ــة، الطبع ــة الخاص ــى التربي ــل إل ــى.)2009). مدخ ــدي، من ــال والحدي الخطيب،جم

ــع. ــن للنشــر والتوزي حني

خلــف حمدان،محمــد. )2018). جــودة الحيــاة لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتأثيــر بعــض 

ــرة. ــى، القاه ــة األول ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والنش ــطرون للطباع ــة يس ــم. مؤسس ــة عليه ــرات الديمغرافي المتغي

الخير،غفــار ســليم .)2019). تأثيــر إعــادة التأهيــل علــى نوعيــة الحيــاة لــدى مصابــي الحــرب فــي 

محافظــة الالذقيــة، اطروحــة دكتــوراه ،جامعــة تشــرين.

ــاال  ــة ني ــة بمدين ــة الحركي ــخاص ذوي اإلعاق ــدى األش ــية ل ــماعيل.)2018(.الصابة النفس ديان،اس

ــة                   )4). ــوم التربوي ــة العل ــور. مجل ــة دارف ــوب والي ــرة جن حاض

الســعدي ،أمــل وشند،ســميرة وارباهيــم ، هبــه. )2015(.الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس الصابــة 

النفســية، دار المنظومــة ، مجلــة االرشــاد النفســي ،ع 44.

14-المراجع:

13-التوصيات:
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ملحق )1)
مقياس الصابة النفسية

االسم :.............................................................
العمر : فوق 25 عام                                 دون 25 عام

الجنس : ذكر                                             انثى
الوضع العائلي: متزوج                                  أعزب
مكان البتر : علوي                                      سفلي 

بتر الطرف السفلي:              فوق الركبة                               تحت الركبة

من فضلك ضع إشارة )    ( أمام كل عبارة في الخانة التي تتفق مع شعورك، إن هذه المعلومات 
ستكون سرية ولن تستخدم إال ألعراض البحث العلمي .

أبعاد المقياس : بعد االلتزام : 1 -4 -7 -10 -13 -15 -22  -24 
                   بعد التحكم : 2 -5 -9 -11 -16 -21 -25  26

                   بعد التحدي : 36 -8 12--14 -17 -18 -19 -20 -23

ًغالباًدائماالعباراتالرقم أبداًنادراًأحيانا

أستطيع تحقيق أهدافي بالرغم من وجود عقبات1

أتخذ قراراتي بنفسي دون تدخل اآلخرين2

أواجه تحديات الحياة بقوة3

يوجد لحياتي معنى أعيش من أجله4

يعتمد نجاحي في حياتي على مجهودي الشخصي5

6
أنظــر إلــى متاعــب الحيــاة علــى أنهــا فــرص تفيدنــي 

مســتقباً

15- المالحق:
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ألتزم بقيمي ومبادئي بالحياة وأحافظ عليها  7

8
أضــع خططــي المســتقبلية وأنــا علــى يقيــن أننــي قــادر 

علــى تنفيذهــا

أقضي معظم وقتي بأنشطة مفيدة بالحياة 9

10
ــش  ــذي أعي ــع ال ــي أي نشــاط يخــدم المجتم أشــارك ف

فيــه

11
ال أتــرك مــا ســيحدث لــي للصدفــة أو الحــظ، فأنــا قادر 

علــى التحكــم بمــا يحــدث لــي مــن أمــور أو أحداث

12
ــى أنتهــي مــن حــل أي  ــرة حت ــى المثاب ــدرة عل ــدى ق ل

ــي  مشــكلة تواجهن

أشعر بمسؤوليتي تجاه اآلخرين13

أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي14

أتكفل بأمور عائلتي15

16
ــي /  ــم بمســتقبلي المهن ــى التحك ــادر عل ــي ق أشــعر أنن

ــخ ــي/ المالي.....إل ــري/ االجتماع األس

أشارك في األنشطة والمناسبات االجتماعية17

الحياة بكل ما فيها تستحق أن نحياها18

قادر على تنفيذ المهام الصعبة19

20
عندمــا أشــعر باإلحبــاط أو اليــأس ســرعان مــا أوجــد 

معنــى لحياتــي أو هدفــاً أســعى لتحقيقــه

21
ــد فــي حــاالت  ــي بشــكل جي أتمكــن مــن إدارة انفعاالت

ــم الحــزن واألل

22
مواجهــة  عنــد  اآلخريــن  بجانــب  بالوقــوف  أبــادر 

تهم  مشــكا

أثق بقدرتي على حل مشكاتي رغم إصابتي 23

24
أرغــب بااللتحــاق بعملــي وتنفيــذ المهــام الموكلــة لــي 

ســابقا

25
ــم  ــي وأنشــطتي رغ ــج أعمال ــم بنتائ ــى التحك ــادر عل ق

ــي ــت ل ــي حصل ــرات الت التغي

26
ــم  ــد رغ ــا أري ــي كم ــى إدارة وقت ــادراً عل ــت ق ــا زل م

إصابتــي
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العباراتالرقم

1
ما هو تقديرك لنوعية الحياة ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ ( جيدة جدا

2

ما هو مدى رضاك عن حالتك الصحية ؟

)أ( راضي جدا   ) ب( راضي نوعا ما   )ج( غير راضي نوعا ما   )د( ال راضي وال غير راضي          

)هـ( غير راضي أبدا

3
من رأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي مرضك إلى عجزك عن القيام بالعمل؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ( بدرجة بالغة

4
حتى تستمر حياتك، ما مقدار الرعاية التي تحتاج إليها ؟  

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

5
ما مدى استمتاعك بالحياة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة    )ج( بدرجة متوسطة    )د ( كثيرا    )هـ ( بدرجة بالغة

6
ما مدي شعورك بوجود معنى لحياتك ؟  

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د (كثيرا   )هـ (بدرجة بالغة

7
إلى أي مدى يمكنك تركيز عقلك ببساطة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

8
ما مدى شعورك باألمن في الحياة ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د (كثيرا   )هـ (بدرجة بالغة

9
ما مدى االهتمام الصحي في بيئتك الطبيعية ؟           

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

10
هل لديك الكفاية والفاعلية الكافية للقيام بواجبات الحياة اليومية ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغة

11
هل أنت متقبل لبنائك الجسدي ؟

)أ( سيئ جدا    )ب( ما سيئ نوعا   )ج( ماجيد نوعا   )د( ال سيئ وال جيد   )هـ (جيد جدا

12
هل أنت كفؤ إلشباع احتياجاتك ؟  

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

13
ما مدى توافر المعلومات الازمة والتي تحتاج إليها في حياتك اليومية ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

ملحق )2( مقياس جودة الحياة النسخة المختصرة لمنظمة الصحة العالمية
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14
إلي أي مدى تتوافر لديك الفرصة للراحة واالسترخاء ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

15
كم أنت قادر على التنقل هنا وهناك ؟

)أ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ ( بدرجة بالغ

16
إلى أي مدى أنت راض عن نومك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

17
ما مدى رضاك عن أدائك لواجباتك اليومية ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

18
ما مدى رضاك عن قدرتك على العمل ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلي حد ما   )ج( جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

19
ما مدى رضاك عن نفسك؟

)أ (سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

20
ما مدى رضاك عن عاقاتك الشخصية ؟

)أ ( سيئة جدا    )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

21
ما مدى رضاك عن حياتك الجنسية ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلى حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

22
كم أنت راضيا عن المساندة االجتماعية التي يقدمها لك أصدقاؤك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

23
ما مدى رضاك عن سكنك أو المكان الذي تعيش فيه؟

)أ( سيئة جدا   )ب( سيئة إلى حد ما   )ج( جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

24
ما هو مدى رضاك عن الخدمات الصحية التي يقدمها المجتمع ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

25
ما هو مدى رضاك عن مزاجك ورحاتك ؟

)أ( سيئة جدا   )ب(سيئة إلى حد ما   )ج(جيدة إلي حد ما   )د( ال سيئة وال جيدة   )هـ (جيدة جدا

26
كم مرة شعرت فيها بالحزن ، االكتئاب ، والقلق ؟

)أ ( ليس دائما   )ب( بدرجة قليلة   )ج( بدرجة متوسطة   )د ( كثيرا   )هـ (بدرجة بالغ


