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الصحة النفسية لذوي األعاقة احلركية يف حمافظة بغداد
The Mental Health among Disabled in Baghdad
و.و .حُذس كايم يهذٌ انُصشاوٌ
وصاسة انخعهُى انعانٍ وانبحذ انعهًٍ /يشكض انبحىد انُفغُت
الممخص :
ييدؼ البحث الحالي الى -:
 .1معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد.
 .2معرفة مستوى الصحة لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد حسب متغير الجنس.
 .3معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد حسب متغير العمر .
تبنى الباحث مقياس الصحة النفسية (الجبوري وعبد الحسيف )2015 ،والذي تكوف مف ( )27فقرة .شممت
عينة البحث ( ) 60فرد مف ذوي االعاقة الذيف تعرضوا الى حادث ادى بيـ الى االصابة بالعوؽ الحركي وقد
اختيروا بطريقة قصدية مف التجمع العراقي لذوي االعاقة في محافظة بغداد لمعاـ الدراسي 2016-2015
وقد تـ استعماؿ برنامج الحقيبة االحصائية  SPSSفي تحميؿ البيانات.
وكانت نتائج البحث كاآلتي-:
 .1يتمتع ذوي االعاقة بمستوى جيد مف الصحة النفسية.
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية حسب متغير الجنس .
 .3ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية حسب متغيري العمر.
وقد تـ مناقشة نتائج ىذه الدراسة والتوصيات.
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الفصؿ األوؿ

أىمية البحث والحاجة اليو :
إف ذوي االعاقة بشكؿ عاـ وخصوصاً االشخاص المتعرضيف ألحداث صدمية تتمثػؿ بػالعنؼ واألرىػاب واحػداث
صادمة وضاغطة ومؤلمة ادت الى اصابتيـ باالعاقػة يمثمػوف شػريحة ميمػة مػف المجتمػع ال تجػد المسػتوى الكػافي
مف االىتماـ ونظ ارً ألىميػتيـ فػي المجتمػع فػاف الدراسػة ىػذه تحػاوؿ إف تبحػث فػي مجػاؿ ميػـ ىػو الصػحة النفسػية
لذوي االعاقة مف اجؿ معرفتيا عند ىػذه الشػريحة بعػد االصػابة وىػؿ انيػا تمتمػؾ ميػارات أخػرى نفسػية او جسػمية
تجعميـ يتغمبوف االصابة والتكيؼ مع الوضع الجديد بتفكير ايجابي ,وتشيد مرحمة مػا بعػد االصػابة بعػض المظػاىر
منيػػا تقمبػػا فػػي الم ػزاج  ،خمػػؿ فػػي السػػموؾ اليػػومي وعػػدـ القػػدرة عمػػى القيػػاـ باألنشػػطة اليوميػػة المعتػػادة ،ردود فعػػؿ
سمبية تامة وانسحاب تاـ ،حركة زائدة غير معتادة الخوؼ والقمؽ والتوتر والترقب والتػوجس ،الشػرود الػذىني وعػدـ
القدرة عمى التركيز واالنتباه واضطرابات النوـ واألحالـ المزعجة والكوابيس.
وتعػػد الصػػحة النفسػػية أم ػ ار ميمػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة فػػي حيػػاة االفػراد ذوي االعاقػػة ومػػا تتركػػو مػػف جوانػػب
سمبية وايجابية وامتالؾ لميارات عقمية وكيفية استخداميا تساعده في تجاوز ضرر االعاقة .
تتركز مشكمة البحث في التعرؼ الى الصحة النفسية لعينة مف ذوي االعاقة الحركية الذي تعرضػوا لحػوادث
ادت بيـ الى االعاقة .
إف مشكالت الصحة النفسية أكثرىا انتشا ارً في المجتمعات والتي يواجييا الفرد بصورة شبو مستمرة في
حياتو اليومية واألىتماـ ب الصحة النفسية مف األولويات الميمة وعف طريقيا يتمكف الفرد اف يوفؽ بينو وبيف
البيئة المحيطة بو والتغييرات التي تحدث نتيجة الضغوط والتطوارت في المجتمع ومواجية التحديات او االزمات
التي يتعرض ليا ويكوف قاد ارً عمى التعامؿ معيا ووضع الحموؿ المناسبة لممشكالت .اف تمتع الفرد بالصحة
النفسية تجعمو يعيش حياة يشعر فييا بالرضا واالرتياح وتعتمد عمى عدد مف العوامؿ تؤثر عمى نشاط الفرد
فالصحة النفسية ىي محصمة العوامؿ التي تتعمؽ بطبيعة العالقة او التفاعؿ بيف الفرد والمجتمع فضالًعف تأثير
العوامؿ الثقافية التي يتبناىا الفرد او ا لمجتمع .اذا ال بد مف االىتماـ والسعي لموصوؿ الى مستوى مناسب مف
الصحة النفسية أجؿ حياة يتمتع بيا الفرد ويتمتع بيا اآلخروف معو.
تُعد فئة المعاقيف فئة ىامة مف الفئات التي تحتاج إلى كؿ الرعاية واالىتماـ مف قبؿ المجتمع بكؿ
مؤسساتو وىيئاتو وأفراده ،بدءاً مف األسرة واألقارب واألصدقاء والمدرسة واإلعالـ والثقافة والصحة وغيرىا مف
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المؤسسات االجتماعية األخرى ،حيث تمعب تمؾ المؤسسات دو ارً كبي ارً في تغيير حياة ىؤالء المعاقيف إلى حياة
أفضؿ في ضوء ما يقدـ ليـ مف دعـ ،سواء كاف نفسياً أـ صحياً اجتماعياً أـ أسرياً أـ تربوياً ...الخ.
وفي مجتمعنا ال زالت ىذه الفئة تعاني مف اضطرابات نفسية سببيا االىماؿ وعدـ االىتماـ مف قبؿ
المجتمع والمؤسسات الحكومية وحتى عمى المستوى االسري .
أف المعاقيف مف الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة ،حيث ينظروف إلى الحياة بنظرة مختمفة عف
اآلخريف وتتأثر نظرتيـ لمحياة بظروؼ اإلعاقة وما يحصموف عميو مف دعـ مف قبؿ اآلخريف في األسرة أو
المجتمع ،وتحتاج ىذه الفئات الميمة إلى خدمات تساعدىـ عمى التوافؽ مع ظروؼ الحياة في ظؿ اإلعاقة
(عبد القادر،2005،ص.)8
إف األىتماـ بالصحة النفسية أصبحت مف البرامج الميمة التي تأخذ مكاف الصدارة لممعاقيف في
العالميف المتقدـ والنامي ,لغرض وضع التخطيط الواعي الذي مكف عف طريقو إحداث التغيير المقصود ليذه الفئة
؛ فضالً عف أيجاد التوافؽ بيف أدائيـ ووظائفيـ االجتماعية ،وبيف البيئة التي يعيشوف فييا ،وليدرؾ اإلنساف
المعاؽ أنو يممؾ قدرات وطاقات ىائمة (صالح،2002،ص.)5
وىناؾ انواع مف االضطرابات النفسية التي تعانية ىذه الفئة مثؿ الشعور باإلحباط واالنعزالية ،وسوء
معاممة اآلخريف ليـ ،حتى مف األسرة واألىؿ ،ولخدمة ىذه الفئة مف المجتمع يحتـ عمينا كباحثيف في مجاؿ عمـ
النفس البحث عف حمو ؿ ليذه المعاناة ونمارس مسؤولياتنا لمتخفيؼ مف حدة ىذه االضطرابات والتعامؿ معيـ
بشكؿ يشعرىـ أنيـ أسوياء في المجتمع وليـ دور ميـ فضالً عف اظيار الحاجة ليـ ألنيـ مثؿ اآلخريف وال
ينقصيـ شىء ،وىناؾ الكثير ال يدرؾ معانتاىـ لعدـ التعرؼ عمى المعمومات التي تتعمؽ بالجوانب النفسية والطبية
ليذه الشريحة مف المجتمع  .ويشير الروساف ( )1998الى وجود العديد مف الدراسات التي تؤكد أف مشكالت
المعاقيف الحياتية والتوافقية ال ترجع إلى اإلصابة أو اإلعاقة بحد ذاتيا بؿ تعود باألساس إلى الطريقة التي ينظر
بيا المجتمع إلييـ (الروساف،1998 ،ص.)50
وىنا ويرى الباحث أف االىتماـ بالمعاقيف وما يتمقونو مف دعـ اجتماعي ونفسي وصحي واقتصادي وغيره
مف أنواع الدعـ األخرى يعتبر مف المؤشرات التي يمكف أف نحكـ بيا عمى تطور وتقدـ ىذا المجتمع.
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وتأسيسا عمى ماتقدـ عميو ,فاف البحث الحػالي يقػ أر بعضػاً مػف الواقػع العراقػي المعاصػر المريػر عػف طريػؽ
تشػػخيص ظػػاىرة اصػػبحت شػػبو دائميػػة تػػؤرؽ المجتمػػع العراقػػي متمثمػػة بػػالتفجيرات واالعمػػاؿ االرىابيػػة فض ػالً عػػف
الحػوادث التػػي تػػؤدي الػػى التسػػبب باألعاقػػة وبالتػػالي عمػػى صػػحتيـ النفسػػية وىنػػا يجػػب ايجػػاد طػػرؽ عمميػػة نفسػػية
مناسبة لمساعدة ىذه الفئة مف ذوي االعاقػة  ،والحيمولػة فػي لفػت مزيػد مػف االنتبػاه واالىتمػاـ لمبػاحثيف والمعنيػيف
واصحاب التأثير والقرار في التصدي ليا مػف خػالؿ اتخػاذ كافػة االجػراءات المناسػبة بيػدؼ مسػاعدتيـ لمتغمػب عمػى
ضغوطات االعاقة في سبيؿ تحويؿ ىذه االعاقة الى دافع يسير باتجػاه التغييػر االيجػابي والتعبيػر عػف اىميػة دورىػـ
في المجتمع بمختمؼ مجاالتو .ال سيما واننا الباحثوف في مجػاؿ عمػـ الػنفس نقػدر ونثػؽ بالػدور الواعػد لؤلشػخاص
ذوي االعاقة بوصفيـ انموذج ال يمكف االستغناء عنو لمنيوض بالمجتمع والوطف العراقي العزيز نحو افاؽ افضؿ.
وعميو فاف مبررات البحث الحالي ىي كاالتي :
 .1ال توجػػد دراسػػة تقػػيس الصػػحة النفسػػية لعينػػة ذوي االعاقػػة الحركيػػة فػػي المجتمػػع المػػدني حسػػب عمػػـ
الباحث.
 .2التنبيو الى بعض الجوانب التي اغفمتيا الدراسات السابقة حوؿ ىذه الفئة.
 .3ىذا البحث ىو توعية لبعض الجيات المختصة ألمكانية تقديـ الخدمات النفسية واالجتماعية الالزمة.
 .4باالمكػػاف االفػػادة مػػف البحػػث الحػػالي لمقػػائميف عمػػى رعايػػة المعػػاقيف عػػف طريػػؽ وضػػع ب ػرامج تكػػوف
ميمتيا االساسية ىي تنمية الصحة النفسية.

اىداؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي التحقؽ مف االىداؼ اآلتية عمى عينة مف ذوي االعاقة ,
 .4معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد.
 .5معرفة مستوى الصحة لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد النفسية حسب متغير الجنس .
 .6معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد حسب متغير العمر .

حدود البحث :
 .1يتحدد البحث الحالي عمى االشخاص الذيف تعرضوا الى حادث ادى بيـ الى االصابة باألعاقة.
 .2تـ الحصوؿ عمى عينة البحث مف التجمع العراقي لذوي االعاقة في محافظة بغداد.
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تحديد المصطمحات :
 .1الصحة النفسية ) :( Mental Healthعرفيا كؿ مف ..
 منظمة الصحة العالمية ) : (WHOوضعت لجنة المؤتمر الثالث الدولي في لندف،عاـ 1948
تعريفيا لمصحة النفسية وىو :حالة مف الراحة الجسمية واالجتماعية والنفسية وليست مجرد عدـ
وجود مرض (العزة،2004،ص.)50
 فريدماف  :1965 Freedmanغياب االضطراب النفسي القابؿ لمتحديد او انتقاؤه بموجب
المعايير الطبية النفسية الشائعة ( .(Freedman,1984,p.6
 ىالياف وكوفماف  )1991( Hallanhan&Kuffmanانيـ اولئؾ االشخاص الذيف تتعارض
محدداتيـ البدنية غير الحسية او مشكالتيـ الصحية مع عمميـ او تعمميـ والذي يستوجب اـ
يقدـ ليـ الخدمات والتدريب واالجيزة والموارد والتسييالت الخاص (الينداوي:2011،ص)55
التعريؼ النظري  :وىو قدرة الفرد المعوؽ بالشعور بالسعادة واالنسجاـ والتعامؿ ومع المجتمع رغـ االعاقة
وقناعتو بانو ال يوجد فرؽ بينو وبيف اآلخريف وبالتالي يكوف فرد فاعؿ في المجتمع ولدية القدرة عمى
تحقيؽ مطالبو ضمف المجتمع واألسرة.
التعريؼ األجرائي :ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المشتركوف في ىذا البحث عف طريؽ اجابتيـ عمى مقياس
الصحة النفسية.
 .2المعاؽ حركياً عرفو كؿ مف ..
( أبو موسى :)2008 ،ىو مف لحقت بو اإلعاقة بأحد األطراؼ أو أكثر ،ويكوف إما بنقص كامؿ لمطرؼ
أو لجزء منو ،أو الشمؿ لطرؼ أو أكثر ،سواء لحقت ىذه اإلعاقة بالمعاؽ منذ الوالدة أو نتيجة إصابتو
أثناء العمؿ ،أو تعرضو ألحد الحوادث ،وبالتالي فيي تؤدي إلى عدـ تمكف المعاؽ المصاب بإعاقة جسدية
مف ممارسة السموؾ العادي في المجتمع (أبو موسى ،2008، ،ص.)97
( العواممة : )2003اإلعاقة الحركية بأنيا حاالت األفراد الذيف يعانوف مف خمؿ ما في قدرتيـ الحركية ،أو
نشاطيـ الحركي ،بحيث يؤثر ذلؾ الخمؿ عمى مظاىر نموىـ العقمي ،واالجتماعي ،واالنفعالي مما يستدعي
الحاجة إلى التربية الخاصة (العواممة،2003ص.)26
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اإلطار النظري :
األعاقة وتصنيفاتيا ..
يختمؼ ذوي االعاقة عف بعضيـ البعض مف حيثاالعاقة فمنيـ المعاؽ حسياً او حركياً او عقمياً او معاقيف
نتيجة أمراض مزمنة سيحاوؿ الباحث التحدث بشكؿ موجز عف االعاقة الحركية.
االعاقة الحركية :
تًعد االعاقة الحركية مف ابرز المشكالت الصحية لذوي االحتياجات الخاصة واسبابيا كثيرة منيا تمؼ عضوي
في المخيخ او الجياز العصبي او سبب وراثي فضالً عف الحوادث
تصنيؼ االعاقة ..
يصنفيا ىالياف وكوفمػاف  ،1991 Hallanhan& Kuffmanوكيػرؾ وجػاالجير 1983 Kirk& Gallagher
الى الفئات التالية ...
 .1التمؼ او الضعؼ العصبي  :االعراض التي تحدث بسبب ىذا التمؼ ىي :
-

الشمؿ الدماغي .CREBRAL PALSY

-

شمؿ الطفاؿ .POLIOMYELITIS

 .2االمراض العضمية  /الييكمية ومف أشير انواع ىذه األمراض ىي :
-

ضمور العضالت .MUSCULAR DYSTROPHY

-

التياب المفاصؿ .ARTHITIS

 .3تشوىات خمقية منذ الوالدة وىنناؾ اربعة انواع مف ىذه التشوىات:
-

تشوىات والدية في القمي والشراييف.

-

خمع الورؾ الوالدي.

-

تشوىات والدية في الوجو والرأس.

-

تشوىات األطراؼ الوالدية.

 .4الحوادث واألمراض والحاالت االخرى ومنيا :
-

الحوادث .ACCIDENTS
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-

التميؼ الكيسي المراري CYSTIC FIBROSIS

-

الحمى الروماتزمية .RHEUMATIC FEVER

-

السرطاف .CANCER

وصػػنؼ الباحػػث نتيػػؿ 2004 ،اف االعاقػػة الحركيػػة تكػػوف حسػػب طبيعػػة او مكػػاف االصػػاابة منيػػا اصػػابة
الحبؿ الشوكي واصابات الدماغ واصابات البتر وشمؿ االطفاؿ (نتيؿ.)28 :2004 ،
عػػف طريػػػؽ اطػػػالع الباحػػػث عمػػػى التنصػػػيفات الخاصػػػة باالعاقػػة تبػػػيف انػػػو ىنػػػاؾ مسػػػببات لؤلعاقػػػة منيػػػا
فسػػيولوجية عػػف طريػػؽ االصػػابات مثػػؿ اصػػابة العضػػالت او الجيػػاز العصػػبي او تكػػوف بدنيػػة ناجمػػة عػػف بعػػض
االضطرابات الصحية او الحوادث.
الخصائص العامة لذوي االعاقة :
 .1مف شاف االعاقة الحد مف قدرة الفرد عمى القياـ بوظيفة او اكثر مف وظائؼ الحياة بطريقة طبيعية.
 .2لذوي االعاقة حاجات خاصة تنشأ بسبب االعاقة ويجب اتباعيا باجارءات خاصة تختمؼ عػف حاجػة األفػراد
األسوياء.
 .3تؤثر االعاقة بشكؿ جزئي اي اف الفردالمصاب يكوف معاقاً بالنسبة الى عمؿ مف االعماؿ وليس جميعيا.,
 .4اف ذوي االعاقة ميما تنوعت صور االعاقػة تبقػى لػدييـ القػدرة والقابميػة عمػى الػتعمـ واألنػدماج فػي الحيػاة
العادية في المجتمع.
 .5لػػيس ىنػػاؾ اخػػتالؼ بػػيف ذوي االعاقػػة فػػي جميػػع النػػواحي فيػػـ بحاجػػة الػػى االمػػف والطمأنينػػة والعطػػؼ
والعالقات االجتماعية ولكف االختالؼ يكوف فقط في نوع االعاقة او درجة العجز.
السمات النفسية لذوي االعاقة :
 .1الشعور بالنقص ورفض الذات وكراىيتيا مما يؤدي الى عدـ التوافؽ مع المجتمع .
 .2الشعور بالعجز واألستسالـ لؤلعاقة وقبوليا مما يولد أحساساً لدى الفرد بالضعؼ وانسػحاب وسػموؾ سػمبي
اعتمادي.
 .3عدـ الشعور باألمف واحساس عاـ بالقمؽ والخوؼ مف المجيوؿ .
 .4عدـ االتزاف االنفعالي وتولد مخاوؼ وىمية مبالغ فييا قد تؤدي الى احد نماذج العصاب او الذىاف.
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 .5سػػيادة مظػػاىر السػػموؾ الػػدفاعي منيػػا االفكػػار والتعػػويض واألسػػقاط والتبريػػر وتكػػوف بمثابػػة حمايػػة لذاتػػو
الميددة مف قبؿ االخريف سػواء بشػكؿ مباشػر كالسػخرية او غيػر مباشػر والػذي يتمثػؿ بعػد منحػو االىتمػاـ
الكافي ( الشيباني :1989،ص)18
وممػػػا ذكػػػر يتضػػػح اف ذوي االعاقػػػة ليػػػـ خصػػػائص تميػػػزىـ عػػػف غيػػػرىـ مػػػف األسػػػوياء فضػػػالً عػػػف اخػػػتالؼ
الخصائص مف معاؽ الى معاؽ آخر حسب نػوع االعاقػة وحػدتيا ،كػذلؾ ىنػاؾ ظػروؼ اخػرى محيطػة بػذوي اآلعاقػة
ليا انعكاس ميـ جداً يؤثر عمى مجريات حياتو عمى المستوى النفسي والسموكي واالجتمػاعي وىػذه الظػروؼ تتعمػؽ
بعالقتو مع المقربيف واألصدقاء والوسط االجتماعي الذي يعيش فيو,
المشكالت والصعوبات التي تواجو ذوي االعاقة.
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المشػػكالت والصػػعوبات التػػي تواجػػو ذوي االعاقػػة ذلػػؾ عػػف طريػػؽ تواجػػدىـ فػػي المجتمػػع الػػذي
يعيشوف فيو وتختمؼ المشكالت والصعوبات بيف ذوي االعاقة معتمداً عمى الدعـ مف االىػؿ واالقربػاء والدولػة فضػالً
عف نوع االعاقة وشدتيا  .وقد ذكر (النجار )1997 ،مشاكؿ المعاقيف حركياً وتتمثؿ باالتي ....
 .1االحسػػاس بػػالنقص والذي يػػؤدي بػػدوره الػػى الضػػعؼ العػػاـ وحػػدة الحركػػة والتنقػػؿ بشػػكؿ عػػاـ واالخػػتالؿ
بالشخصية العامة وكذلؾ النقص باالتزاف االنفعالي والعواطؼ.
 .2عػػدـ المبػػاالة والتػػػي عػػف طريقيػػػا يمكػػف اف تضػػػفي عمػػى المعػػاقيف بعػػػض العػػادات القاتمػػػة ويتمثػػؿ ذلػػػؾ
باالستيتار وعدـ المباالة واالكتراث وعدـ اعطاء االمور قيمتيا الحقيقية بؿ تكوف بصورة سطحية.
 .3االتجاىات السموكية غير السػوية معتقػداً انػو يمكػف اعتبػار اعاقتػو ىػي السػند الػذي يجػب اف يرتكػز عمييػا
ومف ثـ القياـ بتصرفات منافية وقد يرجع ىذا التصرؼ الى الشعور بالنقص.
 .4صعوبة االنتقاؿ وخاصة لدى االفراد المعاقيف باعاقات في االطراؼ السفمى مما تؤدي الى الحد مػف الحركػة
 ،وفي بعض االحياف تنعدـ عندىـ الحركة فيصبحوا مقعديف مما يضطرىـ الى طمب المساعدة مف االخػريف
( .النجار.)22 :1997 ،
وىناؾ صعوبات اخرى يعاني منيا ذوي االعاقػة منيػا مػا يتعمػؽ باالحبػاط والغضػب فػالموافؽ المحبطػة الناتجػة عػف
االعاقػػة ذاتيػػا مػػف اتجاىػػات االخػػريف وردود افعػػاليـ كثي ػ ارً مػػا تقػػود الػػى الشػػعور بػػالعجز او الغضػػب وىػػدـ الشػػعور
باالمف وقد يمجأ المعاؽ كغيره الى اساليب نفسية متنوعة لمتغمب عمى ىذه االمشاعر( .حسنيف)33 :2003 ،
الصحة النفسية :

309

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

ا
ولعػؿ اسػتعراض تمػؾ
ىناؾ نظريات عديدة ووجيات نظر كثيرة في مػا تمثمػو الصػحة النفسػية ومػا تعنيػو ،
النظريات والرؤى الخاصة بمتغير البحث سيكوف قاص ارً لصػعوبة التوسػع والتركيػز بصػورة مباشػرة وبشػكؿ مختصػر
لعرض البعض مف ىذه النظريات وسيحاوؿ الباحث عرض شيء مختصر عف العوؽ الحركي :
 األتجاه النفسي:
يعتقد فرويد أف الصحة النفسية الكاممة مجرد خرافو بعيدة المناؿ في الحياة الواقعية ،فمـ يبيف في كتاباتو
النظرية الطريقة التي ينمي بيا الفرد صحتو النفسية ،حيث ركز جؿ اىتماماتو بالصراعات التي تعيؽ الفرد في
تحقيؽ صحتو النفسية ،وقد قسـ النفس البشرية بطريقة إبداعية إلي ثالثة أجزاء األوؿ ىي اليو ) (IDويمثؿ ىذا
الجزء الغرائز البيولوجية (الحياة ،الموت والعدواف) وعمؿ ىذا الجزء وفؽ المذة وتجنب األلـ واشباع الغرائز الجنسية
والعدوانية دوف االلتزاـ بالمعايير االخالقية واالجتماعية والدينية وىو ما ضعؼ الصحة النفسية لمفرد ،اما الجزء
الثاني ىو األنا األعمى ) (Super Egoوىو يتعارض مع الجزء االوؿ ألنو يمثؿ القيـ األخالقية والضمير
والمعتقدات التي تُكتب عف طريؽ التنشئة االجتماعية لمفرد ،اف أصحاب ىذه الشخصية يتصفوف بالجمود والتزمت
والوسواس وىذا ايضاً ما يؤثر عمى الصحة النفسية ،اما االخير فيو األنا ) (Egoاف ىذا الجزء مف الشخصية
عند فرويد يمثؿ الجانب العقالني والمنطقي يعمؿ بتوازف بيف اليو الحيوانية واألنا االعمى المثالية.
وكذلؾ أشار فرويد الى اف األمراض العصابية عبارة عف إضطراب يحؿ باألنا  ،فميس مف الغريب أف
يفشؿ األنا حينما يكوف ضعيفاً وغير مكتمؿ النمو وغير قادر عمى المقاومة في معالجة المشكالت
(جورارد  ، 1988 ،ص)47
 االتجاه اإلنساني أو الوجودي:
ناؿ اصحاب ىذا االتجاه وىـ كؿ مف كارؿ روجرز وابراىاـ ماسمو تأييد في عمـ النفس ألنيـ قد اعطوا االنساف
ابعاداً تتسـ باألحتراـ واالمؿ وىو مسؤوالً عف افعالو وسموكو ،ووضعوا نظرة متفائمة ايجابية عف طبيع األنساف
وقدموا بعض الصفات وىي ..
 .1األنساف يتصؼ بالخير اما الشر او ما يتعارض مع طبعو ىو حالة طارئة ويمكف التخمص منو.
 .2االنساف يممؾ االرادة والوعي التي تجعمو ح ارً اتخاذ قرارتو واختيار سموكو.
 .3يسعى األنساف في حياتو الى النمو نحو االفضؿ.
 .4انف المجاؿ األدراسي ىو مختمؼ مف شخص آلخر وعميو فأف ىذاالمجاؿ ىو مف يحدد سموؾ الفرد .

310

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

تناوؿ ماسمو في ىرـ الحاجات مفيوـ الحاجات التي يسعى اإلنساف إلي إشباعيا مف أجؿ استمرار حياتو مف
ناحية ومف أجؿ نوعية حياتو مف ناحية أُخرى ،فحاجات اإلنساف التي يفتقدىا تدفعو لتمبيتيا عبر سموكيات ىادفة
إلحاحا وأقواىا وىي كاآلتي:
وىذه الحاجات مرتبو بشكؿ ىرمي مف أكثرىا
ً

 الحاجات الفسيولوجية (الطعاـ ،والشراب ،والتنفس،الجنس ...ألخ
 الحاجة لؤلمف(السالمة الجسدية مف العنؼ واالعتداء ،األمف الوظيفي ،األمف األسري ،األمف الصحي...
الخ)
 االحتياجات االجتماعية  :حيث يسعى لالنضماـ لآلخريف والتشارؾ معيـ واإلحساس بقيمتو وأف يبادلوه
ىـ الحب.
 الحاجة الى التقدير  :ىنا يتـ التركيز عمى حاجات الفرد في تحقيؽ المكانة االجتماعية المرموقة والشعور
باحتراـ اآلخريف لو واإلحساس بالثقة والقوة.
 الحاجة لتحقيؽ الذات :وفييا يحاوؿ الفرد تحقيؽ ذاتو عف طريؽ تعظيـ استخداـ قدراتو ومياراتو الحالية
والمحتممة لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنجازات
كذلؾ أشار ماسمو بأف عدـ اشباع الحاجات األساسية لؤلنساف تؤدي الى النمو السمبي لمشخصية وىي سبباً

رئيساً لعدـ توافؽ الفرد في المجتمع ،واف اشباع تمؾ الحاجات ىو اساس الشخصية السميـ التي تتمتع بالصحة
النفسية (صالح ،1988 ،ص. )192
اما روجرز فيؤكد عمى إف اإلنساف غالباُ ما يكوف طبعو عقالني ومتفتح واجتماعي ،وانو يستحؽ
االحتراـ والثقة وىو جدير بيما ،كما أنو يمتمؾ نزعة فطرية لتحقيؽ الذات. ،كما تناوؿ روجرز مفيوـ الذات أي
التصورات واألفكار التي يحمميا الفرد عف نفسو مفس ارً التوافؽ النفسي عمى انو تطابؽ بيف الذات والخبرة  ،والتي
تتشكؿ عف طريؽ التفاعؿ مع المجتمع فإذا تمكف مف تشكيؿ مفيوـ ايجابي عف الذات وواقعي فاف صحتو
النفسية تتحقؽ ,وذلؾ يؤدي الى النمو اليجابي ويشعر بالسعادة والتوافؽ األيجابي .وىنا بامكانو تحمؿ المسؤولية
في اتخاذ ق ارراتو فضالً عف التعامؿ برضى وتسامح وقبوؿ اآلخريف  ،اما اذا تكوف المفيوـ سمبي عند الفرد فتكوف
تصوراتو عف ذاتو غير مطابقة لمواقع فيقمؿ مف شأف نفسو ويعاني مف سؤ التكيؼ والتوافؽ في البيئة التي يعيش
فييا ويصاحب ذلؾ القمؽ ،الجمود ،التصمب.
 األتجاه السموكي :
إف السموؾ األنساني القابؿ لممالحظة المباشرة ىو ما يؤكد عميو السموكييف بغض النظر عف نوع ىذا
السموؾ سوياً او شاذاً والييتموف تيتـ بتركيب الشخصية مف حيث دنمائياتيا الداخمية ودوافعيا فالشخصية
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السوية ىي مجموع العادات السموكية السوية المتعممة أو المكتسبة بالخبرة المباشرة والتي تعززت فاستمرت مع
الفرد
إف ما يميز السموكييف ىو تأكيدىـ عمى إف جميع السموؾ اإلنساني السوي والشاذ متعمـ وأف األشخاص
اجتماعيا
األسوياء والذيف يتمتعوف بصحة نفسية سميمة تعمموا سموكيات وطوروا عادات سوية تكيفيو مقبولة
ً
تمكنيـ مف التعامؿ الفعاؿ مع الحياة ومطالبيا ومواجية مشكالتيـ بدالً مف اليرب والنوـ أو اإلدماف.

وبذلؾ نرى إف مفيوـ الصحة النفسية لدى السموكييف يتحدد أساسا بتقديـ الفرد ألستجابات مناسبة لممثيرات
المختمفة المعروضة عميو ،أما فشمو في تعمـ سموؾ ناجح ىو المسؤوؿ عف عدـ مقدرتو عمى التوافؽ مع نفسو
ومجتمعو (.سعاد غيث:2006،ص)22
مناقشة التوجيات التي فسرت الصحة النفسية :
تعددت وجيات النظر في تفسير الصحة النفسية وتباينت في أراءىا فبالنسبة لؤلتجاه النفسي أكد عمى دور األنا
في تقسيمات فرويد في معالجة المشكالت العصابية وضعؼ االنا يفشؿ ىذه المعالجات اما أف الصحة النفسية
الكاممة ىي مجرد خرافو بعيدة المناؿ في الحياة الواقعية ،إما االتجاه الوجودي اكد عمى التوافؽ النفسي بأنو
التطابؽ بيف الذات والخبرة فاذا كاف التطابؽ ايجابي عند الفرد عف طريؽ تشكيؿ المفيوـ االيجابي لممجتمع يؤدي
الى النمو االيجابي ويشعر بالسعادة والتوافؽ األيجابي وبالتالي تحقيؽ بالصحة النفسية ،اما اذا تكوف المفيوـ
السمبي يؤدي بالفرد الى اف يعاني مف سوء التكيؼ والتوافؽ في البيئة التي يعيش فييا ويصاحب ذلؾ القمؽ،
الجمود ،التصمب .ا ما االتجاه السموكي فيرى اف الصحة النفسية تعتمد عمى استجابات الفرد السموكية السوية عمى
المثيرات فتعمـ الفرد لمسموؾ الناجح تمكنو مف التعامؿ الفاعؿ مع مواجية التغييرات ومشكالت الحياة وفشؿ تعمـ
السموؾ الناجح ال يساعده في مواجية المشكالت مما يؤدي الى ىربو مف الواقع وعدـ القدرة عمى التوافؽ النفسي
مع المجتمع.

الدراسات السابقة التي تناولت الصحة النفسية :
.1

دراسة المدىوف (: )2003
استيدفت الدراسة التي اجريت في فمسطيف محافظة غزة الى التعرؼ عمى المساندة االجتماعية كما

يدركيا المعوقيف حركياً بمحافظة غزة وعالقتيا بصحتيـ النفسية ،وتكونت عينة الدراسة مف الذكور واالناث
المعاقيف حركياً  ،وقد تالفت العينة مف ( )76ذكر و( )64أنثى مف ذوي األحتياجات الخاصة ،اختيروا مف اربعة
مراكز لممعاقيف حركياً في غزة ،وقد اظيرت النتائج بوجود عالقة ايجابية بيف المساندة االجتماعية والصحة النفسية
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وىناؾ فروؽ في متوسطات الدرجات بيف الذكور واألناث في المساندة االجتماعية حيث ابعاد الصحة النفسية
(الينداوي:2011 ،ص.)61
.2

دراسة عمي (.)2001
ىدفت الدراسة معرفة العالقة بيف الصحة النفسية وعدة متغيرات ىي(ركز السيطرة والجنس وعمر الطمبة )

طبقت الباحثة مقياس كولدبرغ بعد تقنينو واعتمدت مقياس روتر لمركز السيطرة وطبقتيما عمى ( )800طالب
وطالبة وتوصمت الى إف طمبة المرحمة اإلعدادية يتمتعوف بصحة نفسية جيدة وال توجد عالقة بيف الصحة
النفسية والعمر ومركز السيطرة والمرحمة الدراسية واف الذكور أكثر صحة مف اإلناث(.عمي,2001,ص ز-ح)
.3

دراسة بمحيؾ (.)2006
مف اجؿ

معرفة الصحة النفسية لدى طمبة جامعة صنعاء طبؽ الباحث مقياس الصحة النفسية

عمى( )1014مف طمبة الجامعة وتوصؿ الباحث الى النتائج اآلتية :إف  %59مف العينة يتمتعوف بالصحة
النفسية ،واف الذكور أكثر صحة مف اإلناث ،واف طمبة التخصص اإلنساني أكثر صحة مف التخصص العممي.
(بمحيؾ,2006,ص)2
.4

دراسة سميف ( . ) 1997
أستيدفت الدراسة معرفة نسبة مساىمة كؿ مف األمف والتحمؿ في الصحة النفسية.أشتممت العينة عمى

() 350طالب مف طمبة الصفوؼ المنتيية في جامعة بغداد ،المستنصرية  ،التكنولوجية  .وقاـ الباحث ببناء
مقياس التحمؿ النفسي  ،ولتحميؿ البيابات أستعمؿ معامؿ أرتباط بيرسوف  ،األختبار التائي تحميؿ التبايف
واالنحدار المتعدد  .واظيرت النتائج أف لكؿ مف األمف والتحمؿ النفسي أسياـ داؿ في الصحة النفسية
ولتفاعميا أيضآ ( .سميف ، 1997،ص. )15-6
.5

دراسة الشمري ()2012
استيدفت الدراسة الى بناء مقياس الصحة النفسية وعالقتيا بالتكيؼ الدراسي لدى طالب كمية التربية

الرياضية ،وقد ىدؼ البحث التعرؼ عمى العالقة بيف الصحة النفسية والتكيؼ الدراسي لدى طالب كمية التربية
الرياضية ،وقد تالفت العينة مف ( ) 85طالب مف مف طمبة كمية التربية /جامعة بغداد صؼ اوؿ لمعاـ الدراسي
 ،2013 -2012وقد بينت الن تائج بوجود عالقة ارتباط معنوية بيف التوافؽ الصحة النفسية والتكيؼ الدراسي
(الجبوري وعبد الحسيف.)2015 ،
.6

دراسة النعاس (. )2005
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أستيدفت الدراسة معرفة مصادر الضغوط المينية وعالقتيا بالصحة النفسية عمى عينة مكونة مف 250
عامؿ في الشركة العامة لمكيرباء في مدينة مص راتو المغربية ومف اىـ النتائج التي حصؿ عمييا الباحث ىي عدـ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف الضغوط المينية والصحة النفسية لدى العامميف في الشركة (ابو
العمريف:2008،ص. )43
.7

حسف (: )2011
ىدؼ ىذا البحث إلى معرفة العالقة بيف الصحة النفسية واإلعاقة البصرية .والتعرؼ عمى العوامؿ التي

تؤدي إلى سوء الصحة النفسية  .و إيجاد الحموؿ التي يمكف أف تحد مف سوء الصحة النفسية لدي المعاقيف
بصرياً .بمغ حجـ العينة ( )50( )100إناث و( )50ذكور وقد توصمت الدراسة الى النتائج اآلتية تتسـ الصحة
النفسية بأبعادىا المختمفة لدى المعاقيف بصرياً باإلنخفاض وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الصحة
النفسية لدى المعاقيف بصرياً ومستوى تعميـ آبائيـ .كذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية
لدى المعاقيف بصرياً ومستواىـ اإلجتماعي اإلقتصادي وأخي ارً التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى
الصحة النفسية بيف اإلناث والذكور المعاقيف بصرياً.
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الفصؿ الثالث

إجراءات البحث
اوالً :مجتمع البحث :
لقد تحدد مجتمع البحث في ىػذه الدراسػة باألشػخاص الػذيف تعرضػوا الػى حػادث ادى الػى اصػابتيـ بػالعوؽ الحركػي
لمعاـ الدراسي( )2016-2015وقد بمغ عدد اعضاء ىذا التجمع ( )3000فرداً مف ذوي االعاقة.

ثانياً :عينة البحث.
شممت عينة البحث ( ) 60مف الذكور وأالناث مف ذوي االعاقة الذيف تعرضوا الى حادث ادى بيـ الى
االصابة بالعوؽ الحركي وقد اختيروا بطريقة قصدية مف التجمع العراقي لذوي االعاقة مف االخذ بنظر االعتبار
المعمومات الديموغرافية (الجنس  ،والعمر).
ثالثاً :أداة البحث.
تبنى الباحث مقياس الصحة النفسية والذي أعده كؿ مف الجبوري وعبد الحسيف ( )2015ويتضمف المقياس
( ) 39فقرة وخمس بدائؿ (موافؽ بدرجة كبيرة  ،موافؽ بدرجة متوسطة  ،موافؽ بدرجة قميمة  ،غير موافؽ  ،غير
موافؽ اطالقا) .

رابعاً  :الصدؽ Validity
لغر ض التحقؽ مف قدرة ما تقيسو فقرات كؿ مقياس المتغيرات المستعممة في ىذه الدراسة ال بد مف التأكد مف
صدؽ االستبانات( .اسعد)1981 ،

الصدؽ الظاىري Face Validity
لقد تحقؽ الباحث مف صدؽ الفقرات عف طريؽ الصدؽ الظاىري وذلؾ عف طريؽ عرض فقرات المقياسيف عمى
مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ التربية وعمـ النفس( ،)1وبعد تحميؿ اجابات
المحكميف فقد تـ اعادة صياغة بعض الفقرات وحذؼ البعض منيا ،أعتمد الباحث الفقرة صالحة عندما تحضي
بموافقة ( )3محكميف مف اصؿ ( ،)5وبعد الحصوؿ عمى اراء المحكميف عمى مقياس الصحة النفسية تـ حذؼ

( (1أسماء المحكمين .

-

أ.م.د .هظفز جواد أحود
أ.م.د .هدى جويل غني
م.د .هناء هشعل الذهبي
م.د .بشزى عثواى أحود
م.د .أشزف هوفق فليح

وسارة التعلين العالي والبحج العلوي /هزكش البحوث النفسيت
وسارة التعلين العالي والبحج العلوي /هزكش البحوث النفسيت
وسارة التعلين العالي والبحج العلوي /هزكش البحوث النفسيت
وسارة التعلين العالي والبحج العلوي /هزكش البحوث النفسيت
وسارة التعلين العالي والبحج العلوي /هزكش البحوث النفسيت
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 12فقرة مف مجموع فقرات االستبياف والتي تبمغ ( )39فقرة وبيذا اصبح المقايس يتكوف مف ( )27فقرة ممحؽ
(. )1

الثبات Reliability
يعد ثبات االختبار احػد الشػروط األساسػية فػي قيػاس فعاليتػو ودقتػو فػي القيػاس وبيػاذ اعتمػد الباحػث اسػتعماؿ
طريقة الفا كرونباخ لمحصوؿ عمى ثبات لكال المقياسييف وقػد بمػغ معامػؿ الثبػات لمقػايس الصػحة النفسػية ()0،76
وبيذا ُيعد الثبات لممقايس عالي وباالمكاف استعمالو في ىذه الدراسة.

خامساً :إجراءات التطبيؽ النيائي.

بعد اف تـ التحقؽ مف الصدؽ والثبات اصبحت اداة البحث جاىزة بصيغتيا النيائية ،حيث طبؽ الباحث
المقياس عمى أفراد العينة وبطريقة فردية وجمعية حسب تجمع ذوي االعاقة مف الذكور واالناث داخؿ او خارج
مقر التجمع العراقي لذوي االعاقة في بغداد وتـ إيصاؿ بعض االستمارات إلييـ عف طريؽ األصدقاء أي إف بعض
أفراد العينة ساعدوا الباحث في تطبيؽ المقياس ولذلؾ لـ يكف التطبيؽ داخؿ مقر التجمع فقط ذلؾ لمراعاة الوقت
والرغبة بالنسبة ألفراد العينة لؤلجابة عمى المقياسيف.
سادساً :الوسائؿ اإلحصائية.
 .1قانوف ألفاكرونباخ ألستخراج الثبات بطريقة االتساؽ الداخميAlfa Coefficient for Internal ( .
)Consistency
 .2االختبار التائي لعينة واحدة One sample T-test .
 .3االختبار التائي لعينتيف مستقمتيفIndependent Sample T-test .
 .4تحميؿ التبايف األحاديOne Way ANOVA .
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عرض النتائج ومناقشتيا

بعد تطبيؽ اداة البحث الخاصة بالصحة النفسية والحصوؿ عمى البيانات وتحميميا ومعالجتيا احصائياً في ضوء
االىداؼ المحددة في ىذه الدراسة سيتـ عرض النتائج ومناقشتيا مف ثـ الوصوؿ الى التوصيات والمقترحات .
اليدؼ االوؿ :معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد.
لتحقيؽ اليدؼ األوؿ اعتمد الباحث استخراج األختبار التائي لعينة واحدة عف طريؽ برنامج الحقيبة االحصائية
) (SPSSمعتمداً عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ (.)1
جدوؿ رقـ ()1
عدد

الوسط

االنحراؼ

العينة

الحسابي

المعياري

60

83،93

10،54

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

2،15

1،96

درجة

المستوى

الحرية
59

0،05

مف خالؿ االطالع عمى الجدوؿ رقـ ( )1نجد اف الوسطالحسابي لعينة البحث ىو ( )83،93واالنحراؼ المعياري
( )10،54في حيف بمغ الوسط الفرضي لممجتمع( ،)81وبمغت القيمة التائية المحسوبة ( )2،15وىي اكبر مف
القيمة الجدولية البالغة ( )1,96عند مستوى داللة ( )0،05اما درجة الحرية فقد بمغت ( .)59وىذا يعني انو
ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط العينة والوسط الفرضي وىذا يعني اف العينة تتمتع بصحة نفسية
ويفسر الباحث ىذه النتيجة اف انتماء عينة البحث الى التجمع العراقي لذوي االعاقة مع حاالت مشابو لحالتيـ
والتعاوف فيما بينيـ خفؼ مف الضغوط النفسية وعزز المفيوـ االيجابي لمذات الذي ُيعد العامؿ االىـ في تحقيؽ

الصحة النفسية فضالً عف اكتساب ستراتيجيات التعامؿ مع الضغوط واالحداث السمبية التي يتعرضوف ليا بصورة
ايجابية .كذلؾ توافقيـ في المجتمع واشباع الحاجات االساسية ليـ التي ىي اساس الشخصية السميمة التي
تتمتع بالصحة النفسية .
اليدؼ الثاني  :معرفة مستوى الصحة لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد النفسية حسب متغير الجنس
استعمؿ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ في الصحة النفسية وفؽ متغير الجنس
عمى عينة البحث وقد تحقؽ اليدؼ الثاني عف طريؽ االطالع عمى الجدوؿ رقـ (.)2
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جدوؿ رقـ ()2
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
16.26
11,35

الجنس

العدد

ذكور

36

117.02

أناث

24

114.20

درجة الحرية

القيمة التائية

القيمة

المحسوبة

الجدولية

58

1.96

0.79

ومف الجدوؿ اعاله يتضح اف الوسط الحسابي لمذكور قد بمغ ( )117.02واالنحراؼ المعياري ( )16.26في حيف
بمغ المتسوط الحسابي لؤلناث ( )114.20واالنحراؼ المعياري ( )11.35وبمغت القيمة التائية المحسوبة
( )0.79وىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1.96عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()58
مما يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللةاحصائية بيف متوسط الذكور واآلناث ويرى الباحث سبب عدـ وجود فروؽ
ذات داللة احصائية حصوؿ الجنيسف عمى نفس مستوى الدعـ االنساني مف التجمع العراقي لذوي االعاقة وكذلؾ
المنظمات االنسانية االخرى التي ال تعتمد عمى وجود امتيازات تقدـ لذوي االعاقة مف الذكور واالناث .
اليدؼ الثالث  :معرفة مستوى الصحة النفسية لذوي االعاقة الحركية في محافظة بغداد حسب متغير العمر.
استعمؿ الباحث تحميؿ التبايف األحادي لمتعرؼ عمى الفروؽ في الصحة النفسية وفؽ متغير العمر عمى عينة
البحث وقد تحقؽ اليدؼ ال اربع عف طريؽ االطالع عمى الجدوؿ رقـ ( 3و .)4
جدوؿ رقـ ()3
ت

التصنيؼ

عدد األفراد

الوسط

االنحراؼ

القيمة الفائية

الحسابي

المعياري

المحسوبة الجدولية

.1

27-18

5

82،40

5،63

.2

37-28

20

87،05

8،85

.3

47-38

19

82،57

12،93

.4

-48فما وفؽ

16

81،86

10،76
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جدوؿ رقـ ()4

مصدر التبايف
بيف المجموعات
داخؿ
المجموعات
الكمي

مجموع

درجة

متوسط

القيمة الفائية

القيمة الفائية

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الجدولية

304.87

3

101.62

6252.51
6557.39

55

113.68

0.89

3.84

المستوى

0.05

58

عف طريؽ االطالع عمى الجدوؿ ( )4-3السابؽ يتضح اف المتوسط الحسابي لعينة البحث لفئة العمؿ
مف ( )27-18سنة والبالغ عددىـ ( )5اشخاص مف ذوي االعاقة ىو ( )82،40وانحراؼ معياري ( ،)5،63بينما
المتوسط الحسابي لعينة البحث بالنسبة لفئة ( )37-28سنة والبالغ عدد ( )20شخص مف ذوي االعاقة
( )87،05وانحراؼ معياري ( ،)8،85فيما بمغ المتوسط الحسابي لعينة البحث بالنسبة لمعمر ( )47-38سنة
والبالغ عددىـ ( )19شخص مف ذوي االعاقة ىو ( )82،57وانحراؼ معياري ( )12،93اما الفئة االخيرة مف
العمر (-48فما فوؽ) سنة قد بمغ عددىـ ( )16شخص مف ذوي االعاقة بمغ المتوسط الحسابي ليـ ()81،86
وانحراؼ معياري ( )10،76في حيف بمغت القيمة الفائية المحسوبة ( )0،89وىي اصغر مف القيمة الفائية
الجدولية البالغة ( )3،84عند مستوى داللة ( ) 0،05وىذه النتيجة تشير الى انو ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة
احصائية في الصحة النفسية وفقا لمتغير  .عمى الرغـ مف الفئة العمرية ( )38-28قد سجمت اعمى مستوى مف
الصحة النفسية اال اف ىذا الفرؽ غير داؿ احصائيا.

األستنتاجات:
 .1ىناؾ فروؽ ذات داللة احصتئية بيف متوسط العينة والوسط الفرضي ولصالح عينة البحث.
 .2تتمتع عينة البحث مف ذوي االعاقة بصحة نفسية عالية.
 .3ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية حسب متغير الجنس,
 .4ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية حسب متغير العمر.
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التوصيات:
 .1إجراء مسوح شاممة وبناء قاعدة معمومات متكاممة عف ذوي االعاقة في العراؽ.
 .2مساىمة الدولة في توفير السكف والتأميف الصحي والضماف االجتماعي لذوي االعاقة.
 .3دمج ذوي االعاقة مف الذيف ميارات في نشاطات اجتماعية او اعماؿ ادارية وحتى االعالمية منيا.
 .4اعداد برامج وندوات و دورات تدريبية لتدعيـ الصحة النفسية لذوي االعاقة.
 .5التأكيد عمى المراكز البحثية لؤلىتماـ بيذه الشريحة وتقديـ خدمات نفسية لمتخفيؼ عف حدة التأثر نتيجة
االعاقة.
 .6ضرورة تعريؼ ذوي االعاقة عمى اىميتيـ في المجتمع وتوضيح دورىـ الفاعؿ فيو رغـ االعاقة.
 .7االىتماـ بالصحة النفسية لذوي االعاقة مف قبؿ األسرة واالقارب .
 .8تعاوف المؤسسات كافة  ،إعالمية ػ تربوية  ،اقتصادية  ،والدوائر الحكومية لوضع آلية خاصة لمتعامؿ مع
ىذه العينة مما يعطييـ الثقة ويخفؼ عنيـ الضغوط التي يعانوف منيا.

المقترحات :
 .1ضرورة إجراء بحوث ودراسات ميدانية واسعة لمعرفة معاناة ذوي االعاقة
 .2االطالع عمى تجارب الدوؿ في كيفية التعامؿ مع ذوي االعاقة وكيفية االفادة مف مياراتيـ االخرى في
المجتمع .
 .3اجراء دراسات اخرى لقياس الصحة النفسية وعالقتيا بمتغيرات اخرى مثؿ الدعـ االجتماعي النمو ما بعد
الصدمة ،القمؽ  ،الذات.
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Abstract
The aims of this research are :
1. To measure mental health among disabled in Baghdad.
2. To identify the statistical differences in mental health among disabled
in Baghdad according to gender.
3. To identify the statistical differences in mental health among disabled in
Baghdad according to age.
The scale of mental health (Aljbori&abdulhussin,2015) was adopted
by the researcher, A purposely sample were selected of (60) disabled at
Iraqi Alliance of Disabilitiv (IAD) in academic year 2015 to 2016. Where
data have analyzed by SPSS.
The results found.
1. The disabled characterized with good level of mental heath.
2. There was no significant differences between ganders
3. There are no significant differences between age.
Results and recommendation for research are discussed.
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يهحك ()1

بغى هللا انشحًٍ انشحُى
وصاسة انخعهُى انعانٍ وانبحذ انعهًٍ
يشكض انبحىد انُفغُت
أنغالو عهُكى وسحًت هللا وبشكاحه ...
َمىو انباحذ بأجشاء دساعت حىل انصحت انُفغُت (انصحت انُفغُت وفما ً نًُظًت انصحت انعانًُت
حعٍُ انحُاة انخٍ حخضًٍ انشفاهُت واالعخمال ل وانجذاسة وانكفاءة انزاحُت بٍُ األجُال وإيكاَاث انفشد انفكشَت
وانعاطفُت) نذي عُُت يٍ روٌ األعالت فٍ يذَُت بغذاد ،نزا َشجً حفضهكى باألجابت عٍ فمشاث انًمُاط بخضهُم
االجابت ححج احذ انبذائم انخٍ حُطبك عهُك وَشجىا أٌ حكىٌ االجابت صشَحت عهًا ً أٌ األجاباث نٍ َطهع عهُها احذ
عىي انباحذ كىَها يغخعًهت نألغشاض انعهًُت وال داعٍ نزكش األعى .
يع وافش انخمذَش
أنجُـــــــــــــــظ :
انعًـــــش :

 Oركش

27-11 O

 Oأَثً

37-21 O

47-31 O

 41 Oفاكثش

انباحذ
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فمشاث يمُاط انصحت انُفغُت

انبذائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ث
يىافك

يىافك

يىافك

غُش

غُش

بذسجت

بذسجت

بذسجت

يىاف

يىافك

كبُشة

يخىعطت

لهُهت

ق

اطاللاً

.1

شعىس بانحضٌ بذوٌ عبب واضح

O

O

O

O

O

.2

شعىس بأٌ انحُاة ال حغخحك انعُش

O

O

O

O

O

.3

لهك بذوٌ عبب واضح

O

O

O

O

O

.4

شعىس بانغعادة بصىسة عايت

O

O

O

O

O

.5

حمهب فٍ انحانت انًضاجُت

O

O

O

O

O

.6

شعىس بأٍَ الم لًُت يٍ االخشٍَ

O

O

O

O

O

.7

صعىبت انعىدة انً انُىو عُذ األعخُماظ نغبب يا

O

O

O

O

O

.1

صعىبت انبذء فٍ انُىو

O

O

O

O

O

.9

شعىس بانخىعك واألسهاق

O

O

O

O

O

.10

ضعف انشهُت نهطعاو

O

O

O

O

O

.11

شعىس بانمذسة عهً أداء يهايٍ عهً َحى جُذ بشكم عاو

O

O

O

O

O

.12

صعىبت االَغجاو يع االخشٍَ بغهىنت

O

O

O

O

O

.13

حاالث يٍ عشعت االَفعال وانغضب

O

O

O

O

O

.14

شعىس بأٍَ لادس عهً يىاجهت انًشكالث

O

O

O

O

O

.15

انشعىس بأٍَ عذَى االهًُت

O

O

O

O

O

.16

انشعىس بأَه ال َفهًٍُ أحذ

O

O

O

O

O

.17

شعىس بضعف انذافعُت عهً انبذء بأٌ عًم

O

O

O

O

O

.11

شعىس بانًخعت بانحذَذ يع االخشٍَ

O

O

O

O

O

.19

لهت االهخًاو بانًظهش انشخصٍ

O

O

O

O

O

.20

شعىس بفمذاٌ انثمت بانُفظ

O

O

O

O

O

.21

حانت يٍ االعخغشاق بانخفكُش لبم انُىو

O

O

O

O

O

.22

شعىس بانخىف يٍ االصابت بأيشاض غُش لابهت نهشفاء

O

O

O

O

O

.23

انشعىس بانخعب نًجشد انمُاو بأبغظ يجهىد

O

O

O

O

O

.24

شعىس بأٍَ لادس عهً احخار انمشاساث انًهًت فٍ حُاحٍ

O

O

O

O

O

.25

شعىس بأٌ االخشٍَ َشَذوٌ االعاءة نٍ

O

O

O

O

O

.26

حاالث يٍ انخجم يع األخشٍَ

O

O

O

O

O

.27

حاالث يٍ انُذو عهً انكثُش يٍ حصشفاحٍ

O

O

O

O

O

َُخابٍُ فٍ اِوَت االخُشة
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