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 ادللخص
 االجتماعية  الصحةقات ، العبلاجلسفدية )الصحةاحلياة  نوعيةأبعاد إذل الكشف عن العبلقة بُت  ادلفداخلةفدؼ ذه  هت

 كما هتفدؼ. ادلرور ، االستقبللية( واألمن النفسي لفدى ادلعاقُت حركيا من جراء حوادثالصحة الروحية، التفدين ،النفسية
ومن أجل ٖتقيق ذها  اجلنس،تيَتي دل احلياة وفقانوعية  وأبعادالنفسي األمن    يف أفراد العينةبُت  ؽو الفر  تقصي إذل

 World Heath Organisation» " الصورة ادلختصرة  اذلفدؼ، مت تطبيق مقياس مستوى نوعية احلياة

Qualité Of Life Bref  ) ومقياس األمن النفسي من إعفداد ماسلوا  ،من إعفداد) منظمة الصحة العادلية
بعفد و   -والية تيزي وزو-قُت وّتمعية ادلعا، ٔتستشفى نفدير دمحم نمتواجفدي حركيا جراء حوادث ادلرور امعاق 20على

 :  معطيات انتهت الفدراسة إذل النتائج التاليةاإلحصائية للعاجلة ادل
االجتماعية، مستوى  يف)العبلقاتغلابية دالة إحصائيا بُت أبعاد مقياس نوعية احلياة ادلتمثلة توجفد عبلقة إ  -

 االستقبللية، التفدين ( واألمن النفسي لفدى ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرور. 
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وتوجفد عبلقة سلبية دالة إحصائيا بُت أبعاد مقياس نوعية احلياة ادلتمثلة يف )الصحة اجلسفدية، الصحة النفسية،   -
 ادلرور.  لفدى ادلعاقُت حركيا جراء حوادثالصحة الروحية( واألمن النفسي 

 توجفد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلعاقُت حركيا من جراء حوادث ادلرور يف أبعاد مقياس نوعية احلياة تعزى دلتيَت اجلنس.  -
 توجفد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلعاقُت حركيا من جراء حوادث ادلرور يف األمن النفسي تعزى دلتيَت اجلنس.  -

  .، إصاابت حوادث ادلروروعية احلياة، األمن النفسيالكلمات ادلفتاحية : ادلعاق حركيا،  ن
 
 

Abstract   
The purpose of this study is to explore the correlation between dimensions of quality of life 

(physical health, social relationships, mental health, spiritual health, religiosity, sense of 

independence) and psychological sense of security. in people with motor-related disability related to 

traffic accidents, and identify the difference between the physically disabled as a result of traffic 

accidents in the quality of life and the feeling of psychological safety by sex. 

-There is a statistically significant positive correlation between dimensions of quality of life 

(social relations, religiosity, feeling of independence) and feeling of psychological security 

among people with motor disabilities related to traffic accidents. 

- There is a statistically significant negative correlation between the dimensions of quality of 

life (physical health, mental health, spiritual health) and feeling of psychological security 

among people with motor disabilities related to traffic accidents. 

- There are statistically significant differences between the physically disabled as a result of 

traffic accidents in the quality of life by gender. 

-           There are statistically significant differences between the physically disabled   as a result of 

traffic accidents in feeling of psychological security by sex 

Keywords: motor disability, traffic accidents, quality of life, feeling of psychological security 

 
 
 

  : ادلدخل
من بُت االختبلالت اليت ؽلكن أف ٘تس اجلسم نتيجة احلوادث تعفد اإلعاقات عموما واإلعاقة ادلكتسبة خصوصا       

 احلوادث وادلفاصل،اليت تصيب العظاـ  واألمراض ادلصابةكاإلصابة ابألمراض اخلبيثة اليت تستفدعي بًت األعضاء  ادلختلفة،
 اخل. ادلرور.وحوادث  العمل، حوادث ادلنزلية،

يف األجساـ وخسائر يف  األرواح وإصاابتتفضي إذل إزذاؽ تعترب حوادث ادلرور من الظواذر االجتماعية اليت      
ٓتصائص السيارة أو  البشري أومرتبطة ابلعنصر  توقع أسباهبافيها الفرد دوف معرفة أو  العربة يتورطاألمواؿ جراء استعماؿ 
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٪ من حوادث ادلرور تعود إذل العوامل ادلرتبطة 56أف  (Sabery 1983) ابلسائق، حيت يرى صربي ةاحمليط ابلظروؼ
حوادث ادلرور ٪ من 52.26نسبة  راجلوفحيث يتحمل ال ،أو من السائقُت راجلُتابلعنصر البشري سواء كاف من ال

  . (Charbit.C, 1997,p5)٪ منها 34.28ف نسبة بينما يتحمل السائقو 
تفضي إذل  أكاف سائقا أـ راكبا أو من الراجلُت إصاابت قفدسواء  ،ئلنسافادلرور عفديفد اإلصاابت ل ثٗتلف حواد   

تؤكفد منظمة الصحة العادلية أف حوادث الطرؽ ذي اثين األسباب الرئيسة  إذ تؤدي إذل اإلعاقة أو الشلل التاـ، ادلوت أو
العادلية للصحة ،  نواي )ادلنظمةس مليوف نسمة على مستوى العادل 60للوفاة بُت سكاف العادل، وتؤدي إذل إصابة وإعاقة 

2054 .  ) 
 فقفد تشوذت حفدث له، وضعه اجلفديفد، وال يصفدؽ مانفسية ل إذل صفدمة ادلعاؽ بسبب حادث مروريتعرض الفرد      

 القياـ بنشاطاته ادلعتادة، أو وأصبح ال ؽللك القفدرة على االعتماد على أطرافه للتنقل )اجلسفدي اجلانب(اخلارجية صورته
 الطابع يسببها فالصفدمة اليت الهي يشعر  ابحلرماف من مزااي السبلمة اجلسفدية اليت كاف يتمتع هبا قبل احلادث؛ األمر

مثل  ،النفسية الصفدمة تلي اليت األعراض من دوامة يف ادلعاؽ تفدخل الفجائي لئلعاقة ادلكتسبة نتيجة حوادث ادلرور،
 مرور ومع ،الشفديفد واألرؽ اإلحساس ابإلعياء والكوابيس، ادلزعجة األحبلـ رؤية اليقظة، يف احلفدث تكرار معايشة

شعور  لا واليأس، االكتئاب االنطوائية، مثل العفدوانية، اعتيادية، غَت اضطراابت نفسية وسلوكية عفدة تظهر ،الوقت
نتيجة  ابألمن النفسي عفدـ الشعور اخلوؼ من اجملهوؿ، عفدـ الثقة ابلنفس، ابلنقص والعجز والفشل واإلحباط،

ف القياـ قفدرته على ٖتقيق ما يستطيع اآلخرو وكها عفدـ  ،الصعوابت اليت تواجهه يف حياته والقيود اليت تفرضها اإلعاقة
 (.520،ص2008به)أبو فخري،

ليست مشكلة عضوية  إهنا ،، فهي تؤثر على حياته ومستقبلهتعترب اإلعاقة جراء حوادث ادلرور قطيعة مع احلياة اليومية   
بل ذي مشكلة اجتماعية تشَت إذل صعوبة تكيف ادلعاؽ مع واقعه اجلفديفد، شلا يتطلب منه إعادة تنظيم حياته  ،فحسب

 العمل.يف مكاف مع األصفدقاء و و  وشبكة عبلقاته االجتماعية يف البيت
 :واليت تشملمع وضعه اجلفديفد للتعامل  احلياتية  هاراتدلإف نوعية حياة ادلعاؽ حركيا جراء حوادث ادلرور مرتبطة اب

ادلهٍت واالجتماعية..  العمل، التكيف عن الصحية، البحث إدارة االتصاؿ، الهاتية، النفس، احلركة على االعتماد مهارات
اء االنتم  –الوظيفية وٖتقيق حاجياته  مهامه أتدية يف ، فتنمية ذه  ادلهارات لفدى ادلعاؽ يساعفد  على االستقبللية

إف احلياة،  على ومقببل متفائبل اغلابيا شخصا وغلعله -، التوافق مع النفس واآلخرين االجتماعية،االحتفاظ ٔتكانته 
شرائح اجملتمع أكثر ادلعاقُت من ابعتبار شرػلة  ؛امتبلؾ ادلعاؽ ذله  ادلهارات يساذم يف زايدة شعور  ابألمن النفسي

 خاصة تلك ادلتمثلة،جتماعية واقتصادية صعبة ومعقفدة يتعرضوف اذل ٖتفدايت نفسية وا؛ فهم   احتياجا للشعور ابألمن 
وضياعه يف ، القلق استشعار   و اشباع حاجاته وعفدـ قفدرته على ٖتقيق داته وفقفداف الثقة يف النفس  يف   هيف إخفاق
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الهي ، األمر واجتماعية يف الوقت نفسه ،يواجه مشكبلت صحيةوعفدـ االستمتاع ابحلياة ، فهو  ،االجتماعية  ادلخاوؼ 
 .(202،ص2008،)البيومي نفسية وعلى توجهاته ضلو احلياةيؤثر عل صحته ال

جراء  واألمن النفسي لفدى ادلعاقُت حركيااحلياة الفدراسة للكشف عن العبلقة بُت نوعية ذه  من ذها ادلنطلق جاءت  
 التساؤالت التالية:   ولئلجابة عن ،ادلرورحوادث 

 
جراء حوادث  من النفسي لدى ادلعاقني حركياأبعاد نوعية احلياة واأل إحصائيا بنيتوجد عالقة اجيابية دالة ىل  -

 ادلرور؟
وجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد نوعية احلياة واألمن النفسي لدى ادلعاقني حركيا جراء حوادث ادلرور ىل ت -

  اجلنس؟تغزى دلتغري 
 التالية:لئلجابة على ذه  التساؤالت نقًتح الفرضيات 

جيابية دالة إحصائيا بني أبعاد مقياس نوعية احلياة واألمن النفسي لدى ادلعاقني حركيا جراء حوادث عالقة إ توجد -
 ادلرور 

 توجد فروق دالة إحصائيا بني ادلعاقني حركيا جراء حوادث ادلرور يف أبعاد مقياس نوعية احلياة تعزى دلتغري اجلنس  -
 ا جراء حوادث ادلرور يف األمن النفسي تعزى دلتغري اجلنستوجد فروق دالة إحصائيا بني ادلعاقني حركي -
 

 : اجلانب النظريأوال :
يعرؼ احلادث ادلروري على أنه حفدث اعًتاضي ػلفدث دوف ٗتطيط مسبق من قبل  :حوادث ادلرورتعريف  -1

وعادة ما  السريع،الطريق العاـ أو  يف األجساـ ادلادية يواتات أواحل أو شاةمع ادل وأ، سيارة واحفدة مع سيارات أخرى
أكاف سائقا سواء  إعاقة الفرد إعاقة دائمة،نجم عنه خسائر طفيفة ابدلمتلكات وادلركبات أو جسيمة تؤدي إذل الوفاة أو ت

 (502،ص  2052، )حوالفأـ راجبل. 
 
 :  اإلصاابت الناجتة عن احلوادث ادلرورية -2

فة النإتة عن احلوادث يف مؤ٘تر التعليم والسبلمة ادلرورية، أنواع اإلصاابت ادلختل استعرض ماذر بن سعفد اجلفديفد،     
 :يف العلم كما يلي أشار إذل اإلصاابت األكثر شيوعاً . و راجلُتاليت قفد تصيب السائقُت والركاب والادلرورية 
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 :إصاابت وعطب احلبل الشوكي -
وادلعروؼ أهنا قفد ٖتفدث  ؛سب ادلستوى الهي تعرض لئلصابةتسبب إصاابت احلبل الشوكي عطباً عصبياً ْت         

عجزاً كامبًل أو جزئياً، ذها ابإلضافة إذل ادلشاكل الصحية اليت تصاحب عطب احلبل الشوكي كااللتهاابت الرئوية 
ومضاعفات اجلهاز الفدوري والقلب، والتقرحات السريرية، واآلالـ ادلزمنة وعفدـ القفدرة على التحكم ابدلخارج، وعفدـ 

 ل األطراؼ السفلية والشفد العضلي التشنجيالقفدرة على ادلشي بسبب شل
 : الدماغإصاابت الرأس وارجتاج  -

ومنها وكثَتاً منهم يعيش إبعاقة،  ،سباب الوفاة من احلوادث ادلروريةتعترب إصاابت الرأس وارٕتاج الفدماغ ذي أكثر أ       
؛ الشم والسمعاحلسية كالقفدرة على  ؛ابلنفسركية كادلشي والقفدرة على االعتناء احل ؛النإتة عن إصاابت الرأس اإلعاقات

 .سلوكية كالقفدرة على ضبط النفسال ؛دراكية كالقفدرة على الًتكيز واالنتبا اإل
 العلوية منها أـاحلوادث ادلرورية من األسباب الرئيسية اليت تؤدي إذل بًت األطراؼ سواء السفلية تعترب  :برت األطراف -

الت بًت األطراؼ العلوية ذي نتيجة للحوادث ادلرورية وػلفدث معظمها لفدى % من حا46الشباب، وقفد وجفد أف  عنفد
فإف احلوادث تعترب السبب الثاين بعفد  ،عاماً. أما حاالت البًت يف األطراؼ السفلية 26-56الرجاؿ يف الفئة العمرية بُت 

 .حاالت البًت % من مجيع20األمراض كالسكري. وتبلغ نسبة البًت يف األطراؼ السفلية بسبب احلوادث 
ذي من أخطر ادلشاكل الصحية واليت تنتج عن بعض احلوادث ادلرورية خاصة عنفدما يكوف ذناؾ عفدد كبَت  :احلروق -

 شخاص ابليازات السامة أو احلروؽ.داخل ادلركبة وقت وقوع احلادث. ويؤدي احلريق إما إذل ووفاة األ
بعض األشخاص لكفدمات يف القفص الصفدري شلا يؤدي  : يعرضوالرئتنيكدمات القفص الصدري والقلب  -

 .أحياتاً إذل كسر يف عظمة القفص و٘تزؽ األعضاء الفداخلية مثل القلب والرئتُت أو انفجار الشرايف األورطي
تعترب احلوادث ادلرورية السبب الرئيسي إلصاابت البطن  :إصاابت البطن واألعضاء واألحشاء ادلوجودة بو -

% من 5وتبلغ نسبة الوفيات بسبب إصابة البطن وأعضائه  ،% من رلموع إصاابت البطن36 حيث تشكل ،وأعضائه
 .رلموع الوفيات اليت تنتج عن احلوادث ادلرورية

يتعرض كثٌَت من ادلصابُت يف احلوادث ادلرورية إذل كسور بسيطة أو مضاعفة مصحوبة بتمزؽ األنسجة  :الكسور -
، الوفاةوابلتارل إذل داخلي  قفد تسبب الوفاة  إذا دامت طويبل، و تؤدي إذل نزيف احمليطة للعضبلت واألعصاب،. و اليت

ر عظاـ احلوض ،كما أنه أحياتا يضيط الطرؼ ادلكسور من العظم على األعصاب الطرفية أو مثل ما ػلفدث عنفد كس
  . ( 28-56،ص 2005، الشرايُت ما يؤدي إذل الشلل أو التلف)بن سعفد اجلفديفد
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 :  احلركيةاإلعاقة   -3
: ذي حاالت األفراد الهين يعانوف من خلل ما يف قفدرهتم احلركية أ و نشاطهم احلركي حيث تعريف اإلعاقة احلركية

يؤثر ذلك اخللل على مظاذر ظلوذم العقلي، واالجتماعي واالنفعارل ويستفدعي احلاجة إذل الًتبية اخلاصة. )عصاـ محفدي 
  52)، ص 2004الصففدي، 

ادلعاقُت حركيا أبهنم تلك الفئة من األفراد الهي يتشكل لفديهم   Battman et al) " اب٘تاف" وآخروفحسب حركياادلعاقُت ف
عائق ػلرمهم من القفدرة على القياـ بوظائفهم اجلسمية احلركية بشكل عادي، شلا قفد يستفدعي توفَت خفدمات تربوية وطبية 

العصيب ادلركزي أو اذليكل شفديفدة تصيب اجلهاز  نت بسيطة أونفسية خاصة، ويقصفد ابدلعاؽ ذنا أي إصابة سواء أكا
 (.220-282ص ،ص  2002)سعيفد كماؿ عبفد احلميفد،  العظمي أو العضبلت

يتميز ادلعاقوف حركيا ابلعفديفد من اخلصائص اليت تظهر بوضوح يف سلوكاهتم وتصرفاهتم شلا  :خصائص ادلعاقني حركيا  
  اص لفديهم وضع غَت طبيعي ومن أذم ذه  اخلصائص غلعل اآلخروف يعرفوف أف أولئك األشخ

يتصف األشخاص ادلعاقُت حركيا بنواحي العجز ادلختلفة يف اضطرا ب وظلو عضبلت اجلسم  اخلصائص اجلسمية:  - 
اليت تشمل اليفدين واألصابع والقفدمُت والعمود الفقري ، والصعوابت تتصف بعفدـ التوازف يف اجللوس والوقوؼ وعفدـ 

ٕتة عن اضطراابت يف اجلهاز العصيب وقفد تكوف تا .مرونة العضبلت النإتة عن أمراض مثل: الروماتيـز والكسور وغَتذا
ادلركزي، ومن مشاكلهم اجلسمية أيضا: ذشاشة العظاـ والتوائها، ومشاكل يف اجلسم وشكل العظاـ، ومشاكل يف 

عضبلت اجلسم كالوذن العضلي، عفدـ وجود توتر مناسب يف العضبلت وارٗتائها، األمر الهي يًتتب عليه عفدـ قفدرهتم 
     ) 858،ص  2002عبفد احملي زلمود حسن صاحل، (مثل األسوايء.  على محل األجساـ الثقيلة

بعض كاآليت: اخلصائص والسمات النفسية للمعاقُت   (Klimike1968 )": خلص العادل "كليميكاخلصائص النفسية
ا ليتولفد لفديه الشعور الزائفد ابلنقص، الشعور برفض الهات ومن مث كراذيته - 5253يف ادلؤ٘تر الثامن لرعاية ادلعاقُت عاـ 

الشعور الزائفد ابلعجز شلا يولفد لفديه اإلحساس ابلضعف واالستسبلـ  - .دائما شعور واضح ابلفدونية شلا يعيق تكيفه
عفدـ الشعور ابألمن شلا يولفد  - ) 858،ص  2002لئلعاقة وسلوؾ سليب اعتمادي. )عبفد احملي زلمود حسن صاحل، 

، ص 2005لرفض والعفدوانية واالنطوائية. )عبفد الرمحن سيفد سليماف، لفديه اإلحساس ابلقلق واخلوؼ من اجملهوؿ وا
دفاعي.  ، كميكانزًن( .الشعور بعفدـ االتزاف االنفعارل شلا يولفد لفديه حاالت اخلياؿ واالنسحاب وادلخاوؼ الوعلية208

وعمار سادل اخلزري،  تظهر لفديه مظاذر سلوكية دفاعية مثل التعويض واإلسقاط واألفعاؿ العكسية والتربير )رايف سليم
  (. 22،ص  2004



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 518 

Volume 6(6); June 2019 

 

: يتسم ادلعاؽ حركيا ابخلجل واالنطواء، ويعاين من مشكبلت ذامة تواجهه يف الطعاـ اخلصائص االجتماعية -
وأيضا يف التبوؿ، وؽلتازوف ابلضعف االجتماعي، واأل فكار احمليطة لهواهتم ونظرهتم إذل اجملتمع نظرة دونية ألف ذها 

اؿ بشكل صحيح، وشعورذم الهايت اجملتمع من منظورذم ينظر إليهم على أهنم عجزة وال يستطيعوف القياـ ابألعم
بعفدـ قفدرهتم على ادلشاركة االجتماعية واعتمادذم على اآلخرين وعفدـ شلا يؤدي إذل السمنة، وذها يؤثر أتثَت ا عكسيا 

 على أجسامهم. ٖتملهم ادلسؤولية ٕتا  أنفسهم، ومن ادلظاذر فقفداف الشهية أيضا أو اإلفراط يف الطعاـ 
نساف ادلعاؽ حركيا بعفدـ قفدرته على ابألعماؿ اليت يقـو هبا اإلنساف العادي. : يتصف اإلاخلصائص ادلهنية -

االلتحاؽ أبي عمل بسبب العجز اجلسمي ادلوجود لفديه وذم غَت قادرين على القياـ كما ٖتفد إ عاقتهم من 
تشييلهم بسبب تفدين  استعفدادذم وميوذلم وقفدراهتم ادلهنية اليت يرغبوف فيها إذل االب تعاد عن العمل وعفدـ الرغبة يف

 )56-58اصلازذم وعطائهم. )صاحل حسن الفداذري، ادلرجع نفسه، ص ص 
 :  نوعية احلياة4 - -

الثقايف والنظاـ  ياؽإدراؾ اآلخرين دلكانتهم داخل الس هاة أبنياحل نوعية( 5228) العادليةتعرؼ منظمة الصحة      
اليومية بوظائفهم  القياـواذتماماهتم ؤتفدى قفدرهتم على قة ذها اإلدراؾ أبذفدافهم و وعبل يعيشوف فيهالهي  القيمي

(Fischer, 2002, P288.) غلفدكما ( أدلوفEdlon 1993 أبهنا عبارة عن )حياة  عيشو  الشخصيةاألذفداؼ  ٖتقيق
وتعاكس       أبهنا استحضار نوعية احلياةأف  (Lavanl) للفان حُت يرىيف ،( Edlon, 1993,p14)مفيفدة و  عادية

 (Frank 2000فرانك ) يرى و   (.LavanL, 1999, P52طموحات الشخص وحاضر  ) بُتنسيب لفدرجة التأخر 
مثل  احلياةيف  لضرورايت شعور الفرد ابلرضا مع وجود اتشمل من اخلربات،  للعفديفد ذي إدراؾ الفرد  نوعية احلياةأف 

كما (.25، ص2052ذها اإلحساس من شعور ابإلصلاز والسعادة )حرطاين،  يصاحباليهاء وادلسكن، وما 
يف ابلنسبة لفرد   ذاـكأمر عفد  ي فنوعية احلياة ، حياتههنا شعور الفرد ابذلناء الشخصي يف رلاالت أبالشربيٍت عرفها 
، زليطهذو موجود يف  ما مع التوافقعن مستوى التناسق و  ، وتعربينتمي اليه اليت  ته ومنظومة القيمثقاف سياؽ 

 (.5، ص2002وتوقعاته )الشربيٍت، واذتماماتهوأذفدافه 
        

 :احلياة نوعية أبعاد
 :ذي رئيسية تشمل  أبعاد أربعة وجود على اتفاقا ذناؾ أف  Widar 2003)ويفدار)  يهكر  

 .ابألعراض ادلتصلة ابألمراض خاص وذو :اجلمسي البعد
 .اجلسمي النشاط ومستوى ،الطبية ابلرعاية خاص وذو :الوظيفي البعد
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 .احمليط مع االجتماعي والتفاعل ابالتصاؿ خاص وذو :االجتماعي البعد
 عن والرضا النفسية والصحة للصحة، العاـ واإلدراؾ االنفعالية واحلالة ،دلعرفيةا ابلوظائف خاص وذو :النفسي البعد
  Céline,M 1993, P 14) .والسعادة)احلياة 

 :ذي اساسيةة أبعاد أف ذناؾ ثبلث ادلعطي كما يرى عبفد
 االجتماعية إذل شبكات العبلقات ابإلضافة مادية إمكاتات من اجملتمع يوفر  ما وتعٍت :ادلوضوعية حلياةا نوعية

 .للفرد الشخصية
اليت يعيشها  احلياة عن والقناعة الرضا مفدى أو ،اجليفدة اليت يعيشها ابحلالة الفرد يشعر كيف تعٍت :احلياة الذاتية نوعية

 .ومفدى سعادته فيها  
 حياة من العيش  خبلذلا من يتمكن واليت الفرد، داخل احلياة اجليفدة عمق مستوى تعٍت احلياة الوجودية: نوعية

الفدينية و  الروحية ميالق  و أفكار بُت  توافقال   وػلقق ،النفسية،البيولوجية  حاجاته إشباع يف ادلثارل فداحل إذل ويصل متناغمة
 (.17،ص2005ادلعطي، )عبفد اجملتمع يف السائفدة

 تشمل: عفديفدة، رلاالت يف أف مفهـو نوعية احلياة يتفدخل ، من خبلؿ ما سبق،يظهر
، شبكات العبلقات االجتماعية، السنفد االجتماعي   األدوار، : اجلانب االقتصاديادلعيشة مستوايت -

   ادلكاتات، البيئة االجتماعية. 
   . األعراؼ، التقاليفد، والفدين ،الثقافة، ادلبادئ :وعاداهتا احلياة أمناط -
، الراحة النفسية واخللو من االضطراابت النفسية، السبلمة من األمراض اجلسفدية: وادلرض الصحة مؤشرات -

  النفس.القفدرة على االعتماد على 
 : النفسي األمن -4

 العفدائية من األخطار واألعماؿ وذو احلماية اخلوؼ نقيض ذو النفسي األمن أف Tamiser J.C1999))٘تيسر يعترب      
((Tamiser J.C,1999 ,P808 ،بينهم مكانة وله اآلخرين من متقبل زلبوب أبنه الفرد شعور أنه ماسلو يرى يف حُت، 
  ، العيسوي )عبفد الرمحن والقلق والتهفديفد اخلطر بعيفد عن أنه هافي شعري فهو  ،زلبطة غَتو  سليمة بيئته أف يفدرؾو 

 كل من الفرد ٖترر وذي ،ذلفدوءا و ابلثقة تتميز نفسية حالة أبنهAubert 2007)  )أوبرت عترب ي ( ابدلقابل30،ص1987
لندرفيل  يرى كما   .Aubert.J,2007,p 11,12 ) ) مصفدرذا كاف واخلوؼ والعفدوانية مهما اإلحباط مواقف
سلوكه  دوافع أذم ومن ،اإلنسافة عنفد ياألساس احلاجات أذم من النفسي األمن أف  (Londerville& Main)ومني
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ة ) يالنفس صحته النفسي ولتحقيق توافقه وسمي لنمو  اجل البلزمة ةياألساس احلاجات من وذو اته،يخبلؿ مراحل ح
1981,p290 Londerville&Main,  (. 

أف لؤلمن النفسي بعفدين ، Robert et al,1996) )  و زمبلؤ  روبرثو، (Davis et al 1995)  و زمبلؤ  دافيز أظهر
 أساسيُت :

، أو غَت واثق هبا هاعن نفسه، غَت كار  ذلا أو تافر من : الهي يشَت إذل رضا الفردالبعد الشخصي لألمن النفسي -
، اليت تقًتف ٔتشاعر الهنب والقلق، الضيق، النقص وكها اتساـ حياته النفسية ابخللو من التوترات والصراعات النفسية

 اطلفاض مفهـو الهات
رضا  عما قفد يصفدر يف زليطه االجتماعي و  اجذو مفدى شعور الفرد ابالنفدم :البعد االجتماعي لألمن النفسي -

 اجملتمع ككل.، يف إطار األسرةواجتماعيا( نفسيا واستمرار بقائه بطريقة صحية ) وشعور  ابالنتماء ،عنه من سلوكيات
تشمل رلموعة من االضطراابت النفسية  عة من العوامل هتفدد األمن الفرد النفسي،كما أظهر الباحثوف أف ذناؾ رلمو 

 عماد،)حسن أديب  . الشعور ابالغًتاب ..إخل ، تقفدير الهات،اخلوؼ، القلق، اإلهناؾ، الضيوط النفسية مثل:
 (        562ص  ،2056

 
  ادليداين:اجلانب اثنيا :

الهي يعرؼ على أنه أحفد أشكاؿ التحليل  استجابة دلتطلبات الفدراسة مت انتهاج ادلنهج الوصفي: منهج البحث -5
، ويقـو بتحليل وتفسَت ومقارنة وتقييم ليلها وإخضاعها للفدراسة الفدقيقةوالتفسَت العلمي ادلنظم لوصف ظاذرة ما، وٖت

 -862(،ص ص 2000ملحم  سامي دمحم )(يصل إذل تعميمات ذات معٌت يزيفد هبا رصيفد معارفنا  كيالنتائج  
868( 

جلوف ٔتستشفى ايع حوادث ادلرور حركيا جراء امعاق امراذق  20مت تطبيق مقاييس البحث على  :عينة الدراسة -6
 كما يلي :  عمرحسب اجلنس وال يتوزعوف، قُت بتيزي وزو بتزي وزو ومتواجفدوف ّتمعيات ادلعانفدير دمحم
  عمر(:توزيع  أفراد العينة حسب اجلنس وال5جفدوؿ )             

 % ت ادلتيَتات
 %56 58 إتاث اجلنس

 %86 4 ذكور
 %80 5 [21-31] العمر

[22-25] 52 40 % 
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منهم % 40يف حُت أف  ،% منهم من الهكور86% من أفراد العينة من اإلتاث و56يظهر من اجلفدوؿ أف 

 [.26-22] منهم ينتموف إذل الفئة العمرية  %80[ و21-31إذل الفئة العمرية  ] ينتموف
 : التالُت ُتسيابحث احلارل على ادلق: اعتمفدتا يف الثأدوات البح  -7

 
 احلياة نوعية مقياس طور وقفد (،OMS ,1995العادلية) الصحة منظمة إعفداد من :اةياحل نوعية مقياس - أ

WHOQOمن يعانوف  حياة نوعية لتقييم الثقافات لكل يصلح ، فهوالعادل حوؿ امركز  15 ، ومت استعماله عربعفدة مرات
 .سلتلفة وثقافات لفدوؿ الثقافية يف البيئات احلياة تركيب نوعيةاستكشف الباحثوف  حيث ،أمراضا مزمنة

 الفرد اةيح يف السائفدة ةيالنوع مستوى عن سلتصرتقفدًن ملمح  أجل من الصحة منظمة طرؼ من ادلقياس ذها وضع
 اسيادلق تكوفي ،خاصة بصفة ضيادلر  عامة ونوعية حياة بصورة

 بوضع البنود على ادلبحوث بيغل العامة؛ والصحة العامة اةياحل حوؿ أسئلة البنود ذه  تتضمن ،بنفدا ( 26 ) من    
  :إما تكوف اليت االقًتاحات أماـ(×)عبلمة 

 .جفدا راض را ض، ،راض و را ض َتراض، غ َتغ ٘تاما، راض َتغ-
 .جفدا كثَتا كثَتا، ا،يكاف بل،يقل إطبلقا،-
 .دائما غالبا، اتا،يأح ، تادر أبفدا،-
 

   :اةياحل ةينوع اسيمق جماالت
 نزعاج؛  الالتعب، اآلالـ، الراحة، ا ،طاقة، النـو: تشمل الالصحة البفدنية -
 ردود الفعل )التعلم، الهاكرة، الًتكيز( ؛ ، تقفدير الهات،ادلشاعر السلبيةجلسفد وادلظهر، : صورة االصحة النفسية -
 ؛ العبلقات االجتماعية: العبلقات الشخصية، الفدعم االجتماعي -
 ، ادلوارد االجتماعية رص ادلتاحة يف احلياة االجتماعية: احلرية والسبلمة، ادلشاركة، الفالبيئة -

 االجتماعية السكن، القفدرة على التعلم، اذلواايت، البيئة الفيزيقية  ؛الرعاية الصحية وادلعونة  واألمن، 
 : الروحانية، التفدين، ادلعتقفدات الشخصيةالصحة الروحية -
  .طبيةالاحلركة، أنشطة احلياة، القفدرة على العمل، ادلساعفدة الشعور ابالستقبللية:  -
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 :والعربية ات األجنبيةالدراس يف للمقياس السيكومرتية اخلصائص   -
 معامل مةيق وصلت ثيح ،السيكومًتية خصائصه دقة من لتأكفدل سنوات عفدة للصحة ةيالعادل ادلنظمة كز مرا استيرقت
أمحفد )  إمساعيلبشري  يب ادلقياس من طرؼكما مت تعر 82) . ص ، 2005 ، )زعطوط 0.90ب   والثبات الصفدؽ
يف حُت أف معامل الثبات   0.26معامل الثبات ألفا كرمباخ قفدر    ه على اجملتمعات العربية  وتوصلتوتكيف، ( 2003

 0.45عن طريق تطبق وإعادة التطبيق ادلقياس  ب
 

من  اطالب80طبق ادلقياس على عينة تتكوف على  :ةياحلال اسةالدر  يف اسيللمق ةيكومرت يالس خلصائصا -
ة يالنصف التجزئة الطريقة على اعتمفدتا اسيادلق ثبات من سنة [، وللتحقق80،20جامعة تيزي وزو تًتاوح أعمارذم بُت ]

 0.73 ب ن، حيث قفدر يف ذه  الفدراسة ياجلزأ ُتب االرتباط معامل وحساب ن،يجزأ إذل اسيادلق ٕتزئة على تعتمفد اليت
 اثبت، اسادلقي أف   على فدؿ  يوذها  ، 0.72 يقفدر   الثبات معامل أف   إذل توصلنا ،براوف سبَتماف ٔتعادلة حهيبعفد تصح و

 اتبعنا طريقة صفدؽ ،اسادلقي أما ابلنسبة لصفدؽ  0.70قيمة قفدرذا بإذل وتوصلنا  ،كرونباخ كما استخفدمنا معامل ألفا
 0.26 لؤلبعاد واليت تراوحت بُت ةالكلي الفدرجة و بنفد كل درجة بُت االرتباط معامل وذلك ْتساب ،الفداخلي االتساؽ

   0.80و
 

 :النفسي األمن ماسلو اسيمق - ب
 وجفدي و ال(، متأكفد، غَت ادلفحوص )نعم، قبل من بنفد كل عن اإلجابة تتم ،ابنفد ( 75 ) من ماسلو اسمقي تكوفي
 بنود ذناؾ و ،(0 ) على اخلاطئة اإلجابة و (1 ) الفدرجة حة علىالصحي اإلجابة ٖتصل ثْتي حتصحي مفتاح اسللمقي

مثبل،  متأكفد غَت أو بنعم ادلفحوص بيغل كأف ادلفحوص إجابة أساس على معها مث التعامل صحيحتُت إجابتُت تتحمل
 درجة(.  150 و0)  ككل بُت اسادلقي درجات ، وبهلك تًتاوح (1 )درحة على حصلفي

 
 :  بيئة االصلية  ال يف اسللمقي ةالسيكومرتي اخلصائص   -
أصبح  و جامعي، طالب 500 على قننت ، بنفد ( 394 )األوذل  يف صورته ماسلو اسيدلق ةاألصلي الصورة ضمت 

 و زيالتميي ابلصفدؽ يتصف ادلقياس،  طالبا جامعا 1000 قنن ،ابنفد (75) ضميبعفد عفدة تعفديبلت  ةالنهائي يف صورته
 ، 2003 ، موسي )دمحم  النفسي األمن متيَت يف ءإجاابت ادلضطربُت واألسواي لٖتلي من انطبلقا مرتفع زلتوى صفدؽ

 .(75 ص
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طالب 80طبق ادلقياس على عينة تتكوف على  :ةاحلالي يف الدراسة ة للمقياس السيكومرتي اخلصائص  -
 التجزئة قةطري  اعتمفدتا عل اسادلقي ثبات من سنة [، فلتحقق 80،20من جامعة تيزي وزو تًتاوح أعمارذم بُت ]

 الثبات معامل أصبحبراوف  مافسبَت  ٔتعامل حهتصحي  وبعفد  0.53ن ب يث قفدر معامل االرتباط بُت اجلزأية حالنصفي
  0.67 ب فقفدر:كرومباخ ألفا معامل  ،كما مت حساب  0.69 ب قفدري

النفسية حيث تراوحت معامبلت االرتباط بُت  الفداخلي االتساؽ قةطري على االعتماد اس متادلقي أما ابلنسبة لصفدؽ
  0.46و0.28درجات البنود والفدرجة الكلية للمقياس بُت 

 
 : النتائجعرض وحتليل ومناقشة  -2
 

أبعاد نوعية احلياة والشعور ابألمن عبلقة اغلابية دالة إحصائيا بُت   يوجدللتحقق من الفرضية األوىل اليت مفادىا : - أ
توصلنا إذل ف بَتسوف بُت ادلتيَتين Rساب معامل االرتباط ْتلفدى ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرور،قمنا  النفسي

  النتائج التالية:
 (:العالقة بني أبعاد نوعية احلياة والشعور ابألمن النفسي لدى ادلعاقني حركيا جراء حوادث ادلرور 2اجلدول )

 
 أبعاد  نوعية احلياة

 الداللة إحصائية مستوى الداللة برسون  Rقيمة 

 الصحة البدنية
 

0.52- 
 

α  =010 
df =18 

 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا  

 الصحة النفسية
0.32 - α  =050 

df =18 
 توجد عالقة ارتباطيو   دالة إحصائيا  

 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا α  =010 0.44 العالقات االجتماعية

 البيئة
0.56- α  =010 

df =18 
 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا

 α  =010 0.45 الصحة  الروحية
df =18  

 إحصائياتوجد عالقة ارتباطيو دالة 

 α  =050  0.39 الشعور ابالستقاللية
df =18 

 توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا  
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) ادلتمثل يف مقياس نوعية احلياة  أبعاد توجفد عبلقة ارتباطيه اغلابية دالة إحصائيا بُت هيظهر من اجلفدوؿ أن    -
 يف حُتالعبلقات االجتماعية، الشعور ابالستقبللية، التفدين (  واألمن النفسي لفدى ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرور، 

سلبية دالة إحصائيا بُت أبعاد مقياس نوعية احلياة ادلتمثلة يف )الصحة البفدنية ،الصحة النفسية ،الصحة  توجفد عبلقة
 الروحية( وشعورذم ابألمن النفسي .

 جراء حوادث ادلرور ادلعاقُت حركيا قيمة معامل االرتباط بُت طبيعة العبلقات االجتماعية واألمن النفسي لفدىرت قفد -
تلقى من كلما   أي أنه كلما أدرؾ ادلعاؽ حركيا جراء حوادث ادلرور أف عبلقاته الشخصية جيفدة وأنه =r 0.22ب  

تقفدير الهات شعور  ابألمن النفسي، خاصة فيما ؼلص شعور  با، زاد مرتفع ااجتماعي اشبكة العبلقات االجتماعية سنفد
دراسات، فقفد توصلت جاءت ذه  النتيجة متوافقة مع  نتائج عفدة  ؛واخلوؼ من ادلستقبل والقلق ومفدى فاعليته الهاتية

 األسرة عبلقاته االجتماعية يف دراؾإ ضوء يف دلستقبله حركيا ادلعاؽ ( حوؿ توقع1994 سيفد  سهَت زكي دراسة )
واليت ، ترعا  اليت وادلؤسسة وأسرته حركياً  ادلعاؽ بُت العبلقة ديناميات إذل التعرؼ إذل واليت ذفدفت ،ترعا  اليت وادلؤسسة

 دالة ارتباطيه عبلقة ، إذل وجودوالصحية واالجتماعية والًتبوية النفسية حاجاته أذم وٖتقيق أتذيله إعادة على تقـو
 والشعور العزلة إذل ادليل وكهلك واحلياتية، االجتماعية ادلهارات مستوى وبُت دلستقبله ركياح ادلعاؽ توقع بُت ياإحصائ

 الفدعم بُت حوؿ العبلقة  (1991شَتى  ( كما انتهت دراسة ) 520، ص 1994سيفد ، سهَت زكي ابالغًتاب لفديه)
 من ادلقفدـ االجتماعي لفدعمل إذل أف ،جسفدايً  وادلراذقُت األصحاء جسفداي قُتادلعا ادلراذقُت بُت الهات وتقفدير االجتماعي
اذلنفداوي   إبراذيم حامفد جسفداي)  دمحم ادلعاقُت عنفد والثقة ابلنفس الهات مفهـو رفع يف الكبَت األثروالعائلة  األصفدقاء

 .(54، ص 2055،
واألمن النفسي لفدى  ابالستقبلليةحصائيا بُت الشعور عبلقة ارتباطيه اغلابية دالة إ وجود(  (2تظهر النتائج اجلفدوؿ ) -

ٍت أف شعور ادلعاؽ ، ذها يع =r 0.82ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرور، حيث قفدر معامل االرتباط بُت ادلتيَتين 
، يزيفد من ، وأنه يعيش حياته بصفة عاديةابالستقبللية من حيث قفدرته على القياـ أبنشطة احلياة والقفدرة على العمل

 2050وآخروف ) ا توصلت إليه دراسة زوذفدة حوسينةجاءت ذه  النتيجة متماشية مع م ،لنفسيشعور  ابألمن ا
Zuhda Husaina et al) ؛ ً يفضلون البعد عن أفراد المجتمع المحيط بهمحركياقين ػاة المعػبيغاليت انتهت إذل أف وال

، اآلخرينوالحرج من ؿ، لشعور بالخجوذلك بسبب ا؛ من اإلصابة ابإلعاقةي المرحلة المبكرة ػف وخاصة أقرنائهم
االعتماد وعدم  ؿ،أفضؿ شكػمستقبلهم ب ؛ لكي يتمكنوا من بناءيلي اإلعاقةبحاجة إلى الخروج من عالمهم الذي فهم 
االنفدماج  مع  اآلخرين؛ األسرة عدذم على ي تساػسية التػالرئيػل العوام أذم وأن من، معهماالنفدماج و اآلخرينعلى كليا 

 العتماد على النفس والشعور ابالستقبللية)ػلِتاب مرتبطجتماعي االالشخصي وحهم نجا، وٖتقيق ون إليهاالتي ينتم
 ( ؛655،ص2052النجار، زلمود
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واليت ترى أف أذم اآلاثر اليت تًتكها اإلعاقة  (Heller,2002)يف حُت جاءت ذه  النتائج معاكسة لنتائج دراسة ذيلر     
ذو الشعور الزائفد ابلعجز الهي ؼللق يف داخله ظلط التقبل للواقع بسلبياته، واستخفداـ ضعفه  ،اجلسمية احلركية على الفرد

يرى  يف حُت (555، ص2056عن:حسن أديب عماد،الستجفداء عطف اآلخرين،األمر الهي يفقفد  احًتامه لنفسه )
قة وفاشلة إلاثرة اذتماـ سلف اجهود ، لهلك يبفدؿلنفدية مع أقرانه و ابلعزلةؽ يشعر بعفدـ ا( أف ادلعا 5220)رمضاف السيفد

ادلراذقة قفد  ، كما أف اإلعاقة يف مرحةابلنقص والفدونية، وتعرضه دلواقف االستبعاد أو التهمر من اآلخرين يشعر  اآلخرين
نه عاجز ال ؽلكنه ٖتقيق قا من خوفه من ادلستقبل، وفكرة أتؤدي إذل ترؾ ادلفدرسة أو اجلامعة انطبلتطاؿ رلاؿ الفدراسة ف

 (   .555، ص2056حسن أديب عماد، عن:)مستقبل تاجح   
غلابية دالة إحصائيا بُت التفدين واألمن النفسي لفدى ادلعاقُت حركيا طيه إعبلقة ارتبا وجود (2تظهر نتائج اجلفدوؿ ) كما  

حركيا يقـو ف كل ما كاف ادلعاؽ ، أي أ =r 0.26جراء حوادث ادلرور، حيث قفدر معامل االرتباط بُت ادلتيَتين   
وؽلكن تفسَت ذفد  النتائج ابلرجوع إذل عفدد من الفدراسات  لك يزيفد من شعور  ابألمن النفسي،فإف ذ ،نيةيمارسات الفدابدل

اليت ترى أف لعامل التفدين أثر يف إعطاء معٌت للمرض واعتبار  ابتبلء شلا يؤدي  (Moouns,2006 ) أمثاؿ دراسة  مونس
 للصفدمة التارل إذل الرضا وٗتفيف الكرب

 (.500، ص2058)زعطػوط رمضػاف،
توجفد عبلقة سلبية ذات داللة إحصائيا بُت الصحة البفدنية واألمن النفسي لفدى  كما يظهر من اجلفدوؿ أعبل  أنه -

أي أف إدراؾ ادلعاؽ حركيا جراء حوادث ادلرور وتصوراته عن ذاته  =r -0.62ادلعاقُت جراء حوادث ادلرور قفدرت ب
ر لفديه اضطراابت نفسية وتظه ، تثَت سلاوفه وقلقهرة الهذنية عن جسفد  وشكله وذيئته ووظيفته()فكرة ادلعوؽ والصو 

 قفدرة من توذن ( أف اإلعاقة2008و العوادلة   5226فقفد أظهر )شكور  ا يقلل من شعور  ابألمن النفسي،شل وانفعالية،
ا عليه، مع  قياـ ٔتا كاف معتادالاالذتماـ بنفسه و وأنه غَت قادر على  خارجي، عوف إذل احلاجة أمس يف وٕتعله صاحبها،

 عليه رأفة اآلخرين وعطفهمسيطرة و فكرة إحساسه ب
يفكر يف  األحياف بعض ويف والسلبية، واإلحباط، واليأس والضعف ادلستمر، ابلعجز يشعر ، دائم له بشكل ومواساته 

 (.662،ص2052النجار، زلمود االنتحار)ػلِت
توجفد عبلقة سلبية ذات داللة إحصائيا بُت الصحة النفسية واألمن النفسي  اجلفدوؿ أنه من جهة أخرى يتضح من -

كلما زاد   النفسية لفدى ادلعاؽ،ضطراابت االأي أنه كلما قلت  =r -0.82لفدى ادلعاقُت جراء حوادث ادلرور قفدرت ب 
، جاءت شعور  ابألمن النفسيالضطراابت النفسية لفديه، كلما نقص وكلما زادت ذه  ا ،مستوى األمن النفسي لفديه

( أف ادلعاؽ حركيا  2008أبو فخري علي،دراسة ) ت، فقفد أظهر متماشية مع نتائج عفدد من الفدراساتذه  النتيجة 
ابلنقص والعجز شعور ال واليأس، ،االكتئاب االنطوائية، مثل العفدوانية، اعتيادية، غَت يعاين اضطراابت نفسية وسلوكية
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الصعوابت اليت تواجهه يف  عفدـ الشعور ابألمن النفسي نتيجة اخلوؼ من اجملهوؿ، ،لثقة ابلنفسوالفشل واإلحباط، عفدـ ا
وكها عفدـ قفدرته على ٖتقيق ما يستطيع اآلخرين القياـ به)أبو فخري  ؛حياته والقيود اليت تفرضها اإلعاقة

شعر الفرد بعفدـ اقة ت  أف اإلعإذل ( 5222)مرقة سوسن، سليماف خالفد ،(؛كما توصلت دراسة 520،ص2008علي،
 ،انسجاـ جسفدي معهم، فهم يسرفوف يف الوسائل الفدفاعية كادليل إذل النكوصأدىن  االطمئناف لآلخرين وعفدـ وجود

 (562،ص 2056حسن أديب عماد،  لته اجلسمية )عن:اوعفدـ شعور  ابألمن النفسي واالطمئناف حل
دالة إحصائيا بُت الصحة الروحية  واألمن النفسي لفدى توجفد عبلقة ارتباطيه سلبية  ه( أن2بُت اجلفدوؿ )يكما  -

شعر ادلعاؽ  نه كلما، أي أ=r - 0.65ر معامل االرتباط بُت ادلتيَتين  بفد  ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرور، حيث ق  
فض شعور  ابألمن تاحة أمامه يف احلياة االجتماعية، اطلشاركة اآلخرين وقلة الفرص ادلٔتبعفدـ احلرية وعفدـ ٖتقيق السبلمة و 

 تشو  صورتهنتيجة  ؛ تعترب ٔتثابة صفدمة  نفسيةجراء حوادث ادلرور الفرد إبعاقة حركية بشكل فجائيصابة ، فإالنفسي
األمر الهي يشعر   وعفدـ قفدرته على االعتماد على أطرافه للتنقل أو القياـ بنشاطاته ادلعتادة، اجلسفدي( اجلانب(اخلارجية

سلبيا  يف  أتثَتا له ، كما أف اإلعاقة احلركية ادلكتسبةمزااي السبلمة اجلسفدية اليت كاف يتمتع هبا قبل احلادث ابحلرماف من
، وكثَتا ما تؤدي إذل زايدة حساسيته وشعور  ابلنقص ، وخاصة عنفدما يقارف حالته اجلسمية أبقرانه  إتا  الفرد وميوله ،

  متصلة ابدلستقبل مشكبلت و  اخلوؼ ، مشاعر العجز ، واليَتة ، : مثل انفعاليةحركيا مشكبلت  تصادؼ ادلعاؽحيث 
الزواج من شريك معاؽ اخلوؼ من و  بشكل اجباري بسبب اإلعاقة ،التفكَت فيه   اإلقبلع عن  الزواجكمشكلة 

 (.520،ص2008،)أبو فخريوعادي
 

جراء حوادث  ادلعاقُت حركيا لة إحصائيا بُتفروؽ دا وجود :للتحقق من الفرضية الثانية اليت مفادىا   - ب
لفداللة الفرؽ بُت متوسطُت فتوصلنا إذل  (T)، اعتمفدتا على اختبار نوعية احلياة تعزى دلتيَت اجلنس ادلرور يف أبعاد مقياس

 النتائج التالية :
 

 حسب اجلنس  فرق بني ادلعاقني حركيا من جراء حوادث ادلرور يف أبعاد مقياس نوعية احلياة(: ال3اجلدول )

ادلتوسط  أبعاد مقياس نوعية احلياة  
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الداللة إحصائية مستوى الداللة Tقيمة اختبار 

 الصحة البدنية 
 

  3.25 13.25 الذكور 
1.25 T= 

0.05  =α 
 12= P 

ال يوجد الفروق دالة 
 4.56 12.65 اإلانث إحصائيا

 الصحة النفسية
  1.25 17.23 الذكور 

T=3.25 
0.01 = α  
 0.02= P 

الفروق دالة توجد 
 2.45 11.23 اإلانث
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 إحصائيا

العالقات 
 االجتماعية

 T=4.1 010 = α 3.63 14.12 الذكور 
0.00= P 

الفروق دالة توجد 
 5.25 7.32 اإلانث إحصائيا

 البيئة  
 T= 0.05 = α 0.46   1.45 9.12 الذكور 

 0.25= P 
دالة ال توجد  فروق 

 2.12 9.75 اإلانث إحصائيا

 التدين
 T= 0.05 = α 1.64 3.25 10.25 الذكور 

0.45= P 
ال توجد  فروق دالة 

 5.76 9.79 اإلانث إحصائيا
الشعور 

 ابالستقاللية 
 T=3.6 010 = α 1.95 12.32 الذكور 

0.00= P 
توجد الفروق دالة 

 6.23 6.94 اإلانث إحصائيا
 

رور يف يظهر من اجلفدوؿ أعبل  أنه توجفد فروؽ دالة إحصائيا بُت الهكور واإلتاث ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادل         
ية، يف حُت ال توجفد ، وادلتمثلة يف الصحة النفسية، العبلقات االجتماعية والشعور ابالستقبللثبلث أبعاد نوعية احلياة

 النفسية اخلصائص إذلوؽلكن أف نرجع ذفد  النتائج  الصحة الروحية )التفدين(.و بيئة بعفد الصحة البفدنية وال فروؽ دالة يف
 ادلقاومة على القفدرة حيث من وأضعف حساسية أكثر صلفدذم فاإلتاث عن الهكور، ٗتتلف واليت ادلرأة هبا تتميز اليت

 ؽلارسه الهي الضيط أف  "  et Stellion Et Al"  Deve دراسة  أثبتت ما، أكثر عليهن تؤثر اإلعاقة شلا غلعل النفسية،
كم صلفد أف اإلتات أكًت توافقها النفسي االجتماعي . على يؤثر و سلبية لفديها نفسية أاثر يًتؾ ادلرأة على اجملتمع

أف اإلنػاث أكثر حساسية و٘تحيصًا لصورة أجسامهن عن ) Yetzer,4002)حساسية من الهكور فقفد دراسة أكػفدت 
أف صورة اجلسم ٗتتلف بُت الهكور واإلنػاث، فالػهكر يقـو جسمه ( 2003 ) ويف دراسة لػ األشـر .نظرائهن من الهكور

بشكل كلي يف حُت هتتم األنثى بتقوًن جسمها من خبلؿ أبعاد متمايزة متمثلة فػي )متعلقات الوزف، اجلاذبية اجلنسية، 
وفاء دمحم امحيفداف القاضي ،   )عن :.أقل رضا عن صورة اجلسم عن الهكوراحلالة اجلسمية(، وأظهرت النتائج أف اإلتاث 

 ( . 532، ص 2002

مستوى التوافق النفسي االجتماعي حوؿ (  Koubekekova 4000)كوببككوفة   ه  النتائج مبلئمة لنتائج دراسةجاءت ذ
يواجهن صعوابت يف التوافق  النفسي االجتماعي أكثر من  ادلعاقات  اإلتاث أف ، واليت انتهت إذل لفدى النعاقُت حركيا 

 ،وذن أقل رضا عن أنفسهن  تاهفادلعاقات يعانُت قفدرا أكرب من تفدين مستوى تقفدير ال، أقراهنن من الهكور ادلعاقُت 
 إبراذيم حامفد )عن:  دمحم   و احمليطُت هبن الوالفدين ذلن أو  زميبلهتنخاصه عفدـ تقبل  ،ويشعرف بعفدـ تقبل اآلخرين ذلن 

 (. 25، ص 2055اذلنفداوي ، 
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بعنواف : عبلقة مفهـو الهات ابلتوافق  ): 2006فدراسة )علواف، يف حُت اف نتائج ذه  الفدراسة جاءت سلالفة ل
وذفدفت الفدراسة إذل التعرؼ على مفهـو الهات لفدى معاقي  .الشخصي واالجتماعي لفدى معاقي انتفاضة األقصى

بػبعض ادلتيَتات النفسية تبعاً دلتيَت اجلنس، ادلستوى التعليمي، ادلهنة، احلالة االجتماعية، على انتفاضة األقصى وعبلقتػه 
( إتاث،  ،وتوصلت الفدراسة للنتائج التالية  ال توجفد  65(ذكور و )147( معوقاً، مػنهم)   208عينة ادلكونة من )

دلتيَتات السن، وادلسػتوي التعليمي، واجلنس، وادلهنة، واحلالة فروؽ دالة إحصائياً بُت ادلعوقُت يف مفهـو الهات تبعا 
االجتماعية، ونوع اإلعاقة، ال توجفد فػروؽ ذات داللػة إحصائية بُت ادلعوقُت يف التوافق الشخصي واالجتماعي تبعاً دلتيَت 

  .السن
 

حركيا من جراء  فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلعاقُت وجود: للتحقق من الفرضية الثالثة اليت مفادىا - ت
لفداللة الفرؽ بُت متوسطُت  (T)حوادث ادلرور يف األمن النفسي تعزى دلتيَت اجلنس اعتمفدتا على اختبار 

 فتوصلنا إذل النتائج التالية :
 

 ( : فروق  بني ادلعاقني حركيا من جراء حوادث ادلرور يف األمن النفسي حسب دلتغري اجلنس 4جدول )
 

ادلتوسط  ادلتغريات
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

قيمةاختبار 
T 

مستوى 
 الداللة

 الداللة إحصائية

 
 األمن النفسي 

 

  12.40 60.96 الذكور 
3.45 T= 

α  =010 
0.00= P 

 
الفروق دالة 

 9.12 45.56 اإلانث  إحصائيا

 
حيث قفدرت قيم  ؛أكثر من اإلتاث( أف الهكور ادلعاقُت جراء حوادث ادلرور يشعروف ابألمن 2يبُت اجلفدوؿ )       

 56.20أي بفرؽ يقفدر ب ،عنفد اإلتاث 26.65مقابل  50.25ادلتوسط احلسايب لؤلمن النفسي لفدى الهكور ب 
 8.26ب  T( حيث قفدر  α  =050،DL=18وذها الفرؽ داؿ إحصائيا عنفد مستوى الفداللة )

قة قفد ٖتـر اجلزائري خاصة إذا كانت معاقة؛ فادلرأة ادلعا مع،ؽلكن إرجاع ذه  النتائج إذل مكانة اإلتاث يف اجملت α > p و
ة تضع أمامها عفدة ، فاإلعاقا اليومية االجتماعية بصفة عاديةمن كل حقوقها يف اجملتمع وتقل حضوضها يف شلارسة حياهت

نتيجة حادث مرور  ف إعاقة الفتاة، أي أاج واإلصلاب والتكفل أببنائها مستقببلتعلمها والعمل وحىت الزو معيقات إلكماؿ 
، وترى مرتد  تسبة تعترب أف حياهتا قفد الفتاة ادلعاقة إعاقة مكابلهكور إف  مقارنةقطيعة مع مشاريعها ادلستقبلية،  ضعت
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ا ببل ها قفد تيَتت وأصبحت جسفديلإطبيعية، وتفدرؾ أف نظرة اجملتمع  ةمؤذلة اجتماعيا دلمارسة حياهتا بصف غَتنفسها 
ذفدفت الفدراسة إذل  .بعنواف: مفهـو الهات لفدى ادلراذقُت ادلعاقُت حركيًا وغَت ادلعاقُت ): 5226دراسة )جربيل،  ، روح

التعرؼ على الفروؽ يف مفهـو الهات لفدى ادلػراذقُت ادلعػاقُت وغيػر ادلعاقُت حركياً، وإذل التعرؼ على الفروؽ يف مفهـو 
 265وأتلفت عينة الفدراسة من ) .اجلنس، ونوع اإلعاقة وزمن حفدوثهاالهات بُت ادلراذقُت ادلعػاقُت حركيػًا تبعًا دلتيَتات 

(مراذقًا نصفهم من ادلعاقُت حركياً، والنصف اآلخر من غيػر ادلعاقُت، وقفد أظهرت نتائج الفدراسة ووجود فروؽ يف مفهـو 
وفاء دمحم امحيفداف القاضي ، ) عن:  .الهات لفدى ادلراذقُت ادلعاقُت حركيًا تعػزى إذل اجلنس، ونوع اإلعاقة وزمن حفدوثها

  (. 548، ص2002
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 :  اخلامتة 
 يف )العبلقاتأنه توجفد عبلقة اغلابية دالة إحصائيا بُت أبعاد مقياس نوعية احلياة ادلتمثلة  إذل توصلت ذه  الفدراسة

وتوجفد عبلقة سلبية ، من النفسي لفدى ادلعاقُت حركيا جراء حوادث ادلرورواأل التفدين(االجتماعية، مستوى االستقبللية، 
دالة إحصائيا بُت أبعاد مقياس نوعية احلياة ادلتمثلة يف )الصحة اجلسفدية، الصحة النفسية، الصحة الروحية( واألمن 

 النفسي لفديهم .
 جراء حوادث ادلرور يف أبعاد مقياس نوعية احلياة تعزى دلتيَت اجلنس.  لة إحصائيا بُت ادلعاقُت حركياتوجفد فروؽ دا -
 جراء حوادث ادلرور يف األمن النفسي تعزى دلتيَت اجلنس.  لة إحصائيا بُت ادلعاقُت حركياؽ داتوجفد فرو  -
ى أتثريها على مفدى شعور  أعلية طبيعة إدراؾ ادلعاؽ حركيا جراء حوادث ادلرور لنوعية حياته ومفد تظهر ذه  النتائج  

اليت نتجت عن وعلى طبيعة إدراكهم للظروؼ  ؛تيةواهتم وشعورذم ابلفاعلية الهاابألمن النفسي؛ من حيث تقفديرذم له
ادلرور وأثرذا على أساليب تكيفهم وتعاملهم مع الوضع اجلفديفد الهي ذو ٔتثابة حياة جفديفدة  اإلعاقة جراء حوادث

 ااجتماعي انفسي شلا يتطلب تكفبل ،استجاابته النفسية تفسر انعكاسات اإلعاقة على نفسية ادلصابف ؛ٓتصائص جسفدية
   ، وذلك من خبلؿ مايلي :ه  الفئةا ذلخاص

فاإلعاقة كأي  ،يتمكن من التكيف مع الوضع اجلفديفدإعاقته و  يتقبلكي جراء حوادث ادلرور  ادلتابعة النفسية للمعاؽ -
صاب شااب أو فتاة يف ، خاصة إذا كاف ادليعرض الفرد وكل أفراد أسرته إذل معاتاة نفسية مرض مزمن يصيب ابلعجز،

، ماعي،التعليمي، ادلهٍتعلى ادلستوى االجت ح مشكل مصَت ذها الشاب أو الشابةفاإلعاقة احلركية تطر ، مقتبل العمر
 وادلادي وحىت اجلنسي  .

ضػػرورة االعتمػػاد ب وتوعيتػػه اكتسػػاب مهػارات ٖتسػػُت نوعيػػة حياتػه مػن أجػػل حركيػػا  وضػع بػػرامج ارشػػادية خاصػة ابدلعػػاؽ -
شلػا  قػل،مػع ضػرورة ٗتطػي مشػكلة عػفدـ القػفدرة علػى التن االجتماعية بشكل طبيعػيرسة احلياة على النفس واالستقبللية وشلا

 .اعفدذم على تنمية األمن النفسيسيس
اعُت وحػػػػػىت زلػػػػػامُت ومػػػػػفدربُت وضػػػػػع مراكػػػػػز اجتماعيػػػػػة لتػػػػػفدعيم ذػػػػػه  الفئػػػػػة تظػػػػػم مرشػػػػػفدين نفسػػػػػانيُت وسلتصػػػػػُت اجتمػػػػػ -

 انفد ادلادية وادلعنوية وادلعلوماتية .   تقفدًن ادلسسيا واجتماعيا وجسفداي، مع نفهم أتذيلرايضُت،إلعادة 
ادلعػػاقُت جػػراء حػػوادث ادلػػرور يسػػتفيفد منهػػا ادلعػػاقوف وضػػع قػػوانُت تشػػريعية تشػػمل سلتلػػف التعويضػػات ادلاديػػة لؤلشػػخاص  -

لتحسيسػػهم ابالسػػتقبللية و عػػفدـ التبعيػػة حملػػيطهم، واتقػػاًء العتمػػادذم ادلفػػرط علػػى اآلخػػرين، وكػػهلك مػػن أجػػل  مػػفدى احليػػاة
 .ارذم أبعليتهم يف احمليط االجتماعي؛ األمر الهي يرفع معنوايهتم، ودل ال قفد غلعل ذها احلافز منهم أشخاصا منتجُت إشع
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دراسة ميفدانية على عينة من طلبة ادلرحلة الثانوية بوالية  –(: األمن النفسي لفدى ادلراذقُت 2055ابراعيم سامية ) .5

 .  242-260، ص ص  5سلرب تطوير ادلمارسات النفسية والًتبوية ، عفدد ،   تربويةدراسات نفسية  ،  -التبسة 
قلق ادلستقبل وعالقتو بصورة اجلسم ومفهوم الذات لدى حاالت البرت (  : 2002فاء دمحم امحيفداف القاضي )  .2
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