
الخامس البحث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102 –ثانيالعدد ال -ثاني عشر المجلد ال ............................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 111 

 
والعاديين في كل من صورة ( 1)الفروق بين أطفال مرضى السكري نوع

 .الجسم والتوافق الشخصي واالجتماع
 

 *رياض نايل العامسي .د
 

 الملخص
 

( 1)  الفتتر ب  تتألط ال فتتاا ال بتتا ألط   تتر  ال تت  ر    تت  تعتتر  أجريتته هتتلد الة اهتت    تتة      
الرضا عط ص  ة الج م  الت افق الشخبي  االجت تاعي  فالت ع عتط : العاديألط في كل مط  ال فاا

 ت ثلته عألةت  الة اهت  فتي . معرف  الفر ب  ألط اللك    اإل اث مرضى ال  ر  في متغألرات الة اهت 
 فلتتت  تتتتتترا ه أع تتتتا هم ( 83) فتتتت     ( 86)؛   اقتتت  (1) فتتت ع يعتتتتا  ض متتتط متتتتر  ال تتتت ر( 86)

هة   تم اختألا هم مط  عض عألادات مرضى ال  ر  في مةية  دمشتق  ك تا اختتا  ( 11   13) ألط
 فت ع ( 86)الباحث عألةت  م اللت  ل تا فتي ال تط  الجتةس متط ال فتاا األتر ال بتا ألط   تر  ال ت ر

مقألاس الرضا عط :  اهتخةم الباحث للتحقق مط ذلك.   فل    غر  ال قا    في متغألرات الة اه 
 .كالألف   ألا للت افق الشخبي  االجت اعيص  ة الج ة   مقألاس  

 قتتتة أت تتترت  تتتتاة  الة اهتتت  أض أ فتتتاا مرضتتتى ال تتت ر  أقتتتل  ضتتتا عتتتط صتتت  ة أج تتتادهم   أض 
ت افق م الشخبي  االجت اعي كاض متة ألاع  ش ل داا مقا    م  ال فاا العاديألط  فالت ع عتط عتةم 

م   الت افتق رضتا عتط صت  ة الج ت ج د فر ب دال  إحباةألاع  ألط ذك    إ اث مرضتى ال ت ر  فتي ال
كا ته اإل تاث أكثتر   إذ  سألياط  ج د فر ب  ألة  ا في  عض ال قتالرام معلى الةف ي  االجت اعي  

   ألة ا كاض اللك   أكثتر ت افقتاع فتي (إح اس الطفل  قأل ته   ال  ا ات االجت اعأل )ت افقاع في كل مط
. عتط صت  ة الج تم ألةتات التفتاع ت االجت اعألت       عتة الرضتاالع قات في البألئ  ال حلأل  فقت    عة

 ختم الباحث د اهته  تقةيم مج  ع  مط الت صألات  ال قترحات لتح ألط الت افق  أ عادد ال ختلفت  
  .لةى هؤالت ال فاا

 
 
 
 
 .، سوريةجامعة دمشق، لية الرتبيةك *
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 :  دقمة امل -1

قككح تكككصق  ك ككم مككا اضمكك اض العاككوية علككة عوامككل ان عاليكككة يتو  إذيشكك ل ام ككل قالعحككل قتككصم       ككل، 
يكذا  .  قأخ ى بصنية؛ لذا فان عا ت ا ن ان مكا يكي إ ظ اكواي  بصنيكة، كنكا أن ككل  يكم في يولكوجي لكف محابكل ن  كي

 .  يو حمور الصراسة احلالية اليت  ت اقل م ض ال  ظ ي قعالقتف بالعوامل ال   ية قالشخ ية قا جتناعية
أتكص ا طكا ابات ام كنية ان م كة الكيت   كول العوامكل ال   كية  Diabetes Mellitus عكص مك ض ال ك ظ ي قي  

قيككذا انكك ض .     بككصقر موككل ا بصايككة ابهككابة بككف، أق ا   ككاقل احلالككة ان طككية لككصى ال  ككار قال ككيار علككة تككص سككوا 
: إبككك اييل قع ككك  )امتكككصاد ال ككك م اضرطكككية أهككك     ي كككت ج مكككا قجكككودت عتنكككو مكككا اغتنعكككات، أق إقلكككيل جيككك اا ب

مككا سكك ان العككا ، كنكا  شكك ل ا طككا ابات ال   ككية كككالحلق، ( ٪4) قهكل  ن كك ة ابهككابة بككف تكواي إذ(. 1111
لككككصى م طككككة ال كككك ظ ي ( ٪1،,5)قا كتئككككاا، قاطككككا ابات اضكككككل، قاطككككا اا  شككككوت هككككورم ام ككككص مككككا ن كككك تف 

(Kovacs, & Pollock, ,1995 .) مككا أنككف مككا اضمكك اض انع قفككة  ارأيككا ، فحككص أ ككارت م  نككة الكك  ل علككة ق
مكا ال كاا الكذيا ( ٪11-15)مليكون فك د يعكانون مكا مك ض ال ك  ي، قأن تكواي ( 151)ال حة العانية أن تكواي

كنككا أن عككصد (. ٪1-5)يحا ككون انككصن يعككانون مككا مكك ض ال كك  ي، بي نككا ن كك ة ابهككابة بككف ا اضريككا   حككصر بككن
 (. 5118،11رطوان، )م  5111مليون حبلول عام ( 551) العا  سيتااعح لي ل إى م طة ال   ي ا

قم ض ال  ظ ي نادر احلصق  ع ص اضط ال تصي ي الو دم، ق  يص ن  ة تصقثف بالتصريج تك  سكا ال لكوو، قيكو 
 ال وكور بعكص سكا ، قيحل تصقثكف تكول سكا ال الثكن، و يعكود إى(1)ما ي نة ب    اضط ال قان ايحن، أق ال وع 

ق شككم إت ككا يات ا اككاد العككاني لل كك   إى أن  .(5)اضربعككن فينككا ي ككنة ب كك   متوسككاي العنكك  أق ال ككوع 
٪ ا اضط ككال ق ككل سككا 1٪ سكك ويا  ق1ن كك ة ان ككابن اكك ض ال كك   ع ككص اضط ككال قالشكك اا  ت ايككص ب  كك ة 

 (.15، 5111علي،)الصراسة 
إى أن ( Weckback & Schoenberg, 2009)  كا  قسك وبم  كنا أ كارت دراسكات عكصم، كصراسكة قي

ج ككككنيا ، قن  ككككيا ، )خمتلككككح جوانككككا  خ ككككية الا ككككل  انكككك ض ال كككك  ي لككككصى اضط ككككال قانكككك ايحن  كككك ثما  ك ككككما  
قاطككا ابات ن  ككية، كنشككاع  ااككو ، قا كتئككاا،  كنككا  ككإدي إى  ككصيور ا الحككصرم الل  يككة،(. قاجتناعيككا ، قعحليككا  

إخل، فاكال  عكا الاكيول ال   كية قال ي يولوجيكة ال ا كة ... ، ق حلا ان ا ، ق ويل انك ض، قاحل اسكية ان  طكةقالع  ية
حككص ي ككون أاوككا الاككي  اليككومي انتن ككل ا تحككا اضن ككولن، ف. بشكك ل يككومي( تحككا اضن ككولن)عككا عنليككة 

تحاليككل ب ككك ة دقريكككة، قالل كككو  ، قزيكككارم معنكككل ال(ال كك  يات)قاحل مككان الكككصا ل مكككا بعككب اضككككالت ا   كككة 
 عكود للا يا انعاجل بن احلن قاآلخ ، بابطافة للايول ا ن عالية قانادية الكيت يتعك ض  كا الوالكصان قالكيت 

 ,Brend) فحكص أقطك  ب نكص(.  11، 5111انكمز،) سكل ا  علكة الا كل، ق  ك ا لكف ال  كم مكا اآل م ال   كية

ا ناككوا  الككذاا، قااككو  مككا انصرسككة، : أط ككال م طككة ال كك  ي   لكك  اأن ا طككا ابات ال   ككية لككصى  (1993
قا ككك قا م وكككا، قااكككو  مكككا أمكككاكا العنكككل، قمشككك الت مكككو الككك مال ، قال كككصاع ال   كككي ال ي يولكككوجة، قاضقجككككاع 

  .دقيةانتظ ل با لو، قالوساقا، قان ا  ا كتئايب، قانيول ا نتحارية، قسو  استخصام اض ام صية، قال لو 
 ة   طا  ط قريا  لل حة ال   ية لل  د ضهنا   ال  ما أ  ال التوافق ال  يب بن كككككككككككككككة ام صيكككككككككككان  ال ح  كظا قن 
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مككو . الواككا ح ام ككنية انختل ككة، فنككا الا يعككي أن يتكك ث  كككل م ونككا بككاآلخ  ق سككينا لككصى أط ككال م طككة ال كك  ي
قاكا أن ام كل قالعحكل قتكصم . ات قالتيكمات ا ياكة بكال  د قابت كاا اببكايب بال شكالالحصرم علة مواجوة ال كعوب

أن دقر العامككككل ال   ككككي يتن ككككل ا سكككك عة (  ,11:118)مت املكككة     ككككا ال  ككككل بي ونككككا، فحككككص أقطكككك  ت ككككن 
ا قكصرم انك يب علكة ا هابة بان ض لصى اضط ال الذيا لصيول اسكتعصاد قراثكي لاهكابة، ق كصد العامكل ال   كي أياك

ا سككت ابة للعككال  ع ككص بككص   شككخيع انكك ض قالعككال  فوجككود عوامككل ن  ككية يحلككل مككا ا سككت ابة للعككال ، قيايككل 
قيككذا مككا . فككرتم ال حككا  ا ان تشكك ي تكك  ي كك   انكك يب قككادرا  علككة الككتح ل بككان ض قاحلككص مككا خاور ككف قماككاع ا ف

ت شككا  ال كك ق  بككن أط ككال مكك ض ال كك ظ ي قالعككادين ا بعككب   ككعة الصراسككة احلاليككة إى  إاوككارت مككا خككالل اس
 .اموانا ال   ية قالشخ ية، ك ورم ام ص قالتوافق الشخ ي قا جتناعي

 :ةشكل  المراس  -2

فحكص أقطكح  . م ض ال  ظ ي قاتٌص ما أخاك  انشك الت ال كحية الكيت  واجكف سك ان العكا  ا الوقك  احلكاي
مكا عنكوع ( ٪1,5)أن معكصل انتشكار مك ض ال ك ظ ي ا ال ويك  يكو (5111) امدراسة هحة اضس م االي ية لع

قا ابمكككارات الع بيكككة يوجكككص ( ٪54)  إى( 5114) سككك ة، قا ال كككعودية قهكككل  ن ككك تف عكككام( 11)ال ككك ان فكككو  
أمككككا ا . (5111:انككككمز)سكككك ة يعككككانون مككككا مكككك ض ال كككك   ( 11)طال ككككا  دقن سككككا ( 111) طالككككا قاتككككص مككككا بككككن

بك هنل يعكانون مكا مك ض ال ك   مكا  ط كل(  11111) نتحصم اضم ي ية علة س يل ان ال ي شخع س ويا  الو يات ا
 Hattersley,et))سككك ة ( 11كككك 15)مكككا اضط كككال الكككذيا  كككرتاق  أعنكككاريل بكككن  (٪,) ، قب  ككك ة قكككصريا(1)نكككوع 

al,2009.  نكك ايحن ان ككابن اكك ض ال كك   كنككا  شككم  حككاري  ال عايككة ال ككحية ا أم ي ككا إى   ايككص أعككصاد اضط ككال قا
 Rosenbloom, et al)سك ة ( 41)، قيو م ض ي    إليف عادم أنكف ي كيا اض كخاو فكو  سكا (5) ما ال وع

,2009.) 
قم كذ بصايككة ا يتنكام العلنككي ركذا انكك ض، دار جككصل بكن ال ككات ن تكول ط يعككة العالقكة بككن انشكك الت 

. الشخ ككي قا جتنككاعي قهككورم ام كص ق ميككا قمكك ض ال كك  يال   كية قا جتناعيككة قام ككصية، ككالتوافق 
يعانون ى م يب ال   ي ق مت ما الذيا  لص( ذك ، أن ة) قيل ختتلح يذت انش الت باختال  ام س

يذا ان ض؟ ما ي ا او  ا ايان متعارطان تول يذت ان  لة؛ فا  ات اضقل يشكم إى عكصم قجكود فك ق  
: ككككككل مككككككاقكككككص أ ككككككارت دراسكككككة  ق ن ا انشككككك الت ال   ككككككية قالشخ كككككية؛ بكككككن م طكككككة ال كككككك  ي قالعكككككادي

أن اضط ككال إى  (Parrett, 2007)؛ قباريكك  (Pinar, 2005)؛ بي ككار(Dabelea et al, 2007)دابككيال
ان ككابن اكك ض ال كك  ي   أتل كككون ك ككما  عككا اضط كككال العككادين ا  حككصي  الكككذات قالحككصرم علككة الكككتح ل 

إى أن مكككك ض ال كككك   لككككصى اضط ككككال قانتوكككك   لككككا الصراسككككات . ضدا  ا جتنككككاعيقاضعكككك اض ال ككككلوكية قا
بي نككا أكككص ا  ككات . يككإدي بالاكك قرم إى اطككا اا ا التوافككق ال   ككي قا جتنككاعي ق شككوت هككورم ام ككص 

قإجكككككككل  (Porter,2004)قبكككككككور  : ككككككككل مكككككككافحكككككككص أ كككككككارت دراسكككككككة  . ال كككككككام قجكككككككود م كككككككل يكككككككذت العالقكككككككة
Edggle,1999))  نقجاك  و (Jacobson,1997 )أن اضط ال إى  (1184) أبو ال يل( 11,1)قج اي

أتل كككون ك كككما  عكككا اضط كككال العكككادين ا  حكككصي  الكككذات قالحكككصرم علكككة ( 1)ان كككابن اككك ض ال ككك ظ ي نكككوع 
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فوكككإ   يعكككانون الحلكككق . الكككتح ل، فاكككال  عكككا مشككك الت سكككلوكية قج كككصية، قنحكككع ا اضدا  ا جتنكككاعي
قأن سو  التوافق قاطا اا هورم ام ل قص يإدي إى  م ال   ية، قا ناوا  ا جتناعي،ا جتناعي قالوتص

أياككا  إى أن مكك ض ال كك  ي ق سككينا قع ككص ( Reza,2005)قأ ككارت دراسككة ريكك ا .   ككاقل انشكك لة لككصيول
اضط ككككال قانككككك ايحن قكككككص يكككككإدي إى بعكككككب اطكككككا ابات سككككو  التوافكككككق علكككككة ان كككككتوى ال   كككككي قالشخ كككككي 

نككاعي قام ككصي، بككل قككص يعوقككف عككا أدا  مونا ككف ا جتناعيككة قبعلككف أك كك  قلحككا  قاكتئابككا  محارنككة مككو قا جت
إى أن أثكك  (  Atabek et al ,2006)دراسككة ا  يككا قنخكك قن  كنككا أ ككارت. أق انككف مككا عنكك ت قج  ككف

انتشكككار مككك ض العوامكككل ال   كككية ا مككك ض ال ككك    كككإدي دقرا  مونكككا  ا زيكككادم ن ككك ة املوككككوز ا الكككصم، قأن 
ال   ي   يحت   علة ج س دقن نخ  أقعن  حمصد، قل ا ا ختال  ا درجة ا ست ابة قالتعايش مو 

أ كارت إى أن م طكة ال ك  ي لكصى  (Rubin, 1998,181)انك ض، قلكيس لا يعكة انك ض؛ فصراسكة رقبكن
 جتناعيكة بصرجكة أككن مكا الذكور لصيول الحصرم علة التعايش مو انك ض مكا ال اتيكة ال كلوكية قال   كية قا

 . ابنا 
قب جككوع ال اتكك  إى الصراسككات ال ككورية قالع بيككة،   بككص دراسككة قاتككصم ا تككصقد علنككف   اقلكك  يككذت ال ئككة مككا 

هكككككورم ام كككككص قالتوافكككككق الشخ كككككي : مكككككا تيككككك  متيما كككككا( 1)اضط كككككال الكككككذيا يعكككككانون مكككككا مككككك ض ال ككككك   نكككككوع 
عكككالقم علكككة ال شكككح عكككا ال ككك ق  بكككن الكككذكور ! يكككة علكككة تيكككام الا كككلقا جتنكككاعي، مكككو مكككا  كككذت انتيكككمات مكككا أا

. قابنا ، قبن م ض ال   ي قالعادين ا يذت انتيمات اليت     ل الصراسكات ال كابحة إى نتي كة قاطعكة بشك هنا
ذلكا  قب كا   علكة. لذلا جا ت يكذت الصراسكة لتحكصم مكادم عنليكة قكص  وكص الا يكق ضحبكا  م كتح لية ا يكذا امانكا

 : صد ال ات  مش لة دراستف ا الت اؤل ال  يس التاي
قالعكادين ا ككل مكا ال طكا عكا هكورم ام كل ( 1)يل ي ا  فك ق  جوي يكة بكن اضط كال ان كابن بال ك   نكوع 

قالتوافق الشخ ي قا جتناعي؟ قيل ختتلح يذت انتيمات لصى كل مكا الكذكور قابنكا  ان كابن اك ض ال ك  ي 
 ؟ (1) نوع
 :أهمي  المراس  -3

   و أاية الصراسة احلالية ما انتشكار مك ض ال ك ظ ي ا عتنعكات العكا  أسكو ق سكينا لكصى اضط كال، 
قذلا ضس اا قراثية في يولوجية ما جوة، قبيئية م ت  ة ما جوة أخ ى، نتي ة  للعادات اليذا ية اااطئة 

 ض مككككا نثككككار سككككل ية علككككة التوافككككق الشخ كككككي قمككككا يرتكككككف يككككذا انكككك. أق التعكككك ض لاككككيول ن  ككككية  ككككصيصم
 :ية ق  ا  وطي  يذت اضاية ا ال حال اآل. قا جتناعي قام ني للا ل

ي عكككص أتكككص ( 1) ط يعكككة انوطكككوع قالعيظ كككة ان كككتوصفة؛ فاضط كككال الكككذيا يعكككانون مكككا مككك ض ال ككك   نكككوع -8-1
. اضط ككككككال انتككككككصرجن ا انشككككككي قال طككككككواضمكككككك اض الوبا يككككككة ان م ككككككة الككككككيت   ككككككيا اضط ككككككال ا أي سككككككا، قياككككككال 

كنككككككا يعككككككام أك كككككك  . مليككككككون تالككككككة قفككككككام  تعلككككككق م ا كككككك م اكككككك ض ال كككككك  ي( 4)فابت ككككككا يات العانيككككككة  إكككككككص أن 
ما ال   ي، قأن أك   ما ن كح اضط كال ( 1)س ة ما ال وع ( 11)ط ل ا العا  ا  عن  ( 111.111)ما

سكككككككك ة مككككككككا ابهككككككككابة  ( 11)اجتناعيككككككككة قهككككككككحية خككككككككالل ان ككككككككابن بال كككككككك  ي يتع طككككككككون نشكككككككك الت ن  ككككككككية ق 
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قجود عالقة ار  اطية بن م ض ال    قبكن اوكور تكا ت ( 1181) عليققص أقطح  دراسة  (.1118يالل،)
ككالحلق قا كتئكاا قسكو  التوافكق ال   كي قاطكا اا هكورم ام كص، ( 1)ن  ية م ات ة أق  اليكة نك ض ال ك   نكوع 

 .عصقامقاطا ابات اضكل، قال لو  ال
 . ياا الصراسات ال ابحة ا ال يئة ا لية لصى أط ال م طة ال   ي ا تصقد علل ال ات  -8-2
ما      ع ف الصراسة احلالية ما نتا ج قص ي اعص اآلبكا  قانك بن علكة  كوعيتول تكول اسكتخصام أسكاليا  -8-8

حليكككل مككا ماككاع ا ف مكككا جوككة، قاحيككق  وافكككق ال عايككة ال ككحية قال   ككية ان اسككك ة  ككذت ال ئككة مكككا اضط ككال رككص  الت
 .أفال   ن  بف قصرا ل قإم انيا ل ما جوة ثانية

 :أهماف المراس  -4

 : يةلصراسة إى احيق اضيصا  اآل  عة ا
قاضط ككال العككادين ا ال طككا عككا هككورم ( 1)مع فككة ال كك ق  بككن اضط ككال ان ككابن اكك ض ال كك  ي نككوع -1-1

 . أج اديل
ال العكادين ا التوافكق الشخ ككي قاضط كك( 1) ك ق  بككن اضط كال ان كابن اكك ض ال ك  ي نكوعمع فكة ال -1-2

 .ا جتناعيق 
قال طككا عككا ( 1)مع فككة ال كك ق  بككن الككذكور قابنككا  مككا اضط ككال ان ككابن اكك ض ال كك  ي مككا نككوع  -1-8

 . هورم أج اديل ق وافحول الشخ ي قا جتناعي
 :ةصطلحات المراس  -5

مك ض  (Johnson ,1988,8-31) يعك   جون كون Diabetes Mellitus: سركض  ةرض  ال  -5-1
خلكككل ا ن ككك ة املوككككوز داخكككل ج كككل ابن كككان، قي كككون سككك ا ذلكككا يكككو نحكككع إفككك از " ال ككك  ي ب نكككف ع كككارم عكككا

اضن ككككولن مككككا ال    يككككاا، أق انعككككصام إفكككك ازت، أق نحككككع فعاليتككككف، لككككا ي كككك ا زيككككادم ن كككك ة ال كككك   ا الككككصم، قبالتككككاي 
 ".ا ا عنلية التن يل اليذا ي لل  بوييصرات قالنق ي ات قالصيوناطا ا

قيظعكككك ظ  يككككإ   اضط ككككال إج ا يككككا  بكككك هنل اضط ككككال الككككذيا يعككككانون مككككا مكككك ض ال كككك  ي انعتنككككص علككككة اضن ككككولن 
Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)  سكك ة، ( 14ك 11)  الككذيا  ككرتاق  أعنككاريل بككن

 .لصيول( 1)لعيادم ال   ية ضخذ تحا اضن ولن نعامة م ض ال   ي نوع قانرتددقن علة ا
قردت  ع ي ات ل كورم ام كص اعكام خمتل كة، قر كل يكذا الت كايا ا :  Body image  صورة اجلسم -5-2

فحككككص ع فوككككا  ككككيلصر .  ع يككككح هككككورم ام ككككص، إ  أهنككككا   ككككك  علككككة بعككككب ال حككككال ال  ي ككككة ا  ع يككككح هككككورم ام ككككص
Schilder  ب هنككا  عككل  كك ل ام ككل كنككا نت ككورت ا أذيان ككا، قالا يحككة الككيت ي ككصق رككا ام ككص ضن  كك ا قالعنليككة الككيت

هككورم ذي يككة ن وهنككا عككا " ب هنككا" :فع فوككا( 1181)أمككا جككاب  قك ككاا (. Pryor1996,13-18)خننيككا كوتككصم ليكك م
. قا ايا  كككا هكككو يكككذت اا كككا ع( ا  ام كككلإدر )أج ككام ا ك كككل اكككا فيوكككا اا كككا ع ال ي يحيكككة قاا كككا ع الواي يكككة 
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 "فاكال  عككا أن هكورم ام ككل    كو لككصي ا مكا م ككادر  كعورية ق   ككعورية ق  كل م ونككا  أساسكيا  ا م ووم ككا عكا ذقا  ككا
 (.548، 1181: جاب  قك اا)

ورم ام كل ب هنا الصرجة اليت   ل عليوا ان حوو ع كص  ا يكق محيكاا هك: قيع   ال ات  هورم ام ل إج ا يا  
 .قالذي يت اقل ال عص الذاا قا جتناعي

( English & English , 1961.45)يعك   مع كل اشلكش اشلكش Adjustment:   التوافر   -5-3
ب نككف عنليككة (:" 51: 11,8) بي نككا يع فككف زيكك ان. تالككة مككا العالقككات ان  كك نة بككن ال كك د قبككن ال يئككة: التوافككق ب نككف

 .ال لو  قال يئة الا يعية قا جتناعية بالتييم قالتعصيل ت   ص   وازن بن ال  د قبيئتفدي امي ية م تن م،  ت اقل 
ب نككف الصرجككة ال ليككة الككيت   ككل عليوككا الا ككل الككذي يعككام مككا : قيك َعكك ظ  التوافككق الشخ ككي قا جتنككاعي إج ا يككا  

الشخ كي قا جتنكاعي ب بعاداكا  م ض ال ك   مكا جك ا   ا يكق محيكاا كالي ورنيكا ل ط كال، قالكذي يتاكنا التوافكق
 .انتعصدم
 :فضضيات المراس  -6

 :ي وو ال ات  ف طيات الصراسة علة ال حو اآلا
قمتوسكك  ( 1) وجككص فكك ق  دالككة إت ككا يا  بككن متوسكك  درجككات اضط ككال ان ككابن بككصا  ال كك   نككوع  -1- 8

 .ا ال طا عا هورم ام ل( العادين) درجات اضط ال  م ان ابن
قمتوسككك  ( 1) وجكككص فككك ق  دالكككة إت كككا يا  بكككن متوسككك  درجكككات اضط كككال ان كككابن بكككصا  ال ككك   نكككوع  -8-2

 .ا جتناعي/ درجات اضط ال العادين ا التوافق ال   ي
ا ( 1) وجككص فكك ق  دالككة إت ككا يا  بككن متوسكك  درجككات الككذكور قابنككا  ان ككابن اكك ض ال كك   نككوع  -8-8

 .ال طا عا هورم ام ل
ا (  1)وجكص فك ق  دالكة إت كا يا  بكن متوسك  درجكات الكذكور قابنكا  ان كابن اك ض ال ك   نكوع   -8-1

 .التوافق الشخ ي قا جتناعي
 :المراسات السابدق  -7

 :قأيل الصراسات اليت   اقل  م ض ال  ظ ي ع ص اضط ال قعالقتف اتيمات الصراسة احلالية
 :المراسات العضبي  -7-1

( 111)قالككيت  ككص  إى مع فككة العالقككة بككن ان ككانصم ا جتناعيككة قجككودم احليككام لككصى ( 5111)دراسككة سككلينان 
سكك ة، قذلككا باسككتخصام ( 51ككك 11)مككا انكك ايحن الككذيا يعككانون مككا مكك ض ال كك  ي، قالككيت   اقتكك  أعنككاريل بككن 

قابنكككا  ا إدرا   قأاوككك ت ال تكككا ج قجكككود فككك ق  بكككن الكككذكور. محيكككاا ان كككانصم ا جتناعيكككة قمحيكككاا جكككودم احليكككام
 .ان انصم ا جتناعية ما اضهصقا ، قمال  يذت ال  ق  ل احل ابنا 

تككككول اا ككككا ع ا جتناعيككككة قال   ككككية ل ط ككككال ( Moussa,et al,2005) قا دراسككككة موسككككة قنخكككك قن
اق  مككككا اضط ككككال الككككذيا  ككككرت ( 141)قانكككك ايحن ان ككككابن اكككك ض ال كككك  ي بصقلككككة ال ويكككك ، قككككام ال ككككات ون بصراسككككة 
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اسككككتخصم ال ككككات ون محيككككاا الشككككصم ال   ككككية  إذمككككا اضط ككككال اضهككككحا ، ( 411)سكككك ة، ق( 18ككككك 1)أعنككككاريل بككككن 
قأاوككك ت ال تكككا ج قجكككود فككك ق  جوي يكككة بكككن .  قمحكككابالت مكككو اضط كككال قأقليكككا  أمكككوريل، قمحيكككاا الحلكككق قا كتئكككاا

  ككككي قالحلككككق قا كتئككككاا قالييككككاا عككككا اضط ككككال ال كككك  ين قاضهككككحا  ا اموانككككا ا جتناعيككككة قسككككو  التوافككككق ال 
 .انصرسة

ال نككككو ام ككككني قال   ككككي قا جتنككككاعي  ادراسككككة تككككول  كككك ثم مكككك ض ال كككك  ي ( 5111) قكنككككا أجكككك ى امنككككل
ط كل ( ,15)ق  ونك  العي كة مكا . س ة، قعالقة ذلكا بك عب انتيكمات الص ي افيكة( 15)ل ط ال ان ابن ا سا 

قأاوككك ت . ص  انحكككابالت الشخ كككية، قاسكككت يانا  يتاكككنا متيكككمات الصراسكككةقط لكككة، ققكككص اسكككتخصم لتححيكككق يكككذت ا ككك
ال تككا ج أن اضط ككال ال كك  ين يعككانون مككا هككعوبات ا الت يككح الشخ ككي قا جتنككاعي، قأن موككارا ل ا جتناعيككة 

 . ق خارجواا التواهل مو اآلخ يا  علول  م قادريا علة إقامة عالقات طي ة مو أق اهنل اضسويا  ا انصرسة أ
 :المراسات األجنبي  -7-2

دراسككة للتححككق مككا العالقككة بككن ال طككا عككا هككورم ( Urvashi and Smith,2010)يورفا ككي قمسيكك أجكك ى 
( 111)  ونك  العي كة مكا . سك ة( 18كك 1) ام ل قم ض ال   ي لصى ان ايحن الذيا  رتاق  أعناريل ال م يكة بكن

محياا ال طا عكا ام كل، فاكال  عكا معكايم التحكول انتعلحكة ب كورم ام كل ا م ايحا  قم ايحة، قاستخصم  ذا الي ض 
ما ابنا  ان ابات ا ض ال ك  ي لكصيوا رفكب ل كورم أج كاموا ( ٪1,)قأاو ت ال تا ج أن. اغتنو اضم ي ي

 .ما الذكور، قأن ابنا  لصيوا معانام ا التوافق ال   ي قا جتناعي أك   ما الذكور( ٪11)محابل
( 11)ط كال ، ق( 14) ط كال ، بواقكو( 1,)علة ( Kakleasa,2009)  بي نا أ ارت نتا ج الصراسة اليت أج ايا

أك كك  ( 1)ط لكة، قباسككتخصام محيكاا الشخ ككية، قالحلكق قا كتئككاا، إى أن انك ايحن ان ككابن اك ض ال كك  ي نكوع 
، ق صيور احلالة ال كحية، فاكال  عكا اطكا ابات ع طة ل م اض ال   ية، كالحلق قا كتئاا، قعصم ا مت ال للعال 

 .اضكل قسو  التوافق ال   ي قا جتناعي
دراسكة تكول العالقكة بككن الت يكح ال   كي ل ط كال ان ككابن  Nobuo, et al, 2007))قأجك ى نوبكو قرفاقكف 

الككذيا  ط ككال  يعككام مككا مكك ض ال كك  ي قأ ككحا ول( 41)بال كك  ي قأ ككحا ول، قذلككا مككا خككالل عي ككة م ونككة مككا 
  ط كككال ، ركككص   عككك ظ ( 11)مكككو عنوعكككة محارنكككة مكككا اضط كككال اضسكككويا  عكككصديا( 11ك  1) كككرتاق  أعنكككاريل بكككن 

قأاوكك ت ال تككا ج . قيككاا انشكك الت ال ككلوكية لككصيول انشكك الت ال ككلوكية داخككل قخككار  انصرسككة، قذلككا مككا خككالل
ال قالعصقانيككة، قهككعوبة ا التوافككق ال   ككي أن اضط ككال ال كك  ين يعككانون مككا أعكك اض الوسككواا الحوكك ي قفكك ل ال شكك

 . قا جتناعي، قطع ا  ا اضدا  انصرسي، قاطا ابا  ا ال لو  محارنة ب  حا ول
دراسكة نع فكة انتيكمات الشخ كية قالتوافكق ا جتنكاعي ( Humlede et al, 2006) قأجك ى اولكصي قنخك قن

م ياككككا    اقتكككك  ( 14)ق  ونكككك  العي ككككة مككككا (. 1) ككككوع ا ال كككك وات الكككك ال  اضقى مككككا ابهككككابة اكككك ض ال كككك   ي
. سككك ة، تيككك  اسكككتخصم ال كككات ون محكككاييس فحكككع احلالكككة العحليكككة، ق حكككول الوطكككو ا جتنكككاعي( ,1 -4)أعنكككاريل 

قأاو ت ال تا ج عصم قجود ف ق  ا احلالة العحلية ن ض ال   ي ا ال صاية، بي نا زادت اضعك اض العصقانيكة، قالحلكق 
 .ال حة ام صية، قسو ا  ا التوافق ا جتناعيان طي تول 
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قتكول العالقككة بككن اطككا ابات اضكككل قهككورم ام ككل لككصى عي كة مككا انكك ايحن الككذيا يعككانون مككا مكك ض ال كك  ي 
م ايحككا  مككا انككرتدديا علككة عيككادات م طككة ال كك   ا ( 41)دراسككة لككصى ( Pinar,2005) ، أجكك ى بي ككار(1) نككوع

ضهككحا  كن نوعككة م ككاا م، ققككص اسككتخصم ال اتكك  محيككاا اطككا اا اضكككل، قمحيككاا م ايحككا  مككا ا( 11)  كيككا، ق
قأاوك ت ال تككا ج أن انك ايحن ان كابن اكك ض ال ك   يعكانون مكا اطككا اا ا اضككل، كنكا أن هككورم . هكورم ام كل

 كنكككا أاوككك ت الصراسكككة أن أط كككال مككك ض ال ككك  ي. ام كككل لكككصيول مشكككوية نتي كككة لتككك ثمات انككك ض علكككة أج كككامول
 .يعانون ما سو  الت يح ا جتناعي محارنة بالعادين

تككول العالقككة بككن ا طككا ابات ال   ككية لككصى الشكك اا ( Mortality,2005) قأ ككارت دراسككة قككام رككا مككور لييت
ط كككال ، قعنوعكككة لاثلكككة مكككا ( 15)، قذلكككا مكككا خكككالل عي كككة م ونكككة مكككا (1)قاضط كككال قمككك ض ال ككك   مكككا ال كككوع

باسكككككتخصام محيكككككاا التوافكككككق ا جتنكككككاعي، قمحيكككككاا الحلكككككق انعكككككصل ل ط كككككال، قمحيكككككاا اضط كككككال اضسكككككويا ، قذلكككككا 
قأ كارت ال تككا ج إى أن اضط كال الككذيا يعككانون   .ا كتئكاا، قال ككلو  العكصقام  ككات الك مال  قمحيككاا الوتكصم ال   ككية

كتئابكا  ققلحكا  قع لكة محارنكة أك   عصقانية، قاخن اطا  ا م توى الكصعل مكا اضقك ان، قأك ك  ا ( 1) ما م ض ال    نوع
   .باضط ال  م ان ابن بال   ي

رككص   (Enzlin, Mathieu  & Tenaere, 2002)ق  اقلكك  الصراسككة الككيت أج ايككا إنكك لن، مككاثيو ق ي ككم 
م ياككا  سكك  يا  ن كك ول ( 581)عككا ال كك ق  بككن ام  ككن فينككا يتعلككق بكالت يح ال   ككي قا جتنككاعي لككصى  ال شكح
اسككتخصم  ال كككات ون اخت ككار الت يككح قا كتئكككاا، قأاوكك ت ال تكككا ج أن  إذن ككك ول اآلخكك  مككا ابنكككا ، ذكور ق مككا الكك

 .الذكور يعانون ما سو  التوافق محارنة مو ابنا  قأن ابنا  أك   اكتئابا  ما الذكور
دراسكة تككول أط ككال مك ض ال كك  ي، بلكك  عككصديل ( Gilbert et al, 1989) ققكام أجكك ى جلككنت، قنخك قن

مكككا سككك ة، ( 18-11)م ايحككا  يعكككانون مككا مككك ض ال ككك ظ ي انعتنككص علكككة اضن ككولن،   اقتككك  أعنكككاريل بككن  (11)
م ايحككا  لككا   ي عككانون مككا مكك ض ال كك ظ  إى ( 18)الككذيا ماككة علككة إهككابتول بككان ض سكك ة قاتككصم علككة اضقككل، ق

اسكة أن انك ايحن الكذيا  اكعح سكيا  ل قأاوك ت الصر . ثالثة عوامل خمنية م  مم للتكو  ، فاكال  عكا  كوافحول ال   كي
  كابن بال ك ظ ي 

علة م ض ال  ظ  أاو قا ار  اعا  قاطحا  ا طك بات الحلكا طيلكة فكرتم الصراسكة محارنكة بكان ايحن ان
الككككذيا ي  ككككيا قن علككككة انكككك ض بشكككك لت جيككككص قكككككذلا اضهككككحا ،   ككككن أهنككككل يعككككانون مككككا سككككو  التوافككككق الشخ ككككي 

 .قخارجفقا جتناعي داخل ان  ل 
 :التعلي  على المراسات السابدق  -7-3

بعص استع اض ال ات  ضيل الصراسات انتعلحة ا ض ال   ي لصى اضط ال، يتاك  أن مع كل يكذت الصراسكات 
 Urvashi and)) دراسكككة:   اقلككك  متيكككمات مت اي كككة عكككا متيكككمات الصراسكككة احلاليكككة، ف نكككة دراسكككتان فحككك  اكككا

Smith,2010  قدراسككة ( (Pinar,2005 اقلتككا هككورم ام ككل ع ككص أط ككال ال كك  ي، قيككذا انتيككم يعككص إطككافة  
أمكككككا انتيكككككم اآلخككككك  قيكككككو التوافكككككق الشخ كككككي . جصيكككككصم ضحبكككككا  مككككك ض ال ككككك  ي لكككككصى اضط كككككال ا ال يئكككككة ا ليكككككة

ككككذلا   وعككك  العي ككككات . قا جتنكككاعي، فحكككص أ كككارت إليكككف مع كككل الصراسكككات ال ككككابحة كنتيكككم موكككل مكككا متيما كككا
، ككككذلا ق  اي ككك  اضدقات (141كككك41) صمة ا الصراسكككات ال كككابحة مكككا تيككك  العكككصد قامككك س، فوكككي حبكككصقدان ككتخ
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ان تخصمة ا الصراسات ال ابحة، ف عاوا استخصم محياا الحلكق ، قالاكيول، قجكودم احليكام قان كانصم ا جتناعيكة، 
ا ج فحكككص جكككا ت نتكككا ج الصراسكككات قمكككا تيككك  ال تككك. قبعاكككوا اآلخككك  اسكككتخصم محيكككاا التوافكككق، قالتحكككول ا جتنكككاعي

 Urvashi: قما انالتظ لتلا الصراسات أن أ ل وا كان  أج  ية، م ل دراسة كل ما. ال ابحة قفق ما خ اظ   ا

and Smith,2010) Nadeau and Missi,1994)ققلكككة ا الصراسكككات الع بيكككة، Mussa, 2005)) ،
ا مكككا يعاككككي اضايكككة  كككذت الصراسككككة ا   اق كككا للتوافككككق ، فينكككا  ابكككك  عكككا الصراسكككات ا ليككككة، قيكككذ(5118) سكككلينان

ققككص اسككت اد ال اتكك  مككا يككذت الصراسككات ا هككيا ة ال  طككيات، قاختيككار . الشخ ككي قا جتنككاعي قهككورم ام ككص
 .العي ة، قم اقشة ق   م لل تا ج اليت  وهل إليوا

 :اإلطار النظض  -8
 :Diabetes Mellitus :ةض  السكض  -8-1

 ظ  ما أقكصم اضمك اض الكيت ع فوكا ابن كان، فحكص ع فتكف احلاكارات ال  عونيكة كنكا ع فتكف احلاكارات ي عص م ض ال 
سكك ة  إكككص  5111فنخلظ ككات أقرا  الككندي الككيت كت وككا قككصما  ان كك ين م ككذ هككو . اب  يحيككة قاآل ككورية قال ابليككة أياككا  

ال ككي ية الحص ككة، ققرد فيوككا أن ان كككاا  كنككا ذك  ككف أقرا  كون و ككيوا. معكك فتول بككان ض، قب ي يككة عالجككف كككذلا
رككذا الككصا      قيككف ميككات أهنككار ال ككن كلوككا، بي نككا ذككك  اب  يككق أياككا    ابككة أعكك اض يككذا انكك ض، تيكك  قهكك وت ب نككف 

أمكككككا م وككككوم يكككككذا انككككك ض ف كككككا  مكككككا  (. 5111امنكككككل،)قخ قجونكككككا ب  كككك م مكككككو ال كككككول "اللحكككككل"ق"الشكككككحل"ذقبككككان 
، قيكذت إ كارم إى إدرار كنيكات "الع كل" Mellitus،  عكل "  يك   كي  مكا"لكيت  عكل بالال ي يكة ا  Diabetesكلنكة

كنككا أطلككق علنككا  الحكك ن ال ككابو عشكك  علككة يككذا (. 1,4: 1184انخلككالا،)مككا ال ككول احللككو مككا ج ككل ابن ككان 
 كنيكات ن ك ا  إى مكا ي كيا انك يب مكا ك ك م  كم ط يعيكة ا (The Pissing Evil)"  كياان ال كول"انك ض اسكل 

 (.1181: أبو خاوم، قالح يني)ال ول 
قمك ض ال ك ظ ي يعكص مكا أ كو  أمك اض اليكصد ال كنا  فوكو اطكا اا ا عنليكيت يكصم ال  بوييكصرات قب ا وكا لككا 
 يت  ا ا ار  اع  م م اسا لل لوكوز، إما ب  ا نحع مالق ا إف از اضن كولن أق اخن كاض  ك ثمت ال يولكوجي أق

  انكك ض ع ككصما ي اككل  كك ثم اضن كولن علككة ال كك   بتكك ثم اضج ككام اناككادم ل ن ككولن ا الككصم، كليونكا، أق قككص ي شكك
قمككككا و   يككككص ن كككك ة ال كككك   ا الككككصم، أق ي شكككك  انكككك ض ب عككككل إفكككك از ي مككككون ال مقك ككككن، أق ي مككككون ال نككككو ا اليككككصم 

 ككورم جكك ر  ش يككان  لككا يككإدي إى ي ككول ال خاميككة، أق ي مونككات قشكك م اضدري ككالن، قيكك داد إفكك از اضن ككولن ا تالككة 
قاموككاز الع ككيب ق سككينا انككيف يعتنككص ا ققككودت ق ذا ككف علككة ن كك ف  Hypoglycemiaسكك يو ا ن كك ة ال كك   للككصم 

 (.141 ،1185ع ا ة، )ال    ا الصم 
 :ان، اان ض ال   ، قأاوا نوعان ر ي  عصمأنواع  ققص اص  العلنا  عا

قيكذا   Insulin dependent diabetes Mellitus ال ك  ي انعتنكص علكة اضن كولنقيعك   ب: ال وع اضقل
ال وع  ص  نتي ة ع ك  ال    يكاا عكا إنتكا  اضن كولن الكالزم لت  كيل عنليكة أيكب املوككوز، قيعكص يكذا ال كوع أك ك  

ت انتكك خ م مككا  ككيوعا  لككصى اضط ككال قهككيار ال ككا، قمككو ذلككا فحككص لككوتظ  زيككادم ا ن ككا يككذت انكك ض ا ال كك وا
 .عن  ابن ان
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 Insulin undependent diabetes)قيعككك   بال ككك  ي  كككم انعتنكككص علكككة اضن كككولن :الةتتت   الثتتتا ي

Mellitus)  ق ككص  نتي ككة لعككصم اسككت ابة خاليككا ام ككل ل اعليككة اضن ككولن ان ككتج بواسككاة ال    يككاا، قيعككص يككذا
علككة ال كك  ي ا العككا ، كنككا ي ككيا يككذا ال ككوع ال ككالين،  مككا تككا ت( ٪11)ال ككوع اضك كك   ككيوعا ، ق  ككل تككواي 

لكذلا سكو  ي كك  ال اتك  ا دراسكتف احلاليكة علكة ال كوع . ال  ل ما مالت كة قجكودت لكصى اضط كال قانك ايحن أياكا  
 (.,118:ت ن)اضقل ما م ض ال    لصى اضط ال فح ، قما دقن التا   إى ال وع ال ام 

قيو ما ي نة ا ض ال ك   انعتنكص علكة اضن كولن لكصى اضط كال ( 1)نوع  ق  نا خاورم من  م ض ال   
قان كصاديا تي  ي داد طكيق قان كصاد الشك اين " اضقعية الصموية " قالش اا ا تصق  ابهابة اااع ات ا كل 

 ككم بتع". العككن"ط ا ، كككذلا  كك ثمات انكك ض علككة بككن م طككة ال كك  ، قي فككو مككا معككص ت تككصق      ي ككا بككاض
تيويكة ابن كان  اى، قبالتكاي فوكو يكإث   كة اضخك  خ  شص م ض ال   ي  بصاية ل ل لة متواهلة ما اضمك اض ان من

 (.   1118:يالل)ب  ة عامة في ي ف بالشيخوخة ان   م قالاعح ام  ي 
 :: Body Imageصورة اجلسم -8-2

ما ال اا، قي و  ذلا جليا  ا ال  ك م ااارجيكة الكيت  ي عص م و  ام ل ما اضمور ال  ي ة اليت  شيل بال ال  م
ختكتع بالتكك ثمات ا جتناعيكة للن وكك ، قال  كك م الصاخليكة الككيت  شكم إى الت ككارا أق ااككنات الصاخليكة اع ايككا الواسككو 

يكذت ققكص   كون .  يي ما أطلق عليف علنا  ال  س هورم ام ص، قيي ال ورم اليت ي وهنا ال  د ا عحلف عا ج كصت
 (.5111الصسوقي،)أق  م م  وبة را را ال ورم م  وبا  

ق ال كككا  مكككا يككك     رطكككا ال ككك د عكككا ج كككصت أق عكككصم رطكككات عكككا هكككورم ج كككصت اكككا ي كككصرت اآلخككك قن مكككا أت كككام 
ق حو ات ع ف، كذلا فإن ال ن  ام كصي الكذي يعكص جكذابا  قم اسك ا  قم اليكا  مكا قجوكة ن ك  ال حافكة الكيت يعكيش فيوكا 

قاليت ي ون  ا   ثم ك م علة مصى رطا ال  د أق عصم رطات عا جاذبيتف ام صية، قكلنا كانك  يكذت ال كورم ال  د، 
ماابحة أق ق ي ة ما معايم ام ص ان اي ا ثحافتف  ع  جباذبية هو ج صت، قالع س هحي ، ف لنكا   اعكصت يكذت 

 (.45: 1181ب نار،)ض عا ج صت ال ورم الذي ية م صت عا معايم اغتنو أه   ال  د  م را
قيشككم إى دقكة إدرا  ال كك د حل ككل   م كون إدراكككي :إى ثالثككة م ونككات  Breakey ,1997ققكص أ ككار ب ي كي
قيشككككم إى عككككصد مككككا اموانككككا م ككككل ال طككككا قا نشككككيال، أق ا يتنككككام قالحلككككق بشكككك ن هككككورم : ج ككككنف، قم ككككون ذاا
 تناعيككة الككيت   كك ا لل كك د عككصم ال اتككة أق التعككا الككيت  كك    قي ككك  علككة   ككا انواقككح ا ج: ام ككل،قم ون سككلوكي

 (.11، 5111الصسوقي، ) بان و  ام ني 
قا م تلكككة الا ولكككة ان  ككك م قانتككك خ م  ككك  ان ايحكككون ب كككرتم ق كككمم مكككا عكككصم ال طكككا ال  كككيب عكككا أج كككامول، قل كككا  

ا قجكككود أمككك اض ج كككصية أق عايكككات أتيانكككا   ككك قل يكككذت بعكككص اكتنكككال ال اكككج ام كككصي قختاكككي م تلكككة ان ايحكككة، ل ككك
دا نة، م ل م ض ال   ي ق ميا  عل الا ل أق ان ايق، ياكو ع ئكا  إطكافيا  ياكا  إى التيكمات ام كصية الكيت  ك  

ي صأ بتش يل م ووم سليب عكا ج كصت قعكصم رطكات ع كف نتي كة للثكار الكيت يرتكوكا يكذا إذ  ؛أث ا  م تلة ان ايحةا را 
 Urvashi and)قدراسكة يوفا كي قمسيك  ( Pinar,2005)فحكص أ كارت دراسكة بي كار.  كاميانك ض علكة ج كصت ال

Smith, 2010 ) إى أن ال  د ان اا ا ض ال   ي، يشع  بعصم ال طا عكا هكورم ج كصت، نتي كة نكا  صثكف يكذا
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 ككل ا انكك ض ا ج ككصت مككا قيككا قطككعح، قعككصم   اسككق بككن أعاككا ف، فاككال  عككا  ككويل انكك ض، ق  ككك     ككم الا
 .التيمات اليت اص  ا ج صت نتي ة  ر  اع ال    ا دمف

 :Adjustment التواف  -8-3
التوافق م وكوم م كك ي ا علكل الك  س ق سكينا ا ال كحة ال   كية؛ فنع كل سكلو  ال ك د يكو حمكاق ت مكا جان كف 

مع نوكا لي ك  إ   ع كما   كذلا فإن م اي  عصم ال كوا  ا، لتححيق  وافحف، علة ان توى الشخ ي قا جتناعي
 (.11:1111،  يا)عا سو  التوافق أق ال شل ا احيق التوافق   

ققككص اختلككح موقككح العلنككا  ا علككل الكك  س مككا م ككال  التوافككق قالت يظككح، فنكك ول مككا ي ككاقي بي ونككا، قمكك ول 
يعيكة يكي نشكال   ي كي، قبان كل ما ي    بن الت يح قالتوافق؛ فالعنليات ال يولوجية الكيت  حابكل متال كات ال يئكة الا 

خمينك ، )فإن ال كلو  ابن كام الكذي يحابكل متال كات ال يئكة ا جتناعيكة الكيت يعكيش ا الوكا ال ك د يكو نشكال  كوافحي 
11,8 ،11  .) 

ما ي ا فإن ال ات  ي ك  ا يذا ال ح  علة عنلية التوافق باعت اريا انل معكام متعكصدم، فوكو ي كتخصم اعكج 
ج تالكة ا ذات الوقك ، ضنكف يتاكنا نوعكا  مكا ال شكال الكذي   كمت متال كات أق تاجكات معي كة يكتال م عنلية، قاع

 .    ال ا ا احلي عا ط يحوا مو ال يئة ا ياة بف
 :قي ى علنا  ال  س قال حة ال   ية أن ي ا  أ  ا   للتوافق، قل ا أاوا

، ي يتاكنا سكعادم الك  س قال طكا ع وكاقالكذPersonality Adjustment :التوافر  الشصصر    -8-3-1
سكككالم "قيعكككن عكككا ، قإ ككك اع الكككصقافو قاحلاجكككات الصاخليكككة اضقليكككة ال ا يكككة قالعاكككوية قال  يولوجيكككة قال انويكككة قان ت ككك ة

قيتاكنا ككذلا التوافكق ناالكا . ، تي  يحل ال  اع الصاخلي قانخاق  ان تح لية، ق ع ي  ثحة ال  د ب   ف"داخلي
 . لف انتتابعةال نو ا م ات

قيتاكككنا ال كككعادم مكككو اآلخككك يا قا لتككك ام Social Adjustment : التوافررر  امجتمررراع   -2 -8-3
، ب خالقيكككات اغتنكككو قم كككاي م انعكككايم ا جتناعيكككة، قا مت كككال لحواعكككص الاككك   ا جتنكككاعي ق ح كككل التيكككم ا جتنكككاعي

ال ككككحة  ال   ككككية علككككة ان ككككتوى " إى احيككككق  لككككا يككككإدي، قالت اعككككل ا جتنككككاعي ال ككككليل، قالعنككككل اككككم امناعككككة
 .ا جتناعي

قإذا ككان للتوافككق الشخ ككي قا جتنككاعي بشكك ل عككام م وكك  إبكايب قم وكك  سككليب، فككإن أط ككال م طككة ال كك  ي 
قص يعانون ما سو  ا التوافق الشخ ي قال   ي قا جتناعي قفق ما ذك  ف العصيص ما الصراسات، م كل دراسكة ككل 

 ,Mortality) قمكور لييت ((Moussa,et al, 2005 ، قموسكة قنخك قن(Berg, etal, 2009)بكم ، : مكا
ايكككا ل قأنشكككاتول قأك ككك  قلحكككا  قاكتئابكككا ،  كككم قكككادريا علكككة إقامكككة عالقكككات اجتناعيكككة ب ظكككا م، ق  ي كككتايعون لارسكككة يو قنتي ككة نظككا يواجوونككف مككا مشكك الت  تعلككق اككا ي افككق يككذا انكك ض لككصيول؛ فوككل أك كك  ت اسككية مككا  كككميل  (2005
 .انختل ة
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 : ةنهج المراس  وإجضاءاتها -9

 : املنهج -9-1

اسككتخصم ال اتكك  ا دراسككتف احلاليككة انكك وج الوهكك ي التحليلككي انحككارن، قالككذي ي ككح فيككف ال كك ق  بككن اضط ككال 
خ كككي قاضط كككال العكككادين ا ككككل مكككا ال طكككا عكككا هكككورم ام كككص، قالتوافكككق الش( 1)ان كككابن اككك ض ال ككك  ي نكككوع 

 .قا جتناعي، قكذلا اصيص فينا إذا قجص   ايا بن الذكور قابنا  ا متيمات ال ح 
 :العين  -9-2

قانكككرتدديا علكككة ( 1)ط كككال  مكككا اضط كككال ان كككابن اككك ض ال ككك   نكككوع ( 18)  ونككك  عي كككة الصراسكككة احلاليكككة مكككا
سكك ة، ( 14كك 11)أعنككاريل بكن ا مصي كة دمشككق لكا   اقتك  ( بكاا م كلة، هنكك  عيشكف) عيكادات م طكة ال كك  ي

، قالكككذيا يتعكككاطون (1،,5)قاهككك ا  معيكككاري( 15،11) ط لكككة، اتوسككك  عنككك ي قكككصرت( 11)ط كككال  ق( 18)بواقكككو 
اختيككاريل  جكك ىب ككا  علككة التشككخيع انخككني، ققككص اضن ككولن عككا ط يككق احلحككا للحككص مككا ار  ككاع ال كك   ا دموككل 

 :  قل تصديا ال ات  ا دراستف، قييط ال  قط لة ب ا  علة ( 5,4)با يحة ق صية ما 
 .س ة 14أ َ يحل عن  الا ل عا عش  س وات ق  ي يص عا  -
 .أ ظ يت اقز اكتشا  ابهابة ا ض ال   ي لصيول ال  تن -
ذلككككا بواسككككاة فحككككع الا يككككا    عكككك ظ أ ظ ي ككككون الا ككككل م ككككابا  بكككك م اض أخكككك ى  ككككم مكككك ض ال كككك  ، ققككككص  -

 .انختع، قملح الا ل
العككصد، قالعنكك ، : عي ككة عشككوا ية مككا اضط ككال اضهككحا ، لاثلككة لعي ككة أط ككال م طككة ال كك  ي ا تاختككم كنككا     

مككا الككذيا   (  1،11)، قاهكك ا  معيككاري(15،41)ط ككال ، اتوسكك  عنكك ي قككصرت( 18)قامكك س، قال ككال  عككصديل 
بعكب مكصارا التعلكيل اضساسكي ا  ط لكة،   اختيكاريل مكا( 11)ط كال ، ق( 18)يعانون ما م ض ال   ي، بواقو 

قالككذيا   يعككانون مككا مشكك الت هككحية ب ككا  علككة  حككاري يل ( إعصاديككة انيككصان، قابتصا يككة هنكك  عيشككة)مصي ككة دمشككق 
 :قامصقل التاي يوط   وزع أف اد عي ة الصراسة. الذا ية

 ( 1) الجة ا
  ست ز  عةد أ فاا مرضى ال  ر   العاديألط  فق عألادات ال  ر   ال ةا

 ال تغألرات
 ال فاا الصحات  أ فاا مر  ال   ر 

   ر عألش  اال تةاةأل  إعةادي  ال ألةاض   ر عألش   اب ال بلى ال ج   
 1, 18 51 51 ,1 ذك  
 11 ,1 11 18 15 إ اث

 111 11 11 11 51 ال ج   
 : تن ل تصقد الصراسة احلالية ا اآلا :حمود المراس  -9-3
 ككم ان ككابن )قاضط ككال العككادين ( 1)نتن لككة باضط ككال ان ككابن اكك ض ال كك  ي نككوع قا :البشررض   -9-3-1

 .ا مصي ة دمشق( ذكور، إنا )ما ام  ن( ا ض ال  ظ ي
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 .بعب م اك  عال  ال    ا مصي ة دمشق :املكاني  -9-3-2
: أفكك اد العي ككة علككة اسككتخصم ال اتكك  انكك وج الوهكك ي التحليلككي ا معامككة اسككت ابات :املوضرروعي  -9-3-3

طة الننككامج ابت ككا ي اسككال يانككات بو   محيككاا هككورم ام ككص، قمحيككاا التوافككق الشخ ككي قا جتنككاعي، ققككص تللكك
 .  SPSSللعلوم ا جتناعية

 .م5111ت ال ح  علة العي ة ا عام أدقا  ح ط   :الزةاني  -9-3-4
 :أدوات المراس  -9-4

محيكاا ) :تكني اآل ن كااستف احلالية، اسكتخصم لكذلا اضدات  ا در للتححق ما هحة ال  طيات اليت ط توا ال 
  :علة ال حو اآلا( هورم ام ل قاختيار الشخ ية ل ط ال

ع كارم  ح ي يككة ( 51)، قيت كون انحيكاا مكا (5118) مكا إعكصاد ال اتك  :ةدقيرا  صرورة اجلسر     -9-4-1
يكككا ان حكككوو عكككا ع كككارات انحيكككاا مكككا خكككالل سكككلل ب إذطكككا الكككذاا، قال طكككا ا جتنكككاعي، ال  :  ت كككاقل بعكككصيا اكككا

مككا ة ككة  ككصرجات   ككصأ بككك أبككصا ، ق  توككي بككك دا نككا ، قدرجككة كككل ع ككارم  Likertإجابككات مككصر  قفككق ط يحككة لي كك ت 
درجكككات، مكككو العلكككل أن بعكككب ع كككارات انحيكككاا إبابيكككة قبعاكككوا اآلخككك  سكككل ية، ق وفكككق  لكككا ( 1إى  1) كككرتاق  بكككن 

. كحكككص أعلكككة( 111)درجكككة كحكككص أد ، ق( 51)ق كككرتاق  درجكككة ال ليكككة للنحيكككاا بكككن  .الكككصرجات بع كككس الصرجكككة
ق شكككم الصرجكككة ان   عكككة الكككيت   كككل عليوكككا ان حكككوو كنإ ككك  علكككة قجكككود رطكككا عكككا هكككورم ج كككصت، بي نكككا الصرجكككة 

 . ان خ اة فتشم إى عصم ال طا عا يذت ال ورم
 : صمق وثبات املدقيا  -9-4-2

قث ا كف قكام ال اتك  بتا يكق انحيكاا ب كور ف اضقليكة علكة عي كة اسكتاالعية مكا أط كال للتححكق مكا هكص  انحيكاا 
ط ال  قط لكة، ن ك ول مكا أط كال م طكة ال ك  ي قال  كح اآلخك  مكا ( 14) م طة ال    قالعادين بل  عصديل

 قفينكككككا يلكككككي   يكككككان للخ كككككا ع(. 1،48)قاهككككك ا  معيكككككاري ( 11،1) اضط كككككال العكككككادين، اتوسككككك  عنككككك ي قكككككصرت
 .ال ي ومرتية للنحياا

 :ق انا ابج ا  مايلي :صمق املدقيا  -9-4-3
 ض انحيكاا ب كور ف ع كللت ككص مكا م كصاقية انحيكاا ققصر كف علكة قيكاا مكا قطكو لحياسكف،  :صةب ال حتت ى -
ع ككارم علككة عنوعككة مككا ا  نككن ا ق ككل علككل الكك  س قابر ككاد ال   ككي جبامعككة دمشككق للت كككص مكككا (51)اضقليككة 

مكا ( ٪11)قا طكو  يكذا ابجك ا    أخكذ الع كارات الكيت ا  كق عليوكا . س ة الع ارات ققطوتوا نكا يحي كف انحيكاام ا
ع كارات   يكتل ا   كا  عليوكا، قبكذلا ( 1) تصاسكت ع إذ. ا  نن، قاست عصت الع ارات اضخ ى دقن يذت ال  ك ة

 .ع ارم( 51)أه   انحياا م ونا  ما 
للتححق ما ال ص  العاملي للنحياا   إج ا  التحليل العكاملي علكة أبعكاد انحيكاا : البةب العاملي -

با يحككة ان ونككات اضساسككية، ق شكك و كككل بعككص علككة عامككل قاتككص، لككا يككصل علككة ار  اطوككا ق اسكك وا ق تعوككا 
 .قي ن امصقل التاي نتا ج يذا التحليل. بصرجة جيصم ما ال ص 
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 ( 2) الجة ا
 ص  ة الج ةمقألاس املي  لبة د بألط البةب العي  

 العامل الثا ي العامل ال ا
 التشب   قم العبا ة التشب   قم العبا ة

5 1،451 1 1،115 
4 1،111 1 1،111 
1 1،11, 8 1،1,1 
1 1،488 11 1،181 
, 1،1,1 11 1،451 
1 1،411 1, 1،118 
11 1،851 18 1،,41 
15 1،,18 11 1،414 
11 1،,44 

 14 1،111 
11 1،851 
51 1،148 

 14،81 امذر ال اما 18،11 امذر ال اما
 (1،181)  ن  ة الت ايا 1،811 ن  ة الت ايا

ال طكككا الكككذاا أق الشخ ككي قال طكككا ا جتنككاعي عكككا هككورم ام كككص، تيككك  : عكككاملن اككا( 5)ي ككن امكككصقل رقككل 
، 11،15،11، 1، ,، 1، 1، 5،4) :يكككي ع كككارم،( 15)مكككا ( ال طكككا الكككذاا أق الشخ كككي)    كككون ال عكككص اضقل

، 18، ,1، 11، 11، 8، 1، 1:)ع كككارات، يكككي( 8)مكككا  (ال طكككا ا جتنكككاعي)  ، قال عكككص ال كككام(51، 11، 14
11.) 
 :ثبات املدقيا  -9-4-4

 :قللتححق ما ث ات انحياا استخصم ال ات  الا ا ق التالية
امككل ث ككات محيككاا هككورم ام ككص باسككتخصام   ت ككاا مع(: Test -Rretest) التطبألتتق  إعتتادة التطبألتتق -

أيكككككام علكككككة أفككككك اد العي كككككة ( 11)، قذلكككككا بعكككككص "Pearsonبمسكككككون"ط يحكككككة التا يكككككق قإعكككككادم التا يكككككق قفحكككككا  لا يحكككككة 
 . ا ستاالعية

 معامل لبات مقألاس ص  ة الج ة  أ عادد  طريق  إعادة التطبألق (8)الجة ا 
 معامل الثبات العألة  مقألاس ص  ة الج ة

 15,،1  14 الذااال طا 
 1،111 14 ال طا ا جتناعي
 1،1,1 14 الصرجة ال لية
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قجكككود معامككل ار  ككال دال بكككن نتككا ج  ا يككق محيكككاا هككورم ام ككص قإعكككادم ( 1)يالتككظ مككا نتكككا ج امككصقل رقككل 
علكة أفك د  ق إكص يذت ال تي ة  تو انحياا بصرجة مح ولكة ال  كات   كا الوثكو  ركا، ق  كن  لل اتك  بتا يحكف.  ا يحف

 .العي ة ان توصفة ا يذت الصراسة
 "سكككك ممان بكككك اقن"للتححككككق مككككا ذلككككا اسككككتخصم قككككانون (: Spilt Half Method)التجزةتتتت  الةبتتتتفأل   -

Spearman-Brown  حل ككككاا معامككككل ار  ككككال الع ككككارات ال  ديككككة بالع ككككارات ال قجيككككة، قذلككككا مككككا خككككالل  ا يككككق
ق شككم يككذت ال تي ككة إى  تككو (. 1،855)  وهككل إى أن معامككل ث ا ككف يككو إذانحيككاا علككة أفكك اد العي ككة ا سككتاالعية، 

 .انحياا بصرجة عالية ما ال  ات،  عل ال ات  يانئا علة هحة استخصامف
مككا محيككاا كالي ورنيككا ( "1111) عايككة حمنككود ي ككا"أعككصت للع بيككة  :اختبررار الشصصرري  للط ررا  -9-4-5

ل ككل م وككا ( أبعككاد 8) الككذي يت ككون مككا ق ككنن، قكككل ق ككل California Test of Personality للشخ ككية
الح كككككل اضقل يت كككككاقل التوافكككككق . ع كككككارات،  نكككككل بعاكككككوا ال ككككك ة اببابيكككككة، قبعاكككككوا اآلخككككك  ال ككككك ة ال كككككل ية( 8)

اعتنككاد الا ككل علككة ن  ككف، قميلككف إى الحيككام اككا يكك ات مككا عنككل دقن أن يالككا م ككف الحيككام بككف، قإت ككاا )الشخ ككي
 ككعورت ب نككف قككادر علككة  وجيككف سككلوكف، قبكك ن لككف ت يككة انشككاركة ا  ح يكك  سككلوكف، مككو  ككعورت با نتنككا  الا ككل بحينتككف، ق 

قالح كل ال كام (. ضس  ف قعتنعف، قعصم ميلف إى الوتصم قا ناوا  قالتن ك  تول ذا ف، قخلوت مكا اضعك اض الع كابية
جتناعية انختل ة، قاك رت مكا انيكل أق انيكول اناكادم مع فة الا ل للنوارات ا )يت اقل التوافق ا جتناعي، قيتانا 

 (. للن تنو، قعالقا ف ا حمي  اضس م، قعالقا ف ا حمي  انصرسة، قعالقا ف ا حمي  ال يئة ا لية
قالت   ة ال  ك ية با يحكة  ، اخنك ق  أل ا اط يحت  مستخصاللتححق ما ث ات انحياا  :لبات ال قألاس -

  :التاي جتنان قس ممان ب اقن، قذلا كنا يوطحوا امصقل
 ( 1)الجة ا 

 كر  باخ  التجزة  الةبفأل  لفاأ طريقتي  معام ت لبات أ عاد مقألاس الت افق الشخبي  االجت اعي  الة ج  ال لأل  

 م
 أبعاد انحياا

 التجزة  الةبفأل  معامل الفاكر  باخ
  را ض - ريق  هبألرماض  طريق  جث اض الشخ يالتوافق 

 1.141 1.111 15,،1 التوافق ا جتناعي 1
 1.111 1.1,1 1،111 التوافق العام 2

 15,،1 1،181 84,.1 الة ج  ال لأل 
أن انحيكككاا يتنتكككو بصرجكككة مح ولكككة مكككا ال  كككات،   كككن  بتا يحكككف علكككة أفككك اد ( 4)يالتكككظ مكككا نتكككا ج امكككصقل رقكككل 

  .العي ة
 :املعاجل  اإلحصائي  -9-5

 :اعلة ال حو اآل( spss)استخصم ال ات  نعامة ال يانات الننامج ابت ا ي 
 .التحليل العاملي نحياا هورم ام ص -9-5-1
 .معامل ا ر  ال  بمسون  للت كص ما ث ات اضدام بابعادم -9-5-2
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لت   ككككة ال  كككك ية للت كككككص مككككا ث ككككات أدام معامكككل أل ككككا ك قن ككككاخ  قط يحككككة جتنككككان قسكككك ممان بكككك اقن ل -9-5-8
 .ال ح 
 .نع فة ال  ق  قفق ف طيات ال ح ( Test.T)اخت ار  -9-5-1
 :نتائج المراس  -11

 وجككص فكك ق  دالككة إت ككا يا  بككن متوسكك  درجككات اضط ككال ان ككابن اكك ض : نتررائج ال ررض  األو  -11-1
 .ا ال طا عا هورم ام ل( ادينالع) قمتوس  درجات اضط ال  م ان ابن( 1)ال   ي نوع 

سككتودن ، قذلكا نع فكة د لككة ال ك ق  بي ونكا، كنككا ي وك ت امككصقل " ت"اسكتخصم ال اتك  لتححيككق ذلكا اخت كار 
 :التاي

 ( 5)الجة ا 
 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط أ فاا مرضى ال  ر   العاديألط في ص  ة الج م" ت" تاة  اختبا  

   م   م اتجاد الفر ب قأل   ت (86)فاا ال  رأ  (86)العادي ض أ عاد القألاس
 دال ل احل العادين )**( 4،11 ,1،, 11،85 11،, 14،,1 ال طا الذاا

 دال ل احل العادين )*(5،15 1،81 51،,5 4،11 5,،58 ال طا ا جتناعي
 دال ل احل العادين )**(,4،1 11،, 11،11 1,،1 11،11 الصرجة ال لية 

 1،11دال ع ص م توى*=   1،11ص لة ع صم توى ال**= 
بككن أط ككال م طككة (  1،11، 1،11) قجككود فكك ق  دالككة إت ككا يا  ع ككص م ككتوى( 1)يالتككظ مككا امككصقل رقككل 

 . قالعادين ا أبعاد محياا ال طا عا هورم ام ل، قالصرجة ال لية، قذلا ل احل العادين( 1)ال   ي نوع 
  دالككة إت كا يا  بكن متوسكك  درجكات اضط ككال ان كابن بككصا   وجككص فك ق  :نتررائج ال ررض  ال رران  -11-2

 .ا جتناعي/ قمتوس  درجات اضط ال العادين ا التوافق ال   ي( 1)ال    نوع 
 .ستودن  نع فة د لة ال  ق  بي ونا" ت"قللتححق ما ذلا استخصم ال ات  اخت ار

 : التواف  الشصص  -11-2-1

 ( 8) الجة ا
 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط أ فاا مرضى ال  ر   العاديألط في الت افق الشخبي" ت" تاة  اختبا  
قأل   ت  (86) أ فاا مرضى ال  ر  (86) العادي ض أ عاد الت افق الشخبي

 2  2م 1  1م اتجاد الفر ب  داللت ا
 دالة ل احل العادين )**(,1،, 1،11 1,،4 1،11 1،11 اعت اد الطفل على  ف ه

 دالة ل احل العادين )**( 1،14 1.11 4،15 1.15 1،14 ل  قأل تهإح اس الطف
 دالة ل احل العادين )*(5،11 1.41 4،14 ,1،1 1،11 شع   الطفل  حريته
 دالة ل احل العادين )**(4،15 1،11 ,4.1 1.11 ,4،1 شع  د  اال ت ات

 ديندالة ل احل العا )**(11،, 1.11 4،55 1،11 1,،1 التحر  مط اال فراد
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 دالة ل احل العادين )**(18،, 1،11 ,4،5 ,1،1 ,1،1 الخل  مط العبا أل 
 دالة ل احل العادين )*(5،41 1،11 51،14 ,1،5 14،14 الت افق الشخبي العام

بكن أط كال ( 1،11) قم كتوى( 1،11)قجكود فك ق  دالكة إت كا يا  ع كص م كتوى ( 1)يالتظ مكا امكصقل رقكل 
 . ل العادين ا أبعاد التوافق الشخ ي قدرجتف ال لية، قذلا ل احل اضط ال العادينقاضط ا( 1)ال    نوع 
 :التواف  امجتماع  -11-2-2

 ( 7)الجة ا 
 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط أ فاا مرضى ال  ر   العاديألط في الت افق االجت اعي" ت" تاة  اختبا  

   ت قأل أ فاا ال  ر العادي ض أ عاد الت افق االجت اعي
   م   م اتجاد الفر ب  داللت ا

 دالة ل احل العادين )**(1،11 1،14 4،14 1،18 1,،1 ال  ت يات االجت اعأل 
 دالة ل احل العادين )**(11،, ,1،1 4،11 1.15 1،14 ال  ا ات االجت اعأل 

 دالة ل احل العادين (*) 1.11 1،15 4،85 ,1،1 1،11 ال أل ا ال الادة لل جت  
 دالة ل احل العادين ()*5،11 1،11 4،11 1.11 ,4،1 ع قات في الهرةال

 دالة ل احل العادين )**(4،15 1،81 4،11 1.11 1،11 الع قات في ال ة ه  
 دالة ل احل العادين )**(1,،1 1،81 4،14 ,1،1 ,1،1 الع قات في البألئ  ال حلأل 
 دالة ل احل العادين )**(4،51 ,1،8 58،11 1،11 15،11 الت افق االجت اعي العام

بكن متوسك  درجكات ( 1،11)ق( 1،11) قجكود فك ق  دالكة إت كا ية ع كص م كتوى( ,)يتا  ما امصقل رقل 
ان كككتويات ا جتناعيكككة، قانوكككارات ا جتناعيكككة، قالتحككك ر مكككا انيكككول اناكككادم : أبعكككاد التوافكككق الشخ كككي، قانتن لكككة ا

قالعكادين، قجكا ت يكذت ال ك ق  ( 1)قانصرسة قال يئة ا ليكة بكن أط كال ال ك   نكوع للن تنو، قالعالقات ا اضس م 
 .ل احل العادين

 وجكص فك ق  دالكة إت كا يا  بكن متوسك  درجكات الكذكور قابنكا  : نتائج ال ض  ال الث، ونصر   -11-3
 .ا ال طا عا هورم ام ل( 1)ان ابن ا ض ال   ي نوع 

 .ستودن ، قامصقل التاي يوط  ذلا" ت"ت ار للتححق ما ذلا استخصم اخ
 ( 6)الجة ا 

 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط اللك    اإل اث مط مرضى ال  ر  في ص  ة الج ة" ت" تاة  اختبا  

   م   م اتجاد الفر ب قأل   ت (83)اإل اث (86)اللك   أ عاد القألاس
  م دالة 1،111 1،41 11،41 8،15 15،11 الرضا اللاتي

 دالة ل احل الذكور )*(5،15 4،11 51،,5 1,،1 58،51 الرضا االجت اعي
  م دالة 1،1,8 1،11 18،11 8،18 11،11 الة ج  ال لأل  

 :يت ن ل ا مايلي( 8) ما استح ا  ال تا ج الواردم ا امصقل رقل 
 ات الذكور قابنا  الذيا يعانون ما ككككمتوس  درجبن ( 1،11)ص م توى ككككككككككككود ف ق  دالة إت ا يا  ع كككككككككككككقج  -
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 .ا بعص ال طا ا جتناعي، قذلا ل احل الذكور( 1)م ض ال   ، نوع 
عككصم قجككود فكك ق  دالككة إت ككا يا  بككن متوسكك  درجككات الككذكور قابنككا  ال كك  ين ا بعككص ال طككا الككذاا عككا  -

ضط ككال ال كك  ين مت ككاققن مككا تيكك  درجككة ال طككا عككا ق شككم يككذت ال تي ككة إى أن ا. هككورم ام ككص قالصرجككة ال ليككة
 .هورم ام ل  الذا ية قال لية

 وجكص فك ق  دالكة إت كا يا  بكن متوسك  درجكات الكذكور قابنكا   :نتائج ال ض  الضابع، ونصر   -11-4
 .ا التوافق الشخ ي قا جتناعي(  1)ان ابن ا ض ال   ي نوع 

 .دن ، قامصق ن التاليان يوطحان ذلاستو " ت"للتححق ما ذلا استخصم اخت ار 
 :التواف  الشصص  - 11-4-1

 ( 9) الجة ا
 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط اللك    اإل اث مط مرضى ال  ر  في الت افق الشخبي" ت" تاة  اختبا  

 اتجاد الفر ب قأل   ت (83)اإل اث (86)اللك   أ عاد القألاس
   م   م

  م دال 1،15 1،81 1,،4 1،11 1,،4 اعت اد الطفل على  ف ه
 دال ل احل ابنا  )*( 5،11 1،11 4،11 1،11 1,،1 إح اس الطفل  قأل ته
  م دال 1،11 1،14 4،11 1،18 4،14 شع   الطفل  حريته
  م دال 1،11 1،11 4،51 1.11 4،11 شع  د  اال ت ات

  م دال 1،15 1،14 4،11 1،11 4،14 التحر  مط اال فراد

  م دال 1،85 1،11 4،11 ,1،1 ,4،4 مط العبا أل  الخل 
  م دال ,1،4 1،18 51،14 1،11 51،11 الت افق الشخبي العام

عصم قجود ف ق  دالة إت ا يا  بن متوساات أبعاد التوافكق الشخ كي بكن الكذكور ( 1)يالتظ ما امصقل رقل 
ا بعككص  ككعور الا ككل بحينتككف قذلككا ( 1،11) ، بي نككا اوكك ت فكك ق  دالككة ع ككص م ككتوى(1)قابنككا  ال كك  ين نككوع 

 .ل احل ابنا 
 :التواف  امجتماع  -11-4-2

 ( 13)الجة ا 
 ه د ه لةالل  الفر ب  ألط اللك    اإل اث مط مرضى ال  ر  في الت افق الشخبي" ت" تاة  اختبا  
   م   م اتجاد الفرب قأل   ت الفرب اإل اث اللك   أ عاد القألاس

  م دال 1،151 11 1،18 4،81 1،11 4،15 االجت اعأل  ال  ت يات
 دال ل احل ابنا  )*( 5،11 11 1،11 4،11 ,1،5 4،18 ال  ا ات االجت اعأل 

  م دال 1،18 11 1،11 4،11 1،14 4،11 التحر  مط ال أل ا ال الادة لل جت  
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  م دال 1،114 11 1،11 4،11 1.11 4،18 الع قات في الهرة
  م دال 1،111 11 1،11 4،11 1،14 4،11 في ال ة ه  الع قات 

 دال ل احل الذكور )*(5،51 11 1،11 4،41 1،115 1،15 الع قات في البألئ  ال حلأل 
  م دال 1،51 11 1،51 51،11 1,،1 11،,5 الت افق االجت اعي العام

نكا  ان كابن اك ض ال ك  ي ا عكصم قجكود فك ق  دالكة إت كا يا  بكن الكذكور قاب( 11)يتا  ما امصقل رقكل 
ان ككككتويات ا جتناعيككككة، قالتحكككك ر مككككا انيككككول اناككككادم للن تنككككو، قالعالقككككات ا : أبعككككاد التوافككككق ا جتنككككاعي التاليككككة

ا انوكككارات ا جتناعيكككة ( 1،11) اضسككك م، قالعالقكككات ا انصرسكككة، بي نكككا أاوككك ت ال تكككا ج ف ققكككا  دالكككة ع كككص م كككتوى
 . ل ال    ل احل الذكور ا بعص العالقات ا ال يئة ا ليةل احل ابنا ، بي نا ما

 :ت سري النتائج -11

ذككور )أاو ت نتا ج ال  ض اضقل انتعلحكة بكال  ق  بكن أط كال م طكة ال ك  ي قاضط كال العكادين مكا ام  كن
ام كككل  أن أط كككال م طكككة ال ككك  ي يعكككانون مكككا اطكككا اا ا  شكككوت هكككورم( 1)كنكككا ي و يكككا امكككصقل رقكككل ( قإنكككا 

اعككج أن يككإ   اضط ككال  ككم . قعككصم ال طككا ع وككا علككة ان ككتوى الككذاا قا جتنككاعي بانحارنككة مككو اضط ككال العككادين
راطككن عككا هككورم أج ككامول، قيعككانون نتي ككة  ككذا مككا الحلككق قا ن ككحاا ا جتنككاعي قالشككعور بالوتككصم ال   ككية، 

فوككإ   اضط ككال  كك قن . هككحا  داخككل انصرسككة أق خارجوككاق سككينا ع ككصما يحككارنون أن  ككول بيككميل مككا اضط ككال اض
ا تلة مونة ما م اتل   ويا م ووم الذات ام ني، أ  قيي م تلكة ان ايحكة ان  ك م، قالكيت   عكص مكا أك ك  ان اتكل 
ايتنامككا  ب ككورم ام كككص؛ فككان ايق الككذي يت مكككل ا ج ككنف قم وكك ت ااكككارجي، قي يككص أن يانككئا علكككة مككصى ان ككك ام 

ييس ج ككنف مككو انحككاييس ان اليككة، فإنككف بككص   اقاككا  بككن  لككا ال ككورم الذي يككة قال ككورم الواقعيككة م ككنف، قكككذلا محككا
احلال ع صما بص   اقاكا  بكن  لكا ال كورم الذا يكة ق حو كات اآلخك يا تكول هكورم ج كصت مكا جوكة، قمحارنكة ج كصت 

 (.,111:زيور)ب ج ام أق انف ما جوة ثانية 
 Urvashi and Smith,2010) ,(Pinar,2005)) الصراسكككككات ا يكككككذا اغكككككال قانتت كككككو ل تكككككا ج 

. بككص أن انكك ايحن  ككم راطككن قسككاخان بشكك ن أج ككامول بشكك ل دال محارنككة باضط ككال العككادين( 5111)امنككل
كنكككا أن لعكككصم ال طكككا عكككا هكككورم ام كككل لكككصى أط كككال م طكككة ال ككك  ي  ككك ثما  سكككل يا  ا  وافكككق الا كككل ا   اعال كككف 

إى أن اضط ككككال قانكككك ايحن الككككذيا يعككككانون مككككا مكككك ض ( (Rodin,2010فحككككص أ ككككارت دراسككككة رقديككككا. جتناعيككككةا 
كنككا أهنككل يعككانون مككا اطككا ابات اضكككل، . ال كك  ي لككصيول مشككاع  سككل ية هككو أج ككاديل مككا تيكك  الككوزن قان وكك 

ت كال حافكة، قنثكار احلحككا، قذلككا ب ك ا مكا يالت ونكف علكة أج ككامول مكا  يكما( فحكصان الشكوية الع كيب)ق سكينا 
 . قطنور العاالت، ق حوا الوجف، قالويا ام ني نتي ة ضث  يذا ان ض عليول

إن الت ككور ام ككصي لككصى أط ككال م طككة ال كك  ي يعككص  كك طا  طكك قريا  لتشكك ل : قب ككا  علككة ذلككا   ككا الحككول
لحكا  ن  كيا  ق كعورا  بكالع   قعككصم م وكوم الكذات لكصيول، قعك د الشكعور بككا ختال  عكا رفكاقول العكادين ي ك ا  ككل ق

الحكككصرم علكككة التككك ثم علكككة اآلخككك يا ق سكككينا ا عكككال العالقكككات الشخ كككية انت ادلكككة، نتي كككة للثكككار انرت  كككة علكككة يكككذا 
 . لذلا     ا ال  ل عادم بن نواتي الح ور ام ني قالشعور ال   ي. ان ض
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ين فينا يتعلكق بال طكا عكا هكورم ام كل، فحكص أاوك ت ال تكا ج أما فينا يتعلق بال  ق  بن ابنا  قالذكور ال    
عصم قجكود فك ق  جوي يكة بكن الكذكور قابنكا  مكا م طكة ال ك  ي ا ال طكا عكا هكورم ( 8)الواردم ا امصقل رقل 

قيعكل ذلكا، . ام ل ق سينا ال طا الذاا، بي نا ككان الكذكور أك ك  رطكة  عكا هكورم ام كل ا انواقكح ا جتناعيكة
أن الكذكور قابنكا  مكا أط كال م طكة ال ك  ي يعكانون درجكة قاتكصم مكا ال طكا عكا هكورم ام كص، قإن كانك  يككذت 

( 1)ال ورم مشوية أق ماا بة محارنة مو اضط كال العكادين، فوكإ   ان طكة مكا أط كال م طكة ال ك  ي مكا ال كوع 
ق سكينا علكة م وك يل، بيكص أن ابنكا  يشع قن بالايق قالحلق ا جتناعي ما نثار انك ض علكة هكحتول ام كصية 

فحكككص أاوككك ت العصيكككص مكككا . أقكككل  وافحكككا  مكككا ال اتيكككة ا جتناعيكككة ا ال طكككا عكككا م وككك يا محارنكككة بالكككذكور ال ككك  ين
أن  (kakleasa 2009)الصراسات أن ابنا  أقل رطة عا هورم أج اموا محارنكة بالكذكور، فحكص قجكص ككاكلي ا 

ي كصيا قلحكا  ق كو  ا  ا  إذل  حكصي ا  ضج كاموا قم وك يا الشخ كي مكا الكذكور، ابنا  ان ابات ا ض ال ك  ي أقك
 .انواقح ا جتناعية نتي ة لذلا

إن ال  ا  ام ني يكإث  با يحكة أق بك خ ى علكة  اكور منكو الشخ كية قال كلو  :قا طو  يذت ال تي ة   ا الحول
ققكص ي وك  يكذا التك ثم . بابيكة هكو ذا كف قهكو ج كصتلصى ال  د، ققكص ي  كو يكذا التك ثم مكا خكالل ا ايكات الا كل اب

مككا خككالل   ككور أط ككال م طككة ال كك  ي ل ي يككة إدراكوككل ضن  ككول ق حو ككات اآلخكك يا ضج ككاديل قالككيت    ككو مككا 
. م ادر  عورية ق م  عورية، قالكيت   كل م ونكا  أساسكيا  ا م وكومول عكا ذقا كل ق كوافحول الشخ كي قا جتنكاعي

لية يصركوا الا ل م ذ م تلة م   م ما تيا كف، قإهنكا  كا عة لكصى الكذكور قابنكا ، قإن كانك  أك ك  لذلا، فوي عن
فو ا  س ا معحول لالعتحاد ب ن ا  ات العام للا ل قان ايق ذا ف يإث  ا م و ت العاكوي قيتك ث  بكف، . لصى ابنا 

ضج ككامول قبكككن مشككاع  انككك ايحن التحو يككة قجككود درجكككة ك ككمم مككا التوافكككق بككن ( 1111) فحككص أكككص ك كككاا قال يككال
يككإث  ان وكك  ام ككني للن ايككق قرأي اآلخكك يا رككذا ان وكك  ب ككور ف عككا ذا ككف با يحككة أك كك   إذ ؛مشككاع يل مككا ذقا ككل

      .         عحيصا  لا   صيف الصراسات انشار إليوا
 إذ ؛ك   ايتناما  ب ج اموا ما الذكور ايحة أق  صق يذت ال تي ة م احية نوعا  ما؛ فابنا  ا بصاية م تلة ان

يتالعا دا نا  إى ال وور ا و  م اي، فاال  عا محارنة أج اديا ب ج اد اآلخ يا، قيذت مي م خاهة ع ص 
ابنا ، قإن كان الذكور يوتنون رذا امانا إ   أن ابنا  يت وقا عليول  ا يذا، نتي ة لا يعة اضن ة ال   ية 

فحص أ ارت الصراسات ال ابحة إى أن ان ايحن يعانون ما مش الت  تعلق ا و يل . قا جتناعيةقام نية 
 ام صي قاليت   ع س سل ا  علة  وافحول ا جتناعي قال   ي قاضكاد ي، فحص أ ارت دراسة إب اييل  قال يال

لع لة ا جتناعية، فاال  عا إى قجود عالقة دالة بن اطا اا هورم ام ل  قالحلق ا جتناعي قا( 1114)
أياا  إى قجود  (Weckback and Schoenberg,2009): ذلا فحص أ ارت دراسة قي  ا  قس ون م 

ف ق  دالة إت ا يا  بن اطا اا هورم ام ص بن الذكور قابنا ، قإن ابنا  أك   اطا ابا  ا يذا انتيم 
ة ل وور م ض ال   ي ة يو قاتص ما عوامل ااا  ال  ي سا ان ايح ا( ال صانة)محارنة بالذكور، قأن زيادم الوزن 

، فاال  عا العوامل ال   ية كالحلق قا كتئاا قاطا ابات اضكل، ماافا  إليوا العوامل انتعلحة (5)ما ال وع 
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 Body  ام صبان تلة ال نا ية للن ايحن، قيذت انتيمات ال   ية قص   وظن اضرطية ان اس ة  طا اا هورم 

Dysmorphic Disorder لصى أط ال م ض ال  ظ ي. 
 يت كككن لل اتكك  قجكككود فكك ق  دالككة إت كككا يا  ع ككص م كككتوى( ,، 1)قبككال    إى ال تككا ج انوطكككحة ا امككصقل رقككل 

بكككن أط كككال م طكككة ال ككك  ي قاضط كككال العكككادين ا التوافكككق الشخ كككي قا جتنكككاعي، ققكككص جكككا ت يكككذت ( 1،11)
اعكج أن اضط كال العككادين أك ك   وافحكا  علكة ان كتوى الشخ كي قا جتنكاعي مككا . ط كال العكادينال ك ق  ل كاحل اض

عكككصم جكككود فككك ق  بكككن الكككذكور ( 11، 1)كنكككا أاوككك ت ال تكككا ج انوطكككحة ا امكككصقل رقكككل . أط كككال م طكككة ال ككك  ي
لك  ل مكا قجكود فك ق  دالكة قابنا  ان ابن ا ض ال   ي ا أبعاد محياا التوافق الشخ ي قا جتناعي، علكة  ا

 ، قانوكارات ا جتناعيكة(الشخ كي التوافق) بن الذكور قابنا  ا ب عص إت اا الا ل بحينتف( 1،1) ع ص م توى
 بي ونكككا ا ب عكككص ال يئكككة ا ليكككة ( 1،1)ل كككاحل ابنكككا ، بي نكككا قجكككصت فككك ق  دالكككة ع كككص م كككتوى( التوافكككق ا جتنكككاعي)
 . رل احل الذكو ( التوافق ا جتناعي)

قيعلظكككل ال اتككك  يكككذت ال تي كككة بال  ككك ة إى ال ككك ق  بكككن أط كككال م طكككة ال ككك  ي قالعكككادين ا التوافكككق الشخ كككي 
قا جتناعي أن أط ال م طة ال   ي يواجوكون العصيكص مكا انواقكح الاكا اة ا تيكا ل اليوميكة قالكيت  علوكل  كم 

فحككص ي حاككو بعاككول عككا الككذياا إى انصرسككة، ق حككل  قككادريا علككة الت يككح معوككا با يحككة سككوية بانحارنككة مككو أقكك اهنل،
نشككاطا ل قموككارا ل ا جتناعيككة نتي ككة نككا يرت ككا عليككف أخككذ ج عككات الككصقا  أق   ككاقل قج ككة اليككذا  اااهككة رككل ا 

فاككال  عككا  ككعوريل بكك هنل  ككم قككادريا علككة ا عتنككاد علككة أن  ككول، قأن  ككعوريل بحينككتول الذا يككة . موعككصيا ا ككصد
د أسككك يل قأهكككصقا ول لي ككك  م كككل الكككيت  ككك   ل ط كككال العكككادين، كنكككا أن العالقكككات اضسككك ية قا جتناعيكككة بكككن أفككك ا

مكا ككل يكذا شككصت . ي ت  وكا ال  كم مكا مشكاع  الشك حة علكة الا كل قمعاملتكف معاملككة خاهكة نتي كة لوطكعف ال كحي
علككة اعت ككار أن . ضط ككال العككادينيعككيش تالككة مككا سككو  التوافككق علككة ان ككتوى الشخ ككي قا جتنككاعي بانحارنككة مككو ا

ال  ا  ام كني ال كليل إذا اقكرتن بكالتوافق الشخ كي قا جتنكاعي قكص يكإدي إى ال طكا قال كحة ال   كية لكصى الا كل؛ 
فخلككككو الا ككككل مككككا التككككو  ات الصاخليككككة، يولككككص لصيككككف الشككككعور بال اتككككة ال   ككككية قال ككككعادم إذا اسككككتااع إ كككك اع تاجا ككككف 

ف مكككا الحيكككود ا جتناعيكككة قاناديكككة، قبحكككصر مكككا ي كككتايو الا كككل أن يوفكككق بكككن تاجا كككف الشخ كككية قفكككق مكككا    طكككف عليككك
قطيول ال يئة ا جتناعية  وز علة رطا ن  ف قامناعة اليت ي تنكي إليوكا، قبكذلا ي كتايو أن ي نكي عالقكات طي كة 

 .قم طية مو ساعتف، فيشع  باضما ا جتناعي قالح ول ا جتناعي
يت  وهل إليوا ال ات  احلاي مو العصيص ما الصراسكات الكيت   اقلك  عالقكة مك ض ال ك  ي ق ت ق يذت ال تي ة ال

 ، قكاكلي ككاUrvashi and Smith, 2010))يورفا كي قمسيك  : بكالتوافق ال   كي؛ فحكص أ كارت دراسكة ككل مككا
Kakleasa, 2009))قبكم  قنخك قن ، (Berg et al,2009)قموسكة قنخك قن ،Moussa, et al,2005)) ،

إى أن أط كككككال م طكككككة ال ككككك  ي يعكككككانون هكككككعوبة ا التوافكككككق ( 5111) قامنكككككل( Mortality,2005) ر لييتقمكككككو 
للعككال  ال   ككي قالشخ ككي قا جتنككاعي بانحارنككة مككو ن كك ا ول مككا اضط ككال العككادين، كككذلا هككعوبة قككصرم ا مت ككال 

 كتوى التح كيل قاطكا اا ال كلو ، ة ال حية، قطعح ا التوافكق انصرسكي، قاخن كاض مالايب، مو  صيور ا احلال
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قالييككاا انت كك ر عككا انصرسككة، قعككصم قككصر ل علككة إقامككة عالقككات اجتناعيككة، فاككال  عككا أن موككارا ل ا جتناعيككة ا 
 .التواهل مو اآلخ يا  علول  م قادريا علة إقامة عالقات طي ة مو أق اهنل اضهحا  ا انصرسة قخارجوا

كور قابنككا  مكا أط ككال ال ك  ي ا التوافككق الشخ ككي قا جتنكاعي، فحككص أاوكك ت قبال  ك ة إى ال كك ق  بكن الككذ 
عصم قجود ف ق  جوي ية بي ونكا، إ   أن ف ققكا  دالكة موجكودم ا أبعكاد التوافكق الشخ كي ( 11-1)نتا ج امصقل رقل 

رجات ل كككاحل فحكككص جكككا  متوسككك  الكككص. قا جتنكككاعي ق سكككينا ا ب عكككص إت كككاا ال ككك د بحينتكككف قموارا كككف ا جتناعيكككة
فوكذت ال تي كة   كصق م احيكة نوعكا  مكا؛ . ابنا ، بي نا ا عالقكات ال ك د ا بيئتكف ا ليكة ف كا  انتوسك   ل كاحل الكذكور

فالكككذكور قابنكككا  ان ككككابون اككك ض ال كككك  ي يعكككانون مككككا درجكككة متحاربككككة ا التوافكككق نتي ككككة نكككا يعانونككككف مكككا طككككيول 
اضط ال يتلحون الصعل ا جتناعي ن  ف ما اضيل نا يشكع قن بكف مكا فوإ   . اجتناعية ق خ ية اص ما ت يتول

ايتنام قرعاية خاهة، قيذا ما بعلول  م قادريا علكة  عكويب نكواتي الاكعح ا ب يكتول ام كنية، لكذلا شكصيل 
   ي لون إى درجكة مكا التوافكق علكة ان كتوى الشخ كي قا جتنكاعي ي كتايعون مكا خاللكف الكتح ل اواقكح ك كمم

قعلكككة الككك  ل مكككا ذلكككا فحكككص شكككص ابنكككا  أك ككك   وافحكككا  مكككا الكككذكور ا إت كككاا الا كككل بحينتكككف قموارا كككف .  ككك قن ركككا
ا جتناعيككككة، قيككككذا يع ككككس أسككككاليا التعككككويب الككككيت   ككككتخصموا ابنككككا  بث ككككات ذقا ككككا علككككة ان ككككتوى ال كككك دي 

ل مكا  لكا مكا قكوم لتاكنا م كتح لوا انوكل قا جتناعي، قذلا  ا يا  مو ط يعة اضن ة ا اغتنو، قاليت   عة ب 
بي نككا   ككو  الككذكور عككا ابنككا  ا العالقككات بال يئككة ا ليككة، قيككذا، مكك دت إى ر  ككة الا ككل ا  لحككي الح ككول . قاضسكك ي

ا جتنكككاعي مكككا اآلخككك يا علكككة الككك  ل لكككا يعانيكككف مكككا مشككك الت، فوكككو لصيكككف ال   كككة ا احل ككككة قالت حكككل قالت اعكككل مكككو 
 .عتحادت ب ن م طف قص   يعيحف ك ما  عا إ  اع  لا ال   ةاآلخ يا،  

 قامنكككل  (Nobuo,et al, 2007)ق ت كككق ال تي كككة الكككيت  وهكككل إليوكككا ال اتككك  مكككو مكككا  وهكككل  إليكككف دراسكككة 
. ما قجود ف ق  بن الذكور قابنا  ان ابن اك ض ال ك  ي قأ كحا ول ا التوافكق ال   كي قا جتنكاعي( 5111)

 Gilbert, et)قدراسككة (Urvashi and smith, 2010)ذت ال تي ككة مككا أ ككارت إليككف دراسككة بي نكا خال كك  يكك

al,1989)  مي ككيقدراسككة نككادق ق (Nadeau and Missi, 1994)  إى أن ابنككا  أقككل  وافحككا  علككة ان ككتوى
 إى أن يككإ   اضط كككال ي وكك قن مسكككات  خ كككية( 1115) كنككا أ كككار احل كككار. ال   ككي قا جتنكككاعي مككا الكككذكور

 كك يوة بال  ككام؛ فتحكك  الاككيول قالشككصظات الككيت يعككانون م وككا نتي ككة  ككذا انكك ض، قككص ب حككون ببعككاد أن  ككول عككا 
إسككرتا يات تيكا ل اليوميككة، ققاقككو اضمك  أهنككل ي  نكون كامككل تيككا ل  اانشك الت، قالع كك  انك ما يككإث   كك ثما  سكل يا  

 .تول يذا الع  
ج الصراسكة احلاليكة قجكود فك ق  دالكة إت كا يا  بكن أط كال م طكة ال كك  ي ق لخي كا  نكا سك ق، فحكص أقطكح  نتكا 

. قالعككادين ا ال طككا عككا هككورم ام ككل قالتوافككق الشخ ككي قا جتنككاعي، قجككا  يككذا ال كك   ل ككاحل اضط ككال العككادين
انككا نككا  ا الشخ ككية ال ككلينة، فام ككل يككو أرض انلتحككة بككن امومقا طككو  ذلككا فككإن هككورم ام ككل  ككإدي دقرا  

ال   ككككي قال ي يولككككوجي، قكنككككا  وجككككف اضنككككا قا ككككل فيككككف،  فككككين ا أن  حككككو اكككك  ا ككككل ق وجيككككف ال   ككككات قال  عككككات 
نكة ا التوافكق ال   ككي قا جتنكاعي لل كك د، ومام كنية، قككذلا فككإن م وك  ام كل قهككور ف ال كلينة قهكحتف عوامككل 

فحكككص ي كككاف  الا كككل .  تلكككة التعكككايش معكككف أق رفاكككفقمإ كككٌ  داٌل قمكككالزٌم للنككك ض م كككذ بكككص   شخي كككف اضقي قمككك قرا  ا
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ان اا بال   ي ا الوهول إى تالة ما التوافق  بن بيئتة الصاخلية ب كل مكا انلكف مكا معانكام نتي كة  كذا انك ض، 
قااارجيككة ب ككل مككا  تاككن ف مككا  حو ككات قفعاليككات قأنشككاة اجتناعيككة، قيككذت ا ككاق ت احل ي ككة لككصى الا ككل     قككة 

قنتي ة لكذلا ي كصق  كم قكادر علكة الشكعور باحل يكة قا سكتحاللية، .  توى انالوا ما التوافق بانحارنة مو أق انفإى ان
ضن انكك ض ياككو أمامككف العصيككص مككا العوا ككق الككيت اكك   قصر ككف علككة احيككق التوافككق انالككوا علككة ان ككتوى الشخ ككي 

عكككب مشكككاع  الككك حع أق الع ككك  قالكككذنا، ق كككم قكككادر علكككة قا جتنكككاعي، لكككذلا نككك ات قلحكككا  قم تئ كككا  قعكككصقانيا ، مكككو ب
قي كذا شكص أن العنكل علكة ا كن هكورم ام كل  . إتصا   ييم جوي ي ا ب ا ف ال   ي قا جتناعي أسوم ب ق انكف 

قالتوافكككق الشخ كككي قا جتنكككاعي لكككصى أط كككال م طكككة ال ككك  ي قكككص ياكككعح أق  كككص مكككا اآلثكككار ال   كككية قام كككنية 
 .ال اسة عا ان ض

لكككذلا، فكككإن ا يتنكككام ب ط كككال م طكككة ال ككك  ي مكككا ق ككككل ا ياكككن ركككل سكككوا  مكككا جانكككا اضسككك م أق انصرسككككة 
سيخ ح ما معانا ل ال   ية قام صية قا جتناعية ال اسة عا يذا ان ض، قبعلوكل أك ك   وافحكا  ق عايشكا  مكو يكذا 

ة ثانيكككة، قيتححكككق ذلكككا مكككا خكككالل إلحكككا  انككك ض الوبكككا ي انككك ما مكككا جوكككة، قمكككو متال كككات تيكككا ل اليوميكككة مكككا جوككك
حماطكك ات تككول أايككة ال ككحة ال   ككية قام ككصية ل ط ككال اضهككحا  قاضط ككال ان ككابن اكك ض ال كك  ي عككا ط يككق 
ان  ص انصرسكي قط يكا ال كحة انصرسكية اشكاركة اضيكل قالاكالا قانعلنكن، مكا أجكل  كوعيتول ب ي يكة التعامكل مكو 

فاككال  عككا .  ككن  ككوافحول الشخ ككي قا جتنككاعي، ق  نيككة هككورم إبابيككة هككو ج ككصتالا ككل ان ككاا بال كك  ي، قا
زيككادم التعككاقن بككن اضسكك م قانصرسككة حبيكك  يككتل   قيككص انصرسككة بانعلومككات الالزمككة ع ككصما ياكك أ علككة الا ككل ان كككاا 

 يككح مككا اكك ض ال كك  ي مشكك الت جصيككصم نتي ككة  ككذا انكك ض مككا أجككل قطككو بكك امج داعنككة للحككص م وككا أق للتخ
 .تص ا

مككا يككذت الصراسكة  عككص أرطككية أقليككة للحيكام بصراسككات  اليككة  ت ككاقل متيككمات    ككا فككإن ال تككا ج الكيت استخل ككقمكا ي
مسات يإ   اضط ال قخ ا  ول قا ايكا ل، ققكصرا ل العحليكة قالشخ كية،   ن  ية قاجتناعية قأس ية رص   ع ظ 
 .قمش ال ل قاتتياجا ل انختل ة

 :ملدقرتحاتا -12

 :ما كل يذا يحرت  ال ات  ما يلي
م ككاعصم أط ككال م طككة ال كك  ي علككة   نيككة أسككاليا التوافككق الشخ ككي قا جتنككاعي للتعككايش مككو  -12-1

 .أع اض ان ض
  نية ا ايات إبابية لكصى أط كال ال ك  ي هكو   كويا هكورم إبابيكة هكو أج كاديل قا اف كة علكة  -12-2

 . ل ا جتناعيةيذت ال ورم أث ا    اعال
بككا علككة الوالككصيا قانعلنككن قف يككق ال عايككة ال ككحية ا انككصارا العنككل معككا  لتككوفم ال عايككة ال ككحية  -12-8

قال   ية، مو  حصل الوج ات اليذا ية ا الوق  ان اسا، قال نا  للا ل ا انصرسكة اسكتخصام انك اتيب قاحل كول 
 .علة ال وا ل قفق احلاجة
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شككخيع تالككة اضط ككال ال ككحية ع ككص دخككو ل انصرسككة قبشكك ل دقري رككص  ال شككح عككا  حككول ق  -12-1
 . انش الت انتعصدم ق سينا م طة ال   ي، قذلا ما أجل قطو اسرتا ي ية م اس ة للتصخل

 .إج ا  دراسات تول أث  هصمة ال    لصى اآلبا  ما أط ال م طة ال   ي -12-5
لككصى خمتلكح فئككات اغتنككو ا مسككا ل ( 5) ، (1) مكك ض ال كك  ي إجك ا  دراسككات محارنككة بككن نكوعي -12-8

 .الشخ ية قام صية ق وافحول العام
 .قطو ب امج إر ادية للحص ما هعوبات التوافق ك تي ة ما نتا ج م ض ال   ي -12-7
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 املضاجع

 :املضاجع العضبي 

. علكككل الككك  س ابكلي ي كككي ا ميكككصان الاكككا ال   كككي(. 1111) .قع ككك  ، ع كككص اه ،إبككك اييل، ع كككص ال كككتار -
 .م ت ة اضشلو ان  ية: ، الحاي م(5ل)

علككة دراسككات . قعالقتوككا بكك عب انتيككمات ال   ككيةهككورم ام ككص  (.1114). إبكك اييل، علككي؛ ال يككال، ماي ككف -
 .41-1، (1) 4 ، راباة اضخ ا ين ال   ين: الحاي م  (رامن)ن  ية
 .م ت ة اااشي: الحاي م .اضم اض ال ي وما ية، دراسات ع بية قعانية(. 1184). نودأبو ال يل، حم -
 .ما وعات  امة: جصم. م ض ال  ظ (. 1181). اه أبو خاوم، أمحص ن يل، قالح يني، حمنص ع ص -
 .قزارم ال حافة. دمشق. ام ص(. 1181). ب نار، ميشيل -
دار : الحكككاي م. قكككاموا علكككل الككك  س قالاكككا ال   كككي(. 1181) .ياجكككاب ، ع كككص احلنيكككص، ك كككاا، عكككال  الكككص -

 .ال واة الع بية
رسكككككالة ماج كككككتم  كككككم  .عالقكككككة ا طكككككا ابات ال ي وسكككككوما ية بالشخ كككككية(. 1181). ج كككككاي، نكككككور الكككككصيا -
 .، كلية اآلداا، جامعة عن مشسم شورم
 كني قال   كي قا جتنكاعي ل ط كال  ك ثم مك ض ال ك   ا ال نكو ام (.5111). امنل، زي م ال شم حمنص -

، جامعكككة ، كليكككة العلكككوم ا جتناعيكككة قالتا يحيكككةرسكككالة ماج كككتم  كككم م شكككورم .سككك ة( 14كككك 1) ان كككابن ا ال كككا مكككا
 .ال ا  
دار العلككككل : بككككمقت. فككككا العككككال  ا الاككككا ال   ككككي ال ككككلوكي(. 1115). احل ككككار، حمنككككص محككككصي احل ككككار -

 .للنالين
: ، الحكاي معلكة علكل الك  س . ية ع كص اضط كال ان كابن بال ك  انش الت ال  (. ,118) .ت ن، طيا ي -

 .11 -11 ، (1)، ا يئة ان  ية العامة لل تاا
. الوقايكككة قالعكككال   -التشكككخيع–اطكككا اا هكككورم ام كككل اضسككك اا (. 5111). عكككصي حمنكككص، الصسكككوقي  -
 .م ت ة اضشلو ان  ية:  الحاي م
فاعلية ب نكامج  كصرييب ا كب الاكيول ال   كية قا كن التوافكق لكصى م طكة (. 5118). رطوان، ع ص ال  ل -

 .جامعة عن مشس، الحاي م: كلية الرتبية  رسالة دكتورات  م م شورم، .ال   ي احاف ة   م
 .عا  ال تا: ، الحاي م(5ل).ال حة ال   ية قالعال  ال   ي(. 11,8). زي ان، تامص -
ا يئكة : الحكاي م  علة علكل الك  س .دراسة إكلي ي ية. هورم ام ل لصى الا ل ال واي(. ,111). زيور، ني ن -

 .51-15 ، (14)، ان  ية العامة لل تاا
ان ككانصم ا جتناعيكككة قعالقتوككا جبكككودم احليككام لكككصى مكك ض ال ككك    (.5111). سككلينان، ت كككان عككصي هكككاحل -

 .جامعة ال قازيق: ، كلية الرتبيةج تم  م م شورمرسالة ما .ان ايق ك دراسة سي ومرتية إكلي ي ية
 .دار انعار : الحاي م  .علل ال  س ال  يولوجي(. 1185) .ع ا ة، أمحص -
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العال  ال لوكي انع ا كآليكة قاتتكوا  قعكال  ا طكا ابات ال   كية ان كات ة  (.5111). علي، لصق  خمتار -
 .كلية اآلداا: ، جامعة ط اارسالة دكتورات  م م شورم .ن ض ال    ا طو  بعب انتيمات الشخ ية

ابهكككابة اككك ض ال كككول ال ككك  ي لكككصى عي كككة مكككا اضط كككال قعالقتكككف بككك عب (. 1181). علكككي، يالكككة رماكككان -
، كليكككة اآلداا، جامعكككة رسكككالة ماج كككتم  كككم م شكككورم .انتيكككمات الشخ كككية قا ن عاليكككة لكككصى ككككل مكككا انككك يب قاضم

 .ط اا
  .م ت ة اضشلو ان  ية :الحاي م. علل ال حة ال   ية(. 1111). تا    يا  يا ع ص ال  -
هكككورم ام كككل قبعكككب متيكككمات الشخ كككية لكككصى عي كككة مكككا (.1111). ق ال يكككال ماي كككة ،ك كككاا عكككال  الكككصيا  -

 . دار انع فة امامعية: ابس  صرية. ان ايحات دراسة ار حا ية عن ثحافية
 .امامعة ابسالمية:   م. التيذية قهحة ابن ان(. 1184). انخلالا، جالل -
التكككصخل انوكككل اصمكككة ال ككك د باسكككتخصام العكككال  انعككك ا ال كككلوكي مكككو (. يكككك,145). انيككك ر، ي كككص عحيكككل حمنكككص -

كليكة ااصمكة : جامعكة انلكا سكعود  رسكالة دكتكورات  كم م شكورم .ق  ييلول اجتناعيكا  ( 1)اضط ال م ض ال    نوع 
 .ا جتناعية

 .م ت ة اضشلو ان  ية: الحاي م. ن  ية جصيصم ا التوافق(. 11,8) .هال  خمين ، -
ب نكككامج لتعكككصيل بعكككب اا كككا ع ال   كككية لكككصى انككك ايحن اككك ض (. 1118). يكككالل، أمحكككص حمنكككص احل كككن -
 .جامعة ط اا: ، كلية اآلداارسالة ماج تم  م م شورم .ال   
 .دار ال واة الع بية: الحاي م.  علينات اخت ار الشخ ية ك اسة(. 11,1). ي ا، عاية حمنود -
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