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 إهداء
  

خلقت ألحلم وأحقق أحالمي شاء من شاء وأبى من "إلى كل من دعم قانوني في الحياة 
أبى، أهدي رسالتي وكل حياتي إلى من قدم لي الدعم في ازدياد اصراري على التمسك 

أنتم  ما ألبث أن أذكركم... فحين ألمح حلمي قد صار حقيقة تشهدها نفسي .. القانونبهذا
جددتم لي ... أعليتم همتي... قويتم بعد اهللا عزمي... مسيرتي كنتم ي ساعدي األيمن ف

ولعظيم أجور ...وبين ثنايا قلبي سكنتم... كنتم وال زلتم...ورعيتم لي حلمي ... صبري
فأضحت الحروف قليلة في حقكم إلى أمي ... كانت كلماتي لكم.. .ربي سألتم وألني بكم

إلى من صنع ... جذوري األصيلة على مر السنين... ذات القلب الرؤوم ... الحنون 
إلى التاج المتوج ... لي من حلكة الظالم نهاراً طويالً إلى من توج حلمي ليجعله حقيقة

ي كنتم خير المعينين لي ومن أهم إلى أخواتي وأخوت..على رأس البشرية أبي الجليل
وبكم جنيت ثمار غرسي  لكم جميعا كان جهدي.... المشجعين ألكمل تحقيق حلمي

تغرورق العينان ... حين ألمح حلمي وقد أصبح حقيقة... ومعكم تطلعت للحظتي هذه
  .ليسقط منهما لؤلٌؤ يكتب كلمات امتنان وفخر لكل هؤالء
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 :إقرار
 أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير، درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة هذه مقدمة أنا أقر

 أي لنيل يقدم لم منها الجزء أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما له اإلشارة تمت ما باستثناء الخاصة،

  .معهد أو جامعة ألي عليا درجة
  
  

 : التوقيع 

  
  )  حجازينظمية فخري خليل(

  :   /   /   التاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



 
 

ب 

  شكر وتقدير
  

  ..الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الهادي األمين 
  

وإني بعد هذا العمل الذي أسأل اهللا العلي القدير أن يكون مسدداً، أشكره سبحانه وتعـإلى أن أسـبغ                   
ل وجهه وعظـيم سـلطانه ومجـده مـلء          وافر نعمته علي وأعانني على إتمامه، شكراً يليق بجال        

  .السموات وملء األرض وما بينهما
  

ثم أشكر جامعة القدس ممثلة بكلية الدراسات العليا  على إتاحة الفرصة للباحثة لتسهم ولو بجهد قليل                 
  .في النهضة العلمية في وطني العزيز

  
رسالة، وبذل من جهده ووقته     نبيل عبد الهادي الذي أشرف على هذه ال       / والشكر ممتد للدكتور القدير   

وعلمه ما كان له أبلغ األثر لتخرج بهذه الصورة التي بين أيديكم ، فكان إشـرافه المتميـز دافعـاً                    
وحافزاً للباحثة في سعيها بجهد متواصل حتى خرج هذا العمل، فأسأل اهللا تعإلى أن يبارك له فـي                  

  . كانعلمه وعمله،  ويصلح له في ذريته ويجعله مباركاً حيثما 
  

والشكر موصول لكل من الدكتور سمير شقير والدكتورة أميرة الريماوي علـى تكرمهمـا بقـراءة                
  .الرسالة لمناقشتها وإفادة الباحثة، فبارك اهللا مسعاهما

  
والشكر الجزيل للدكتور عفيف زيدان،  تلك اليد البيضاء التي رعتني منذ دخـولي فـي المرحلـة                  

 مرحلة الماجستير، وأبى إال أن يكمل عطاءه بتقديم النصح لي عنـد             الجامعية وتعهدني بالتوجيه في   
  . إعداد هذه الرسالة فبارك اهللا له في علمه ووقته،  وأسعد قلبه بسعادة ذريته في الدنيا واآلخرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة 
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  الملخص
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفوفين 

 فلسطين وعالقته بالتحصيل الدراسي، ومدى عالقتها بالمتغيرات - في المحافظات الشمالية 
 صيلومستوى التحالجنس والصف الدراسي والمدرسة ودرجة اإلعاقة ومكان السكن : الديموغرافية

وتحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن . والعمر عند اإلصابة بكف البصر و مستوى دخل األسرة
ما مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدرستي المكفوفين في : سؤال الدراسة الرئيس
ة وللتحقق من ذلك قامت الباحث  فلسطين وما عالقته بالتحصيل الدراسي؟- المحافظات الشمالية

 تطبيق وتمالدراسة،  هذه لطبيعة لمناسبته المسحي المنهج الوصفيبإجراء دراستها معتمدة على 
 مدرسة النور ومدرسة قلقيلية والبالغ طلبة جميع الذي تكون منمجتمع الدراسة الدراسة على كامل 

 2011- 2010الدراسي  العام من األول للفصل رسميا المسجلين الجنسين كال من طالبا) 57(عددهم 
مدارس المكفوفين  في  طلبة آراء وتم استقصاءفي الصفوف من الثالث حتى الصف العاشر 

المحافظات الشمالية حول مستوى مفهوم الذات لديهم وعالقته بالتحصيل الدراسي، وذلك بتطبيق 
ائج وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النت. المقياس الذي قامت الباحثة بتصميمه لقياس مفهوم الذات

  :كان أهمها التالي 
في المحافظات في مدارس المكفوفين مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين لالدرجة الكلية إن 

مستوى مفهوم الذات كانت بدرجة مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية  حسب " فلسطين–الشمالية 
  %). 73(الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجاالت 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ضعيفة بين معدل التحصيل ومفهوم الذات لدى وتبين النتائج 
  .الطلبة المكفوفين، وموجبة ضعيفة على كافة أبعاد مفهوم الذات

وبناء على نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات من قبل الباحثة، كان 
الدراسات والبحوث حول تأثير مفهوم الذات على متغيرات الشخصية إجراء المزيد من : من أهمها

ضرورة تدريب وتوجيه وإرشاد الوالدين بكيفية التعامل مع وجوانب النمو المختلفة لدى الكفيفين، و
أبنائهم المكفوفين، وتوصي الباحثة بإجراء دراسة شاملة لكافة المحافظات الفلسطينية على المكفوفين 

  . أجل توفير قاعدة بيانات توفر األرضية لألبحاث والدراسات ذات العالقةالفلسطينيين من
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The level of the self-concept for the blind students and its relation with 
the study achievement in the schools of the blind in the Northern 

Governorates –Palestine 
 

Abstract 
 
This study aimed  to identify  the level of  the self-concept of blind students at the blinds'  
schools  in the Northern Governorates in  Palestine and its relation to the study 
achievement , and the extent of its influence  by demographic variables: gender, grade, 
school, degree of handicapping,  place of residence, level of study  achievement, the  age 
when the loss of sight happened and the level of family income. 
The study problem   was specified in answering the main question of the study: What is the 
level of self-concept among blind students in blinds' schools in the Northern Governorates 
- Palestine and its relationship to the study achievement؟ 
To investigate this , the researcher conducting  her  study dependant on the descriptive 
method as it fits the nature of this study ,then the researcher applied her study on the entire 
study  persons which consisted of all students of Al- noor School and Qalqilia school who 
amounted to  (57) students of both genders who  are officially registered for the first 
semester of the academic year 2010-2011. 
The opinion of the students at these schools were surveyed in the northern governorates on 
the level of self-concept and its relation with the study achievement by applying the scale 
that the researcher designed to measure self-concept. The study has the following results: 
The overall degree of self-concept of blind students in the schools  for the blind in the 
northern governorates – Palestine according to the degree of self-concept, which was high 
where the percentage of the overall average responses amounted to(73%) on all items for 
all areas. 

The results show the existence of a weak positive correlation between the 
achievement  rate and the self  concept to the blind students, and a weak positive on all 
dimensions of self-concept and according to  the results of this study and its discussion ,the 
following recommendations were  proposed  by the researcher,  the most important ones 
were. 
  the need for further studies and research on the impact of self-concept variables and 
personal aspects of the different growth  aspects of  the blind, encouraging the blind to 
participate in social and cultural and  sports activities, as it works on the formation of  a 
positive concept for  them, the need to train, guide and instruct parents how to deal with 
their blind children, developing  the life skills of the blind , especially  the skill of transport  
until they are able to rely on themselves and the researcher recommends that a 
comprehensive study of all Palestinian governorates on the Palestinian blinds  in order to 
provide a data base  which provide the related  the ground for research and studies. 
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   الدراسة مقدمـة1.1 

  

تعد الذات مركز شخصية الفرد، وهي ذلك الكل الذي تتكون مدخالته من فكرة الفرد عن نفسه، 
أي أنها صورة مركبة مكونة من تفكير الفرد عن نفسه وعن   السلوك الظاهر، منومخرجاته

خصية وكذلك اتجاهاته نحو نفسه ونحو تحصيله وعن خصائصه وصفاته الجسمية والعقلية والش
 فالفرد  يعبر عن ذاته في كل قول أو سلوك يصدر عنه، فبها يبدأ ،تفكيره بما يفكر فيه اآلخرون

  ).1999الشكعة،(الفرد عند تعريفه بنفسه، ومن خاللها يتفاعل مع بيئته ومجتمعه 
  

 اإلنسانية، للشخصية الكلي لبنيويا للتنظيم مركزي كمحور النفسية الدراسات في الذات مفهوم ويبرز

. الفرد لدى االجتماعي الشخصي التوافق وبعمليات للسلوك الفعال بالتوظيف وثيقًا ارتباطًا ويرتبط
 وظيفية دينامية كوحدة الشخصية عليها تقوم التي النواة وهي اإلنسان، شخصية وجوهر لب هي فالذات

 الخبرات طريق عن وتتبلور التنشئة، وعوامل البيئة مع التفاعل نتيجة بالتدرج تتكون والتي مركبة،

  ).2005  جوده، (به والمحيطين الفرد بين العالقات ونمط والتجارب
  

 األساسية والحاجات لذاته الفرد تقييم على يعتمد ينفس كتنظيم تشكيله حيث من الذات مفهوم يوصف

 أو منها يأخذ جديدة لخبرات ردالف يتعرض وعندما .وصيانته التنظيم لهذا تطوير وهي فرد، لكل

 على المعنى هذا ويؤكد. الصراع مواقف ويتجنب عليها يحافظ لكي ؛ ذاته مع يتوافق حسبما ،هايرفض

 إلى باإلشارة خبراته ويختار يرسم الفرد أن حيث من الذات لمفهوم الدافعي التوجيهي المكون

 سلوكه على كبيرة بدرجة يؤثر للفرد اتالذ مفهوم إن القول يمكن فلذلك عنده، الذات مفهوم خصائص

  .1996) سرحان،( العامة الحياتية المواقف في أو المدرسة في أو البيت في سواء اليومية حياته في
  

ويبدأ مفهوم الذات في التكوين منذ اللحظة األولى التي يبدأ فيها الطفل استكشاف أجزاء جسمه، ومن 
الذات لدى الفرد يتكون وينمو نتيجة الخبرات التي يمر بها ثم البيئة المحيطة به، لذلك فإن مفهوم 

الذي يعيش الفرد  Phenomenal Field الفرد في تنشئته االجتماعية وهو يشكل المجال الظاهري
في ثناياه ويعي به ذاته، كما أنه يتأثر بما يتمتع به من قدرات عقلية ودوافع نفسية تحكم سلوكه 

  ).1984األشول، (وتوجهه 
  
هوم الذات ينعكس على احترام الفرد لذاته وتقديرها، ومن ثم تحقيقها، كما ينعكس على سلوكه فمف

إما بالسلب أو باإليجاب، وينعكس أيضاً على درجة تمتع الفرد بالصحة النفسية والتوافق النفسي، 
  .ومن هنا فإن مفهوم الذات اإليجابي يعتبر من مظاهر الصحة النفسية
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ت يتميز بالتفرد باعتباره تنظيم للخبرات التي يمر بها الفرد طوال حياته، إال ورغم أن مفهوم الذا

عدس (أنه عرضة للتعديل فيما بعد، بتأثير من الظروف البيئية واالجتماعية التي قد تحيط به 
  ).1995وآخرون، 
  
 في يتمتع الذي الشخص هو فعالة بطريقة الحياة منغصات إزاء يتصرف أن بمقدوره الذي والشخص

 مواجهةى عل الكافية القدرة لديه بأن يحس األمور الفرد يوازن فعندما حياته، في ايجابي بتنظيم األصل

 يجعله مما بنجاح، الحياة تحديات لمواجهة مرتفع ذات مفهوم من لديه يتوفر لما وذلك الحياة تحديات

  ).2005 ،حامد( واالحترام بالتقدير جديرا
  

ة المجتمعات اإلنسانية للمكفوفين يرى أنها تقوم على افتراض أن معامل المتأمل في طبيعةإن 
 ألنه عاجز ويعيش في ،إلى الشفقة بحاجة الكفيف الناس، وأن غيرهم من عن مختلفون المكفوفين

خارقة أو قدرات موسيقية خارقة، وما  أو افتراض آخر أنه يملك قدرات حسية. عالم صغير مظلم
عدم التعامل  عن للمعلومات غير الصحيحة الناتجة يست إال حصيلةإلى ذلك من اعتقادات خاطئة ل

  .مع المكفوفين
  

والتمتع بالمسئوليات   المالئمة للكفيف لتحقيق ذاته،االجتماعية الظروف نهيئوإذا كنا نريد أن 
االعتقادات  مقاومة مثل هذه عن والواجبات والحقوق التي يتمتع بها أقرانه المبصرون، فال بديل

البصر بحد ذاته، بل  مع مجتمعه ليس كف الكفيف ئة، فالحاجز األكبر الذي يعيق تفاعلالخاط
طبيعة الذات لديه، وفي  لها أثر بالغ في تكيفه النفسي، وفي مفهوموالتي مواقف المبصرين نحوه 

  .ظروفه الحياتية
  

 والمبصر هو أن الكفيف يتشابهون أكثر بكثير مما يختلفون، والفرق بين ونن والمكفوفوالمبصرف

اليومية بوسائل وطرق مختلفة بعض الشيء، ولكنها في النهاية  يتعامل مع ظروف الحياة الكفيف
مبصراً أو كفيفًا بحاجة أكان  اإلنسان إنالتي يحصل عليها المبصر، كما  تؤدي إلى النتيجة نفسها

  لمساعدته بين الحيناآلخرين، فال أحد منا يستطيع أن يعيش حياته دونما يد تمتد إلى مساعدة

وهنا . مبالغ فيها وحماية زائدة يحتاج إلى مساعدة الكفيف  هو أنالخاطئواآلخر، ولكن االفتراض 
إنسان كفيفًا كان أم مبصرا، كما أن المبصرين  د من قدرة أيتِحمكمن الخطر، فالحماية الزائدة 

من خالل كف  الكفيف لشخص إلى اها فينظروانفس  على اإلعاقةاهتمامهم  جليجب أال ينصب



 

 
 

4

 لديه، وبالتالي إلغاء كل الخصائص الفردية األخرى، وعليهم أن ينظروا إلى المكفوفين البصر الذي

  .) thread/atejab/com.google.ejabat://http( وصفاته المميزةخصائصه كأفراد لكل منهم 
  

ونقرأ في القرآن الكريم آيات تعبر عن مدى اهتمام اإلسالم بهذه الفئة من البشر، فيقول رب العزة 
عبس وتَولَّى َأن جاءه اَألعمى وما يدِريك لَعلَّه " (عبس"سبحانه مخاطباً رسوله الكريم في سورة 

فهذه اآلية الكريمة تحمل نوعاً من العتاب من اهللا لرسوله الكريم،  )لذِّكْرىيزكَّى َأو يذَّكَّر فَتَنفَعه ا
وكأن اآليات الكريمة . عندما أهمل هذا األعمى الذي جاءه يسأل، وأهتم بغيره ممن يبغي إسالمهم

سورة (تقول أن هذا األعمى له الحق مثله مثل باقي البشر، وربما يكون عند اهللا أفضل من غيره 
  ).1ةعبس، آي

  
والتزاماً بما نادى به اإلسالم فإن لكل إنسان الحق في أن يتمتع بإنسانيته إذ خلقه اهللا في أجمل 
صورة، ويسر له ما خلق، فإذا كانت أنصبة البشر في مزايا اإلنسانية مختلفة، فإنهم جميعاً في إطار 

لحكام اعتنوا بالمرضى الشريعة اإلسالمية يتساوون في القيمة اإلنسانية؛ لهذا فإن الخلفاء وا
  .) www.fateh-voice.com (والمأوى والرعاية االجتماعية لهموالمعوقين، وذلك بتوفير الطعام 

  
وبما أن فكرة الكفيف عن نفسه وتصوره لطبيعته ومظهره يلعب دوراً هاماً في تشكيل مفهوم الذات 

فهناك عالقة ايجابية بين تقبل "لديه، فهو بذلك يتأثر في نظرة اآلخرين له ومدى تقبلهم إلعاقته 
المعاق لذاته، وتقبل اآلخرين له، فإذا أمكن التغلب على مشكلة تقبل الكفيف لذاته، فإنه يصبح من 

وبما أن المكفوفين يمتلكون طاقات بناءة يمكن استغاللها واإلفادة منها ". السهل تقبل اآلخرين له
.  تمكنهم من مواصلة حياتهم على نحو بناء وفعاللمساعدتهم على القيام بأدوار اجتماعية متكاملة

ترى الباحثة أن االهتمام بتعليم المكفوفين يساعدهم على تكوين مفهوم ايجابي لذواتهم يكونون 
  .قادرين من خالله على حل مشكالتهم ومواجهة تحديات مجتمعاتهم

  
ل في أعوامه األولى ال ترجع الطف والمعاق بصرياً يحتاج إلى التعلم ألن الخبرات التي يحصل عليها

تعلم الوسائل التي يمكن إتباعها لزيادة له تتيح  أهميتها فقط إلى ما تضيفه من معلومات، لكنها أيضاً
معرفة كيفية الحصول عليها ألن هذا يتيح للمعاق بصرياً  فاألهم من المعلومات في ذاتها. معارفه

 إلى ذلك فإن التعلم عن طريق الخبرات يؤدي بالطفل وباإلضافة. حياته منبعاً دائماً للمعلومات طيلة
 إلى التفاعل مع العالم الخارجي، فيتيح له الخروج من سلبيته، تلك السلبية التي قد المعاق بصرياً

بمساعدة  يرغم عليها نتيجة إلحساسه بالسجن الكبير الذي ال يستطيع التحرك فيه وفهمه، إال
متفاعالً متمكناً من الحصول  كبير في شخصيته، يجعله إيجابياًفالتعلم يؤدي إلى تعديل . اآلخرين
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 في 1975 "روجو"وقد وجدت . المحيط به على الخبرات المختلفة بطرقه الذاتية ومتفهماً للعالم
 حتى ال أن البحوث بينت أن فقد البصر ال يمنع أو عن التنظيم اإلدراكي عند المعاقين بصرياً دراسة

  .ب المعلومات يؤخر نمو عملية اكتسا
  
متغيرا مهما في التعليم، بل ويعتبر من أكثر المحددات أهمية في خبرات التعلم  الذات مفهوم يعتبرو

على أن إكساب الفرد للمهارات المختلفة ينبغي أن يمضي قدما في  لدى الطفل، ويتفق علماء النفس
ا للنجاح في المدرسة واالقتدار ا يعد شرطا أساسيممنه اإليجـابي لديه، وكل الذات مفهوم تالزم مع

اإلنسانية وهو أهم  الزاوية في الشخصية بمثابة حجر" يعتبر  الذات مفهوم في سنوات الرشد، وإن
 في توافقه الشخصي  بالغاًالشخص لذاته يؤثر تأثيراً عناصر التوجيه النفسي والتربوي، فمفهوم

  ).هـ1401الهواري، ( واالجتماعي
  
  مشكلة الدراسة  2.1 

  
والمجتمع  والتحصيل الدراسي في الحياة اليومية للفرد واألسرة  ألهمية كل من مفهوم الذاتنظراً

 إذ أنه الدراسي واالجتماعي  وانطالقا للعالقة القائمة بينهما من أساس للنجاحخاصة، والطلبةعامة 
فهنا تالحظ . لشخصيالصعيد المهني وا  على باهراً أن يبني لذاته مستقبالًفرد خاللهما يستطيع المن

 تنجم عن الشعور بانخفاض اعتبار الذات، فالشعور الطالب المكفوفين كثيراً من مشكالت الباحثة أن
 شعور الطالب بأنه أنأنفسهم يعد أحد المحددات المهمة للسلوك، كما   نحومكفوفونالذي يحمله ال

 الذين مكفوفون الو .ته وسلوكهيفتقر إلى احترام الذات، يؤثر على دوافعه واتجاها شخص بال قيمة
بالعجز  إلى الثقة بالذات، يالحظ عليهم عدم التفاؤل بالنسبة لجهودهم الدراسية، فهم يشعرون يفتقرون

تسير دوماً بشكل  والنقص والتشاؤم، ويفقدون حماسهم بسرعة، وتبدو األشياء بالنسبة لهم وكأنها
 أنفسهم بصفات سلبية مثل بالخوف، ويصفونوغالباً ما يشعرون  خاطئ، فهم يستسلمون بسهولة،

 وتحديداً فقد غير مناسبة ولهذا  ويتعاملون مع اإلحباط والغضب بطريقة) وعاجز،وسيئ، مقصر(
  :سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

  
 -ما مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية

  سطين وما عالقته بالتحصيل الدراسي؟فل

  

  

  أسئلة الدراسة  3.1
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 –في المحافظات الشمالية    في مدارس المكفوفين    مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين      مستوى  ما   -1

 ؟فلسطين
هل توجد عالقة ارتباطيه بين مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين والتحصيل الدراسـي               -2

  فلسطين من وجهة نظر الطلبة؟–ظات الشمالية في مدارس المكفوفين في المحاف
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -3

 ؟الجنس  فلسطين تبعاً لمتغير –المحافظات الشمالية 
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -4

 ؟الصف الدراسي  فلسطين تبعاً لمتغير–ات الشمالية المحافظ
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -5

 ؟المدرسة  فلسطين تبعاً لمتغير–المحافظات الشمالية 
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -6

 ؟درجة اإلعاقة لمتغير  فلسطين تبعاً–المحافظات الشمالية 
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -7

 ؟مكان السكن  لمتغير فلسطين تبعاً–المحافظات الشمالية 
كفـوفين فـي    هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس الم             -8

 ؟العمر عند اإلصابة بكف البصر  لمتغير  فلسطين تبعاً–المحافظات الشمالية 
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفـوفين فـي                 -9

 ؟مستوى دخل األسرة  لمتغير فلسطين تبعاً–المحافظات الشمالية 
  

    أهمية الدراسة 4.1
  

  :ة كما يلييراسة من خالل الناحية النظرية والتطبيقوتتضح أهمية الد
  

  : وتكمن في النقاط التالية:األهمية النظرية للدراسة الحالية
  

بالتحصيل الدراسي لدى الطلبة المكفوفين في  وعالقته مستوى مفهوم الذات عن الكشف -1
  . فلسطين–مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية 

البصرية باعتبارها مؤثرة على تكوين مفهوم الذات لدى الفرد تلقي الضوء على اإلعاقة  -2
الكفيف سواء من خالل نظرته إلى نفسه، أو من خالل نظرة اآلخرين له من خالل ما 

 .يتعرض له بسبب هذه اإلعاقة في حياته
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 .إلقاء الضوء على دور المرشد النفسي في التعامل مع المعاقين بصرياً -3

، و الصف الدراسيجنس الطالب ، و(لتعرف إلى دور المتغيرات يتوقع من نتائج الدراسة ا -4
على ) المدرسة، ودرجة اإلعاقة، ومكان السكن للطالب، ومستوى التحصيل، دخل األسرة

 . مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين وعلى تحصيلهم الدراسي

عالقته بالتحصيل التعرف إلى طبيعة العالقة بين مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين و -5
 .الدراسي

 األولى التي تبحث في مستوى مفهوم الذات – في حدود علم الباحثة –تعتبر هذه الدراسة  -6
 فلسطين وعالقته - لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية

 .بالتحصيل الدراسي
 

في ضوء نتائج الدراسة الحالية التي يمكن  وتتمثل هذه األهمية :األهمية التطبيقية للدراسة الحالية
من خاللها معرفة العالقة بين مستوى مفهوم الذات والتحصيل الدراسي، لكي تساعد الطفل في فهمه 

 ادراسته بعد تتوقع الباحثةلذاته وأن يدرك العالقة بين مفهومه عن ذاته وتحصيله الدراسي، وكذلك 
 وإفادة القدس جامعة مكتبة في التربوي لألدب إثراء جونتائ أدبي إطار من تتناوله بما تشكل أن

  .المجال هذا في الباحثين
 

   أهداف الدراسة 5.1

  

قياس مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين في مدارس المكفوفين في "الهدف الرئيس 
  ". فلسطين وعالقته بالتحصيل الدراسي- المحافظات الشمالية 

  
 . ومستويات التحصيل الدراسي للمكفوفينمعرفة مستويات مفهوم الذات -1

جنس (معرفة الفروق في مفهوم الذات والتحصيل الدراسي وعالقته ببعض المتغيرات  -2
  ). والصف الدراسي، ونسبة العجزالطالب، ومكان السكن للطالب، والمستوى االقتصادي،

 .راسيمعرفة العالقة بين مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين والتحصيل الد -3

  
  

    محددات الدراسة6.1

  

   :تتحدد هذه الدراسة بالمحددات التالية
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  .تتكون من جميع الطلبة المكفوفين في مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية : المحدد البشري
  

مدرسة النور األساسية ( فلسطين –مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية : المحدد المكاني
  .)درسة قلقيليه األساسية للمكفوفينللمكفوفين، وم

 
تحددت نتائج هذه الدراسة في الفترة الزمنية التي جرت فيها الدراسة وهي الفصل : المحدد الزمني

  ).  م2011-2010(الدراسي األول من السنة الدراسية 
  

 اةباألد الدراسة هذه تحددت .الدراسة هذه في الواردة والمصطلحات المفاهيم أي :المحدد المفاهيمي

  .من إعداد الباحثة  للمكفوفينالذات  مفهومقياسم: اآلتية
  

   مصطلحات الدراسة7.1

  

  :سوف تقوم الباحثة بعرض المفاهيم الموجودة في الدراسة واستعراضها كما يلي
  
   Visually Handicapped المعوق بصرياً -1

وال يستطيع أداء األعمال هو الشخص الذي ال يستطيع أن يعتمد على حاسة اإلبصار لعجز فيها، 
فالطفل الكفيف يعجز عن استخدام بصره في عملية التعلم . التي يؤديها غيره باستخدام هذه الحاسة 

  ).1996فاروق عثمان، (العادية 
  
  Blind المكفوف -2

  ).2000عبيد، " (هو شخص يتعلم من خالل القنوات اللمسية أو السمعية"المكفوف 
  

بأنه الشخص الذي ال يستطيع القراءة والتعلم من خالل حاسة : رفه الباحثةوفي الدراسة الحالية تع
  .البصر، ويستخدم قنوات أخرى للتعلم

  

  Self Concept مفهوم الذات -3
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نظرة الفرد واتجاهاته نحو ذاته ومدى تقدير هذه الذات من الجوانب المختلفة "عرفه مصطفى كامل 
عبد " (األدوار التي يمارسها في مجال العالقة بالواقعكالدور والمركز األسري والمهني، وبقية 

  ).1993الفتاح، 
  

بأنه المجموع الكلي للدرجات الخام التي يحصل عليها الطالب : وفي الدراسة الحالية تعرفه الباحثة
وفي الدرجة   ،"لدى الطلبة المكفوفينمفهوم الذات "المعوق بصرياً في كل بعد من أبعاد مقياس 

  .ياسالكلية للمق
  

  Body Self  الجسمية الذات

 وليم" (الجنسية وحالته ومهارته الخارجي ومظهره الصحية وحالته جسمه عن الخاصة الفرد فكرة "هي

  .21)ص ، 1985فيتس،
 

   Social Self االجتماعية الذات

 حيث ة؛عمومي أكثر بطريقة باآلخرين تتعلق أنها غير اآلخرين مع عالقته في لذاته الفرد إدراك تعني"

 وليم" ( عامبوجه اآلخرين مع االجتماعي تفاعله في وقيمته متهءبمال المرء إحساس تعكس

  ).21ص ،1985فيتس،
  

 Moral Self  األخالقية الذات

 وإحساس باهللا، والعالقة األخالقية القيمة ذلك مع وأخالقي مثالي مرجعي إطار خالل من الذات وصف"
 فيتس، وليم" (ة مالعقيد اعتناقه عدم أو عقيدته عن الشخص ضاءور طيب، غير أو ابطي بكونه الفرد

  ).21ص ،1985
  

 Personal Self الشخصية الذات

 دون بشخصيته وتقديره مناسب شخص بأنه  الفرد إحساس أي الشخصية، بالقيمة الفرد إحساس "وهي

  .21)ص ،1985 فيتس، وليم" (باآلخرين عالقته أو الجسمية هيئته إلى النظر
 
  Family Self األسرية اتالذ
 إدراك وهي أسرة، في عضوا بوصفه وقيمته جدارته وكذلك والكفاية، بالمالئمة الشخص مشاعر "هي

  ).21ص ، 1985فيتس، وليم" (الرفاق  من دائرة بأقرب تعلقها في لذاته الشخص
   Academic selfالذات األكاديمية  



 

 
 

10

  ".ألكاديمية العامة، والنشاطات األكاديمية الخاصةهو إدراك الفرد لقدرته وجهوده في النشاطات ا"
  
 Academic achievement التحصيل الدراسي -4

وهو درجة االكتساب التي يحققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة 
  ).2002عالم، (دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معين 

  
لة ما توصل إليه الطالب الكفيف في تعلمه، والمعلومات هو محص :وتعرفه الباحثة إجرائياً

والخبرات في المواد المدروسة خالل العام الدراسي، والتي تنعكس عند تقدير أدائه التحصيلي ويعبر 
  .2011-2010عنه بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في نهاية العام الدراسي

  

   المحافظات الشمالية في الدراسة الحالية 5-

  ".قلقيليه و جنين"المحافظات التي تقع شمال فلسطين ، وتضم مدارس للمكفوفين وهي هي 
  

  مدارس المكفوفين في الدراسة الحالية  -6

هي المدارس الموجودة في محافظة قلقيليه وجنين وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم وتقوم بتدريس 
ون المقررات الدراسية مطبوعة بطريقة الطلبة المصابين باإلعاقة البصرية الجزئية والكلية وتك

  .بريل 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  

  .Self-Conceptمفهوم الذات  1.2

  .Academic achievement التحصيل الدراسي 2.2

  Blind, visually impaired المكفوفون بصرياً 3.2

 مل مع المعاقين بصرياً دور المرشد النفسي في الع4.2

  Previous studies الدراسات السابقة 5.2
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  لثانيا الفصل

  اإلطار النظري و الدراسات السابقة

  
  Self-Concept مفهوم الذات 1.2

  
 المحددات أهمية في خبرات التعلم لـدى   من أكثرويعدمتغيرا مهما في التعليم، بل  الذات مفهوم يعد

على أن إكساب الفرد للمهارات المختلفة ينبغي أن يمضي قدما في تالزم  سالطفل، ويتفق علماء النف
منها يعد شرطا أساسيا للنجاح في المدرسـة واالقتـدار فـي     اإليجـابي لديه، وكل الذات مفهوم مع

الزاوية في الشخصية اإلنـسانية وهـو أهـم     بمثابة حجر" يعتبر  الذات مفهوم نأسنوات الرشد، و
الشخص لذاته يؤثر تأثيرا بالغا في توافقـه الشخـصي           فسي والتربوي، فمفهوم  عناصر التوجيه الن  

وبالنظر أيضا إلى أهمية كل من التحصيل الدراسي ومفهوم الذات في الحياة اليوميـة              . واالجتماعي
للفرد واألسرة والمجتمع عامة والطالب خاصة، وبدءاً من العالقة القائمة بينهما من أساس للنجـاح               

الجتماعي، إذ من خاللهما يستطيع الفرد أن يبني لذاته مستقبال بـاهرا علـى الـصعيد                الدراسي وا 
  .الشخصي والمهني

  
كمـا  . فقد ثبت أن األفراد الذين يتمتعون بمفهوم إيجابي للذات هم أفضل تلقيا وتحصيلًا بشكل عـام               

متعون بقدرة أكاديميـة    أن األطفال الذين يت   )  أدمز، وثوماس، وفيلكر، ووليامز   : (يؤكد علماء النفس  
عالية، لديهم شعور إيجابي باعتبار الذات، وذلك عند مقارنتهم بآخرين يتـسمون بقـدرة أكاديميـة                

  .).html.48830/com.55stop.forum://http(منخفضة 
  

حياة ليسوا من ذوي التحصيل الدراسي من الناجحين في ال%) 94(أنّ " برايان ترابيسي"ويقول 
المتفوق، ولكنهم يمتلكون مشاعر إيجابية أفضل من ذويهم جعلتهم أكثر قدرة على تحديد اتجاهاتهم 

  ).ت.أبو العيد،ب(وأهدافهم والتكيف مع التحديات التي تواجههم 
  

فرد عن نفسه، وتعتبر الذات مركز شخصية الفرد، وهي ذلك الكل الذي تتكون مدخالته من فكرة ال
ومخرجاته السلوك الظاهر، حيث يعبر الفرد عن ذاته في كل قول أو سلوك يصدر عنه، فبها يبدأ 

، كما ...أنا فالن، أنا سعيد، أنا حزين، وأنا كذا وكذا وكذا : الفرد عند تعريفه بنفسه، فيقول مثالً
إن فالن إنسان حسن، أو : يدرك اآلخرون ذات الفرد من خالل ما يقوم به من سلوك، فيقولون مثالً

، حيث تنعكس نظرة اآلخرين هذه على مفهوم الفرد لذاته، ...ذو فاعلية اجتماعية، أو أنه كذا وكذا 
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 لذا أصبح من الضروري على الفرد أن يفهم ذاته حتى يستطيع أن يعبر عنها، ويعدل سلوكه بناء
األهمية الملحة أن يطور الفرد على فهمه لها، وحتى يستطيع اآلخرون إدراكها وفهمها، ومن 

  .مفهوماً إيجابياً عن ذاته
  

فمفهوم الذات ينعكس على احترام الفرد لذاته وتقديرها، ومن ثم تحقيقها، كما ينعكس على سلوكه 
إما بالسلب أو باإليجاب، وينعكس أيضاً على درجة تمتع الفرد بالصحة النفسية والتوافق النفسي، 

  . اإليجابي يعتبر من مظاهر الصحة النفسية الجيدةومن هنا فإن مفهوم الذات
  

 حجر غدا بل الشخصية، دراسة فية خاص أهمية  الحالي  Self –Concept تالذا مفهوم واحتل

 كل ذاتنا عن لمعتقداتنا أن والتجريبية العلمية والدراسات البحوث أكدت أن بعد منها، الكثير في الزاوية

 بوصفه العلماء قبل من الذات مفهوم واستخدم واالجتماعي، لشخصيا وتوافقنا سلوكنا في التأثير

 جسمية خصائص عن تعبر التي الفرد، عند والمشاعر األفكار جميع يتضمن الًشام افتراضيا مفهوما

  ).2006 القمش،(ه وطموحات وخبراته وقيمه معتقداته وتشمل وشخصية، وعقلية
  
 للمفاهيم فعال نظام أنها على الذات إلى ينظر فأصبح صر،المعا النفس علم في الذات مفهوم تطور وقد

بتنظيمها  احتفظت الذات تكونت وإذا. الفرد بها يسلك التي الطريقة تقرر التي والمثل واألهداف والقيم
 المختلفة، المواقف في فراداأل بسلوك التنبؤ على كثيرا يساعد مما ،مواالنقسا والتغيير التعديل وقاومت

 تتغير ال أنها يعني وهذا ا،هوطرق أهدافها وثبات نسبيا، الذات ثبات إلى يرجع السلوك في فالثبات

 طالما نفسه من الفرد يغير هذا أجل ومن نفسه، فيها يرى التي المرآة هو مجتمع في يعيش فالفرد
  ).2001 حنون،(يه إل الناس نظر وجهة رتتغي وكلما فيه، يعيش الذي المجتمع سلوكه خالف

  
ن مفهوم الذات يتميز بالتفرد باعتباره تنظيم للخبرات التي يمر بها الفرد طوال حياته، إال ورغم أ

عدس (أنه عرضة للتعديل فيما بعد بتأثير من الظروف البيئية واالجتماعية التي قد تحيط به 
 ).1995وآخرون، 

  
 اآلخرين إليهم ومدى لذا فإن فكرة المعوقين عن أنفسهم وعن إعاقتهم تعتمد إلى حد كبير على نظرة

إن هناك عالقة ايجابية بين تقبل المعاق لذاته، وتقبل اآلخرين له، فإذا أمكن التغلب على "تقبلهم لهم، 
  ).103:ت، ص.سيسالم، ب" (مشكلة تقبل المعاق لذاته، فإنه يصبح من السهل تقبل اآلخرين له
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  : وقد وردت الذات في القرآن الكريم على وجهين

  
أي كل ما من شأنه تحقيق التوافق والتسامح مع اآلخرين : ءت بمعنى الذات الخارجيةجا: أوال

  ).2002السعدي، (وإزالة التشاحن والتقاطع والتدابر وتحقيق التواد والتحاب والتواصل 
  

األنفال، (صدق اهللا العظيم " وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنين"قال تعإلى 
1( .  
  
آل " (واهللا عليم بذات الصدور"أي الضمير وذلك في قوله تعإلى : جاءت بمعنى الذات الداخلية: نياًثا

  ).154عمران، 
  

أي علم بما فيها وما أكننه، فأقتضى علُمه وحكمته أن "في تفسير هذه اآلية ) 2002(ويقول السعدي 
  .قدر من األسباب ما به تُظهر مخبآت الصدور وسرائر األمور

 
  :ات مفهوم الذاتتعريف .1.1.2

  

  :الذات ولعل أهم هذه التعريفات هيتعددت التعريفات لمفهوم 
  

  :Spencer and Jeffery 1980تعريف سبنسر وجيفري 

  

: االنطباع األولي الذي يكونه الفرد عن نفسه، أو إدراك الفرد لنفسه"يعرف مفهوم الذات بأنه 
ها هامة بالنسبة له، وتقييمه لهذه السمات، ويشمل مفهوم الفرد عن السمات أو الخصائص التي يعتبر

  ).Spencer ،1980" (ويشتمل مفهوم الذات على الهوية الذاتية وتقدير الذات، والذات المثالية
  

  : 1982تعريف طلعت منصور وآخرون 

  

صورة الشخص عن نفسه كما تتميز عن األشخاص اآلخرين بهوية ذاتية، "يعرف مفهوم الذات بأنه 
" لنمائي، ويتأثر بالتعلم، ويخضع للتغير، ويمكن دراسته بالطرق واإلجراءات العمليةلها مسارها ا

  ).1982، يمنصور وبشا(
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 :1984تعريف عادل األشول 

  
تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشعورية والتطورات "يعرف مفهوم الذات لفرد ما بأنه 

 كما أنه يحدد إنجاز المرء –تبره تعريفاً نفسياً لذاته والتعليمات الخاصة بالذات ويبلوره الفرد ويع
الفعلي ويظهر جزئياً في خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به، ويتأثر تأثراً كبيراً باألحكام التي يتلقاها 

األشول، " (من األشخاص ذوي األهمية االنفعالية في حياة الفرد، وبتفسيراته الستجاباتهم نحوه
1984.(  

  
  : Rabertum Goldenson ،1984رتم جولدنسون تعريف راب

  
إدراك الفرد لنفسه وتقييمه لها، ويتضمن ذلك قيمته وقدراته وأهدافه "يعرف مفهوم الذات بأنه

  ).Rabertum Goldenson،1984 ("الشخصية، ويسمى هذا تقدير الذات أو تقييم الذات
  

  : 1987تعريف إبراهيم أبو زيد 

  
ركيب معرفي منظم موحد متعلم لمدركات الفرد الواعية ويتضمن ت"يعرف مفهوم الذات بأنه 

الذات المدركة أو (استجابات الفرد نحو نفسه ككل وتقديراته لذاته ووصفه لها كما هو كائن حالياً 
وذلك في ) ذات اآلخرين(وكذلك كما يراه اآلخرون " الذات المثالية"وكما يود أن يكون ) الواقعية

قف االجتماعية واالنفعالية والمعرفية والجمالية واالقتصادية وغيرها وهذه قطاعات عامة من الموا
األوصاف تحتوي على إدراك الفرد وتصوراته لمميزات ذاته كما تنعكس عملياً في تقريره اللفظي 
عن نفسه وتقديره لها ذلك التقدير الذي يتضمن حكماً من أحكام القيمة يضع الفرد في مكان ما 

  ).1987أبو زيد، (ات البيئية المختلفة والمحيطة به من خالل عالقاته الديناميكية معها بالنسبة للعالق
  

  : 1990تعريف نرمين نقوال، 

  

الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه من خالل تعرضه لخبرات الحياة بكل "تعرف مفهوم الذات بأنه 
ي، والقيم عن نفسه وعن عالقته بالعالم سلبياتها وإيجابياتها، والتي من خاللها يفهم الفرد كل المعان

  ).1990نقوال، (وتتضمن نوعية األشياء التي يفعلها الفرد وكذلك األشياء التي ال يفعلها . المحيط به
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  : Mwamwenda ،1991تعريف موامونيدا 

  
بية الطريقة التي يدرك بها الشخص ذاته وتكون هذه الطريقة إيجابية أو سل           "يعرف مفهوم الذات بأنه     

" وفقاً إلدراكه لنفسه كشخص مـستقل عـن اآلخـرين ومـا يعتقـده فـي إدراك اآلخـرين لـه                    
)Mwamwenda ،1991.(  

  
  : 1991تعريف مجدي عبد الكريم، 

  
مفهوم الشخص وآراؤه عن نفسه في صورة معلومات، وعلى ذلك فمفهوم "مفهوم الذات بأنه  يعرف

  ).1991عبد الكريم، (الذات يتضمن فهماً موضوعياً أو معرفياً للذات 
  

 :1993تعريف عزيز سماره وآخرون، 

  
الطريقة التي ينظر بها الفرد إلى نفسه، ويكون تفكيره وشعوره وسلوكه "يعرف مفهوم الذات بأنه 

أو هو مجموعة من القيم واالتجاهات واألحكام التي . غالباً متسقاً ومنسجماً مع مفهومه عن ذاته
يتكون " مكتسب"وهو مفهوم متعلم . دراته وجسمه وجدارته كشخصيملكها اإلنسان عن سلوكه وق

  ).1993سماره وآخرون، (لدى الفرد من خالل تفاعله مع بيئته 
  

  :)1996في الدسوقي، (تعريف سيد غنيم 

  

أنه الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه فيما يتضمن من جوانب جسمية "يعرف مفهوم الذات على 
فعالية يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقته باآلخرين وتفاعله معهم واجتماعية وأخالقية وان

  ).1996الدسوقي، (
  

  :تعقيب على تعريفات مفهوم الذات

  

  :ومن خالل التعريفات السابقة لمفهوم الذات نالحظ ما يلي



 

 
 

17

  
يمكن التعرف باختصار على مفهوم الفرد عن ذاته من خالل فحص إجابته عن السؤال من  -1

  أنا؟
 الذات يتمثل في إدراك الفرد لنفسه، بحيث يعبر عما لديه من أفكار ومشاعر مفهوم -2

واتجاهات نحو نفسه، وفي مختلف جوانب شخصيته الجسمية، والعقلية، واالجتماعية 
 .واالنفعالية

 .مفهوم الذات يمكن تقييمه إما أن يكون إيجابياً أو سلبياً -3

ه قابل للتعديل والتغيير تحت شروط يتصف مفهوم الذات بالثبات النسبي عموماً، ولكن -4
 . معينة

 .مفهوم الذات متعلم يكتسبه الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين -5

  
 

  :تكوين ونمو مفهوم الذات. 2.1.2

  

مفهوم الذات لدى الفرد يتكون وينمو نتيجة الخبرات التي يمر بها الفرد في تنشئته االجتماعية وهو 
 الذي يعيش الفرد في ثناياه ويعي به ذاته، كما أنه  Phenomenal Field يشكل المجال الظاهري

  ).1984األشول، (يتأثر بما يتمتع به من قدرات عقلية ودوافع نفسية تحكم سلوكه وتوجهه 
  

إن مفهوم الذات يبدأ في التكوين منذ اللحظة األولى التي يبدأ فيها الطفل استكشاف أجزاء جسمه فهو 
  ).1992عدس وآخرون، (ت من خالل أفكاره وشعوره وأعماله وخبراته يبني مفهوم الذا

  
إن مفهوم الذات نتاج للتفاعالت االجتماعية، وأن هذا المفهوم في حد ذاته ليس شيئاً يمكن مالحظته 
ولكن يمكن استنتاجه من سلوك الفرد، والذات تنمو من الخبرة والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

  ).1985جالل، ( كاألمهات واآلباء وخاصة ذوي الداللة
  

وينمو مفهوم الذات تكوينياً كنتاج للتفاعل االجتماعي جنباً إلى جنب مع الدافع الداخلي لتأكيد الذات 
  ).1990زهران، (
  

ومفهوم الذات ينمو من الخبرات الجزئية والمواقف التي يمر بها الفرد في أثناء محاوالته للتكيف مع 
 ومثل هذه الخبرات هي التي يترتب عليها نمو سلوكيات الفرد المختلفة، بناء على البيئة المحيطة به،
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ولكن أثر هذه المواقف والخبرات ال يقف عند . عملية التعلم االجتماعي التي يمر بها خالل حياته
مجرد نمو سلوكيات الفرد ودوافعه لمثل هذا السلوك، ولكنه يتعدى ذلك فيشمل الفرد كله عن طريق 

باعتباره جزءاً من المجال الكلي الذي يتفاعل . يم الخبرات االنفعالية و اإلدراكية على هذا الفردتعم
  ).1987أبو زيد، (معه، بما يؤدي في النهاية إلى نمو مفهوم عن الذات ككل 

  
 اآلخرين وعن نفسه عن المعلومات تجميع في يبدأ عندما لذاته محدد مفهوم تكوين في الفرد يبدأ

 فيه يعيش الذي االجتماعي المحيط مع وتعامله واحتكاكه لتفاعله نتيجة ليكون البيئة في نالمحيطي

 يخفف كيف يتعلم ما وسرعان ،األخر بعد يوماً تتراكم التي واألحاسيس والعواطف شاعرمال من الكثير

 نفسه وقتال في يدرك أنه كما ،الحياة في هتواجه التي والعقبات المصاعب على يتغلب وكيف آالمه من

 لآلخرين مالمحها وتتضح تدريجياً ذاته عن للفرد واضحة صورة وتتبلور. النفسية بالراحة يشعره ما

 خالل من يدرك واضحة شفافة لوحة كانت لو كما نفسه الفرد أمام لتظهر اليومية الخبرات بازدياد

 نفسه أعماق في سلبياً أو بياًإيجا تأثيراً تترك التي واألحداث واقفمال جميع إليها والتطلع فيها النظر

 مع يتفق والذي منها اآلخر ضبمرور البع وليسمح، نفسه داخل إلى النفاذ عن ويعوقها بعضها ليتصدى

 واتجاه نفسه تجاه واضحاً مفهوماً الفرد يكون نظممال األسلوب هذا وبمثل ،الخاصة وميوله اتجاهاته

 ذاته عن للفرد محدد مفهوم لها ليتحدد وتتداخل يمالمفاه هذه جميع وتتشابك البيئة في به المحيطين

 من العديد وتشابك لتفاعلنتيجة  يتكون الذات مفهوم أن أي اآلخرين األفراد من غيره عن به يتميز

الشيخ، (نحوه  وانطباعاتهم له وتقديرهم للفرد اآلخرين ونظرة لذاته الخاصة الفرد نظرة أهمها العوامل
2003.(  

  
درجة األولى من مجموعة من األحكام والتقييمات التي يصدرها المحيطون بالفرد وتتكون الذات بال

فالذات تتكون من خالل التفاعل المستمر بين الكائن والبيئة التي . من الصغر عنه وعن سلوكه
  ). 1998كفافي، (يعيش فيها 

  
  :تطور مفهوم الذات  .3.1.2 

  

ماعي بين األفراد فيما بينهم، حيث يكون الفرد ينمو مفهوم الذات من خالل عملية التفاعل االجت
صورته عن نفسه من خالل تجاربه مع اآلخرين وطبيعة الخبرات التي يمر بها ومثال على ذلك 
الخبرات والذكريات التي ترتبط بالنجاح فإنها تعكس لدى الفرد مفهوم ذات ايجابياً والخبرات التي 

  .ترتبط بالفشل تعكس مفهوم سلبياً للذات
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  :ومن األمور التي تؤثر في تطور مفهوم الذات لألفراد ما يلي
  

  .مدح اآلخرين لهم -1
 .مشاعر اآلخرين اإليجابية نحوهم -2

 .احترام اآلخرين لهم -3

 .الصحبة الجيدة معهم -4

 .استماع واهتمام من حولهم بهم -5

 .النجاح في الدراسة أو المهنة -6

  
 :العوامل الهامة في تكوين الذات. 4.1.2

  
ات مفهوم مكتسب يتم تعلمه، ثم يتطور عبر رحلة الحياة الطويلة التي يعيشها الفرد إن مفهوم الذ

ويمارس خبرته فيها، كما وأن الوعي بالذات يبدأ بطيئاً عند بداية تفاعل الفرد مع بيئته التي تتسع 
كبير رقعتها يوماً بعد يوم، حيث يتأثر مفهوم الذات بمجموعة من المصادر المختلفة التي لها أثر 

على مفهوم الذات منها الذات الجسمية أو صور الذات، والقدرات الجسمية والقدرة العقلية والدور 
  .االجتماعي واللغة المستخدمة باألسرة

  
  : الخصائص الجسمية وصورة الجسم-1

  
). 1998رمضان، (إن صورة الجسم له أهمية كبيرة بالنسبة لصورة الفرد عن ذاته ومفهومه عنها 

ن بنية الجسم ومظهره وحجمه تعتبر من األمور الحيوية والمهمة في تطور مفهوم ذات الفرد لذلك فإ
فتصور الفرد لجسمه وما يشعر به نحو هذا الجسم تعتبر ذاته وبخاصة في السنوات األولى من 

 ).1989عدس وآخرون، (حياته 

  
 الشخص ووزنه أن الجسم يتأثر ببعض الخصائص الموضوعية مثل طول) 1983(ويبين زهران 

ولون بشرته وسالمة حواسه وحجمه وسرعة الحركة والتناسق العضلي والجسمي كلها ترتبط 
باتجاهه نحو نفسه ولكن إذا كانت هذه الخصائص تعتمد على معايير اجتماعية مثل نظرة اآلخرين 

  .)1938 زهران،(إليه والتقييم الدائم بين الحسن والرديء فإنها تكون بمثابة خصائص اجتماعية 
  
 



 

 
 

20

  : الدور االجتماعي-2

  
ويؤثر الدور االجتماعي في مفهوم الذات حيث تنمو صورة الفرد من خالل التفاعل االجتماعي 

وأثناء تحرك الفرد في إطار البناء . وذلك أثناء وضع الفرد في سلسلة من األدوار االجتماعية
وار المختلفة منذ طفولته وأثناء فإنه عادة يوضع في أنماط من األد. االجتماعي الذي يعيش فيه

تحركه خالل هذه األدوار، ويتعلم أن يرى نفسه كما يرى زمالءه في المواقف االجتماعية المختلفة، 
وقد أكد . وفي كل منها يتعلم المعايير االجتماعية والتوقعات السلوكية التي يربطها اآلخرون بالدور

إن التصور للذات من خالل األدوار "ا وزمالءه في اختبار من أن) Kuhen, 1967(كوهن 
  ). 1998رمضان، " (االجتماعية ينمو مع نمو الذات

  
، أهمية التفاعل بين الذات والدور االجتماعي في السلوك البشري، )Sarbin, 1954(ويؤكد ساربن 

ولدرجة ما يتأثر إحساس الشخص بهويته بتقدير اآلخرين لألدوار االجتماعية التي يكون فيها، 
عتبر تصور الفرد لذاته من خالل األدوار االجتماعية من العوامل الهامة التي تسهم في تكوين وي

  ).1987أبو زيد، (مفهوم الذات لديه 
  

وتلعب المقارنة دوراً يؤثر في مفهوم الذات لدى الفرد إذا هو قارن نفسه بجماعة من األفراد أقل 
فمثالً ربما يشعر الفرد بالفقر . شأناً فيقلل من قيمتهاقدرة منه فيزيد من قيمتها، أو بجماعة أعلى منه 

بدرجة غير حقيقة إذا ارتبط في عالقات مع جماعة األفراد مستواهم االقتصادي أعلى من مستوى 
  . الخ...أسرته

  
  :ق اللعب واألصدقاء وزمالء المهنة جماعات الزمالء ورفا-3

  

هوم الذات لدى الفرد، فنظرة األقران للفرد هذه الجماعات تلعب دوراً هاماً في التأثير على مف
وتقديرهم له، يحدد إلى حد ما فكرته عن نفسه، فهذه التقويمات العاكسة إن كانت مقبولة فإنها تؤدي 
إلى استحسان الفرد لنفسه، وإن كانت غير مقبولة فإنه ينتقص من نفسه وينمي مفهوماً سلبياً عن 

  . ذاته
  

 لدى الطفل يتأثر حسب نموه االجتماعي واألشخاص الذين يتفاعل ويؤكد الزغبي أن مفهوم الذات
معهم، حيث يتصل خالل تطوره بجماعات مختلفة تؤثر في نموه وتوجيه سلوكه كالجيران والزمالء 

  ).ت.وهبي، ب(واألصدقاء والرفاق 
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 فتطور .أيضاً جماعات في كأعضاء وإنما فحسب منفردين كأفراد البشري الجنس يتفاعل الف

 في يفهم أن ويجب الجماعية الحياة ظروف تحت يحدث إنما الذات واتجاهات الذاتيةكات دراإلا

 أيما  ظاهرة في السلوك من ومختلفة فريدة أنماطاً الفرد يظهر قد اجتماعي موقف كل ففي .حدودها

 عةجما مع التكيف عملية خالل من تتكشف الكلية الذات في عناصر هي اجتماعية أدواراً يلعب أنه

 .معينة

  
 من مجموعة منها كل تمثل االجتماعية الذوات من عدد تملك يمكنه الفرد أن وميلر ميد ويرى

 فيها يشارك التي االجتماعية الجماعات مختلف من ومكتسبة بأخرى أو بدرجة مستقلة االستجابات

 من مباشر غير بطريق نفسه الفرد يخبر حيث الفرد لدى الذات مفهوم في يؤثر دوراً المقارنة وتلعب

  . )1992الشيخ،( إليها ينتمي التي الجماعة نفس في األعضاء اآلخرين لألفراد الخاصة المقاييس
  

  :المعلمين وأثر األكاديمي التكيف -4

  
 والذين الطلبة من كبيرا عددا تضم  فهيوتشكيله، الذات مفهوم بلورة في هاما دورا المدرسة تلعب

 العالقة أن نجد لذا المعلمين، على أيضا ينطبق وهذا الطلبة، من لزمالئهم انتقاداتهم يوجهوا أن يمكن

 فإن وإيجابيا جيدا الذات مفهوم كان فإذا طردية، عالقة هي المدرسي والتحصيل الذات مفهوم بين

 األطفال، لدى المتدني الذات مفهوم بها يتطور التي الكيفية إلى فرانك وأشار .كذلك يكون التحصيل

 لديه يتولد اآلخرين قبل من إليها ويتعرف بنفسه، يشعر وكيف يفكر كيف يتعلم الذي الطفل أن يرى فهو

 ذاته، عن سلبي اتجاه تكوين إلى يقوده الذي األمر الخارجي، لعالمه الرئيسي الفاعل هو ليس بأنه تخيال

  ).2002خليفة، ( لها منخفض تقييم إلى وبالتالي
  
 هي التي الجماعاتف خاللها من تتم لكي ثابتة مرجعية إطارات إلى لفرديةا الذاتية االدراكات وتحتاج
انتماءه إلى  أو جماعة يته فيوعضو الفرد ذات بين العالقة خالل من المرجعية اإلطارات هذه تقدم

 السلوك على الذات مفهوم تأثير حول االتجاهات من مجموعة تركزت وقد.  مرجعية جماعة

 عالقات في بدخوله إال إنسانياً كائناً يصبح ال اإلنساني الكائن وإن الصديق اختيار خاصة االجتماعي

 ومكانته لها باالنتساب الفرد إشعار على الجماعات تعمل كما اإلنسانية الكائنات من هغير مع متبادلة
  ).1988أبو زيد، (له  والحماية واألمن الحب وتوفير لذاته احترامه وزيادة فيها

  
  :الذات هوممف سمات.  5.1.2
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  :الذات لمفهوم التالية السمات إلى) 2008بركات، ( أشار
  

 تزوده التي المتنوعة الخبرات خالل من لذاته الفرد إدراك به ويقصد: منظم الذات مفهوم •
 .الخاصة لثقافته وفقًا ويصنفها يصوغها حيث وتنظيمها بإعادتها الفرد ويقوم بالمعلومات،

 وقد فئات، إلى الفرد بها يمر التي الخبرات تصنيف به ويقصد: الجوانب متعدد الذات مفهوم •

 والقدرة ة،يالجسم والجاذبية االجتماعي، والتقبل ،كالمدرسة مجاالت في التصنيفات هذه تكون
 .الخ.....والجسمية العقلية

 خاصة مواقف في الفرد بها يمر التي الخبرات قاعدته هرما الذات تشكل: هرمي الذات مفهوم •
 األكاديمي الذات مفهوم(قسمين  إلى الهرم قمة يقسم من وهناك م،لللعا الذات مفهوم وقمته

 ينقسم األكاديمية الذات فمفهوم أجزاء، إلى ينقسم منهما وكل) ياألكاديم غير الذات ومفهوم

 والدراسات الطبيعية :المختلفة العلم فروع في القدرة ذات ومفهوم التحصيلية الذات مفهوم إلى

 األكاديمي غير الذات مفهومأما  .يفالص الذات ومفهوم والرياضيات، واللغات عيةاالجتما

 .والنفسية واالجتماعية الجسمية الذات إلى فينقسم

 من نزلنا كلما ثباته ويقل الهرم، قمة في وبخاصة النسبي الثبات به ويقصد :ثابت الذات مفهوم •
 الذات فمفهوم المواقف، لتنوع وذلك .تالذا مفهوم أنماط ددتتع حيث قاعدته، إلى الهرم قمة

 بالمرحلة يتعلق هذا أن إلى اإلشارة من بد وال. الغير تقبل مفهوم من ثباتا أكثر مثال األكاديمي

 فإن سبق، مما وانطالقًا أخرى، إلى عمرية مرحلة من تتغير قد المفاهيم نأل الواحدة، العمرية

 في التالميذ فشل أو نجاح فهم على التربوي المجال في العاملين تعين الذات مفهوم دراسة

 سلوكه يحددان عنه اآلخرين فكرة عن ومفهومه لذاته الفرد مفهوم أن حيث المدرسة،

 ال انه إال الدراسي، واألداء الذات مفهوم بين المستمرة المتبادلة العالقة يؤكد وهذا ،سيالمدر
 .مستمرة تبادلية بينهما العالقة ألن النتيجة، وأيهما السبب أيهما تحديد يمكن

  

 :أبعاد مفهوم الذات.  6.1.2

  
 تفاعل خالل من نفسها، الذات عن الذاتية واألحكام المدركات مجموعة يعني الذي الذات مفهوم ينمو

 م،العال ذلك مع وعالقتهم وعالمهم  أنفسهمعن أفكاراً يكتسبون تدريجيا فهم بيئتهم، مع الصغار األطفال

 ال أو يستطيعون التي واألشياء يكرهونها التي أو يحبونها التي األشياء جربةبت يمرون فاألطفال
 أما الذاتية، الصورة في وتندمج تقيم الفرد لذات معززة تبدو التي الخبرات تلك .فيها التحكم يستطيعون
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 ،1991 نجلر،ا (ورفضها لها التنكر فيتم عليها وغريبة للذات مهددة تبدو التي الخبرات تلك
  ).501ص
  

 به، المحيط المجال عن منفصلة ذاته يدرك ال حياته بداية في الطفل أن  إلى(Rogers)زروجر ويشير

 ذاته إدراك الطفل يبدأ كموضوع وأيضا كفاعل، الذات إلى لإلشارة اللغة واستخدام الخبرة خالل ومن

  .Heweston ،(1996( الظاهري مجاله من كجزء
  

 معنيين في النفس علم في تستعمل الذات كلمة أن  إلى(Hall & Lindzey) ولندزي هول ويشير

 علم في للمنظرين موضوعا كان منهما كال أن شك وال كموضوع والذات كعملية، الذات هما متمايزين

   (Ego). األنا أو (Self) الذات مستخدمين كتاباتهم في الذات التحليليين معظم استخدم حيث النفس،
  

 وتعرف التكيف، وتحقيق الحياة لتنظيم الوظيفية العمليات من بمجموعة تبطتر كبناء الذات فإن وبهذا

 كموضوع الذات أما .الذات عليها ويطلق والتوافق، السلوك تحكم التي تالسلوكيا من مجموعة بأنها

 الموضوعية الذات مفهوم عليها ويطلق نفسه، عن ومشاعره الشخص اتجاهات أنها على تعرف
 ).2004قحطان، (

  
 السمات أهم من بالذات الشعور أن سوين يرى حيث الذات، عن ينفصل ال الذات مفهوم أن في شك وال

 وللبيئة لنفسه يستجيب أن على قادٍر كانسان وأيضا الدنيا، المخلوقات بقية عن لإلنسان المميزة

 يمثل حيث (Identity) للهوية األساسي المصدر هو للذات الشعور وهذا، ولآلخرين الخارجية

أبو طالب، " (والتنظيم المعنى من التنظيم  إلىيؤدي الذي فرد، كل لشخصية الموحد الجوهر"
  ).هـ1409

  
 من اإلشكاالت كثير يقود إلى أن يمكن ما وهذا تخصيص، دون عام كمفهوم الذات مفهوم إلى وبالنظر

  :األبعاد هذه ومن الذات، لمفهوم محددة أبعاد بين الباحثون يفرق ولذا المنهجية،
  

 دوافعه لضبط الفرد وإدراك الفرد وخياالت وأماني مشاعر وهي :النفسية الذات مفهوم •

 .لبدنه ومفهومه وممارساته وانفعاالته

 واتجاهات بأصدقائه تربطه التي الشخصية للعالقات الفرد إدراك :االجتماعية الذات مفهوم •
 .لديه التربوية األهداف وضوح ومدى يحملها، التي األخالقية
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 ونوعية وإخوانه لوالديه األسرية الممارسات الفرد نحو مفهوم: األسرية الذات هوممف •

 .ألسرته الفرد يحملها التي المشاعر

 التي القوه مدى يوضح والذي التكيف أو التعامل على الفرد قدرة :التعاملية الذات مفهوم •

  . )هـ1424عسيري،(له  النفسي التركيب في الشخص يحملها

  
  :الذات مفهوم أنواع. 7.1.2

  

 "تلقيه على يعتمد الطفل، لدى الموجب الذات مفهوم نمو أن روجرز يعتقد: االيجابي الذات مفهوم
 سلوكه، عن النظر بغض للطفل التقبل إظهار يعني والذي المشروط، غير الموجب التقدير" الطفل
 بذلك فإنهم الدراسة، في عالية درجات على يحصل ولم للطفل والتقدير الحب يظهرون الذين فاآلباء

 لذاته بتقبله ويشعر للذات، موجب مفهوم لديه سينمو الطفل وهذا .مشروط غير موجباً اعتبارا يظهرون

 عبر يميل لذاته، موجب بمفهوم يتمتع الذي والفردن، اآلخري آلمال مخيبة أشياء يفعل عندما حتى

 السليم إدراكه وعبر وعقليا، تماعياواج وعاطفيا جسميا نفسه عن يكونها التي الذاتية الصورة

 وهذا. إمكانيات من الذات تلك له تتيحه ما أقصى لتحقيق يسعى أن إلى  وقدراته وانجازاته لطموحاته،

  ).1998جامعة القدس المفتوحة، ( ويسر بسهولة إليه التوصل يتم ال الشيء

  

 الخاصة تصرفاته أو حديثه بأسلو خالل من الفرد لدى يتضح المفهوم وهذا: السلبي الذات مفهوم
 الذكاء بعدم نصفهم يجعلنا مما اآلخرين، وتجاه نفسه تجاه مشاعره عن تعبيره من أو وتعامالته

 الذات مفهوم نمو أن روجرز ويعتقد. الذات تقدير عدم أو بالتعامل، اللياقة عن الخروج أو االجتماعي

 للطفل الوالدين تقبل إظهار يعني والذي ،المشروط الموجب االعتبار على يعتمد الطفل لدى السالب

 بشكل يسير كان إذا للطفل والتعزيز المساندة الوالدان يعطي فقد الطفل، يسلكها معينه لسلوكيات وفقاً

 جيد أكاديمي أداء على قائما مشروطًا موجبا تقديرا الطفل يتلقى الحالة هذه في دراسته، في مرٍض

 اآلخرين آلمال مخيبة أشياء يفعل عندما باالحتقار ويشعر لديه لذاتا مفهوم ينخفض لذلك ووفقا فقط،
  ). 2003 الحربي،(

  
 بإحدى ومتغيراتها الحياة لظروف عادة يستجيبون الذات مفهوم في نقص لديهم الذين واألشخاص
  :الطريقتين

  
 همأنشطت في الجهد من قليل يبذلون لذلك قدراتهم، في يشكون: أنفسهم تجاه بالنقص الشعور -1

 حدوث عند أنفسهم يلومون ما وغالبا أعمالهم، لمالحظة اآلخرين على بكثرة يعتمدون وهم
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 يشعرون عليهم الثناء وعند .النجاح حدوث حالة في لآلخرين الثناء ويمنحون ما، خطأ
 بأنهم اًشعور لديهمألن  ،الحرج لهم يسبب فالمدح واإلطراء، الثناء هذا قبول في باالرتباك

 عن يدافعون ال إهانتهم أو شتمهم فعند مله مهلك مدمر الشعور وهذا .حياتهم في يكذبون

 .ذلك يستحقون أنهم يشعرون بل أنفسهم

 وفي أعمالهم في مشكالت من يعانون اا مغالب فهم: العالم من الثأر وإرادة بالغضب الشعور -2

. لعالما من االنتقام محاولة في ورغبة وعضوي، نفسي مرض لهم يسبب قد مما مسكنهم
 ألخطاء غامراً سرورا ويجدون السلبيات، إال يرون وال األخطاء، عن يبحثون وتراهم

 :بالتالي هؤالء وصف ويمكن ومشكالتهم اآلخرين
 
  .والثناء اإلطراء حصول عند اإلجابة معرفة عدم أو الذات استحقار •
 .بالخطأ عالقة هناك يكن لم ولو حتى دائما بالذنب الشعور •

 .شيء كل عن تمرالمس االعتذار •

 .ذلك يرون نواآلخر كان وإن العمل أو المكانة لهذه االستحقاق بعدم االعتقاد •

 .الزوجية دور في أو األبوة دور في بالكفاءة الشعور عدم •

 .اآلخرين ورفض السخرية من خوفًا رأيهم تعديل أو سحب إلى يميلون •

 يبدون   بحيث همرؤوس مطأطئين ببطء يمشون فتراهم التميز على أنفسهم يحملون •

 .)ت.ب صايغ،(أنفسهم  على واالنكماش العالم على غرباء

  
  :الذات مفهوم أهمية.  8.1.2

 
  :يلي فيما الذات مفهوم أهمية إجمال يمكن

 
 فمفهوم مالئما، يعتبر الذي والسلوك لنفسه الفرد يصيغها التي األهداف على يؤثر الذات مفهوم -1

 على كبير حد إلى يعتمد المدرسة في الطفل نجاح أن بل ه،نفعل شيء كل في عمليا يؤثر الذات

 لإلنجاز األول الجانب يمثل الذات مفهوم أن حيث ذاته، حيال يمتلكها التي الذات مفاهيم نوع

 في فسلوكنا .العالم عن األخرى األساسية المفاهيم بنمو مرتبطًا يكون أن ينبغي الذي المعرفي

 .ذواتنال الراهن مفهومنا عن يعبر مجمله

 وأن الخارجي، والواقع الخبرة مع تعامالتنا تشكله مناسبا إدراكيا نسقًا يعكس الذات مفهوم -2
 .ذاتنا عن مفهومنا خالل من يتحدان وسلوكنا تعامالتنا

 حد إلى ثباته من الرغم على خاصة ظروف تحت وتعديله تغييره ويمكن مكتسب الذات مفهوم -3

 في التغيير إلحداث طريقة أفضل بأن يؤمن الذي ) زروجر (نظرية الذات  في كما كبير،
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 التنشئة عملية وتأثير أهمية يبرر وهذا الذات، مفهوم في تغيير بحدوث يكون السلوك
 التنشئة في يؤثر الذات مفهوم فإن المقابل وفي الذات، مفهوم تشكيل في االجتماعية
 .االجتماعية

 بين وطيدة عالقة هناك أن )سيزر فيرى (ويالترب المجال في قصوى أهمية يمثل الذات مفهوم -4

. التحصيل في النجاح على ذلك ساعد موجبا الذات مفهوم كان وكلما والتحصيل، الذات مفهوم
 التالميذ تقييم على بل فحسب الجيد التدريس على تعتمد ال التعلم على الطفل قدرة أن كما

 سميث، وكوبر1957  بروك،(ن م كل دراسة أوضحته ما وهذا .قيمهم إلى باإلضافة لذاتهم
 نظرة ولديهم دراستهم في منخفض بشكل يحصلون الذين التالميذ أن أوضحتا حيث ).1960

 قبل األطفال من العديد لدى وتنمى تقام المنخفض التحصيل تصاحب والتي للذات، محببة غير

 ).1998 قاسم،( المدرسة دخولهم

 الدراسات فتؤكد للفرد، النفسية والصحة افقالتو مدى على هاما مؤشرا الذات مفهوم يعد -5
 ينشأ التوافق سوء وأن النفسي، والتوافق الذات مفهوم بين االرتباطية العالقة على والبحوث

 األفراد أن الدراسات بينت كما الظاهري، المجال في التهديد إدراك أو الذات، تهديد إدراك عن

 قاسم،( السالب الذات مفهوم ذوي األفراد من توافقًا أفضل يكونوا الموجب الذات مفهوم ذوي
1998.( 

 المستمر والوجداني المعرفي التنظيم تمثل التي الذات جوانب من جانبا الذات مفهوم يعد -6
 في وتوقعاته آماله مع الماضي في خبرته بين والمنسق لوجوده الكائن وعي عن والمعبر
 ).1995جبريل،( المستقبل

 أنماط من كثير فهم في هام نفسي وتكوين الشخصية، عناصر أهم من الذات مفهوم يعتبر -7
 متعدد بناء يعتبر أنه كما األكاديمي، وغير األكاديمي المجال في الفرد لدى عديدة سلوكية
 من الفرد يتلقاها التي المعاملة نوع على اعتمادا سلبية أو إيجابية عناصر من يتألف األبعاد

 ).1997وحمدي، داود (وخارجه البيت داخل اآلخرين

 أفكاره في االتساق من قدر على ليبقى لإلنسان، الداخلي التوازن على المحافظة على يعمل -8
 الذات مفهوم يجعل مما فيه، الفرد يوجد الذي المتغير الخبرة عالم وبلورة وتنظيم واتجاهاته
 .للسلوك هاما ومحددا منظما

 الخاصة طرقه يطور والفرد له، يحدث ما الفرد فيها يفسر التي الطريقة الذات مفهوم يشكل -9
 إدراك كل فيها يمر داخلية مصفاة عمل الذات مفهوم يعمل وهنا معها، والتعامل البيئة لفهم

 .نفسه عن الفرد يحملها التي النظر بوجهة كبير حد إلى يتحدد المعنى وهذا معنى، ويعطي
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 التوقعات أن إذ المستقبل، حداثأ حول الفرد توقعات تحديد في هاما دورا الذات لمفهوم إن - 10
 تشكل التوقعات وهذه الواقع، في تحقيقها تضمن بطريقة للسلوك تدفعه الفرد يحملها التي

 .لذاتها محققة نبوءات

 األفراد أن )1985 هيدر،( يقول حيث وفشله، الفرد نجاح أسباب تفسير في دور للذات  - 11
 مثل خارجية أسباب إلى أو بقدراتهم تتعلق داخلية أسباب إلى عادة أعمالهم نتائج يعزون

 بالموقف تتعلق لعوامل تبعا ذاك أو األسباب من النوع هذا الفرد ويختار المعاكسة، الظروف

  ).1993 تميم،(نفسه  الفرد أو
  
  
  
  

  :النظرية التي اعتمدت عليها الباحثة بدراستها. 9.1.2

  

 األمريكي العالم إلى الذات مفهوم ريةنظ تطوير في يرجع الفضل أن إلى )هـ١٤١٩( الليل جمل يشير

 فطري بدافع مزوداً يولد اإلنسان بأن القائلة المسلمة على عام بوجه النظرية هذه وتعتمد زروجر كارل

 من عدد على روجرز نظرية وتقوم. فعالية أكثر يكون أن إلى دائماً اإلنسان يسعى حيث للنمو،

  :تشمل االفتراضات
 

 حين في الفرد، مع ومنسجماً متفقاً يكون بعضها المتغيرة، الخبرة من عالم في يوجد فرد كل •
 .وتوافقه للفردتهديداً  وأكثر الفرد مع انسجاما أقل بعضها يكون

 واستغالل لها، يتعرض التي التهديدات ومقاومة عليها والمحافظة ذاته، لتحقيق ميل فرد لكل •
  .هدافهأ تحقيق سبيل في ممكنة درجة أقصى إلى الكامنة قدراته

 تنمو ثم به، المحيطة والبيئة الفرد بين التفاعل نتيجة وتنمو الفرد، وماهية كينونة الذات تمثل •
 .الفرد بها يمر التي الخبرات يجمع الذي المركز وتصبح والتعلم، للنضج نتيجة

 يشوهها، أو له، تحدث التي الخبرة يتجاهل أو ينكر عندما للفرد النفسي التوافق سوء يحدث  •
 القلق له يسبب مما له، مهددة خبرات أنها على يدركها ثم ومن ذاته، مع تتطابق ال هاألن

 اللجوء ولكن والتوتر، القلق لتجنب الدفاعية، الحيل بعض إلى الفرد يلجأ لذلك ونتيجة والتوتر،
 وانسجام تطابق عدم يحدث أنه بمعنى ومدركاته، الفرد واقع تشويه إلى يؤدي الحيل هذه إلى
 .النفسي االضطرابر ظهو عنه ينتج مما والخبرة، لذاتا بين
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 يتم بحيث )بيولوجية (حيوية منها أكثر مكتسبة الفرد نمو تشكل التي العوامل أن النظرية هذه وترى

 عالم تشكل بدورها والتي والبيئة، الفرد بين المتبادلة الشخصية العالقات خالل العوامل هذه تأثير

 إلى يدفعه الذي الذات تحقيق إلى ميله هو للفرد دافعي عامل أقوى  أننرى اكم للفرد والواقع الخبرة

 هذا إلى الوصول من ليتمكن سلوكه الفرد يوجه وبالتالي ممكن، مستوى أفضل إلى طاقاته استغالل

 المجاالت بعض في محصورة تحقيقها إلى الفرد يسعى التي األهداف تكون األمر بداية ففي. الهدف

 هذه تتطور ثم األلم، عن واالبتعاد واللذة والنوم والشراب الطعام إلى الحاجة باعكإش العضوية،

 تقدير إلى الحاجة هما تينمكتسب حاجتين في لتتركز اآلخرين مع وتفاعله الفرد ذات نمو مع الحاجات

  . الذات تقدير إلى والحاجة اآلخرين،
  

 األفراد، جميع فيها يشترك ): يناآلخر من اإليجابي االعتبار (اآلخرين تقدير إلى الحاجة  -  أ

 في األهمية ذوي وخاصة اآلخرين، من والقبول واالحترام والحنان الحب إلى حاجتنا وتمثل

 فإن ولذلك اآلخرين طريق عن الحاجة هذه إشباع وينم. والمعلمين واألم كاألب حياتنا،

 ولكن اآلخرين، طريق عن تحقيقها في يرغب الفرد ألن السهل، باألمر ليس عليها الحصول

 لآلخرين فإن مطالب للفرد أن فكما بهم، الخاصة اآلخرين مطالب نوعية على يتوقف هذا

 يساعده الذي السوي السلوك متبعاً اآلخرين مطالب يواجه أن الفرد تعلم وإذا أيضاً، مطالب

 إلى حاجته الفرد يحقق وبالتالي بالمثل، معاملته إلى اآلخرين يدفع هذا فإن ذلك تحقيق على

 .اإليجابي والتقدير االعتبار

 االعتبار إلى الحاجة تحقيق الفرد يستطيع عندما ):الذاتي االعتبار (الذات تقدير إلى الحاجة  -  ب
 نظرة في تتمثل التي الذاتي االعتبار إلى الحاجة وتنمية تكوين في يبدأ اآلخرين من اإليجابي
 مما ذلك في مستفيداً واالستحسان رضابال الشعور على تقوم إيجابية، نظرة نفسه إلى الفرد
 من التي االعتبارات هذه دمج مع ذلك، ومقدار اآلخرين من وتقدير اعتبار من عليه حصل
 به الخاص السلوك تحديد في يسهم والذي الفرد، لدى الذات مفهوم تكوين في تسهم أن شأنها

  ).هـ1419 الليل، جمل(
  

 على اإلنسان إلى نظرنا إذا إال فهمها يمكن ال فسيةالن والظواهر السلوك أن روجرز كارل ويرى

 اإلدراكات من هتشكيل  اإلنسان عبارة عن أن إلى) هـ1414( زيدان ويشير .موحد كل أنه اعتبار

  :اآلتية بالخصائص يتميز الحي الكائن وأن. األنا أو بالذات المتعلقة والقيم
 

  .ختلفةالم حاجاته إلشباع الظاهري للمجال منظم ككل يستجيب •
  .للفرد األساسي الدافع وتطورها وصيانتها الذات تحقيق يمثل •
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 وأما شعورية، فتصبح صريحاً تمثيالً خبرته يمثل حيث حياته، في له تحدث التي الفرد خبرات •

  .الخبرة هذه يتجاهل أن وأما شعورية، ال الخبرة فتبقى التمثيل هذا نفسه على ينكر أن
 السلوك أساسه على يتحدد الذي المجال من الجزء فهي رةللخب الرئيس المحور الذات مثلت •

  .للفرد المميز
 عليها تقوم التي الرئيسة النواة ذاته بها يدرك التي الطريقة أو ذاته عن الفرد فكرة تمثل •

 .شخصيته
 فيشعر تستثار التي وهي نفسه عن الفرد فكرة مركزها مشاعر وهي: الذات اعتبار عاطفة •

 ما لها حقق إن عنها بالرضا ويشعر لنفسه يرتضيه ال بأمر قام إن نفسه من باالستياء اإلنسان
 .نفسه عن فكرته مع يتفق

  
  Academic achievement التحصيل الدراسي 2.2

  
 منهج مدرسي أوالتحصيل الدراسي يتمثل في المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برنامج 

قتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم وي.  تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي بهقصد
 جعل المتعلم أكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي إلىمن معلومات وفق برنامج معد يهدف 

  .باإلضافة إلى إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة إليه
   

ءة في العمل الدراسي، كما يقيم من  الكفاأوهو مستوى محدد من األداء " التحصيل أن" جابلن" ويرى
ويركز هذا المفهوم للتحصيل ".  كليهما معاأو عن طريق االختبارات المقننة آوقبل المعلمين 

 الكفاءة، والثاني، على طريقة التقييم، التي يقوم أوالدراسي على جانبين، األول على مستوى األداء 
لمشكلة الذاتية، أو عن طريق اختبارات مقننة بها المعلم، وهي عادة عملية غير مقننة، وتخضع ل

  .موضوعية
  

 هذه الدراسة كان ال بد من أن نلقي فيالدراسي هو أحد المتغيرات وعلى اعتبار أن التحصيل 
الضوء على تعريف التحصيل الدراسي وأهميته والدافع للتحصيل وأسباب ضعف التحصيل 

  .الدراسي وكذلك العوامل المؤثرة في التحصيل
  

  :التحصيل الدراسي.  1.2.2
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لغة االنجاز واإلحراز فهو بذلك يكون أكثر "أن التحصيل الدراسي هو ) 1996أبو حطب، (يعرفه 
  ).1996أبو حطب، " (اتصاال بالنواتج المرغوبة للمتعلم

  
أن التحصيل يستخدم بمعنى خاص لإلشارة به إلى التحصيل األكاديمي ) 1993طه، (في حين يرى 
 لإلشارة إلى القدرة على متطلبات النجاح المدرسي سواء التحصيل بمعناه العام أو ويستخدم هنا

  ).1993طه وآخرون، (النوعي لمادة دراسية معينة 
  

عرفه بأنه التحصيل األكاديمي الذي يعني المعرفة التي تم الحصول عليها ) 1996الصالح، (أما 
لدراسية والتي تم تحديدها بواسطة درجات المدركة أو المهارات التي اكتسبت في إحدى المواد ا

  ). 1996الصالح، (االختبار من قبل المدرس 
  

أن يحقق المرء لنفسه مستويات أعلى من العلم "التحصيل بأنه ) 1995(وتعرف الموسوعة النفسية 
والمعرفة والذي يقرن عادة بالدراسة فنقول مستوى التحصيل الدراسي ونعني به الدرجة التي 

  ". يها المرء في امتحان مقننيتحصل عل
  

 هو محصلة ما أيوما تعنيه الباحثة بالتحصيل في دراستها هذه هو ما ذكر في التعريفات اإلجرائية 
توصل إليه الطالب الكفيف في تعلمه، والمعلومات والخبرات في المواد المدروسة خالل الفصل 

ه بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدراسي والتي تنعكس عند تقدير أدائه التحصيلي ويعبر عن
  .2011- 2010اإلختبارات التي يطبقها المعلم على مدار الفصل الدراسي األول من العام 

  
  :أهمية التحصيل الدراسي. 2.2.2

  

يمثل مفهوم التحصيل الدراسي قياس قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية المقررة ومدى 
ل وسائل قياس تجريها المدرسة عن طريق االمتحانات الشفوية قدرته على تطبيقها من خال

والتحريرية التي تتم في أوقات مختلفة فضالً عن االمتحانات اليومية والفصلية وللتحصيل الدراسي 
  :أهداف منها

 
  .تقرير نتيجة الطالب النتقاله إلى مرحلة أخرى -1
  .اتحديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل إليه الطالب الحق -2
  .معرفة القدرات الفردية للطلبة -3
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  .االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من مدرسة إلى أخرى -4
إذا كانت المجتمعات الحديثة اليوم تستمد بناء قطاعاتها المختلفة مما توفره لها من مخرجات  -5

التعلم بأنواعها فإن هذه المخرجات تقاس في إنجازها وكفاءتها بمقياس يسمى التحصيل 
اسي الذي أصبح في مفهوم العصر األداة لقياس الجدارة األهلية والمفتاح الذي الدر

  ).210،ص1996الحامد، (بواسطته تنفتح أبواب التدرج العلمي الذي قاده أبناؤها 
  

وبما أن التحصيل الدراسي أحد الجوانب الهامة في النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب والذي يظهر 
أن معظم الطلبة يمكن ) "1999(فقد جاء في موسوعة علم النفس الشاملة . اسيفيه أثر التفوق الدر

ومما . أن ينظروا نظرة موضوعية إلى أنفسهم إذا ما استخدمنا درجات التحصيل ألغراض شخصية
يالحظ أنه عندما يحصل الطالب على درجة تحصيليه غير مناسبة فإنه غالبا ما يحاول أن يبذل 

يبدو ال معنى له هو الحاجة إلى إرسال تقرير الطالب إلى منزله وبالتالي تكون جهدا أكبر إال أن ما 
نتيجة الطالب معروفة أمام المأل وبعد كل هذا فإن المدرسة يجب أن تكون المكان الذي يمكن أن 
يخطئ فيه الطالب دون خوف يهدده، وأن تجعله يدرك بأن أية محاولة يقوم بها ألول مرة يمكن أن 

  ).1999موسوعة علم النفس الشاملة،"( بعض األخطاءينجم عنها
  
  

  : دافع التحصيل الدراسي. 3.2.2

  
رغبة الطالب وميله إلى رفع "حددت موسوعة علم النفس الشاملة دافع التحصيل الدراسي بأنه 

مستوى تحصيله الدراسي بحيث يؤدي به هذا إلى مزيد من الجهد وقضاء الكثير من الوقت في 
  ).1999موسوعة علم النفس الشاملة، " ( الدراسيعملية التحصيل

  
الطموح لرفع المهارة الذاتية في جميع مجاالت العمل أو البقاء على مستوى "ويعرفه الحوراني بأنه 

مرتفع يمكن الفرد من التحصيل الراقي باستمرار ويجنبه الفشل أو انخفاض المستوى في التحصيل 
  ).1992الحوراني، (
  

هو كل ما يدفع : في كتابه التكيف االجتماعي والتحصيل الدراسي بأن الدافع) 1996الصالح،(ويذكر 
هو العملية : سلوك اإلنسان سواء كان هذا السلوك ذهنياً أو حركياً وفي مجال التعليم يعني الدافع

ويشير . التي يتم من خاللها التفاعل بين الطالب والمدرسين وفي حكمهم وتساهم في خبرات التعلم
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 الدافع التحصيلي إلى الرغبة أو الطموح لدى األفراد في االنجاز أو التحصيل هما لبروز في بأن
  . االنجاز األكاديمي أو في أي فعل عملي

  
    :أسباب ضعف التحصيل الدراسي. 4.2.2

  
  : هوضعف التحصيل الدراسيأسباب   إلى أن من)2008(د أشار عاب

  
 أصاب الطفل وألحق به أثارا سـلبيه وأدى  بسبب مرض الوضع الصحي الجسدي الذي يتأثر -1

 .تأخره أو تدني تحصيله الدراسيإلى 

دخولـه المدرسـة    إحدى الصعوبات التي قد يعاني منها الطفل في مراحل حياته األولى عدم -2
 .المناسبة

ضغطها على االبن لبذل جهـده   قد تكون األسرة السبب المباشر في ضعف التحصيل بسبب -3
العقلية وميوله الشخصية مما يؤدي  جاز دون األخذ باالعتبار قدراتهخاصة لرفع مستوى اإلن

 .لديهإلى نتيجة عكسية 

والمادية التي تمر بها األسرة أو تعاني منها وتؤثر على تحصيل الطالب  الظروف االجتماعية -4
بالتسرب أو التغيب عن المدرسة لكي يساعد أهله لتحسين وضعهم االقتصادي أو  بحيث يبدأ

 . الذي يأخذهمصروفال يوفر

المعلم وشخصيته وإعداده وقدراتـه   وقد يكون المنهاج المتبع والنظام التعليمي واألساليب أو -5
 في تدني تحصيل الطالب االطالب سبب واألسلوب التدريسي الذي يستعمله وطريقة تعامله مع

 .الدراسي

عدم التعامـل معهـا   مستواها وصعوبتها ومن حيث المدرسة  المواد التعليمية التي تدرس في -6
 .تفاعل الطالب مع المادة والمعلميؤدي إلى عدم 

الخـوف والقلـق    الظروف السياسية واألسباب األمنية تلعب دور في تدني التحصيل بسبب -7
السياسية التي تمر بها  والتوتر الذي يمر بها الطالب وعدم االستقرار النفسي نتيجة لألوضاع

الحاجـات األساسـية حتـى     اس باألمن التي تعتبر منالمنطقة والتي تؤدي إلى عدم اإلحس
 . بأفضل مستوى ممكنيستطيع الطالب إنجاز ما يطلب منه

 وسائل اإلعالم المختلفة التي تلعب دورا ال يستهان به في إضاعة الوقت وعـدم االهتمـام   -8

 بالتحصيل الدراسي ألنه يقضي الوقت الطويل في مشاهدة البرامج التي يتعلم منهـا العنـف              
 .حياتهسوء الخلق واالنحرافات على أنواعها وإهمال الجوانب الهامة في و
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 ظاهرة العنف والعقاب البدني واللفظي داخل المدرسة واألسرة والمحيط الذي يعـيش  انتشار -9
 .فيه الطالب

اإلنجـاز   عالقة الطالب مع الطالب اآلخرين التي تؤدي إلى انـشغاله واالنـصراف عـن    - 10
لعالقته مع  بية في جوهرها فتؤدي إلى ترك المدرسة كذلك بالنسبةالمدرسي لكونها عالقة سل

المدرسة بصورة  المعلمين القائمة على العنف والقسوة والعقاب والذي بدورة يؤدي إلى ترك
 المعلمين فيما بينهم إذا كانت سلبية فإن الطالب هـم الـذين             دائمة أو متقطعة وأيضا عالقة    

 .يدفعون الثمن

  

  :لمؤثرة في التحصيل الدراسيالعوامل ا. 5.2.2

  
العوامل  أنه من الممكن حصر" مهارات في التربية النفسية"في كتابها ) 2002جمعة،(أشارت 

  : المؤثرة في التحصيل الدراسي وهي
  

 أي القدرات العقلية الوراثية التي يولد بها الفرد حيث أن فترة الحمل مهمة جدا :القدرات العقلية
ية لدى الجنين بإتباع أسلوب تغذية سليم، لكن تبقى الريبة من موجودة من لتنمية القدرات الفكر

األطفال الذين يولدون بمعوقات عقلية ال يمكن أن ننكر وجودها وأن اإلعاقة بالقدرات العقلية مهما 
تدنت هذه القدرات إال أنه يبقى مجال للتعليم والتقدم ولكل فرد إمكانيات خاصة به فإذا عرفنا ما هي 

ه اإلمكانيات الفردية وركزنا عليها وحاولنا أن نطورها وننميها يتعلم الطفل المعوق ويتطور هذ
 من الممكن أيوهناك فئة قليلة جدا يكون تقدمها محدوداً ويلزمها كم من الصبر والمثابرة لمساندتهم 

  .عند الفرد والعكس صحيح"الفكرية"زيادة التحصيل الدراسي بزيادة القدرات العقلية 
  

 العامل الثاني الذي يؤثر على تحصيل األبناء الدراسي حيث أن هناك أطفاالً يعانون :العامل الصحي
من األمراض مثل الربو المزمن وإصابات صحية متكررة وعيوب بالنظر والسمع والنطق أو حتى 

  .عاهات جسدية وكل هذه تؤثر على التحصيل الدراسي
  

طالق أجواء المنزل والعالقة التي تسود أفراد األسرة بدءاً  وأهم وجوهه على اإل:العامل االجتماعي
باألب واألم واألخوة وانتهاء باألقارب، فإذا كانت بينهم الخالفات الكثيرة والمشاحنات فإنها تؤثر 

  .تأثيرا مباشرا على قدرة التركيز عند األبناء
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ألبناء فرصا عديدة وأعماال  وأهمها فقدان الثقة لذا من الضروري أن نعطي ا:العوامل النفسية
بسيطة لينجحوا بها وال نحملهم ماال طاقة لهم به ونعرضهم لفشل متكرر فيجب أن نجزئ األعمال 
الصعبة ونواظب على الثواب بعد كل نجاح ونواظب على الثناء عليهم خاصة أمام الوالد عندما 

  . يعود من العمل
  

لذلك فمن الضروري أن يكون لدى . لى طلبهم للعلم  الذي يستعين به اآلباء لحث األبناء ع:الحافز
ويستخدم اآلباء الترغيب والتشويق في عملية التعلم . األبناء حافزاً يشجعهم على التمسك بالدراسة

وذلك عن طريق تعزيز الثقة بالنفس لدى أبنائهم وتجزئة الفروض الصعبة إلى أجزاء صغيرة مع 
ومن ثم قيام األهل بمكافئتهم على كل جزء أنجزوه  وإعطاء دعوة األبناء إلى انجازها على دفعات 

فترة راحة بين المادة واألخرى ثم ربط ذلك بالواقع فهذا مفيد جدا حتى تترسخ المعلومات بذهن 
والمداومة على الثواب والمحافظة عليه من قبل اآلباء و الوفاء بالوعود . األبناء بطريقة أفضل

  ).2002جمعة، (في تحصيل دراسي أفضل لألبناء  كل هذه أمور تساعد 
  

على األهمية الكبرى للمستوى االقتصادي ) 1994معوض،( يركز :العامل االقتصادي والثقافي
لألسرة المحيطة بالطالب والذي من شانه التأثير على تقدمه أو تخلفه الدراسي، فاألسرة التي يشيع 

ئها، ويرى من جهة أخرى أنه كلما ارتفع فيها الجهل والحرمان الثقافي ال تعير اهتماما ألبنا
المستوى االقتصادي لألسرة أتيح ألفرادها توفير متطلبات الحياة اليومية وبشكل جيد فهذا من شأنه 

  .توفير الجو المناسب لالستذكار ومتابعة الواجبات المدرسية المنزلية
 

  :قياس التحصيل الدراسي. 6.2.2

  

لومات وصفية تبين مدى ما حصله التالميذ بطريقة مباشرة التحصيل الدراسي هو الحصول على مع
من محتوى المادة الدراسية، وذلك من خالل االختبارات التي يطبقها المعلم على طالبه على مدار 
العام الدراسي لقياس مدى استيعاب الطالب للمعارف والمفاهيم والمهارات التي لها عالقة بالمادة 

كما يساعد قياس التحصيل الدراسي . ي نهاية مدة تعليمية معينةالدراسية في وقت معين أو ف
المدرس على رسم صورة نفسية لقدرات التالميذ العقلية والمعرفية، وبما أن االختبارات التحصيلية 
المدرسية تهدف إلى تحديد المستوى المعرفي للتلميذ بالنسبة لفرقته الدراسية أي تنسب درجة كل 

حصيلي إلى مستوى درجات كل الطالب في فرقته الدراسية، فإن هذا يعطي طالب في االختبار الت
  .)2009عالم، (للتحصيل الدراسي قيمة تشخيصية وتنبؤية 
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  Blind, visually impaired  المعوقون بصرياً 3.2

  

السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق في الحصول على : إن اإلنسان يعتمد على حواسه الخمس
لتعرف على البيئة المحيطة به، وأي اختالل أو فقدان لواحدة أو أكثر من تلك الحواس المعلومات وا

يعني اعتمادا اكبر على الحواس األخرى المتبقية، وحيث أن حاسة اإلبصار تلعب دورا مهما جدا 
في عملية التفاعل التي تتم بين اإلنسان وبيئته، عالوة على أن الجزء األكبر من التعليم يتم عن 

يق حاسة اإلبصار، فإن تلك الحاسة هي التي تتولى عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يتم طر
استقبالها عن طريق الحواس األخرى، ويقال إنها تعطي إشارة للعقل للتحكم في حياته واهم هذه 

من الحواس للعقل للتحكم فمثالً لو وجد باب مغلق فإن النظر % 95الحواس هي النظر ويعطى 
من هذه % 95ي إشارة للمخ فتتحرك العضالت التي تقوم بفتح الباب، ولكن عند فقد البصر فإن يعط

أي ..) سمع، وشم، ولمس، وتذوق، (النسبة تفقد وهنا تبدأ في االعتماد على الحواس األخرى مثل 
أن الحواس األخرى تقوم بالتعويض عن حاسة النظر لذا يجب تدريب المعاق بصريا على تدريب 

  .ي الحواس الستغاللها بصورة أفضلباق
  

وللتعرف على واقع المكفوفين ال بد لنا من التعرف على تعريفات اإلعاقة البصرية ونسبة انتشارها 
  .وأسباب اإلعاقة البصرية وخصائص المعاقين بصرياً

  
بما أن االهتمام باإلنسان من جميع جوانبه يعد من أهم مؤشرات التقدم والرقي ألي مجتمع من 
المجتمعات، وهذا االهتمام باإلنسان لم يعد مقتصرا على فئة دون أخرى، بل نال جميع فئات 

  .المجتمع بما فيها األفراد الكفيفين
  

إن فقدان حاسة اإلبصار تحرم الطفل الكفيف من الخبرة بالكثير من المدركات البصرية التي يحصل 
 وفي فترة زمنية أقل من لومات كثيرة عليها عبر جهازه العصبي الذي يتيح له الحصول على مع

 عن طريق العين كماً كبيرا من ألنه يستقبل،, يحصل عليها عبر القنوات الحسية األخرى التي

المثيرات   بها العديد مناً الخبرات البصرية التي يرسلها إلي الدماغ، عبر العصب البصري، مفسر
البصر تمثل أهمية خاصة في   حاسةبذلك فإنو. واإلحجام والمسافاتالمتعلقة باأللوان واألشكال 

 إذ .اجتماعيةبيئته سواء كانت طبيعية أو   معي حيث أنها تساعد على التفاعل الواقع.اإلنسانحياة 
  ).1999شقير،(المحيط به تأتى عن طريق حاسة البصر  أن حوالي ثلثي معلومات الفرد عن العالم
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من األعمال  % 80 إذ أن .الدراسيةتعلم داخل القاعات كذلك فهي تمثل أهمية فائقة في التعليم وال
المعروف أن عمليات  ومن. والنشاطات المدرسية التي يؤديها الطفل تقوم على نشاط بصري دقيق

والمهارات البصرية من قبل المتعلم، ومن  التعليم تستلزم استخداماً واسعاً ومنتظماً ومتكرراً للبصر
 داخل الفصل وما يعرضه من مواد ووسائل وأنشطته ه وسلوكهمتابعة تعبيرات المعلم وحركات

  .)2001القريطي، " (تعليمية
  
  عام عندمامئتيالحديثة نحو المكفوفين والبرامج التربوية الخاصة لهم تعود لحوالي   االتجاهاتإن

ويس بريل لل وكان . على يد فالنتين هوي1785 أول مدرسة خاصة للمكفوفين في فرنسا عام أنشئت
 كانت مدارس المكفوفين  وفي البدايةبصريا المعوقين لألفرادأثر بالغ في تطوير البرامج التربوية 

  ). 2003، عبد الحافظ(في معظم الدول تنشأ من قبل الجمعيات الخيرية 
  

في ضوء عدة عوامل من فإنها تتحدد اإلعاقة البصرية على القدرات التعليمية  تأثيراتوبالنسبة ل
الفرص المتاحة وحدوث الضعف البصري أو شدة الضعف البصري، والخبرات   عندالعمر: أهمها
التأثيرات المحتملة لإلعاقة البصرية على التعلم هي حرمان الطفل من فرص  ولعل أكبر. للنمو
  بصرياً يعتمدون على الحواسونالعرضي الذي يتوفر لألطفال المبصرين، فاألطفال المعوق التعلم

  ذلك فقد أكدوبناء  علىلتطوير المفاهيم، وكما هو معروف ) الشمواللمس، والسمع، (األخرى 
  :لونيفلد أن اإلعاقة  البصرية تفرض قيوداً على

  
  .طبيعة خبرات الطفل ومدى هذه الخبرات  .أ 
 . قدرة الطفل على التنقل في البيئة .ب 

 . قدرة الطفل على السيطرة على البيئة والسيطرة على الذات  .ج 

  
على تهيئة فرص المالحظة والخبرة النفسية، وتترك أثراً كبيراً   من قدرة الطفلوهذه القيود تحد

فهي تمنع . وإدراك العالقات القائمة على الشكل والحجم والوضع في الفراغ على إمكانية معرفة
 ة المناسبة واإليماءات الجسمية المالئمة، ولكن ذلك كله يمكن تعويضهيهاالتعبيرات الوج استخدام

المعلومات  ل الخبرات غير اللفظية والمباشرة، فاللغة وسيلة مهمة من وسائل الحصول علىمن خال
الحسية الخبرات  ريولكن اللغة تشتق من الخبرات المباشرة، ولذلك فإن من األهمية بمكان توف

  ). 1997سيسالم، . (المباشرة لذوي اإلعاقة البصرية
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 سعت إلى معرفة الفروق في التحصيل األكاديمي بين المحدودة نسبيا التي وفيما يتعلق بالدراسات
  المعاقينالمعوقين بصريا واألطفال المبصرين فهي تشير عموماً إلى أن تحصيل األطفال األطفال

ولكن التحصيل األكاديمي لهذه . من تحصيل األطفال المبصرين من نفس العمر العقلي بصرياً أقل
  .من تحصيل األطفال المعوقين سمعياً  باإلعاقةتأثراًمن األطفال أقل  الفئة

  
ولقد أدى االهتمام برعاية وتعليم المعاقين بصريا إلى ظهور اتجاهات تربوية مختلفة السبل وان 

و تعتبر مراكز اإلقامة الداخلية . كانت كلها تهدف إلى فلسفة واحدة لتحقيق نفس الخدمات التعليمية
للمعاقين بصريا، حيث يتوافر فيها هيئة التدريس للمعاقين بصريا من أقدم البرامج التربوية 

ويعتبرها البعض . المتخصصة واألدوات والوسائل واألجهزة المعينة المناسبة للمعاقين بصريا
المكان المناسب لتقديم الخدمات التربوية والنفسية لألطفال المعوقين بصريا حيث تتبع فيها طرقا 

إال أنها قد تسبب . خاصة الالزمة للطفل المعاق بصرياتربوية خاصة وتتوافر بها اإلمكانيات ال
بعض المشكالت النفسية لألطفال المعاقين بصريا، حيث تعزل الطفل عن أسرته ومجتمعه وأقرانه 
العاديين، وتؤدي إلى انعكاسات نفسية سالبة على المعوقين وعلى تكيفهم الشخصي واالجتماعي 

  .)1986حسن، (رجية وارتفاع تكاليفها بالنسبة للمدرسة الخا
  

إن المعاقين بصريا هم طاقة بناءة يمكن استغاللها واإلفادة منها وإال فإن اآلية تنعكس ويصبحون 
فمن المعروف أن المعوقين عامة والمعاقين . عوامل هدم وتشويه بدال من كونهم عوامل بناء وتدعيم

تهم ،فإنهم يتحولون إلى بصريا خاصة إن لم يشغلهم عمل يصرفون فيه جهدهم ويقضون فيه وق
. عناصر هدامة يتفشى بينها االنحراف االجتماعي بشتى صوره ويصبحون عالة ثقيلة على المجتمع

إن األمر ال يستلزم أكثر من االعتراف بكرامة الفرد المعوق وتدعيم الثقة في قدراته وتقبله في 
  ).1975مرسي، (المجتمع بما يضيف المزيد إلى الكفاية اإلنتاجية 

  
ومن هذا المنطلق فإن فئة المكفوفين ال يستهان بها حيث يملكون طاقات ال بأس بها ومن الممكن 
الكشف عن النواحي المتفردة في شخصيتهم للقيام بأدوار اجتماعية متكاملة تمكنهم من مواصلة 

هاره، حياتهم على نحو بناء وفعال  ومن ثم تتحقق االستفادة من طاقاتهم في تنمية المجتمع وازد
وعلى ذلك ترى الباحثة أن االهتمام بتعليم . حيث تمثل الثروة البشرية أغلى ثروات المجتمع

المكفوفين يساعدهم على تكوين مفهوم ايجابي لذواتهم يكونون قادرين من خالله على حل مشكالتهم 
  .ومواجهة تحديات مجتمعاتهم
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الطفل في أعوامه األولى ال ترجع  صل عليهاوالمعاق بصرياً يحتاج إلى التعلم ألن الخبرات التي يح
تتيح تعلم الوسائل التي يمكن إتباعها لزيادة  أهميتها فقط إلى ما تضيفه من معلومات، لكنها أيضاً

معرفة كيفية الحصول عليها ألن هذا يتيح للمعاق بصرياً  فاألهم من المعلومات في ذاتها. معارفه
 وباإلضافة إلى ذلك فإن التعلم عن طريق الخبرات يؤدي بالطفل .حياته منبعاً دائماً للمعلومات طيلة

 إلى التفاعل مع العالم الخارجي، فيتيح له الخروج من سلبيته، تلك السلبية التي قد المعاق بصرياً

بمساعدة  يرغم عليها نتيجة إلحساسه بالسجن الكبير الذي ال يستطيع التحرك فيه وفهمه، إال
متفاعالً متمكناً من الحصول  إلى تعديل كبير في شخصيته، يجعله إيجابياًفالتعلم يؤدي . اآلخرين

 في دراسة 1975وقد وجدت روجو . المحيط به على الخبرات المختلفة بطرقه الذاتية ومتفهماً للعالم
 حتى ال يؤخر أن البحوث بينت أن فقد البصر ال يمنع أو عن التنظيم اإلدراكي عند المعاقين بصرياً

  ).هـ1401الهواري، (ية اكتساب المعلومات نمو عمل
  

 :البصرية اإلعاقة تعريف.   1.3.2

  
 القانونيو أ اللغوي المنظور من سواء البصرية لإلعاقة تعريف تحديد الباحثين على السهل من يكن لم

 ااشتركو وإن األفراد من متجانسة غير فئة بينهم فيما يشكلون بصرياً المعوقين أن حيث التربوي، أو
 من كثيراً تختلف قد المشاكل هذه مثل أن إذ بأخرى أو بدرجة البصرية المشاكل من المعاناة في جميعاً

 وهي فيه، حدثت الذي والتوقيت اإلعاقة تلك شدة ودرجة أسباب من خلفها يكمن لما وفقاً آخر إلى فرد

  ).1997سيسالم، ( شخصياتهم على الكبير تأثيرها شك بال لها جوانب
  
   

  وتربوياً قانونياً البصرية اإلعاقة ممفهو

 

 Acuity اإلبصار حدة مقياس إلى يستند ما غالباً القانون في البصرية اإلعاقة تعريف أن المالحظ من

of Vision مسافة عند  المختلفةاوخصائصه بتفاصيلها األشياء تمييز على الفرد قدرة مدى( وهي 

 دون حدودهي ف اإلبصار للفرد يمكن الذي المجال (ووهField of Vision  الرؤية مجال  أو،)محددة

  ).2004محمد، ) (تحديقه أو رؤيته اتجاه في التغير
  

 معه يتحتم بما المطبوعةمة الكل قراءة يستطيع ال الذي هو قانونياً الكفيف) 1997سيسالم، (ويعرف 

 تعليمه يتم بحيث ريةالبص غير األخرى والحواس وسمعية، لمسية وأدوات أساليب على االعتمادم تعلي

 فهم البصر ضعاف أما برايل، فصول تسمى بالمكفوفين خاصة فصول أو داخلية، مدارس في
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 بعد األفضل العين في دمق) 20/70 -20/200( ما بين لديهم اإلبصار حدة تتراوح الذين األشخاص

 . البصرية المالئمةالمعينات باستخدام التصحيح

  
  ).2002عبيد،(م من خالل القنوات اللمسية والسمعية هو شخص يتعل"التعريف التربوي 

  
أن اإلعاقة البصرية من الناحية التربوية هي عدم القدرة على ) 11:1998( ويرى فاروق الروسان

  .القراءة والكتابة إال بطريقة بريل 
  

التعريف الوظيفي يقوم على أساس وظيفة البصر ودرجة حدته ويرى آن المعاق بصريا هو ذلك 
 ،العزة(ص الذي تبلغ إعاقته البصرية درجة من الحدة تحتم عليه القراءة بطريقة بريل الشخ

2000(.  
  

 :البصرية اإلعاقة انتشار نسبة. 2.3.2

  
 توجد ال أنه إال والمختصين، الباحثين بين البصرية اإلعاقة تعريف على اتفاق شبه هناك أن ومع

 إضافة )خاص بشكل فلسطين في أو العالم مستوى على سواء( هارانتشا نسبة تبين دقيقة إحصائيات

 قطر من البصرية الخاصة باإلعاقة اإلحصائيات تقدمها التي البيانات في اختالف هناك"  أن إلى

  ). 2004العزة، " (آلخر
  

 ةانتشار اإلعاق نسبة عن للكشف المحاوالت بعض هناك أن إلى اإلشارة من بد فال كله ذلك ومع
 إن :التالي النحو على والدراسات المؤسسات إليها أشارت التي النسب أبرز حتوضي ويمكن البصرية،

أن و عادي، بشكل اإلبصار على بالقدرة يتمتعونمن األفراد  (98.5 %) نسبته ما الناس بين من
 .)2004الحجار، ( بذلك يحظون ال منهم%) 1.5- 0.5(حوالي 

  
 وأن ألخرى، دولة من تختلف العمى تشاران نسبة أن إلى العالمية الصحة منظمة اريرتق وتشير
مع و العمر تقدم مع النسبة وتزداد الثالث، العالم دول من هم بصرياً المعاقين من)  (%80حوالي
  .)1998الحديدي، (المناسبة  الصحية الرعاية إلى االفتقار
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 ملديهمن كل ألف شخص ) 50-15 (بين ما أن على إجماع شبه )2000العزة،  (رأي في وهناك
 سن أطفال من) 1.5-0.5( ما نسبته أن كما العمر، تقدم مع تزداد النسبة وهذه شديدة، بصرية إعاقة

   . داللة ذات بصرية اضطرابات من يعانون المدرسة
  

 الناس عامة بين البصرية اإلعاقة انتشار نسبة" األمريكية المتحدة الواليات في التربية مكتب "ويعطي

  .)2002عبيد، (ا نفسه التقديرات المدارس وطالب
  

مليون كفيف، ) 35 (عن يزيد ما هناك أن على) 45:1998الحديدي، ( أفادت كما اإلحصائيات وأكدت
  . مليون ضعيف بصر في العالم) 120(وحوالي 

  
على %) 7.10 (بحوالي يقدر العمى انتشار معدل أن إلى) 2003بدران وعز الدين، (بينما أشار 

مليون حالة، فيما تقدر ) 180( وصل عدد المعاقين بصرياً إلى د، وق2000مستوى العالم حتى سنة 
  . مليون حالة على مستوى العالم) 45-40(حاالت العمى الكلي من

  
 لبعض المتواضعة المحاوالت من عدد قليل على اإلحصائيات اقتصرت فقد فلسطين في أما

) 2000 الفلسطيني، لإلحصاء لمركزيا الجهاز( بها قام التي تلك أبرزها من كان والتي المؤسسات،
 قطاع في أمافرداً، ) 4591 (حوالي يبلغ الغربية الضفة في بصرياً المعاقين عدد أن إلىحيث أشارت 

 األراضي في للجنس وفقاً النسبي توزيعهم وعن فرداً، (2136) من يقرب ما عددهم بلغ فقد غزة

 حوالي والذكور ،(15%) حوالي منهم إلناثا نسبة فكانت األخرى، باإلعاقات مقارنة الفلسطينية
  %).14.6 (من يقرب ما األخرى اإلعاقات بين انتشارها نسبة متوسط بذلك وقدر%) 14.3(
  

 منها والبصرية عامة اإلعاقة انتشار نسبة ارتفاع في هاماً دوراً تلعب التي العوامل من العديد وثمة

 العدوان األقارب، كزواج السائدة والتقاليد اتالعاد في العوامل تلك أبرز وتتمثل خاص، نحو على

 والرأس العين في المباشرة اإلصابات من يشتمله وما الفلسطيني الشعب أبناء على المستمر الصهيوني

  . اإلبصار ومراكز العصبية الخاليا على سلباً بدوره يؤثر والذي السامة الغازات استنشاق أو
  
  :أسباب اإلعاقة البصرية  .3.3.2 

  

  :وتشمل الوالدة قبل ما أسباب: والًأ
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 ،عبيد(  البصريةاإلعاقة حاالت من (35%) من أكثر عن مسئولة وتعتبر :الوراثية العوامل. أ
2000.(  

  
 به لإلصابة معرضين يكونون النمو في ما اًاضطراب تحوي وراثية جينات يحملون الذين اآلباء فأطفال

 اإلصابة فرصة لديه منهم فكل أبويهم لدى الموجود راباالضط األطفال يحمل وعندما، %)50( بنسبة

 غير الجينات وتصبح لإلصابة، االستعداد حياتهم أثناء لديهم منهم(50%) و ،(25%)  بنسبة به
 بين األولى الدرجة من قرابة يوجد أي( واحدة أسرة من الزيجات تكون عندما تطوراً أكثر منتظمةال

 أما األم لدى تكون الجينية والطفرة الحاالت، هذه مثل في أكبر بشكل يظهر ةفأثر الوراث) الزوجين

  ).183- 182، 2004: بوشيل وآخرون (األب لدى فتكون للمرض الحاملة الجينات
  

 كانت إذا وخاصة آلخر جيل نم اإلعاقات انتقال في الوراثة تلعبه أن يمكن الذي الدور يؤكد وهذا

  .مباشرة الوالدة منذ بها اإلصابة أعراض تظهر لم وإن األولى، الدرجة من الوالدين بين القرابة
  
ى لد البصرية اإلعاقة لحدوث تؤدي قد وبالتالي العين تصيب التي األمراض من جملة هناك فإن عليه 

 في معين مرض انتشار مدى هو ذلك يؤكد وما ا،رهظهو في رئيس دور للوراثة يكون ما غالباً األبناء

  . المجتمع ذلك داخل السائدة واألسرية االجتماعية لعاداتا وطبيعة اآلخر دون مجتمع
  
  Keratocaonus   المخروطية القرنية -1

  
 تؤدي العمر، من الثاني العقد في تظهر مخروطي، شكل على القرنية فيها تنتشر وراثية، حالة تعد التي

 أكثر االضطراب هذاو العينين، بكلتا البصر حدة في متزايد وضعف الرؤية مجال في كبير تشويش إلى

  ). 49:2002،عبيد( الذكورلدى منه اإلناث لدى شيوعاً
  
  

  Retinits Pigmentosa الصباغي الشبكية لتهاب ا-2

  
 تتلف وفيه أكثر، الذكور لدى ويظهر ،"أ "فيتامين لنقص باإلضافة وراثية،ال لعوامل نتيجة اويظهر

 أعراضه أهم من" night blindness لليليا العشى "ويعد تدريجياً، الشبكية في ويةضالع الخاليا

 ويتطور البصر حدة في ضعف ويصاحبه فأكثر أكثر محدوداً الرؤية مجال يصبح حيث المبدئية،

 الليلية الرؤية في المشكالت بعض خبرة في تقريباً  سنة)12- 10 (سن في الطفل معه يبدأ بشكل
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 من له فاقداً الفرد يصبح حتى اإلبصار قدف ويزداد واضحة، بصورة اإلضاءة فيها تقل التي والمناطق

 لديه تبقى ما فقد في يستمر بل الحد هذا عند األمر يتوقف وال المراهقة، مرحلة خالل القانونية الناحية

 يوجد وال المركزي العصبي الجهاز في تنكسيه بأمراض تبطري ما وغالباً كلياً، يفقده حتى إبصار من

  ).2004ملحم، ( له فعال عالج
 
   Coloboma األنسجة في القصور -3

  
 Nystagmus والـرأرأة  Cataract البيضاء المياه أشكاله أبرز ومن وراثي، تنكسي مرض عتبروي

 حـول  أو )األنـسي  (Internal Strabismus داخلـي  حـول  كـان  سواء Strabismus والحول
  .Alternating Strabismus المتبادل الحول أو )الوحشي (External Strabismusخارجي

  
 وعمى  ،Aniridiaوكذلك توجد العديد من األمراض الناتجة من الوراثة مثل توسع الحدقة الوالدي             

 وتشتمل على قصر  Errors of  Refractionاإلنكسارية واألخطاء Colour Blindnessاأللوان 
  ).2004ملحم، (Astigmatism البصر رج وح Hyperopiaالنظر طول، Myopiaالنظر 

  
 فترة أثناء الجنين على تؤثر أن الممكن من التي األسباب جملة عن عبارة وهي: مل البيئية العوا-ب

 األم تعرض التغذية، سوء ومنها لديه، البصرية اإلعاقة ظهور أسباب من سبباً تكون وقد الحمل،

 مراضاأل من بأي األم إصابة واألدوية، العقاقير تناول الجينية، المشكالت السينية، لألشعة الحامل
 تظهر قد و هذا  Toxopiasmosis Gondii التوكسوبالزما، Rubella األلمانية الحصبة أو المعدية

 هيئة على ظهورهما أو حجمهما وصغر العين مقلة كفراغ السبب معروفة غير خلقية عيوب الوليد لدى

 لعدسة الخلقية والعتمة الجفون وكسل Albinism والبهاق مغلقة شبه عظمية حفرة

  . )1978أحمد،(ينالع

  

  

  

  

 الوالدة أثناء أسباب: ثانياً
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 ألي الوليد لتعرض نتيجة البصرية اإلعاقة حدوث في تتسبب أن يمكن التي العوامل من جملة وهي

 الوالدة المتعسرة، الصدمات، األكسجين، نقص األسباب هذه أبرز ومن الوالدة، عملية أثناء منها
  .)1978أحمد،(كالزهري Syphilis  المهبلية األم وأمراض Herpesفيروسي وال البكتيري التلوث

 
  الوالدة بعد ما أسباب: ثالثاً

  
 هذه الغالب في تختلف بحيث ، الوالدة بعد ما مرحلة في البصرية اإلعاقة إلى تؤدي عدة أسباب ثمة

 والتسمم كالحول الخامسة سن دون األطفال لدى ينتشر ما فمنها أخرى، إلى مرحلة من األسباب

 واألعصاب، الدماغ على تؤثر التي والفيروسية الميكروبية والحميات  السحاياوالتهاب واالختناق

 اإلبصار مركز في تلف أو البصري العصب بضمور اإلصابة لخطر الطفل تعرض قد وبالتالي

 كاعتالل الشيخوخة أمراض من تعتبر وقد السن كبار لدى نسبتها تزيد أمراض هناك أن بيد بالدماغ،
 عمرية مراحل في تظهر أن يمكن أنهامع  (العين عدسية وعتامة النظر وطول السكري لشبكيةا

 والتعرض الكيماوية المواد واستنشاقن  العي في المباشرة اإلصابات أن على عالوة هذا) أخرى

 ملحم، (وغيرها اإلعاقة بهذه اإلصابة في هاماً دوراً تلعب أن يمكن والحوادث الضارة إلشعاعاتل
2004( .  

  
 مباشر بشكل تتسبب قد سلوكية أو طبية أخطاء أو العين تصيب اًأمراض هناك أن إلى اإلشارة وتجدر

 للطفل المعطى األكسجين نسبة  زيادة: بينها ومن البصرية، باإلعاقة الطفل إصابة في مباشر غير أو

 العصب هابالت والعيني، والجفافGlaucoma  العين ضغط والعدسية، خلف التليف الخداج،

 المقلة، ضمورو الحاد، والغشائي والصديدي الحبيبي الرمد و،  Optic Nerve Atrophyالبصري
 Rentalالشبكية انفصال القزحية، بغيا، و"أ"فيتامين في الحاد القصور، النهري العمىو

Detachmentالخبيثة م، واألورا Eyes Cancerوالجذام ، Leprosy) ،1978أحمد.(  
  

  باب التشريحيةاألس: رابعاً

  

  :وهي التي تعطل العين عن أداء وظيفتها فيمكن تقسيمها إلى قسمين
  

وهي المتعلقة بكرة العين فتشمل على العيوب التي : أسباب خارجية تتعلق بكرة العين نفسها  -  أ
 القرنية والشبكية ةتصاب بها طبقات العين واألجزاء المكونة للعين، كالطبق

  .الخ.....والعدسة
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األعصاب (، )C.N.C(لق بالعيوب الخاصة بالجهاز العصبي المركزي البصري أسباب تتع -  ب
كأن ينقطع مثالً نتيجة إصابة بحادث، )  المراكز الخاصة باإلبصار على القشرة المخية–

فيتعذر بذلك وصول اإلحساس البصري المنطبع على الشبكية إلى المراكز العصبية في 
 تكون معطلة فتكون النتيجة توقف اإلحساس الدماغ المخصصة لتلقي اإلحساس البصري

البصري في نهاية العصب الموصل دون أن تتلقفه المراكز البصرية ألنها عاطلة عن العمل 
 ).1978أحمد، (

  
  : خصائص المعوقين بصرياً .4.3.2

  

  الخصائص الجسمية : أوالً
 

 الطول والوزن جسمية مختلفة، ففي حين نجد النمو الجسمي في يترتب على اإلعاقة البصرية آثار
نمو األطفال المبصرين، فإن بعض القصور يمكن أن يالحظ في  يسير على نحو ال يختلف عن

فالمعوقون بصرياً يواجهون قصوراً في مهارات التناسق الحركي والتآزر . المهارات الحركية
قليد لمحدودية فرص النشاط الحركي المتاح من جهة ونتيجة للحرمان من فرص الت العضلي نتيجة

  .أخرى  والتمارين الحركية من جهةوالجريالمهارات الحركية كالقفز  للكثير من
 

  :بصرياً يرجع لألسباب التالية وهذا القصور في المهارات الحركية لدى المعوقين
  

 :والذي ينتج عن ةينقص الخبرات البيئ  .1
 

 .الحركة محدودية  .أ 

 .البيئة نقص المعرفة بمكونات .ب 

 .التي يستخدمها المبصرون قات المكانية في المفاهيم والعالنقص  .ج 

 .الحركي القصور في تناسق اإلحساس  .د 

 .العام القصور في التناسق  .ه 

 .للمغامرة فقدان الحافز  .و 
 

 .والتقليد عدم القدرة على المحاكاة .2

 .الحركية قلة الفرص المتاحة لتدريب المهارات  .3
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تساب خبرات حركية والتي تعوق الطفل عن اك لحماية الزائدة من جانب أولياء األمورا .4
 .مبكرة

 درجة األبصار، حيث تتيح القدرة على اإلبصار للطفل فرصة النظر إلى األشياء الموجودة .5

بها  في بيئته والتعرف على أشكالها وألوانها وحركتها مما يؤدي إلى جذب وإثارة اهتمامه
 هاراتهفيدفعه هذا إلى التحرك نحوها للوصول إليها فيساعد ذلك على تنمية وتدريب م

 .)2001القريوتي،(الحركية في وقت مبكر

  
  الخصائص العقلية : ثانياً

 
وضعاف البصر بدقة العتبارات هامة أهمها أن معظم  حيث هناك صعوبة في قياس ذكاء المكفوفين

، وبالطبع )كبناء المكعبات وتجميع األشكال (أدائيةعلى أجزاء  اختبارات الذكاء المتوافرة تشتمل
 إلى استخدام الباحثونوفي معظم األحيان يلجأ  :لالستخدام مع المعوقين بصرياً مةفهي غير مالئ

  . اللفظي من مقياس وكسلر لذكاء األطفالالجزء
  

 أن المعوقين بصرياً يواجهون مشكالت في مجال إدراك المفاهيم ومهارات التصنيف ومن المالحظ

والذاكرة  ة، من جانب آخر فإن االنتباهللموضوعات المجردة خاصة مفاهيم الحيز والمكان والمساف
المبصرين وذلك نتيجة للتدريب  السمعية من العمليات العقلية التي يتفوق فيها المعوقون بصرياً على
بدرجة كبيرة على حاسة  الذي يمارسه المعوق بصرياً لهذه العمليات بحكم اعتماده

  .)2004ملحم،(السمع
  

   الخصائص اللغوية: ثالثاً
 

من العوامل المعيقة لتعلم الطفل اللغة وفهم الكالم، إال أن   ضعف حاسة البصر أو فقدانهاال يعتبر
مهارات االتصال اللفظي الثانوي، وعلى سبيل المثال فإن الحرمان من حاسة  لها أثراً على بعض

  اللغةاضطراباتومن أهم أنواع  .يسمح للمعوق بصرياً تعلم اإليماءات والتعبيرات البصر ال

  : التي يعانيها بعض المعاقين بصرياً ما يليلكالم وا
  

 .العلو يتمثل في ارتفاع الصوت  .أ 

 .طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على نبرة واحدة عدم التغير في .ب 

 . في االتصال بالعين مع المتحدث قصور .ج 
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 .للكالم استخدام اإليماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة القصور في  .د 

 .)2001القريوتي،( حساب المعنى  اإلفراط في األلفاظ علىاللفظية وهي  .ه 

  الخصائص االجتماعية : رابعاً

  

بصرياً بفرص التفاعل االجتماعي المتاحة من جهة ودرجة تقبل أو  يتأثر التوافق االجتماعي للمعوق
طبيعة من جهة أخرى، وتعتبر االتجاهات االجتماعية حيال المعوقين بصرياً و تكيف الفرد مع إعاقته

 المعوق بصرياً من العوامل األساسية في إغناء فرص التفاعل االجتماعي الذي تلقاه التدريب

الغربية فهي  وفيما يتعلق باالتجاهات السائدة حيال المعوقين بصرياً في المجتمعات.. المتاحة
كثب حتى  متناقضة في نتائجها، ويصعب على المبصرين التعرف على المعوقين بصرياً عن

بطبيعة التدريب الذي  واصلوا إلى درجة أكثر موضوعية عن قدراتهم وإمكاناتهم، أما فيما يتعلقيت
العديد من الدراسات أن المعوقين  يتلقاه المعوق بصرياً وعالقته بتوافقه االجتماعي فلقد أظهرت

تربية العادية أكثر توافقاً ممن في مدارس ال بصرياً الذين يتلقون خدمات تربوية في المدارس
  .)2006 زريقات، (الداخلية الخاصة أو المدارس

 
االجتماعي بصرياً هو التدريب على النشاطات الحياتية  ومن العوامل التي ترفع من درجة التوافق

وإتقان ذلك يعمل بشكل مباشر . بالعناية بالذات والمظهر والتنقل في البيئة المختلفة خاصة فيما يتعلق
 رياً بنفسه وتقليل درجة اعتماده على اآلخرين كما أنه يسهم بشكل غيرثقة المعوق بص على تعزيز

  .)2006 زريقات، (مباشر على تحسين االتجاهات السائدة نحوه
  

وتلعب اتجاهات األشخاص القريبين من الطفل المعاق بصرياً دوراً كبيراً في بناء ثقته بنفسه أو 
ية نحو المعاقين بصرياً والتي يرافقها تقديم الخدمات تكيفه مع إعاقته، فاالتجاهات االجتماعية االيجاب

والبرامج التدريبية لنشاطات الحياة اليومية وخصوصا فيما يتعلق بمهارات التعرف والتنقل في البيئة 
والعناية الذاتية، تعمل على تعزيز ثقة المعاق بصرياً بنفسه، وتقليل درجة اعتماده على اآلخرين، 

ت االجتماعية تمتاز بالرفض وعدم القبول وعدم تقديم الخدمات لهم، فإن ذلك أما إذا كانت االتجاها
سيؤدي إلى شعور المعاق بصرياً بتدن في اعتبار الذات وإحساسه بالفشل واإلحباط وذلك بسبب 

  .)2006 زريقات،( إعاقته
  

  النفسية الخصائص : خامساً
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 الطفل إنال يختلف عنه عند المبصرين، ويمكن القول  إن النمو النفسي للطفل المعوق بصرياً
 االنفعالية التي قد واالضطراباتانفعالية متميزة عن اآلخرين،  المعوق بصرياً ال يواجه صعوبات

رض لها الطفل المبصر مع فرق في بصرياً هي ذاتها التي يمكن أن يتع تظهر لدى الطفل المعوق
يتعرض له المعوق بصرياً من ضغوط، وتلعب الخبرات األسرية في الطفولة  الدرجة بحكم ما
لطفل المعوق بصرياً دوراً كبيراً في تحديد مفهوم الطفل لذاته من االجتماعية لتنشئة ال المبكرة ونمط
  . من جهة أخرى النفسي توافقه جهة ودرجة

  
من أقرانه المبصرين عرضة للقلق خاصة في مرحلة المراهقة نظراً لعدم  رياً أكثرإن المعوق بص
المهني واالجتماعي وما يواجهه من صعوبات في تحقيق درجة عالية من  وضوح مستقبله
  .يسعى لها جميع المراهقين في العادة االستقاللية والتي

  
  األكاديمية الخصائص: سادساً

  

عن أقرانهم من المبصرين فيما يتعلق بالقدرة على التعلم،  ال يختلف المعوقون بصرياً بوجه عام
 تعليم الطالب المعوق بصرياً إنالتعليمي بشكل مناسب، ولكن يمكن القول   من المنهاجواالستفادة

  مع االحتياجات التربويةلتتالءم التدريس والوسائل التعليمية المستخدمة في أسلوب يتطلب تعديالً

على  المميزة للمعوقين بصرياً، إذ ما من شك في أن ضعف البصر أو كفه يحد من قدرة الطالب
البصرية والسن  وتعتبر درجة اإلعاقة. التعلم بذات الوسائل واألساليب المستخدمة مع المبصرين

التخطيط للبرنامج  التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لدى العوامل الهامةالذي حدثت فيه من 
  ).2001، القريوتي وآخرون. (التعليمي للمعوقين بصرياً

  
  : الخصائص األكاديمية للمعاقين بصرياً كالتالي)2004عادل، (ولخص 

  
. عاديةبطء معدل سرعة القراءة سواء كانت المادة المطبوعة بطريقة برايل أو باألحرف ال -1

حيث أن الوقت الذي تتماثل فيه درجات غير المبصرين على اختبارات فهم القراءة مع 
المبصرين في نفس المستوى الدراسي، إالّ أن معدل سرعة قراءتهم كان منخفض جداً عن 

لونفيلد وآخرون، (معدل زمالئهم المبصرين، وهذا ما أكده كثير من الباحثين أمثال 
1969.(  

 .ن المبصرين في قدرتهم على التعلم واالستفادة من المنهج التعليمي بشكل جيدال يختلفون ع -2
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) 96(أجرتها على ) 1963لبتمان، (توجد لديهم أخطاء في القراءة الجهرية، ففي دراسة  -3
طفالً من المبصرين جزئياً تم اختيارهم من الصف الثاني إلى الصف الرابع االبتدائي من 

زئياً وذلك لمعرفة مستوى وطبيعة أخطاء القراءة لديهم وذلك المدارس العامة للمبصرين ج
 : باستخدام أربعة اختبارات للقراءة وخرجت لبتمان بالنتائج التالية 

إن مستوى أداء هذه المجموعة في القراءة يعتبر بوجه عام مشابهاً لمستوى أداء المبصرين  •
  .من نفس المرحلة الدراسية

لتي حصلوا عليها في اختبار القراءة الجهرية، وأن أعالها إن أقل الدرجات انخفاضاً هي ا •
 . هي التي حصلوا عليها في اختبار القراءة الصامتة

 
  :  خصائص أكاديمية أخرى خاصة بالمبصرين جزئياً هي-4
 

  . قصور في تحديد معالم األشياء البعيدة •
 .قصور في تحديد معالم األشياء الدقيقة والصغيرة •

 .تيب الكلمات والسطورمشاكل في تنظيم وتر •

 .مشاكل في تنقيط الكلمات والحروف ورداءة خطهم •

 ).2004عبد اهللا، (اإلكثار من التساؤالت واالستفسارات للتأكد مما يسمعون أو يرون  •
 

إلى أن متوسط ) 1969لونفيلد وآخرون، (انخفاض مستوى التحصيل الدراسي حيث أشار  -5
نوية العامة كانت منخفضة عن زمالئهم المبصرين في درجات المعاقين بصرياً في اختبارات الثا

أنه في دراسة مسحية أجراها لمعرفة مستوى ) 1972كيرك، (اختبارات التحصيل، ولقد أورد 
 طفل في الصف الخامس والسادس االبتدائي من المبصرين جزئياً 903التحصيل الدراسي لـ

المتوسط وأن أعمارهم كانت أكبر من وجدوا أنه على الرغم من أن المستوى العام لذكائهم هو 
المتوسط العام لألعمار في هذه الصفوف الدراسية، إال أن مستوى تحصيلهم الدراسي كان أقل 
من مستوى تحصيل أقرانهم المبصرين، كما أنهم لم يجدوا واحداً منهم متفوقاً في تحصيله 

  . الدراسي
 

  :تصنيفات اإلعاقة البصرية. 5.3.2

  

   رية الكلية        اإلعاقة البص-1

  قدم في أحسن العينين أو20/200هو ذلك الشخص الذي ال تزيد حدة إبصاره عن : التعريف الطبي
األشخاص الذين لديهم ضيق في مدى رؤية المجال البصري  حتى باستعمال النظارة الطبية أو أولئك
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 رها هو من تقل حدةكما تعتبر منظمة الصحة العالمية الكفيف وفق معيا  قدم 20ال تزيد عن 
  . 30/60إبصاره عن 

  
 خالل استخدام حاسة اللمس  يستطيع أن يقرأ أو يكتب إال منهو كل شخص ال: التعريف التربوي

  .لتعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل
  المبصرون جزئيا  -2

  

لسليم، أما  للفرد العادي ا20 من 20 في بادئ األمر يجب الحديث على أن قدرة البصر العادية هي 
، فإن ذلك يعني أن 20\60 جزيئا فإنه إذا كان على سبيل المثال حدة البصر لديه للمبصرينبالنسبة 

 قدما، وفي هذا اإلطار 60 د قدما ما يراه اآلخرون على بع20هذا الشخص ال يرى إال عن بعد 
، 2006زريقات، (ن إلى ميدان التربية الخاصة على كثرتهم ميهناك العديد من الناس غير المنض

104.(  
  

  خاتمة 
 

كظاهرة وواقع يعيش به الكثير من البشر يترتب عليها مشاكل نفسية ومعيشية  البصرية اإلعاقة
ن طبيعة اإلعاقة البصرية، بل أل اًتؤدي إلى مشاكل نفسية وتصور ذاتي منخفض، وهذا ليس غريب

 اًع والبيئة، وتفرض قيودوأية إعاقة تفرض حواجز وعراقيل وصعوبات في التكيف مع المجتم
  .تعليمية ومهنية وتواصلية تؤدي في النهاية إلى تردي وضيق نفسي ومعيشي

  
 دور اإلرشاد النفسي في كيفية التعامل مع المكفوفين، وإعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم، يأتيهنا ومن 

 حاجاته من خالل مساعدة الكفيف وتشجيعه ليعرف نفسه، ويفهم ذاته، ويدرس شخصيته، ويحدد
ومشكالته، ويتخذ قراراته لحل هذه المشكالت، ويحقق ذاته وصحته النفسية وتوافقه مع ذاته 

وهذا يقودنا إلى االنتباه للممارسات اإلرشادية التي يجب إتباعها في التعامل مع الكفيف . واآلخرين
ما تشجيعه على عدم إظهار الشفقة على الكفيف حينما يحتاج للمساعدة، وإن: ومن هذه الممارسات

أي معاملة الكفيف بشكل طبيعي كمثل معاملتنا "مزاولة المهام المطلوبة منه باالعتماد على نفسه 
   ".للشخص السليم في مثل عمره

  
  دور المرشد النفسي في العمل مع المعاقين بصرياً     4.2
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نتيجة  اًانيه المعاق بصري إلى اإلرشاد وتأكدت لنا هذه الحاجة من خالل ما يعون بصرياً المعاقيحتاج
وعلى أسس  لظروف إعاقته، مما يحتم ضرورة تقديم استراتيجيات عملية اإلرشاد بطريقة صحيحة

، ويمكننا القول إن من أهم المهام علمية وفي مجاالت كثيرة يحتاج إليها المعاق بصريا لمساعدته
 الخاصة دارس والمعاهدى المإل الكفيفتوجيه التي يقوم بها المرشد في تعامله مع المكفوفين 

المعاهد من خدمات تعليمية وتربوية،  بالمعاقين بصرياً وأن يعرفه على الخدمات التي تقدمها هذه
قدراته إلى أقصى حد ممكن، كما عليه أن يتدخل  وأن يغرس لديه االعتماد على النفس، وأن ينمي

اص غير المتخصصين لتقديم خدمات الشخصية الخاطئة من األشخ مبكراً بحيث ال يتيح لالجتهادات
 بصرياً خاطئة مما يؤدي إلى نتائج سيئة عليه، ولعل أبرز مجاالت اإلرشاد التي تقدم في للمعاق

   :مجال العمل مع المكفوفين هي
  
الشخصي  مستوى التوافق يتضمن تقديم الخدمات النفسية المتخصصة وتحسين:  اإلرشاد النفسي-1

وفكرة المعوق بصريا  من مشكالت، وتصحيح مفهوم الذاتله عرض ومساعدته في مواجهة ما يت
الل قوتشجيعه على االست. سوءاً عن نفسه واتجاهاته نحو إعاقته والتوافق معها حتى ال تزداد حالته

اآلخرين والقلق والتهديد عندما يتركونه، مع  واالكتفاء الذاتي حتى ال يشعر باعتماده الكامل على
  ).1998زهران، (ولكن بدون الحماية الزائدة اإلمكان  لمواقف المحبطة بقدرمساعدته على تجنب ا

  
األسرية  إرشاد المعاق بصريا إلى التغلب على عناده أو لمؤثراته النفسية الناتجة عن التربية كذلك

بصريا من عزلته  وإخراج المعاق. الخاطئة وعن عدم الشعور باالطمئنان من اآلخرين والثقة بهم
الفردية لتحقيق التكيف  وسلبيته ومساعدته عن طريق الرعاية الجماعية أو الرعايةالنفسية 

  ).1975 مرسي،( االجتماعي ووضعه في الطريق الصحيح المؤدي إلى التوافق
  
اتجاهات الناس الخاطئة نحو المعاق بصريا، فأحيانا نالحظ  توجد بعض:  اإلرشاد االجتماعي-2

لقسوة، وهناك بعض الممارسات واالتجاهات الوالدية الخاطئة تجاه نجد ا الشفقة الزائدة، وأحيانا
 ومجال اإلرشاد االجتماعي يهدف أساسا إلى تقليل آثار ظهور الحالة غير. الطفل المعاق بصرياً

واألفكار  وتعديل االتجاهات االجتماعية السالبة العادية في المواقف االجتماعية بقدر اإلمكان،
ويجب تشجيع  .بعض المواطنين في المجتمع الكبير تجاه المعوقين بصرياالخاطئة الشائعة لدى 

على تعديل الظروف  ويجب العمل. االهتمامات والميول والهوايات المناسبة لدى المعاق بصريا
للتنشئة االجتماعية المناسبة  االجتماعية بما يؤدي إلى التوافق االجتماعي، ويجب تهيئة البيئة

أفراد األسرة وخاصة الوالدين بما يحقق للفرد  كذلك يجب تعديل نظام واتجاهات .االجتماعية السليمة
ويجب . العادي على أساس نظام اإلرشاد الدوري مدى الحياة المعوق بصريا أقصى إمكانيات النمو
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 ويجب العمل على تخليص الوالدين من مشاعر بالواقعالحالة مع التسليم  أن يتقبل أعضاء األسرة
  ). 1998زهران، ( األسى بخصوص الحالة عرالذنب ومشا

  
  فالمعاقالمبصر،للطفل المعاق بصريا حق التربية والتعليم مثل زميله  : اإلرشاد التربوي-3

يغير من بناء  وفقدان البصر ربما. بصريا له نفس االستعدادات والقدرات العقلية التي للطفل العادي
 فالمعاق هذا، وعلى جانبه  يعني عدم فهم رئيسي من ولكن هذا البصرياً،الخبرة المقدمة للمعاق 

وأن يقوم بالعمل المناسب لظروفه ليصبح  وحياته،بصرياً له الحق في أن يشترك في ثقافة مجتمعه 
مرسي، (عاله عليه أو عنصراً خامال فيه ، وليس آخرعضواً نافعا مفيداً في المجتمع كأي مواطن 

1975.(  

  
المناهج والبرامج  رشاد التربوي للمعاقين بصرياً البد أن نوفر لهموحتى نقوم بتقديم خدمات اإل

الوسائل واألجهزة التعليمية  الدراسية المناسبة والمدرسين المتخصصين في مجال إعاقتهم، وتوفير
بطريقة إيجابية، وتوفير وسائل المواصالت  بصرياً ومهارات المعاق المساعدة التي تزيد من خبرات

  . مياهلتتناسب مع إعاقتهم من مالعب ودرج ودورات  البيت، وتهيئة المبانيمن المدرسة إلى
  
المعاق  وتحويل بالعالج والتصحيح الطبي إلى أحسن درجة ممكنة، يهتم : اإلرشاد الصحي-4

الطبية المتخصصة والتي تعالج األمراض التي تؤدي إلى اإلصابة  والمراكز  المشافيإلى بصريا
بشكل  جراء العمليات الجراحية الالزمة والتأكد من سالمته الصحية ومتابعتها وإ،البصرية باإلعاقة
التي قد تؤدي  وتوفير األجهزة التعويضية والمساعدات البصرية مثل العدسات والنظارات. مستمر

البيضاء حتى يتحقق لهم   باإلضافة إلى تدريبهم على استخدام العصا،إلى تحسين درجة اإلبصار
  ).1998زهران، (النفسي األمن الجسمي و

  

األساسية في اإلرشاد المهني هي معاونة المعاق بصرياً على فهم  إن الخطوة:  اإلرشاد المهني-5
لها في الناحية التي تعود عليه وبالتالي غطاقاته وإمكانياته حتى يستطيع أن يست نفسه والتعرف على

حاجات  وذلك بالتوفيق بين. ع المهني ومعاونته على تحقيق التوافق واإلشبا.بالنفعمجتمعه  على
مرسي، ( وإمكانياته الذاتية المعوق بصرياً والفرص المهنية المكفولة له في ضوء مطالب األعمال

1975.(  

  
  

   الدراسات السابقة5.2
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  : دراسات تتعلق بتعليم المعاقون بصرياً: أوالً

   

  : الدراسات العربية
 
  )2006وافي، ( دراسة -1

ضطرابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسي لدى األطفال الصم اال"وهي بعنوان 
هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة االضطرابات السلوكية بمستوى التوافق النفسي، " والمكفوفين

لألطفال الصم والمكفوفين، ولقد تم اختيار ) الشخصي، المدرسي، األسري، الجسدي(بأبعاده األربعة 
من مؤسسات الصم التعليمية في قطاع غزة، وأخرى )  طالباً وطالبة135(هما للصم عينتين إحدا
- 9(من مركز النور ومدرسة النور واألمل، وتراوحت أعمارهم بين )  طالباً وطالبة86(للمكفوفين 

أمال أباظة، ولقد . سنة، واستخدمت الباحثة مقياس االضطرابات السلوكية من إعداد د) 16
 األساليب اإلحصائية التالية الدرجة الزائية واختبارات تحليل التباين الثالثي استخدمت الباحثة

 توالرباعي ولقد أسفرت النتائج على أن اللزمات العصبية والنشاط الزائد هي أبرز االضطرابا
السلوكية لدى المكفوفين بينما كانت اللزمات العصبية والنشاط الزائد واضطرابات المسلك هي أبرز 

ابات لدى الصم، وتوجد فروق دالة في مستوى التوافق النفسي لدى األطفال الصم االضطر
المضطربين سلوكياً وغير المضطربين لصالح غير المضطربين، في الوقت الذي ال يوجد فروق 
دالة عند األطفال المكفوفين بين المضطربين سلوكياً منهم وغير المضطربين، وال يوجد فروق دالة 

، وال توجد فروق دالة )صم، مكفوفين( مستوى التوافق النفسي يعزى لنوع اإلعاقة عند األطفال في
إحصائيا في مستوى التوافق النفسي للصم يعزى للتفاعل بين متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية 
ومنطقة السكن، باستثناء الفروق في مستوى التوافق النفسي ترجع للتفاعل بين الجنسين والمرحلة 

ية، وال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التوافق النفسي للمكفوفين يعزى للتفاعل بين التعليم
متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية ودرجة اإلعاقة، وال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى 
التوافق األسري للمكفوفين يعزى للتفاعل بين متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية ودرجة اإلعاقة، 
وال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى كل من التوافق المدرسي والجسدي لدى األطفال 
المكفوفين تعزى ألي نمط من أنماط التفاعل بين متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية ودرجة 

  .اإلعاقة
  
 ) 2004العكة، (دراسة  -2
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لمرحلة األساسية الدنيا هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ ا
للمعاقين بصرياً بغزة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عينة تكونت من جميع تالميذ 
المرحلة األساسية الدنيا المسجلين في مدرسة النور لتأهيل المكفوفين في غزة للعام الدراسي 

أنواع المعرفة الرياضية ، وقد استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى للتعرف على 2003-2004
المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف األول والثاني والثالث، واستخدمت االستبانة الستطالع 
رأي معلمي الرياضيات في مركز النور حول صعوبات تعلم الرياضيات، وكذلك استخدمت الباحثة 

ت عديدة ومتنوعة في ثالثة اختبارات تشخيصية، وكان من أهم النتائج هو الكشف عن وجود صعوبا
تعلم المكفوفين لموضوعات الرياضيات مثل خصائص األعداد والعمليات على األعداد والكسور 

  .والهندسة
  
 )2002مصالحة، (دراسة  -3

  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اكتساب طلبة الصف الرابع االبتدائي المعاقين بصرياً لعناصر 
لوم المدرسية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة الثقافة العلمية المتضمنة في كتب الع

هي جميع طلبة الصف الرابع االبتدائي المعاقين بصرياً والمسجلين بمركز النور لتأهيل المعاقين 
 وكان من أهم النتائج أن كتب العلوم بمجملها تركز على 2002-2000بصرياً بغزة للعام الدراسي 

 وتهمل قضايا التفاعل المشترك بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع المعرفة العلمية بشكل واضح
واالتجاهات والقيم العلمية بصورة جلية، أما عمليات التعلم فكان تناولها ليس بالمستوى المطلوب، 
كما أن مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة الرابع االبتدائي المعاقين بصرياً في مجمله لم يصل إلى حد 

وبالتالي يجب على واضعي المناهج مراعاة طبيعة % 80ذي حدده الباحث والذي يساوي اإلتقان ال
  . اإلعاقة البصرية

  
  ) 1996غوني، ( دراسة -4

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج معدل في مقرر العلوم بالمرحلة المتوسطة على 
تعرف إلى فاعلية ذلك البرنامج في تحصيل الطالب المكفوفين في معهد النور وحاولت الدراسة ال

احتفاظ الطالب المكفوفين بالمعلومات التي تم تحصيلها وبحثت الدراسة أيضاً في مدى فاعلية 
طالباً في ) 40(البرنامج المعدل في تنمية ميول هؤالء الطالب نحو العلوم وقد تمت الدراسة على 

جريبية وضابطة بطريقة تجريبية، قام معهد النور بمكة المكرمة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ت
والتي تدرس للطالب المكفوفين، كما استخدم " خصائص المادة وتركيبها"الباحث بتعديل وحدة 
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الباحث اختبار تحصيلي واستبانه، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود داللة إحصائية لصالح 
يؤكد فاعلية البرنامج المعدل في المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المعدل، مما 

–تحسين مستوى الطالب، وعدم وجود داللة إحصائية بين المجموعتين في االحتفاظ بالمعلومات 
 مما يدل على أن البرنامج –رغم وجود تفوق نسبي للمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة

 وعدم وجود داللة إحصائية بين المعدل ليس له فاعلية باحتفاظ الطالب بالمعلومات لمدة طويلة،
 –رغم وجود للمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة–المجموعتين في نمو الميل نحو العلوم 

  .وذلك يدلل على عدم وجود فاعلية للبرنامج المعدل في تنمية ميول الطالب نحو العلوم
  )1994المؤمني والصمادي، (دراسة  -5

  

توى التعليمي واالقتصادي في مفهوم الذات ومركز الضبط لدى أثر الجنس والمس"وهي بعنوان 
تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر الجنس والمستوى االقتصادي والمستوى " المعوقين بصرياً

التعليمي في مفهوم الذات ومركز الضبط للمعوقين بصرياً المنتمين لمؤسسة رعاية خاصة بالمعوقين 
 فرداً من المعاقين حركياً والذين يقيمون في مؤسسات 330اسة وشارك في الدر. حركياً في األردن

 على مقياس مفهوم الذات ومقياس رونر ارعاية خاصة بالمعوقين حركياً في األردن، حيث أجابو
 الخارجي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية - للضبط الداخلي

 للجنس بينما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة في مفهوم الذات ومركز الضبط تعزى
إحصائية في مفهوم الذات ومركز الضبط تعزى إلى المستوى االقتصادي ولصالح ذوي الدخل 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ومركز الضبط تعزى جالمرتفع، وأظهرت النتائ
  . ريوسإلى المستوى التعليمي ولصالح حملة البكالو

  
  الدراسات األجنبية 

  

  Painter & Pring ،(2000: ( دراسة بينتر وبرينج -1

  

هدفت الدراسة إلى تقصي قدرة المفحوصين المكفوفين على تفسير الرسوم الملموسة للبيانات، 
 سنوات تفسير الهستوجرام 10وطلب من ستة طالب معاقين بصرياً جزئياً متوسط أعمارهم 

، ووجد أن التوجه األفقي له أفضلية على )دوران (orientationsي توجهين والتمثيل الدائري ف
التوجه الرأسي، ولم يوجد أثر للتمثيل الدائري، كما أن التوجه األفقي له أفضلية على الجمع بين 

  . األفقي والرأسي: التوجهين
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  )Argyropoulos ،2000: ( دراسة أرجروبولوس-2

  

أي مدى يرتبط اإلدراك اللمسي للشكل بالناتج المعرفي، وقد صمم هدفت الدراسة إلى اختبار إلى 
التخطيط، والتمثيل، والمالحظة، (الباحث التجربة على أساس عملية دورية تتضمن الخطوات التالية 

واستخدم الباحث الفيديو لتسجيل أداءات الطالب لألنشطة فردياً، ). التفكير، وإعادة التخطيط
  .المدرسين وأولياء األموروالمقابالت الشخصية مع 

  
وقد أظهرت النتائج أن اإلدراك اللمسي للشكل يعد عملية معقدة تعتمد على اللمس، والسكون، 

كما برزت الحاجة إلى مزيد من البحوث . والحركة، والشكل، والخبرة السابقة، وشروط المهمة
  .مسي للمعاقين بصرياًللكشف عن العالقة بين اللمس والسكون والحركة في عملية اإلدراك الل

  
 Montilha & Temporini& Nobre, JoséZ) :  دراسة مونتيله ونوبري وجوس-3

2000)  
  

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تصورات الطلبة  المعاقين بصرياً حول مدارسهم وخصائصها فيما 
الية  مدرسة في و26يتعلق بتعليمهم الخاص، وقد أجريت الدراسة على عينة من الطالب في 

إناث، وقد % 50ذكور و% 50 سنة وهي من مجموعتين 22- 15برازيلية أعمارهم تتراوح من 
من % 60استخدم الباحثون المقابلة كأداة لجمع البيانات، وقد أظهرت نتائج تحليل المقابالت أن 

د الطالب المعاقين بصرياً يظهرون رغبة قوية في االلتحاق بالمدارس المزودة بمصادر التعلم، وق
من الطالب أنهم يواجهون صعوبات في الكتابة، وفي قراءة الكتب المدرسية % 80أظهر أن 

والمشاركة في دروس الفيديو والعمل مع المجموعة، وصعوبة في فهم بعض المواد وخاصة 
الرياضيات، والمشاركة في النشاط الرياضي، وقد اقترح الطالب زيارة المعلمين لهم وكذلك توسيع 

در، توفير المواد الدراسية بلغة برايل، وتزويد المدرسة بقاعة حاسوب مزودة ببرامج مركز المصا
  .خاصة وبطابعة برايل

  
  )Anne Marie Drapeau, 1999: ( دراسة آن ماري درابو-4

  

، وقد هدفت هذه "االنجاز األكاديمي وتقدير الذات لدى المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية"وعنوانها 
شف عن خصائص الذكاء الوظيفي واالنجاز األكاديمي وتقدير الذات لدى مجموعة الدراسة إلى الك

سنة، وتم تقسيمهم إلى ) 16-11(من المراهقين المعاقين بصرياً والذين تتراوح أعمارهم بين 
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مجموعتين تتضمن المجموعة األولى المعاقين بصرياً فقط، بينما تشمل المجموعة الثانية على 
، وقد )ذوي االضطرابات الهرمونية ذوي اإلعاقات الحركية(عاقات المتعددة المعاقين من ذوي اإل

استخدمت الدراسة مجموعة من المقاييس من أهمها مقياساً للذكاء واختباراً لإلنجاز الفردي ومقياساً 
وقد كشفت نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن أفراد . لتقدير الذات لدى المراهقين المعاقين بصرياً

لعينة كانو من ذوي الذكاء المتوسط إالّ أن مستوى اإلنجاز لديهم كان أقل من المتوسط، كما كشفت ا
النتائج أيضاً أنه على الرغم من أن اإلعاقة البصرية لدى أفراد العينة كانت أحد المكونات األساسية 

كانت متشابهة بصفة لخبراتهم في الحياة إالّ أن اهتمامات ومشاغل أفراد العينة المعاقين بصرياً 
عامة ألقرانهم العاديين، كما أن مفهوم الذات لديهم كان يرتبط ارتباطاً موجبا داالً بمدى قدرتهم على 

  .  التحصيل الدراسي
  
  (Liedtke and Stainton , 1994) :  دراسة ليدتك-5

  
. ياً منذ الوالدةهدفت الدراسة إلى معرفة تطور استراتيجيات العد لدى األطفال المعاقين بصريا كل

لذا فقد قدمت الدراسة مجموعة من استراتيجيات التدريس لتطوير الحس العددي لدى هؤالء 
األطفال، وقد تم استخدام مهمات عددية متعددة مع أطفال العينة وذلك لتحديد السلوك الذي 

إعاقة بصرية طفالً لديهم ) 24(وقد تكونت عينة الدراسة من . يستخدمونه للتحقق من العد الصحيح
وقد بينت نتائج الدراسة استخدام األطفال المعاقين . سنة) 13- 3(كلية خلقية، تراوحت أعمارهم بين 

  .بصريا الستراتيجيات لمسية ثالثية األبعاد أثناء عملية العد
 
  )Moore James Paul, 1991( دراسة مور جيس بول -6

  

، وقد " وتقدير الذات لدى الطالب المعاقين بصرياكفاءة الذات المهنية والمعتقدات المهنية"عنوانها 
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق الموجودة بين العاديين والمعاقين بصرياً في مجاالت 
كفاءة الذات المهنية والمعتقدات المهنية وتقدير الذات، كما سعت الدراسة أيضاً إلى الكشف عن 

)  إناث- ذكور(، وكذلك تأثير الجنس )زئي مقابل الفقد الكاملالفقد الج(تأثير شدة اإلعاقة البصرية 
طالباً وطالبة من المدارس الخاصة بالمعاقين ) 54(على متغيرات الدراسة، وذلك على عينة قوامها 

بصرياً، واستخدمت الدراسة مقاييس كفاءة الذات المهنية، واستبيان المعتقدات المهنية، واستبيان 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن المعاقين بصرياً كانوا .   المعاقين بصرياًتقدير الذات للمراهقين

يفتقدون الثقة في قدرتهم على مواصلة الدراسة إلى المستوى الذي يمكنهم من الحصول على 
وظائف مناسبة، كما أن تقديرهم لمدى قدرتهم على أداء المهام المهنية المطلوبة منهم ومدى ثقتهم 
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ألداء كان أقل من أقرانهم من الطالب العاديين، وذلك باإلضافة إلى عدم وجود في قدرتهم على ا
فروق دالة بين المكفوفين كلياً وضعاف البصر في كفاءة الذات المهنية أو تقدير الذات لديهم، بينما 

  .  وجدت فروق دالة  بين الذكور واإلناث في هذه المجاالت

  

  قته ببعض المتغيرات  الذات وعالمفهومدراسات تناولت : ثانيا

  

  الدراسات العربية 

  

  ) 2008أبو عياش، ( دراسة -1

 المدرسة بين واالتجاهات الذات مفهوم بين العالقة "بدراسة (2008): عياش أبو دراسة هدفت

 .الخليل شمال تربية لمديرية التابعة المدارس في الثانوي األول الصف طلبة لدى الدراسي والتحصيل
مستوى  ارتفاع الدراسة نتائج وأظهرت وطالبة، طالبا 201  من الباحث لدى دراسةال عينة وتكونت

 جنتائ وأوجدت الجنس، لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فرق وجود وعدم الطلبة مفهوم الذات لدى
 إحصائيا دالة وقرف ووجود العلمي الفرع في الطلبة لصالح إحصائية داللة ذات فروق  وجودالدراسة

  .أعلى معدالت لديهم الذي الطلبة حلصال
  

  )2008بركات، ( دراسة -2

  

 القدس جامعة طلبة لدى الطموح بمستوى الذات مفهوم عالقة): 2008 (بركات دراسة أظهرت

 مقياس طبق الغرض ولهذا األكاديمي، والتحصيل والتخصص الجنس متغيرات ضوء في المفتوحة

 الباحث استخدم وقد ،طالبا181 و طالبة 197 وطالبة اطالب 378 من مكونة عينة على الذات مفهوم

 الذات مفهوم إن الدراسة نتائج أظهرت وقد .فقرة 32 من المقياس ويتكون به، الخاص المقياس

 مفهوم بين موجبا ارتباطًا هناك وأن المتوسط، بالمستوى هما الدراسة أفراد لدى الطموح ومستوى

 الذات مفهوم مستوى في إحصائيا دالة فروق وجود عدم راسةالد بينت كما الطموح، ومستوى الذات

 تبعا الذات مفهوم في إحصائيا دالة اقفرو وجود النتائج وأظهرت والتخصص، الجنس لمتغير يعزى

  .المرتفع التحصيل ذوي الطالب لصالح التراكمي المعدل لمتغير
 

  )2007قرقز، ( دراسة -3
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 لدى الذات بتحقيق وعالقتها النفسية الضغوط إلى رفالتع إلى ):2007 (قرقز دراسة دفتوه

 الدراسة هذه طبقت وقد الذات، تحقيق درجة في الجنسين بين الفروق وقياس إربد، مدينة في المراهقين

 الدراسة نتائج خلصت وقد. إناثًا 286 و ذكورا 276 منهم وطالبة طالبا 562 من مكونة عينة على

 العالقات بعدي على مرتفعة كانت إربد مدينة في المراهقين لدى الذات تحقيق درجة أن إلى

 إحصائيا دالة فروق أي الدراسة تظهر ولم. الجنسين من لكل واالستقاللية االجتماعية واالهتمامات

 فقد االستقاللية والعالقات االجتماعي االهتمام في أما المشكالت، على التركيز في الجنس لمتغير

  .اإلناث لصالح ئياإحصا دالة فروق أظهرت
  
  
  
  )2003رزق، ( دراسة -4

  

 طالب لدى األكاديمي الذات بمفهوم والفشل النجاح من الخوف عالقة): 2003(رزق دراسة وتناولت

 بمفهوم التنبؤ إمكانية مدى معرفة إلى الدراسة هدفت وقد. والسعودية بمصر الجنسين من الجامعة

 الجنس لمتغير وفقا  الجامعة طلبة من 396 واإلناث الذكور من العينة حجم بلغ وقد األكاديمي، الذات

 األكاديمي الذات بمفهوم إيجابيا مرتبط النجاح من الخوف أن النتائج أظهرت وقد الوطن، ومتغير

  .الذات مفهوم في الجنس لمتغير وفًقا إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج وأظهرت المرتفع،
  
  (2003) العلي عبد  دراسة-5

  

 النفسي االحتراق بمظاهر وعالقته الديمغرافية التغيرات بعض وأثر الذات مفهوم معرفة إلي وهدفت

 ومكان والعمر الجنس المتغيرات بعض خالل من فلسطين، في الحكومية الثانوية المرحلة معلمي لدى

 الباحث ستخدما وقد معلماً ومعلمةً (312) من الدراسة عينة تكونت وقد. االجتماعية والحالة السكن

 متوسطة بدرجة جاء الذات مستوى أن الدراسة نتائج أظهرت وقد الذات، مفهوم لقياس تنسي مقياس

 ضعيفة جاء بدرجة بينما الكلية، والدرجة واألخالقية واألسرية والشخصية الجسمية الذات أبعاد على

 األخالقية الذات أبعاد ىعل إحصائيا دالة فروقا الدراسة أظهرت وقد .االجتماعية الذات بعد على

 دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت وقد اإلناث لصالح الكلية والدرجة واألسرية واالجتماعية

 وعدم والشخصية الجسمية الذات بعدي على وإلناث الذكور بين الذات مفهوم مستوى في إحصائيا

 ومكان الدخل ومستوى لعمرا متغيرات إلى يعزى الذات مفهوم مستوى في إحصائيا داله فروق وجود

  .والخبرة العلمي السكن والمؤهل
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  )2001فني، ( دراسة -6

  

 وعالقته طولكرم محافظة في الثانوية المرحلة طلبه لدى الذات لمفهوم :)2001 (فني دارسة وفي

 وفًقا الذات مفهوم معرفهإلى  الدراسة وهدفت .الطلبة نظر وجهة من للمعلمين التربوية بالممارسات

 مفهوم لقياس استبانه الباحث واستخدم .الدراسي والمعدل السكن ومكان والتخصص الجنس تغيرلم

، والطلة الخارجية، الفكري والوضع ،السلوك :هي مجاالت ستة على موزعه فقره 70من الذات
 1200من  الدراسة عينة وتكونت .والسعادة ا،والرض ،والشعبية ة، والشهر ،والقلق ،العام والمظهر

 توجد ال وأنه الصف، لمتغير تعزى إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه النتائج أظهرت وقد .باً وطالبةطال

 كانت بينما واإلناث، الذكور بين الخارجية والطلة العام المظهر مجال في إحصائية داللة ذات فروق

 لصالح الفروق كانت حيث الذات، لمفهوم الكلية والدرجة المتبقية المجاالت على إحصائيا دالة الفروق

 السلوك مجاالت على اإلناث لصالح الفروق كانت حين في والسعادة، والرضا القلق مجالي في الذكور

 لمتغير تعزى الذات مفهوم في إحصائيا دالة فروق وجود عدم أيضا أظهرت وقد .والشعبية والشهرة

  .علىاأل المعدل لصالح الدراسي المعدل لمتغير فروق أوجدت بينما السكن،
  
  )2001حنون، ( دراسة -7

  

 إلى إضافة فلسطين في الوطنية النجاح جامعة طلبة لدى الذات مفهوم :)2001( حنون دراسة وتناولت

 .الدراسي والمعدل اإلقامة ومكان الدراسي والمستوى والكلية الجنس من كل متغيرات دور تحديد
 أبو مقياس العينةوقد طبق على   وطالبة  طالبا774 قوامها عينه على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق

: هي مجاالت أربعة على موزعه فقرة  80 على اشتمل الذي الدراسة نفس في إليه المشار 1999 هنية
 نتائج وأوضحت ،بالنفس الثقة ومجال ،االجتماعي والمجال ،الجسمي والمجال ، األكاديمي المجال

 لمتغير تعزى إحصائيا دالة فروق ووجود عام، كلبش الطلبة لدى الذات مفهوم فيض انخفا الدراسة

 ذات قاوفر الدراسة توضح ولم اإلناث، لصالح ،واالجتماعي ،والجسمي ،األكاديمي المجال في الجنس

  نتائج أظهرت فقد السكن لمتغير بالنسبة أما .الكلية لمتغير تبعا الذات مفهوم في إحصائية داللة

 لمتغير بالنسبة أما. المخيم طلبة على والقرية المدينة طلبة لصالح إحصائية داللة ذات فروقا  الدراسة

 لصالح األكاديمية الذات مفهوم في إحصائية داللة ذات فروقا الدراسة أظهرت فقد الدراسي المعدل

  .المرتفع المعدل أصحاب
  
  )1999الشكعة، ( دراسة -8
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 مرحلتي طلبة لدى الذات مفهوم في مةالعا االتجاهات إلى للتعرف (1999): الشكعة دراسة هدفت وقد

 والتخصص الجنس متغيرات أثر على التعرف إلى إضافة الغربية، الضفة في والجامعي الثانوي التعليم

 طلبة من  طالبا وطالبة615 قوامها عينه على الدراسة وطبقت .ذلك على الدراسي المستوى في

 أظهرت وقد ،الذات لمفهوم تنسي مقياس عليها وطبقت العامة، الثانوية طلبة من 243 منهم الجامعات

 طلبة لدى أفضل بدرجه لكن العامة والثانوية الجامعات طلبة لدى ايجابيا كان الذات مفهوم أن النتائج

 فروق وجود النتائج بينت وقد .الطلبة لدى االجتماعية الذات على االتجاهات أفضل وكان الجامعات،

 الطلبة، لدى الدراسي والمستوى والتخصص الجنس لمتغير تبعا تالذا مفهوم في إحصائية داللة ذات

  .الطلبة لدى الذات مفهوم مستوى في وانخفاضا
  
  

  :الدراسات األجنبية

  

  )Schott &Bellin، 2001(: وبيلين سكوت دراسة -1
 
 تحديد وعلى وسلوكياتهم، تصرفاتهم فهم في المراهقين  إلى مساعدةوبيلين سكوت دراسة هدفت وقد

 الذات مفهوم أهمية بيان إلى باإلضافة لديهم، الذات مفهوم على والعادات والمجتمع البيئة تأثير ىمد

 مستوى بين ارتباطيه عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد قاً،مراه 987 البالغة الدراسة عينة لدى

  .التحصيل ومستوى الذات مفهوم
  
  )Hoge, et al.1995: ( آخرون و هوج دراسة -2

  

 والسابع السادس الصفين طالبا وطالبة في 322 بدراسة طويلة لمدة عامين على آخرون و هوج وقام

 على الذات مفهوم  أثارودرست) عالي، ومتوسط، ومتدني(الذات  مفهوم من مستويات ثالثة قارنت

 مفهوم أن  إلىالدراسة نتائج وأشارت .بينهما متبادل كتأثير الذات مفهوم على والتحصيل ،التحصيل

  . الذات مفهوم على متواضع اثر له كان التحصيل وأن ،يامتدن كان التحصيل على الذات
  
  ).Widaman et al ،1992: ( دراسة ودمان وآخرون-3
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 على الثامن الصف في طالباً وطالبة )1140(التي تم من خاللها دراسة  آخرون  وودمان دراسة وفي

 لديهم كان الذكور أن النتائج وأظهرت الجنس، الختالفعاً تب الذات مفهوم في الفروق لقياس مقياس

  .الذات مفهوم في أبعاد سبعه من خمسة على اإلناث من أعلى ذات مفهوم
  

  :فين وعالقتهم ببعض متغيرات الذاتالدراسات التي تناولت المكفو: ثالثاً

  

  :الدراسات العربية

  

 )1996فايد، (دراسة  -1

  

كف البصر في تقدير الذات ووجهة الضبط على عينة تكونت من واستهدفت الدراسة مقارنة فئات 
مئة واثني عشر طالباً وطالبة معاقاً بصرياً بالمرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة تراوحت أعمارهم بين 

سنة، واستخدم الباحث استمارة جمع البيانات، ومقياس وجهة الضبط، ومقياس تقدير ) 16-22(
طريقة برايل، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الذات بالطريقة العادية وب

  .في درجات أبعاد الذات) ذكور، إناث(بين فئات كف البصر 
  
  )1992خليل، ( دراسة -2

  

 وتقدير Self Efficacyلمعرفة أثر التدريب على الكمبيوتر على فعالية الذات : وكانت دراسته
ها تسعة وتسعون مكفوفاً، واستخدم الباحث مقياس كوبر سميث الذات لدى عينة من المكفوفين عدد

لتقدير الذات، وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة المكفوفين التي 
تم تأهيلهم بالكمبيوتر والمجموعة التي لم تدرب، لصالح المجموعة التي دربت بالكمبيوتر في تقدير 

  .الذات وفعالية الذات
  
  )1990حسن، ( دراسة -3

  

والتي تناولت المشكالت النفسية لدى الطلبة المكفوفين من الجنسين بالمدن الجامعية، وتكونت عينة 
الدراسة من خمسة وأربعين طالباً وطالبة بجامعة اإلسكندرية، وأظهرت النتائج أن الطالب 

وتقدير الذات المنخفض كما المكفوفين يعانون من الشعور بالعزلة والوحدة واإلحباط واالكتئاب، 
  .أنهم غير مرغوب فيهم ويتسمون بتوتر العالقة مع اآلخرين
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  :الدراسات األجنبية

  

 ): ,2003Konarska: (دراسة كونارسكا -1

  
 وتقبل الذات Childhood Experiencesواستهدفت الدراسة بحث العالقة بين خبرات الطفولة 

Self-Acceptanceصرياً، وتكونت عينة الدراسة من أربعون مراهقاً  لدى المراهقين المعاقين ب
سنة تم اختيارهم من خمس مدارس ) 19-15(معاقاً على مستوى البصر تراوحت أعماهم ما بين 

خاصة بالمعاقين بصرياً، باإلضافة إلى عينة من المبصرين عددها ثالثون طالباً في نفس العمر، 
إلى جانب مقياس " جوخ وهيلبرن"من إعداد ) بعالقسم الرا(واستخدم الباحث قائمة فحص الصفات 

تقبل الوالدين الذي أعتمد على اختبار إسقاطي لتكملة الجمل من إعداد الباحث، وكانت نتائج الدراسة 
تشير إلى وجود فروق في مستوى تقبل الذات بين المعاقين بصرياً والمبصرين، حيث أثبتت 

 بصرياً تنقصهم الثقة بالنفس في قدرتهم على تحمل التحليالت اإلحصائية أن المراهقين المعاقين
المسئولية والقيام بأعباء حياتهم، كما أن لديهم اتجاها دائماً في طلب المساعدة من المتخصصين في 
حل مشاكلهم، كما أظهرت النتائج حاجتهم إلى المهارات االجتماعية وتكوين الصداقات واإلحساس 

خوفاً من االتصال االجتماعي واتجاها دفاعياً، كما أوضحت النتائج باهتمام اآلخرين بهم، وأن لديهم 
أن هناك عالقة إرتباطية سالبة بين مستوى تقبل الذات والعالقة االنفعالية بين المراهقين وآبائهم 
حيث ارتبطت المستويات المرتفعة من العالقة االنفعالية بمستويات منخفضة من تقبل الذات 

  .وبالعكس
  
 :),2002Blake: (دراسة بالك -2

  

وهدفت التعرف إلى العالقة بين تقدير الذات وفاعلية الذات لدى طالب الجامعة من ذوي اإلعاقات، 
وتكونت عينة الدراسة من أربعة . ومقارنة تقدير الذات وفاعلية الذات لدى المعاقين والعاديين

ة، وكان معظم أفراد العينة وأربعين طالباً جامعياً وأربعة طالب ذكور تخرجوا بالفعل من الجامع
من ذوي اإلعاقة البصرية، وكان عدد الذكور خمسة وعشرون وعدد اإلناث ثالثة وعشرون، كما 

وافترضت الدراسة وجود عالقة . تم الحصول على مستوى التحصيل األكاديمي لكل طالب وطالبة 
أفراد اإلعاقة بالمقارنة بين تقدير الذات وفعالية الذات، إلى جانب انخفاض هذه المتغيرات لدى 

واستخدم . كما اهتمت الدراسة بتحديد أهم المنبئات بالتحصيل الدراسي. بمعايير أفراد عاديين
 luhtaven( من إعداد The Collective Self- Esteemالباحث مقياس تقدير الذات الجمعي 
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Croker, 1992 ( ومقياس فاعلية الذات)Sherer et al. 1982 (وى االجتماعي ومقياس المست
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة بين تقدير الذات وفاعلية الذات لدى العينة المستخدمة . االقتصادي

في الدراسة، كما وجدت الدراسة أن الطالب المعاقين كانوا أعلى في تقدير الذات وفاعلية الذات عن 
ت النتائج عالقة إيجابية دالة ووجد. معايير عينة األفراد العاديين على عكس ما افترضت الدراسة

بين مستوى التحصيل الدراسي وتقدير الذات الخاص دون باقي أبعاد تقدير الذات، ووجدت الدراسة 
كذلك وجود عالقة سلبية بين فاعلية الذات وسن اإلصابة باإلعاقة، بينما لم تجد النتائج عالقة بين 

المستوى االقتصادي االجتماعي، بينما لم يستطع كل من النوع، وفعالية الذات أو تقدير الذات، وكذا 
  . كالً من فعالية الذات وتقدير الذات التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي

  
  
  
  
  
  ) ,2002Roy &Mackay: (دراسة روي ومكاي -3

  

 من  لدى ستة عشر طالباً جامعياSelf-Perceptionًوكان من أهدافها الكشف عن إدراك الذات 
ثمانية عشر سنة وإحدى عشر شهراً إلى أربعة وثالثين (حت أعمارهم ما بين المعاقين بصرياً تراو

  .وأظهرت النتائج عدم وجود مفهوم ذات إيجابي لدى فئة كبيرة من عينة الدراسة) سنة وشهرين
  
  ) ,1997Drapea: ( دراسة درابي-4

  
سطي اإلعاقة التحصيل األكاديمي وتقدير الذات لدى األطفال والمراهقين متو"وكانت بعنوان 

سنة بحدة ) 16- 9(وأجريت على عينة من األطفال والمراهقين تتراوح أعمارهم بين " ةالبصري
عدم (، وقسموا طبقاً لوجود أو غياب إعاقات أخرى 20/200 وال تحتوي 20/70إبصار تساوي 

ر مقياس تقدي: وتم تطبيق عدة مقاييس هي) االتزان الهرموني، و إعاقة حركية، ونوبات مرضية
 WISC-111  (Weekceler Intelligenceالصورة الثالثة(الذات ومقياس وكسلر لذكاء األطفال 

Scale for Children واختبار وكسلر للتحصيل الفردي ،)WIAT (هاريس - ومقياس بيرز 
كان مستوى التحصيل الدراسي لذوي : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية. لمفهوم الذات لألطفال

لبصرية أقل من مستوى ذكائهم، ووجد ارتفاع ملحوظ في تقدير الذات على مقياس مفهوم اإلعاقة ا
  . الذات المستوى الثقافي العام للمجموعة متوسطة اإلعاقة البصرية والخالية من إعاقات أخرى
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  ) ,1996Alexander: (  دراسة الكسندر-5

  

 وهدفت الدراسة إلى تقييم مفهوم الذات "مفهوم الذات لدى األطفال المعاقين بصرياً"بعنوان  وكانت
نصفهم (لدى عشرين طالباً من الصف الثالث والرابع والخامس في مدرسة حكومية للمعاقين بصرياً 

. مقارنة مع نظرائهم ممن ال يعانون أي إعاقة) طالب انتظام والنصف اآلخر طالب داخليون
ال، ثم استخدم اختبار تقدير الذات،  هاريس لمفهوم الذات لألطف- واستخدم الباحث مقياس بيرز

ولم يجد الباحث أي اختالف في تقدير الذات بين . واستغرقت الدراسة ثمانية عشر أسبوعاً
المجموعتين، كما استمرت مستويات السعادة والرضا لدى األطفال المعاقين بصرياً في ارتفاع قبل 

  .وبعد االختبار
  
  
  
  
  ) ruize & Cecilia,1994: (دراسة رويز وسيسيال -6

  

تحديد العالقة واألثر المحتمل لكـل  )  ruize & Cecilia,1994: (سيسيالاستهدفت دراسة رويز و
وتكونت عينة الدراسة من مئـة      . من الدافعية، ومفهوم الذات وتقدير الذات لدى المكفوفين المدمجين        

ل "الشخـصية   ومقيـاس   " ل روزنبـرج  "وخمسين مفحوصاً، واستخدم الباحثان مقياس تقدير الذات        
وبينت نتائج الدراسـة إلـى أن الـشخص         . كما قام الباحثان بتطبيق استبيانين من إعدادهما      " أيزنج

الكفيف يعرف ويقدر نفسه بطرق إيجابية جداً على مقياس تقدير الذات، وبالنسبة لإلدراك النفـسي               
 وأن ممارسـته    فـسه، فإنه يركز على صفاته ومميزاته وعيوبه وطموحاته وآماله، وقليالً ما يمدح ن           

كما اتضح أن الكفيف غالباً ما يكـون        . لألنشطة الرياضية يؤدي إلى رفع مستوى تقدير الذات لديه        
  . هادئاً، متحكماً في نفسه في المواقف االجتماعية

  
  )Beaty ،1991: ( دراسة بيتي-7

  

ير الذات، سعت الدراسة للتعرف على الفروق بين المعاقين بصرياً والمبصرين في كل من تقد
 Academi، ومستوى التحصيل األكاديميSocial Adjustmentوالتوافق االجتماعي

Achievement وتكونت عينة الدراسة من ثالثة وسبعين معاقاً بصرياً، وقامت الباحثة بتطبيق ،
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مقياس كوبر سميث لتقدير الذات ومقياس التوافق االجتماعي، ولم تجد النتائج فروقاً بين المعاقين 
صرياً والمبصرين في تقدير الذات أو مقياس التوافق االجتماعي، بينما فاق المعاقون بصرياً ب

  .المبصرين في التحصيل الدراسي
  

  : الدراسي وعالقته ببعض المتغيراتدراسات تناولت التحصيل: رابعاً

  

  :الدراسات العربية

  

 ):2006التلي، (دراسة  -1

  

مرحلة (حصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية األمن النفسي وعالقته بالت"وهي بعنوان 
، ولقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين األمن النفسي والتحصيل والعالقة بين )المراهقة

األمن النفسي والقدرات التحصيلية وتأكيد دور األمن النفسي على طالبات المرحلة الثانوية، وقد 
معامل االرتباط بيرسون (، واستخدم التلي األساليب اإلحصائية طالبة) 70(طبقت على عينة قوامها

، ولقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها وجود عالقة طردية موجبة بين األمن )والوسط الحسابي
النفسي والتحصيل الدراسي وعدم وجود فروق دالة إحصائية في التحصيل الدراسي لدى طالبات 

ساسهم بحقهم في الحياة، وأن الثقة بالنفس تؤثر ايجابيا في المرحلة الثانوية بالنسبة لدرجة إح
  .التحصيل الدراسي لدى الطالبات

  
  )2004غباري، (  دراسة -2

  

هدفت الدراسة إلى بيان دور المرشد ". دور األخصائي االجتماعي في المجال المدرسي"بعنوان 
على التحصيل الدراسي التربوي في حل مشكالت الطالب السلوكية وأثر المشكالت السلوكية 

للطالب ومن ضمن تلك المشكالت مشكلة عدم الشعور باألمن النفسي وما ينتج عنها عن تأخر 
الطالب دراسياً وإمكانية تسرب الطالب من المدرسة والتأخر الصباحي، وتضمنت أيضاً كيفية رفع 

م المشكالت التي مستوى وقدرات ومهارات الطالب من خالل توفير األمن النفسي وكيفية حل معظ
يعاني منها الطالب وبالتالي توفير التفاعل بين الطلبة والمنهاج الدراسي وأجريت الدراسة على 

%) 87( مديرا وكانت نتيجة الدراسة أن 24 مدرسة و12 طالب موزعين على 480عينة شملت 
سة وبالتالي من الطالب الذين يعانون من عدم الشعور باألمن النفسي هم أقل تحصيالً في الدرا

  .يعانون من مشكالت سلوكية متعددة



 

 
 

66

  
  )2002عبد الحليم وآخرون، ( دراسة -3

  

تناولت الدراسة كثير من مبادئ علم النفس التي تختص بتربية األطفال في مراحل الدراسة األولى 
والمتوسطة، وفي أحد أقسامها تطرقت إلى نظرة الطالب إلى ذاته وأثر ذلك على تقدمه العلمي 

دراسي، وخلصت الدراسة إلى حل المشكالت والصعوبات التي تواجه الطالب أثناء حياتهم وال
طالب وطالبة ) 300ل(الدراسية وأجريت الدراسة على مجموعة من الطالب، وكانت العينة شاملة 

وكانت النتيجة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم الطلبة لذاتهم ومدى ايجابية 
  .لدراسيتحصيلهم ا

  
  )1999وهبي، ( دراسة -4

  

 المتغيرات ببعض األردنية وعالقته الجامعة طلبة لدى الذات مفهوم إلى الدراسة للتعرف هدفت وقد

 الدراسة عينة شملت وقد .والمعدل التراكمي والجنس الدراسي والمستوى التخصص وهي الصلة، ذات

 الذات لمفهوم تنسي مقياس  واستخدم الباحثاألردنية، الجامعة طلبة من طالباً وطالبة)  (500على

 واألخالقية، البدنية، الذات: وهي أبعاد تسعة من المقياس ويتكون والمعدلة، المعربة بصورته

 نتائج أظهرت وقد .الذات، والسلوك وتقبل والهوية، الذات، ونقد واالجتماعية، واألسرية، والشخصية،

 أبعاد، ستة على واإلنساني التخصص العلمي طلبة بين ةإحصائي داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة

 طلبة لصالح اثنان كان ثالثة أبعاد، على إحصائيا دالة فروقا أوجدت بينما .الكلية الدرجة وعلى

 طلبة لصالح الفروق فكانت البعد الثالث أما .والسلوك البدنية الذات بعدا وهما اإلنسانية التخصصات

 بين ما إحصائيا داله فروق عدم وجود الدراسة أوضحت كما .الهوية بعد في العلمية التخصصات

 هما بعدين في إحصائيا دالة أوجدت فروق بينما أبعاد؛ وسبعة الكلية العالمات في الجنسين من الطلبة

 داله فروقا الدراسة تظهر ولم .الذكور لصالح االجتماعية والذات اإلناث لصالح الشخصية الذات

 ذوي الطلبة لصالح االجتماعية هو الذات واحد بعد في إال التراكمي المعدل ختالفعالية ال إحصائية

  .المتوسط التراكمي المعدل
  
  )1998نوفل، ( دراسة -5

  

 التاسع طلبة لدى الديمغرافية المتغيرات ببعض األكاديمي الذات مفهوم تأثر عن الكشف إلى هدفت

 ومكان الجنس متغيرات دور إلى التعرف إضافة نابلس، مدينة في الحكومية المدارس في األساسي
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 طالبا (392 من الدراسة عينة وتكونت التاسع الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد السكن،

  .لبركوفر األكاديمي الذات مفهوم مقياس عليهم وطبق ،)وطالبة
 
 دالة فروق يوجد ال أنه تائجالن أظهرت كما عاليا، كان األكاديمي الذات مفهوم أن النتائج أظهرت وقد

  .والسكن الجنس لمتغير تعزى الذات مفهوم في إحصائيا
  
  ) 1998طالب،  أبو( دراسة -6

  

  من الدراسة عينة وتكونت .الدراسي والتحصيل الطموح ومستوى الذات مفهوم مقارنة إلى  وهدفت

 التعليمية ضياء بمنطقة ثانويةال بالمرحلة واألدبي بقسميه العلمي الثالث الصف طالب من طالبا (198)

 القسمين طالب بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه الدراسة هذه نتائج وأظهرت. بالسعودية

 في إحصائية داللة ذات فروق وجدت وقد الذات، مفهوم في الثانوي الثالث بالصف واألدبي العلمي

 الصف في األدبي القسم في المنخفضو المرتفع الذات مفهوم ذوي الطالب بين الدراسي التحصيل

  . المرتفع الذات مفهوم ذوي الطالب لصالح الثانوي الثالث
  
  
  )Beach et al, 1995: (دراسة بيتش وآخرين  - 7

  

، وقد هدفت هذه الدراسة "تقدير الذات وعالقته بمهارات االستقاللية لدى المعاقين بصرياً"وعنوانها 
صرية على أسلوب الحياة لدى المعاقين بصرياً واتجاههم نحو إلى الكشف عن تأثير اإلعاقة الب

وتكونت . االعتماد على اآلخرين أو االتجاه نحو االستقاللية، وتأثير ذلك على تقدير الذات لديهم
) 22- 18(من المعاقين بصرياً من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ) 36(عينة الدراسة من 

لى أن مفهوم الذات لدى المعاقين بصرياً يمكن قياسه باستخدام ثالثة وقد أشار الباحثون إ. سنة
  : مقاييس لألفراد الذاتي لدى المعاقين ترتبط بثالثة مهارات أساسية وهي

  
  .مدى االعتماد على اآلخرين -1
  .الصعوبات التي يواجهها المعاقون في مهارات الحياة اليومية -2
  .الدافعية للتعلم -3
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 من خالل تطبيق المقاييس الثالثة السابقة على أفراد العينة وجود عالقة وقد كشفت نتائج الدراسة
ارتباطيه موجبة دالة بين المستوى التعليمي وتقدير الذات لدى المعاقين، وكذلك بين الدافعية للتعلم 
وتقدير الذات لديهم، كما تبين أيضاً أن ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة كان يرتبط 

  .فاع مستوى االستقاللية ومهارات الحياة اليومية لدى أفراد العينةبارت
  
  )1992محمود، ( دراسة -8

 الدراسة هدفت" الدراسي بالتحصيل وعالقتها المكفوفين األطفال لدى النفسية المشكالت"بعنوان 
 على فوالتعر وعالقتها بتحصيلهم الدراسي المكفوفين األطفال لدى النفسية المشكالت على للتعرف
 التعليمي والمستوى وخارجي، داخلي اإلقامة الجنس، ونوع: المتغيرات فمن الفردية، الفروق
 الباحث واستخدم 12-9الجنسين من سن  كال من طفال (70) على الدراسة عينة واشتملت للوالدين،
 فؤاد مدمح) (اللفظي المقياس(األطفال  لذكاء وكسلر واختبار إعداده من النفسية المشكالت مقياس

، 1997-1991الدراسي  للعام المكفوفين لألطفال التحصيلية والدرجات )مليكه لويس إسماعيل،
 وبينت العاملي، والتحليل التباين، تحليل اختبارات الباحث استخدم الفروض صحة من وللتحقق
 المشكالت في واإلناث الذكور بين المكفوفين األطفال بين إحصائيا دالة فروق وجود بعدم النتائج

 داللة ذات فروق ووجدت والصحية والتعليمية، واالقتصادية، واألسرية، واالجتماعية، االنفعالية،
 أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الذكور، وعدم لصالح والترويح اللعب في إحصائية
  .وخارجي داخلي اإلقامة لنوع بالنسبة العينة

  )1992الديب، ( دراسة -9

  

 دراسة إلى الدراسة هدفت الديمغرافية المتغيرات ببعض وعالقته الكفيف لدى الذات فهومم"بعنوان 
من  العينة أفراد وتكونت والقلق، التعليمي والمستوى بالجنس وعالقته الكفيف لدى الذات مفهوم

 مجموعتين إلى العينة أفراد قسمت حيث المكفوفين، من األمية ومحو المتعلمين من مكفوفًا )60(
 إعداد من الكفيف لدى الذات مفهوم مقياس العينة أفراد على وطبق إناث، (30)  ذكور و (30)
 الباحثة استخدمت اإلحصائية وللمعالجات األشول، عادل إعداد من للمكفوفين القلق ومقياس الباحثة
 ائجالنت وأثبتت التباين، وتحليل التدوير وبعد التدوير قبل العوامل مصفوفة وحساب )ت( اختبار
 الذكور، لصالح واالجتماعية والشخصية الجسمية الذات مفهوم في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 فقد الذات وأبعاد للقلق بالنسبة أما المكفوفين، من المتعلمين لصالح إحصائيا دالة فروق هناك وأن
 بالنسبة وأما الجنسين، لدى الذات أبعاد وجميع القلق درجة بين ارتباط وجود على النتائج دلت

 واحدة حالة في إال المتعلمين وغير المتعلمين بين القلق درجة في ارتباط يوجد فال التعليم لمتغير
   .المتعلمة الفئة لصالح االجتماعية بالذات القلق ارتباط وهي
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  )1990ملحم، (  دراسة -10

  

 ميدانية لبناء مفهوم ذات مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى األطفال دراسة"وهي بعنوان 
، هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج إرشادي لبناء مفهوم ايجابي للذات لدى األطفال "ايجابي

وتجربته، واقتصر البحث على تحديد المظاهر السلبية للذات لدى األطفال في مرحلة الدراسة 
جل تحسين مستوى التحصيل االبتدائية وبناء مقياس لمفهوم الذات، وفي إعداد برنامج إرشادي من ا

طفل وطفلة يمثلون ) 500(الدراسي لدى األطفال، وقد تم تطبيق مقياس مفهوم الذات على عينة من 
مدارس المرحلة االبتدائية في محافظة إربد في األردن، كما تم اختيار أفراد عينتي الدراسة البالغ 

الذات لديهم والتي تضمنها مقياس طفل وطفلة، واستخراج المظاهر السلبية لمفهوم ) 60(عددهم 
 سنة، وقد أشارت النتائج البيانية واإلحصائية التي تم التوصل 16-9مفهوم الذات لدى األطفال من 

إليها من تطبيق البرنامج اإلرشادي، إلى وجود اتجاه ثابت نسبياً نحو ارتفاع ملموس في مستوى 
امج المختلفة مقارنة بمستوى التحصيل التحصيل الدراسي لدى األطفال عبر جميع مراحل البرن

  .الدراسي في مرحلة المالحظة
  
  
  
  

  )1988، الحميد جابر عبد( دراسة -11

  

مدارس قطر في  لدى عينتين من طالب الذات بمفهوم  لبعض المتغيرات المرتبطةتهدراس وكانت
 الذات و مفهوميحصل ذو هل : هويمرحلة المراهقة؛ وكان سؤال الدراسة والمرتبط بالبحث الحال

 الذات  من تالميذ المرحلة اإلعدادية والثانوية تحصيالً دراسياً أعلى من ذوى مفهوميالعال

 50 (ي طالباً من طالب الصف الثالث اإلعداد60العينة من مجموعتين، األولى  المنخفض؟ تكونت
 طالب الصف األول طالباً من 60وتكونت العينة الثانية من )  غير قطريينقيقطرياً والبا طالباً

 بايرز ـ( للصغار الذات وقد استخدم الباحث مقياس مفهوم)  قطرياً والباقي غير قطريين11 منهم(

الدرجات  بناءاً على مجموع الدراسي التحصيل وقام بتحديد" حدد مشكلتك بنفسك"واستبيان ) هاريس
 اختبارات نصف العام ا يدرسها كما تقيسهي يحصل عليها التلميذ في المواد الدراسية التالتي

 والتحصيل الذات ، إن العالقة بين مفهوميالدراسة فيما يتعلق بالبحث الحال وأظهرت نتائج .الدراسي

 وهو معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى 0.85األولى بلغت  لدى مجموعة الدراسة الدراسي
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 وهو معامل ارتباط 0.33ة للدراسة العالقة بين المتغيرين في المجموعة الثاني ، كما بلغت هذه0.01
أنه  ويعلق الباحث، بأن هذا يعنى) 204المرجع السابق ص  (0.01إحصائياً أيضاً عند مستوى  دال

ليس هناك شك  الدراسي؛ ويضيف الباحث، بأنه التحصيل رتفعاالذات،  كلما ارتفعت درجات مفهوم
لذاته؛ والعكس  وتقبل الفرد الذات وممفه قد يكون أداه لتحسين الدراسي التحصيل في أن ارتفاع

نحو ذاته، فإن ذلك قد يقلل   من قيمة نفسه، وكان اتجاهه إيجابياًي أن الفرد إذا كان يعلأيصحيح، 
تعبئة طاقاته النفسية وجهوده وتوجيهها  من صراعاته النفسية وتوتراته، األمر الذي قد يزيد من

  ).205ص(لتحقيق تفوق في األداء والتحصيل 
  
 الذات المرتفع وذوى مفهوم الذات وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً، أن هناك فرقاً بين ذوى مفهوم 

حقيقى، ال يمكن رده إلى الصدفة، إذ كان الفرق  الدراسي، وأن هذا الفرق التحصيل المنخفض في
ولى الدراسة األ يبالنسبة لمجموعت الذات والمنخفضين في مفهوم الذات بين المرتفعين في مفهوم

   . 0.01 والثانية داالً إحصائياً عند مستوى
  

  )1987علي عبد اهللا البكر، ( دراسة -12

  

حيث أجريت الدراسة على عينة من الطالب " الخجل وعالقته بالتحصيل األكاديمي"وكانت بعنوان 
في جامعة الملك سعود، وهدفت إلى الكشف عن طبيعة الخجل لدى الطالب على ) 317=ن(الذكور 
التخصص األكاديمي، والمستوى الدراسي، ومكان النشأة، وعدد : (بعض المتغيرات مثلضوء 

) األخوة واألخوات، والترتيب حسب المولد، والمستوى االقتصادي، ومستوى تعليم الوالدين
وأظهرت هذه الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين مستوى الخجل وكل من الكلية التي 

ب، ومستواه الدراسي والتحصيل، وبقية المتغيرات األخرى ما عدا متغيري ينتمي إليها الطال
والمستوى االقتصادي لألسرة والذين كشفا عن عالقة مع ) العلمي، األدبي(التخصص األكاديمي 

  .مستوى الخجل
  

  )1985محمود عطا محمود، ( دراسة -13

  

الثانوية  والتخصص في المرحلة التحصيل بالكفاية في وعالقته الذات مفهوم عن دراسته وكانت 
 توضيح العالقة الحالي بشعبتيها العلمية واألدبية، وكان من أهداف الدراسة المتعلقة بموضوع البحث

األول  الدراسي تقاس بنتائج االختبارات التحصيلية للفصل والكفاية التحصيلية كما الذات بين مفهوم
  والثالثي من طالب الصفين الثان189 من تكونت مجموعة المفحوصين. المدرسين معاً وتقدير
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وقد أعد . سنة 15-22  واألدبي، وتراوحت أعمار المفحوصين ما بيني ومن القسمين العلميالثانو
أظهرت النتائج أن . من بعض المقاييس المتاحة قائم على عبارات منتقاة الذات الباحث مقياساً لمفهوم

 لصالح المجموعة 0.01مستوى  دال عند الذات في مفهوم الفرق بين المتفوقين تحصيلياً والعاديين
لصالح المجموعة األولى، وأخيراً، فإن  األولى، وكذلك الفرق بين العاديين والمتأخرين تحصيلياً

 لصالح 0.01مستوى  فرق دال عند الذات مفهوم الفرق بين المتفوقين تحصيلياً والمتأخرين في
  .المجموعة األولى

 
بارتفاع  الذات على مقياس مفهومالكلية بأنه لوحظ وبوجه عام ارتفاع الدرجة  ئج،لخص الباحث النتا

عالقة (والتحصيل ارتباط مستقيم  الذات االرتباط بين مفهوم التحصيل، مما يشير إلى أن درجات
  .التحصيل درجات اإليجابي يرتفع بارتفاع الذات مؤداه أن مفهوم) خطية

  
  :الدراسات األجنبية

  

  )Barker, 2005: (باركر دراسة -1

  

هدفت الدراسة للتعرف على واقع عدم " تقييم الطلبة ودوره في تطوير مهاراتهم التعليمية"بعنوان 
توفر األمن النفسي وتوفير متطلبات العملية الدراسية للطالب في حياتهم الدراسية وخاصة في 

ت والصعوبات السلوكية وتدني المراحل األساسية من التعليم في المدارس، وكيفية بروز المشكال
التحصيل الدراسي بسبب عدم شعور الطالب باالستقرار النفسي، وتم مالحظة أن أكثر المشكالت 
حدوثاً للطالب في المرحلة االبتدائية هي انخفاض التحصيل الدراسي نتيجة إهمال األسرة وعدم 

ى حياة الطالب ويجعله يدخل في توفيرها للكثير من متطلبات الطالب الدراسية؛ مما يؤثر سلبا عل
دوامة من الصراع والقلق والخوف، ويتم السيطرة على ذلك وتخفيف حدته من قبل المرشد التربوي 
من خالل قيامه بتوفير األمن واالستقرار النفسي للطالب وذلك بعدة طرق منها النشاطات التعليمية 

طالبة من ضمن المراحل األساسية ) 112(طالب و) 170(في المدارس وأجريت الدراسة على واقع 
من الطالب %) 78(مدرسة وكانت نتيجة الدراسة أن ) 15(وكان هؤالء الطالب موزعين على 

يعانون من عدم االستقرار وعدم الشعور باألمن النفسي نتيجة عدم توفر الكثير من متطلباتهم 
  .األساسية للحياة الدراسية

  
  )House, 1999:  ( دراسة هاوس-2

  



 

 
 

72

بالتوقعات لدى طالب  والتحصيل المرتبط د قام هاوس بدراسة العالقة بين مفهوم الذات األكاديميلق
وشملت عينة . الجامعة، بهدف فحص العالقة بين هذه المتغيرات والمثابرة عند طالب الجامعة

ع    طالباً جامعياً في السنوات المختلفة، واستخدم الباحث األدوات التالية لجم)2324(الدراسة 
وتبين من نتائج البحث وجود ارتباط دال . مقياس مفهوم الذات األكاديمي، المثابرة: المعلومات

إحصائياً بين مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي بحيث أن الطالب مرتفعي التحصيل لديهم 
اط اإلدراك االيجابي للذات األكاديمية وبداللة مفهوماً إيجابياً للذات األكاديمية، كما تبين أيضاً ارتب

  .  إحصائية مع المثابرة
  
  :(Hersh and other, 1998) :دراسة هيرش وآخرون -3

  

،  بسبب فهمهم السلبي لذاتهمأجرى دراسة بعنوان اتجاهات الطلبة الذكور نحو السلوك العدواني
ة واتجاهات العدوان المدعومة المضطربومفهوم الذات  العالقات بين سمات الشخصية اختبرت

وضعف التحصيل والتقدير الذاتي للعدوان، ووجد البحث أن هناك عالقة وثيقة بين االضطراب 
 أجرى الدراسة على مجموعة من األفراد بينهم طالب .مبررال والسلوك العدواني غير الدراسي 

ن أثر فهم الذات السلبي لدى  سنة، و تبي25- 14مدارس وأفراد عاديين ليسوا طالبا وكان سنهم بين 
الطالب في سير أمور الحياة لديهم والفرق بين الفهم االيجابي والسلبي للذات وأثره في حدوث 
المشكالت والصعوبات الدراسية المتفاقمة يوما بيوم، وخرجت النتيجة إلى أن األفراد الواقعين تحت 

  .ي والنفسي في الحياة التي يعيشونهاالمفهوم السلبي للذات يعانون من صعوبة التكيف االجتماع
  
  
  
  
  :) Steven،1995: ( دراسة ستيفن-4

  

 سنة حيث كانوا 12-10قام ستيفن بإجراء دراسة حول الوضع النفسي واالجتماعي لطالب من سن 
يعانون من صعوبات في التعليم والتحصيل الدراسي في اليونان، وتبين أن هناك ظروفا اجتماعية 

طالب تؤثر على القدرة االستيعابية له وتشكل عائقا له في التقدم الدراسي ومعدل ونفسية تحيط بال
الفصل الدراسي ومنها نظرة الطالب التشاؤمية لذاته بالتالي يقع في مشاكل وصعوبات تمس السلوك 

  .طفال150الخلقي لديه وأجريت الدراسة على 
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  )Quilter ،1995( دراسة كويلتر -5

  

 أن متشيجان جامعة في التحضيري طلبة من حالة (42) على التي  أجريت اسه الدر هذه أظهرت فقد

  .المتوسطة الدراسية القدرات ذوي من أعلى ذات لديهم مفهوم دراسيا المتفوقين الطلبة
  
   Garzarelli et al. , 1993)(وآخرون   دراسة جارزايلي -6

  

 من طلبه على الذات ومفهوم ديمياألكا التحصيل بين االرتباط مدى من للتحقق هدفت الدراسة 

 السابع الصفين من طالبا (33) عددهم أكاديميا الضعفاء من طالبا وطالبة (33) عددهم الموهوبين

 وأما الموهوبين، الطلبة لدى واضحا كان التحصيل مع الذات ارتباط مفهوم أن وجد وقد. والثامن

 تظهر ولم المقاييس على االستجابة في نتائجهم منخفضة فكانت التحصيل المنخفض ذوو الطلبة

  . لديهم الذات التحصيل ومفهوم بين االرتباط
  
   (Bartell & Reynolds, 1986)  بارتيل ورينولدةسادر -7

  

تكونت مجموعة المفحوصين : المتفوقون أكاديمياً وغير المتفوقين لدى األطفال الذات وتقدير االكتئاب
امس، من أحد المدارس المنشئة لرعاية األطفال المتفوقين، الصف الرابع والخ  تلميذاً من145من 

وشكلت )  من الصف الخامس73 من الصف الرابع و72(تتضمن أيضاً أطفال عاديين  وإن كانت
 ي سنوات بانحراف معيار10من مجموعة المفحوصين، وكان متوسط السن % 55نسبة  البنات

وقد أظهرت النتائج . ر متفوقينغي% 24متفوقين و% 76مجموعة المفحوصين  ، وضمت7.7
 اًتقدير الذات، وحيث أظهرت البنات  للجنس على تقديري هامشيتأثير رئيس ANOVA بتحليل

 يتأثير رئيسنتج ، أنه LCD لدرجات  ANOVA وأظهر تحليل  (P. 57) .للذات أعلى من البنين
 (P. 59) .اإلناث ن أعلى ماكتئابية، وحيث أظهر الذكور أعراض 0.001دال للجنس عند مستوى 

فلم يكن له داللة؛ ) غير متفوقين/متفوقين (والتصنيف) السن( للفصول يأما بالنسبة للتأثير الرئيس
 تالذكور كانوا أكثر اكتئاباً من المتفوقين اإلناث، ولكن كان وأظهر التحليل أيضاً أن المتفوقين من

 أن تالميذ الصف المدرسونوقد ذكر . فوقينأكثر اكتئاباً من الذكور غير المت اإلناث غير المتفوقات
 ن الذكور أكثر اكتئاباً من اإلناث، وأن غيرأأكثر اكتئاباً من تالميذ الصف الرابع و الخامس

 الخامس أكثر و المتفوقين أكثر اكتئاباً من المتفوقين، وأن الطالب غير المتفوقين من الصف الرابع
لم يظهروا مستوى عال من  وكمجموعة، فإن المتفوقيناكتئاباً من المتفوقين من الصف الرابع، 

 (P.59) .االكتئاب مقارنة بزمالئهم من غير المتفوقين وال مستوى منخفض من الذات، تقديرات
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 )المتفوقين متفوقين مقابل غير(التأثيرات الرئيسة للفروق بين سنوات الدراسة وبين التصنيفات  كانت
التفاعل أن البنات   دال بين الجنس والتصنيفات، ويوضح هذاغير دالة؛ ومع ذلك كان يوجد تفاعل

الذكور غير المتفوقين أعلى في  وأنالمتفوقات أعلى في تقديرهن لذاتهن مقارنة بالذكور المتفوقين، 
وعلى وجه العموم، فقد ذكر الذكور أنهم أقل   (P.57) .تقديراتهم لذاتهم من البنات غير المتفوقات

  .م وأنهم أكثر في اكتئابهم من البناتلذاته في تقديراتهم
  
  (Pottebaum., Keith & Ehly, 1986)   بوتيوم وزمالئه بها قامدراسة -8

  

 كذلك ما هو كانا  سببياً، وإذاانمرتبط الدراسي والتحصيل الذات كان مفهومما إلى تحديد إذا  هدفت
وقد .  مدرسة36 من الثانوي  من طالب23280اتجاه هذه السببية؟ تم اختيار المفحوصين وعددهم 

غطى . مقياس القدرة التحصيلية  صفحة مع سلسلة من35قدم للمفحوصين استبيان يتكون من 
المدرسة وخارجها، االتجاهات، خطط ما   من المجاالت منها الخلفية، نشاطات داخلاًاالستبيان عدد

والتحصيل  الذات مبالنسبة لمقاييس مفهو أما. بعد التخرج من المدرسة ومستويات الطموح
من أربع  الذات تكون مقياس مفهوم. فقد تم بناءها من بنود االستبيان ودرجات االختبار األكاديمي،

وبالنسبة للتحصيل األكاديمي، فكان المتوسط الموزون . التأكد من ثباته وصدقه عبارات فقط وتم
 والتوعية ،العلومو، الرياضياتوالقراءة، : كل طالب في عدة مقاييس معيارية ضمت لدرجات
 أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى معامالت. وقد تم استخالص درجة واحدة لتحصيل الطالب .الوطنية

يفصل بينهما  في مرتي التطبيق ـ التحصيل  كانت بين درجاتاإلحصائياالرتباط في التصميم 
في  الذات ين مفهومب ، ويلي ذلك معامل االرتباط0.858عامان ـ وحيث وصل معامل االرتباط إلى 

 ، ويستدل الباحثان0.39التطبيق ـ يفصل بينهما عامان ـ وحيث وصل معامل االرتباط إلى  مرتي

أما  .الذات بدى أنها أكثر ثباتا على مر الزمن من درجات مفهوم التحصيل من ذلك أن درجات
ة، إذ كان معامل كانت منخفضفاالرتباط بين المتغيرين في التصميم السببي،  بالنسبة لمعامالت

 تطبيق ـ عام ثانيفي  الذات ـ وبين مفهوم 1980 في أول تطبيق عام التحصيل االرتباط بين
 0.107 ـ1982  والتحصيل عام1980عام  الذات ، بينما كان االرتباط بين مفهوم0.115 ـ 1981
الذي  والصفري ويلخص الباحثون نتائج دراستهم بأن النتائج توضح عدم رفض الفرض. ـ فقط

وهذا يؤكد  spurious .عالقة ناقصة الذات األكاديمي ومفهوم التحصيل كان يري أن العالقة بين
ولكن على األحرى أن العالقة  والتحصيل األكاديمي، الذات عدم وجود عالقة سببية بين مفهوم

   .مضبوطة وغير معروفة  نتيجة لمتغيرات ثالثة غيرهيالمالحظة بين المتغيرين 
 
  (Hansford & Hattie, 1982) ي  وهاتد هانس فور دراسة-9
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التحصيلية وقد اتبعت الدراسة  األدائيةوالقياسات  الذات دراسة العالقة بين قياسات الهدف منها
 وعشرين دراسة ووصل عدد المفحوصين وثماني  لمئة meta-analysis أو أسلوب التحليل الفوقي

 وجهتي من أيأنه يمكن تدعيم : رت النتائج اآلتيوقد أظه.  مفحوصا202823ًالدراسات  في هذه

 فبعض هذه الدراسات - هناك عالقة أو ال يوجد عالقة- واألداء الذات النظر فيما يتعلق بالعالقة من
 0.50  (P.126). 0.18تتراوح ما بين  الدراسي والتحصيل الذات أظهرت نتائجها وجود عالقة بين

منخفضة،  العام والتحصيل، عالقة الذات لعالقة بين مفهومأشارت بعض الدراسات إلى أن ا  بينما
ووجد  .الدراسي والتحصيل الذات بينما اثبت نوع آخر من الدراسات، عالقة سالبة بين مفهوم

  معامل ارتباط نتجت من تحليلهم، تراوحت معامالت االرتباط بين1136من جملة  الباحثان أنه
 0.212، بمتوسط معامل ارتباط  0.96  إلى0.77ن ما بي التحصيل واألداء أو الذات مفهوم

)  معامال944(والتحصيل  الذات االرتباط بين ، وكانت غالبية معامالت0.231   وانحراف معياري
وتوصل الباحثان  (P.127) .ارتباط صفر  معامل22 بينما كان هناك ،سالبة) 170(إيجابية واألقلية 

والتحصيل إلى أن  الذات تعامل مع االرتباط بين مفهوملل بعد استخدام بعض المعامالت اإلحصائية
  . 0.26إلى  0.21يقع في المدى  التحصيل  ووبين قياسات األداء الذات العالقة بين مفهوم متوسط

  
  (Shavelson & Bolus, 1982)  وبولس دراسة شافيلسون  -10

  

تكونت مجموعة   (P.6) .والتحصيل الذات فيما تناولته العالقة السببية بين مفهوم تناولت
والثامن، إال أن  من الصفين السابع)  إناث61 ذكور و 69( طالب وطالبة 130المفحوصين من 

تم تطبيق بطارية مقاييس  ). إناث49 ذكور و50( فقط 99 الذي أتم الدراسة فعالً وصل إلى العدد
و ) هاريس بايرز ـ(ما العام، وه الذات أثنين لمفهوم: الذات، منها تكونت من ستة مقاييس لمفهوم

، توالرياضيااللغة اإلنجليزية، ) في مادة أكاديمية معينة الذات ثم أثنين لمفهوم(ت، الذا تنسي لمفهوم
اللغة اإلنجليزية  األول والثاني في الدراسي وتم تجميع تقديرات الطالب للفصل. العلومو

تحويلها إلى  األكاديمي بعد تحصيلال  والعلوم من الملفات المدرسية؛ واستخدمت لقياستوالرياضيا
 الذات السببية بين مفهوم  نقطة؛ وبالنسبة لنتائج البحث فيما يتعلق بالعالقة13مقياس متدرج من 

بالنسبة  الدراسي، وقد تأكد ذلك التحصيل على الذات والتحصيل، فقد أكدت الهيمنة السببية لمفهوم
ينصحان باالحتياط في  العلوم؛ إال أن الباحثينو ،توالرياضيالثالث مواد وهى اللغة اإلنجليزية، 

الطبقة االجتماعية  وطبيعة 91=ن(تعميم هذه النتائج وخاصة في ضوء حجم مجموعة المفحوصين 
  ). المتوسطةلهم، وهى الطبقة 
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  (Maruyama; Rubin & Kingsbury, 1981) مارياما وزمالئه دراسة -11

  

 1613سحب مجموعة المفحوصين من  تم. يل األكاديميوالتحص الذات  حول تقدير كانتدراسةال
 على مقياس وكسلر 103.9بنيه، و  باستخدام مقياس ستانفورد ـ104.9بمتوسط ذكاء . مفحوص

 715عدد مجموعة المفحوصين إلى  وتم تقسيم المفحوصين إلى مجموعتين وصل. لذكاء األطفال
وقد تم . سنة -15  4فحوصين ما بين الم مفحوصاً؛ تم جمع البيانات أول مرة عندما كان سن

 والقدرة ،الطبقة االجتماعية:  قرر الباحثون تناولها وهىالتي توزيعهم إلى مجموعات حسب األبعاد
والمقياس األدائي فقط والمفردات فقط  WISC مقياس وكسلر لذكاء األطفال  قيست بواسطةوالتي(

في  التحصيل وليس بدرجات standardized معيارية بمقاييس التحصيل قياس وتم؛  WISC)من
وقد . وعدة مقاييس أخرى فرعية  )ـ سميثكوبر(بمقياس  الذات الدراسي، وتم قياس تقدير الفصل

ما العالقة بين الطبقة االجتماعية : األسئلة اآلتية وقد طرح الباحثون. استخدم أسلوب للنمذجة السببية
ما ! التحصيل؟ على الذات ية والقدرة التحصيلية وتقديروالقدرة التحصيلية؟؛ ما تأثير الطبقة االجتماع

 وقد توصل الباحثون. الذات؟ الطبقة االجتماعية والقدرة التحصيلية والتحصيل على تقديرات تأثير

مرتبطان   أيضاًانأن الطبقة االجتماعية قد ارتبطت بالقدرة التحصيلية، كما كان المتغير: إلى
 تقدير الذات؛ ارتبط وبتقدير المختلفة ببعضها التحصيل تبطت مقاييسالذات؛ كما ار بالتحصيل وتقدير

 سببيبدا أن هناك تأثير  التحصيل، واضحة بمقاييس األكاديمي بدرجة الذات العام وتقدير الذات
كما أظهر ؛ (Ibid., P 969) التحصيل على الذات أو تقدير الذات  للتحصيل على تقديرسواءضئيل 
الطبقة االجتماعية  نإغير مرتبطان سببياً؛  الذات وتقدير التحصيل أن (Ibid., P.970) تاليتحليل 

الذات، يبدو أنه  الدراسي، مثله مثل تقدير التحصيل الذات؛ أن مرتبطة وبداللة إحصائية بتقدير
  .باالرتباط المتبادل لمتغيرات خلفية الطبقة االجتماعية والقدرة مرتبط بقوة

  
  
  

  (Rogers; Smith & Coleman. 1978) ئهروجرز وزمال  دراسة -12

  

 التحصيل العالقة بين الدراسي، مع التركيز على االجتماعية في الفصل فحص المقارنةلهدف ت

 من الطالب المتأخرين تحصيلياً تم 159ضمت مجموعة المفحوصين  .الذات  ومفهوماألكاديمي
لسن بين ست سنوات وشهر تراوح ا. دراسي ومن سبع مدراس ابتدائية  فصل17اختيارهم من 

من المفحوصين كانوا من السود % 22مقداره تسع سنوات وستة أشهر   سنة وشهر، بمتوسط12و
وقد تم تسكين التالميذ في فصولهم بناءا على تأخرهم . كانوا إناثاً  من المفحوصين %25و
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وقد . وسطة الدنيا اشتركت في البحث من مستوى الطبقة المتالتيكانت المدارس  .األكاديمي الشديد
وهو مقياس (المفحوصين تطبيقاً جماعياً مقياسان، األول للتحصيل  ىعل طبق

 بايرزـ(وهو مقياس  الذات  لمفهوموالثاني، Metropolitan Achievement Test)معياري

على  مرتان، األولى بناء التحصيل وقد تم ترتيب المفحوصين تبعاً للدرجات على مقياس) هاريس
على هذا  وبناءا. في القراءة التحصيل الحساب والثانية بناء على درجات في حصيلالت درجات

 ومتدنيمتوسط، و تحصيل مرتفع،: الترتيب، تم توزيع المفحوصين على مستويات تحصيلية ثالث
للتحصيل،  في القراءة كمحك التحصيل عندما استخدم: هوأظهرت النتائج أن. في الحساب والقراءة
المقارنة داخل  ؛ وعندما قام التحليل علىومتدنيمتوسط، و عاٍل، ى إلى مستووقسم المفحوصين

الكلية للمقياس  الذات، سواء بالنسبة للدرجة الفصل، اتضحت فروق دالة إحصائياً على مقياس مفهوم
على وجود فرق دال إحصائياً   أيضاًتاليوقد دل تحليل .  يتكون منهاالتيأو للدرجات الفرعية الست 

. المتدني التحصيل المجموعة ذات القرائي وبين التحصيل المرتفع في التحصيل جموعة ذاتبين م
أيضاً،  الذات، والدرجات الفرعية الست وعلى وجه العموم، بالنسبة للدرجة الكلية على مقياس مفهوم

الذات، بينما حصلت  أعلى متوسط في مقياس مفهوم القرائي المرتفع على التحصيل حصلت مجموعة
القرائي على أقل درجة في المقياس، بينما كانت مستوى مفهوم  التحصيل المتدنية في لمجموعةا

وعندما تم عمل التوزيع   (lbid., p53) المجموعتين السابقتين للمجموعة المتوسطة بين الذات
 داخل الفصل أوضح تحليل الموقف التحصيلي للتالميذ عن للتحصيل في القراءة بغض النظر الثالثي

ANOVA  سواء بالنسبة - مرتفع، متوسط، متدني- توجد اختالفات دالة بين المجموعات  أنه ال 
 وعندما استخدم. الفرعية للمقياس الذات، أو لخمسة من المقاييس الكلية لمقياس مفهوم للدرجة

للتحصيل، وقسمت مجموعة المفحوصين إلى ثالث مجموعات،  في الحساب كمحك التحصيل
 أوضح أن هناك اختالفات دالة إحصائياً بين  التحليل اإلحصائي متدنية، فإنو، متوسطةومرتفعة، 

 المكانة التحصيلية داخل عن المقارنات داخل الفصول، أو بغض النظر  تمتسواءالمجموعات، 

على درجات منخفضة  في الحساب قد حصلوا التحصيل منخفضيالفصول، فقد أظهر التحليل، أن 
وإن  المرتفع أو المتوسط في الحساب، التحصيل بذوي سواء وذلك بمقارنتهمالعام  الذات في مفهوم

المتوسـط فـي الحسـاب فـي  المرتفع والتحصيل التحصيل كان لم يوجد اختالف بين ذوى
ن هذه النتائج دعمت ا: ويعلق الباحثون على نتائج دراستهم بالقول  (Ibid. P.53) . الذات مفهـوم

تظهر  الذات األكاديمي وبين مفهوم التحصيل  يذهب إلى أن العالقة بينوالذي االفتراض األساسي
 فعندما تم توزيع .الدراسي محيط المقارنة االجتماعية للجماعة أو للفصل بطريقة قوية في

متدنية داخل فصولهم ومتوسطة،  وإلى مجموعات مرتفعة، التحصيل المفحوصين في البحث حسب
الذات، ولم تكن  ومفهوم التحصيل هرت عالقة قوية موجبة بينعلى أساس القراءة أو الحساب، ظ

 وعلى العكس من ذلك، عندما تم هذا. قوية فقط إحصائياً، ولكنها كانت أيضاً جوهرية هذه العالقة
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المكانة  عن للتحصيل بغض النظر) متدنيمرتفع ـ متوسط ـ ( للمفحوصين الثالثيالتقسيم 
الذات؛ وعلى الرغم  في القراءة ومفهوم التحصيل  عالقة بينالصف، فإنه لم توجد التحصيلية داخل

إال أن قوة هذه العالقة كانت أقل  الذات، في الحساب ومفهوم التحصيل هذه العالقة بين من وجود
وخلص  .(Ibid, P. 53) الدراسي داخل الفصل  للتحصيلالثالثي عندما قام التقسيم جوهريبشكل 

األكاديمي  التحصيل طريقة أساسية من خاللها يؤثر البحث تقترح بأنن نتائج إ :الباحثون إلى القول
 يقارن وأن المستوى التحصيلي للتلميذالمقارنة االجتماعية؛   من خالل عمليةهي الذات على مفهوم

 المدى الذي تكون فيه هذه المقارنة وأن الدراسي، لآلخرين في فصله بالمستويات التحصيلية
لذاته؛ ولكن إذا كانت المقارنة في غير صالحه،   يدعم ويقوى مفهومهلصالحه، إلى المدى الذي

  .(Ibid, P. 56) مفهومـه لذاتـه فربما يـؤدى ذلك إلى التقليـل مـن
  

  (Piers & Harris, 1964)   وهاريس دراسة بايرز-13

  

بين  طذُكرت معامالت ارتبا  (Piers & Harris, 1964, 93) في الدراسة األصلية لبايرز وهاريس
 من تالميذ الصف 88تكونت مجموعة الدراسة األولى من . والتحصيل والذكاء الذات درجات مفهوم

ولمجموعة  0.169والذكاء مقداره  الذات ووجد ارتباط بين درجاتهم على مقياس مفهوم الثالث،
 الذات بين مفهوم  تلميذاً من الصف السادس وصل معامل االرتباط116أخرى من التالميذ قوامها 

 أما بالنسبة الرتباط الدرجات على مقياس،  0.01 وهو معامل دال عند مستوى 0.25إلى  والذكاء

 بين المتغيرين لمجموعة من التالميذ قوامها 0.188وجد ارتباط مقداره  والتحصيل، فقد الذات مفهوم
ميذ ، ولمجموعة أخرى من التال0.05الثالث، وهو معامل دال عند مستوى   من الصف)117(

 وبين الذات تلميذاً وصل معامل االرتباط بين الدرجـات علـى مقيـاس مفهـوم )126(قوامها 

وتشير نتائج الدراسة في مجملها إلى وجود ارتباط بين . 0.01داللة   بمستوى0.32إلى  التحصيل
   .وبين كل من الذكاء والتحصيل) هاريس بايرز ـ(المقاس بمقياس  الذات مفهوم

  
  

   عام على الدراسات السابقة تعقيب6.2

  
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت تعليم المكفوفين،  ارتأت الباحثة أن معظمها أكد 
على عدم مالئمة المناهج الحالية للتالميذ المعاقين بصرياً، وعدم قدرتها على تحقيق األهداف 

اكتساب المفاهيم، كما أكدت الدراسات المرجوة، حيث يوجد العديد من الصعوبات لدى الطالب في 
على إمكانية تعليم المكفوفين إذا ما تم تكييف المناهج بطريقة تناسبهم، وإذا توفرت أساليب وطرق 
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يالحظ أيضاً و . تعليمية تعوض الكفيف وتمكنه من استقبال المعلومات من خالل حواسه األخرى
 الذات تبعا للمتغيرات التي استهدفتها كل دراسة، وجود تباين في نتائج الدراسات التي تناولت مفهوم

 جاءت ت بينت وجود ارتفاع في الدرجة الكلية لمفهوم الذات وبعض الدراساتفبعض الدراسا
بدرجات متوسطة في الدرجة الكلية لمفهوم الذات وبعض الدراسات كشفت عن وجود فروق دالة 

وبالنسبة للدراسات التي . ة واالجتماعيةإحصائيا  في درجات مفهوم الذات على األبعاد الجسمي
تناولت المكفوفين وعالقتها ببعض متغيرات الذات فبعض الدراسات اتفقت  أن تقدير المعاق بصرياً 
لنفسه غالباً ما يكون منخفضاً، وقد يطور المعاق بصرياً تقديراً للذات مرتفعاً إذا توافر له التأهيل 

النسبة للدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي وعالقته وب. والدعم من اآلخرين المحيطين به
ببعض المتغيرات فقد بينت أن الطالب الذين يعانون من عدم الشعور باألمن النفسي هم أقل تحصيالً 
في الدراسة ومن الدراسات ما تحدثت عن نظرة الطالب إلى ذاته وأثر ذلك على تقدمه العلمي 

 داللة إحصائية في مستوى فهم الطلبة لذاتهم ومدى إيجابية والدراسي وبينت النتائج فروق ذات
غير  من قلقًا أقل المتعلمين بأنهم و أيضاً من الدراسات ما تحدثت عن المكفوفين. تحصيلهم الدراسي

 بارتفاع سمة يتسمن ولكن الذكور من أكثر الحياة عن بالرضا يتمتعن بصريا المعاقات وأن ،نالمتعلمي

  .القلق
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  الثالثالفصل 
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ات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة والعينة وشرح يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراء
الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعها في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شرح مخطط تصميم 

  .الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة
  

 الدراسة منهج 1.3
  

  .الدراسة هذه لطبيعة لمناسبته  المسحيالوصفي المنهج الباحثة استخدمت
  

معالجة   خطوات منظّمة فيإتباعمنهج من المناهج العلمية في البحث، ويقوم على  الوصفي المنهج
العمل يعتَمد من أجل  وهو نمط من أنماط التفكير العلمي وطريقة من طرق. الظّواهر والقضايا

   .األهداف المطلوبة من البحث دراسة والتحليل لبلوغتنظيم العمل العلمي وال
  

 يمتاز عن باقي المناهج بتتبِعه للظاهرة المدروسة باالستناد إلى معلومات  المسحي الوصفي فالمنهج

أبعادها المختلفة  تتعلق بالظّاهرة، في زمن معين أو فترات زمنية مختلفة، للنّظِر إليها في
  .)1990أبو حطب،(موضوعية   ضمان الوصول إلى نتائجوتطوراِتها، وذلك من أجل

  
   مجتمع الدراسة 2.3

  

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مدرسة النور ومدرسة قلقيلية األساسية والمسجلين في 
  .المدرستين في الصفوف من الثالث حتى الصف العاشر

  
   عينة الدراسة 3.3

  
مدرسة النور  طلبة جميع الذي تكون منتمع الدراسة مج كاملقامت الباحثة بتطبيق الدراسة على 

 كال من طالبا) 57(عددهم  والبالغفي الصفوف من الثالث حتى الصف العاشر ومدرسة قلقيليه 

، حيث بلغ عدد الذكور 2011- 2010الدراسي  العام من األول للفصل رسميا المسجلين الجنسين
وبذلك تكون العينة هي نفسها مجتمع  .فة المجتمعتم دراسة كا، حيث )25( وبلغ  عدد اإلناث ) 32(

  .الدراسة
  
  :وفيما يلي وصف تفصيلي لمجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة 
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  :متغير الجنس-1
  

   حسب الجنسفي المحافظات الشماليةفي مدارس المكفوفين الطلبة المكفوفين عدد  توزيع :  1.3الجدول 
  

  %لمئوية النسبة ا  التكرار  الجنس

  56.1  32  ذكر

  43.9  25  أنثى

  %100 57  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس:  1.3شكل 

  

  
  

  :الصف الدراسي متغير-2
  

  الصف الدراسيوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير : 2.3جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  الصف الدراسي

ذآور(ن=32)

اناث (ن=25)

0%
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40%

50%
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مئات

ذآر  
انثى 

النسبة المئوية  56 44

ذآر  انثى
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(ن=4)

 
(ن=6)

(11)

ن=9)

ن=4

ن=9

ن=14

0%

5%

10%

15%

20%

25%

مئات 

الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن 
العاشر

النسبة المئوية 7 11 19.3 15.8 7 15.8 24.4

الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن  العاشر

  7.0  4  الثالث

  10.5  6  الرابع

  19.3  11  الخامس

  15.8  9  السادس

  7.0  4  السابع

  15.8  9  الثامن

  24.6  14  العاشر

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الصف الدراسي:  2.3شكل

  
  

  :المدرسة متغير-3
  

  المدرسةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير :  3.3جدول 
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  %نسبة المئوية ال  التكرار  المدرسة

  61.4  35   للمكفوفيناألساسيةالنور 

  38.6  22   للمكفوفيناألساسيةقلقيليه 

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المدرسة: 3.3شكل 
  

  :اإلعاقة درجة متغير- 4
  

  اإلعاقةدرجة  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير:  4.3جدول 
  

  %النسبة المئوية   تكرارال  اإلعاقةدرجة 

  32.4  22  كلية

  33.3  35  جزئية

 %100 57  المجموع

  

  

  

ن=35)

 
(ن=22)

أعلى    (14) دبلو عالي ف
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قلقيليةاألساسية للمكفوفين

النسبة المئوية 61.4 38.6

النور األساسية للمكفوفين قلقيليةاألساسية للمكفوفين
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النسبة المئوية 22.0 35.0

آلية جزئية
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  اإلعاقةدرجة يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير :  4.3شكل 

  

  :مكان السكن متغير-5
  

  

   مكان السكنوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير:  5.3الجدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  مكان السكن

  42.1  24  جنين

  7.0  4  فقوعة

  5.3  3  قباطية

  3.5  2  جيوس

  1.8  1  راس عطية

  33.3  19  قلقلية

  3.5  2  نابلس

  3.5  2  طولكرم

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  

جنين;
جيوس; 2

راس عطية ; 1

قلقيلية ; 19

طولكرم; 2نابلس; 2

جنين; 24

; ي ب

جنين

فقوعة

قباطية

جيوس

راس
عطية
قلقيلية

نابلس

طولكرم
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  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن:  5.3شكل 

  

  :مستوى التحصيل متغير-5
  

  ستوى التحصيلم وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير : 6.3الجدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  مستوى التحصيل

  36.8  21  جيد

  47.4  27  جيد جدا

  15.8  9  ممتاز

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  
  

  التحصيل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى:  6.3شكل
  

  :العمر عند اإلصابة بكف البصر-6
  

  العمر عند اإلصابة بكف البصر مستوى  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير:  7.3الجدول 

ن=21)

 
ن=27)

مدرسة (9)

0%

5%
10%
15%
20%
25%

30%
35%
40%
45%
50%

مئات

جيد
جيد جدا 
ممتاز

النسبة المئوية 36.8 47.4 15.8

جيد جيد جدا ممتاز
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العمر عند اإلصابة بكف 

  البصر

  %النسبة المئوية   التكرار

  54.4  31  منذ الوالدة

  19.3  11  سنوات4- 1من 

  12.3  7   سنوات8-5من

  14.0  8  سنة14-9من

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  يليوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى التحص:  7.3شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :األسرةمستوى دخل -7
   األسرة دخل مستوى وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير:  8.3الجدول 

  

ن=31)

 
ن=11)

ن=7)

ن=8
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منذ الوالدة
من1-4 سنوات 
من5-8سنوات
من  14-9

النسبة المئوية 54.4 19.3 12.3 14
منذ الوالدة من1-4 سنوات  من5-8سنوات من  14-9
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  %النسبة المئوية   التكرار  األسرة دخل مستوى

  15.8  9  شيقل1000أقل من 

  54.4  31  شيقل1500- 1001من 

  19.3  11  شيقل2000-شيقل1501من 

  8.8  5  شيقل2500-شيقل2001من 

  1.8  1  أكثرشيقب ف2500

 %100 57  المجموع

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى دخل األسرة: 8.3شكل

   أداة الدراسة4.3

  
  : مقياس مفهوم الذات للمكفوفين. 1.4.3

  
للتعرف على مستوى مفهوم الذات لدى أفراد مجتمع الدراسة قامت الباحثة بتصميم مقياس مفهوم 

مكفوفين، وذلك باالستناد إلى اإلطار النظري وإلى العديد من المقاييس المقننة الذات لدى الطلبة ال
من إعداد محمد عماد ) 1961(في قياس مفهوم الذات بشكل عام مثل اختبار مفهوم الذات للكبار 

، Coppersmith ثمن إعداد كوبر سمي) 1967(الدين إسماعيل، ومقياس تقدير الذات لألطفال 
من إعداد حامد زهران، واختبار تقدير الذات للمراهقين ) 1972(ذات الخاص واختبار مفهوم ال

من إعداد عبد اهللا عسكر، واستطاعت الباحثة أن تحصل على مجموعة كبيرة ) 1991(والراشدين 
عبارة ارتأت أنها تعبر عن مجال مستوى مفهوم الذات ) 55(من العبارات، فقامت الباحثة بصياغة 

  .وصافا ذاتية يستخدمها المكفوفون ليكونوا صورة ذاتية عن شخصياتهمللمكفوفين وتتضمن أ
  

ن=9)

 
ن= 31)
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النسبة المئوية  15.8 54.4 19.3 8.8 1.8
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فقرة في تدرج ثالثي حسب مقياس ليكرت ثالثي ) 50(ويتكون المقياس في صورته النهائية من 
) 3(األبعاد، حيث يعطى المفحوص تحديد درجة موافقته على العبارات من بين درجات تتكون من 

، وكذلك تم إعادة ترتيب الفقرات بترتيب يختلف عنه في ) اً، أحياناغالباً، نادر(احتماالت وهي 
المقياس قبل التحكيم حتى ال يستطيع المبحوث تمييز العبارات التي تقع تحت نفس المجال،  ويشمل 

  : المقياس األبعاد التالية
 

  Social Self االجتماعية  الذات

أكثر   بطريقه باآلخرين تتعلق  أنها  غير باآلخرين عالقتها  في الذات إلدراك أخرى درجة وهي
، 18، 16، 15:  (عمومية حيث تعكس إحساس الفرد بقيمة تفاعله االجتماعي وتمثل الفقرات التالية

19 ،22 ،23 ،25 ،39 ،40 ،43.(  
  

   Academic selfالذات األكاديمية  

عملية  لطالب األكاديمي في بالنسبة ألداء ا وفعاالً مفهوما حيويا األكاديمي الذات مفهوم يعتبر
يرتبط  الفرد، حيثالعام لدى  الذات  وهو جزء من تقدير،المدرسي التحصيل الدراسي داخل المحيط

 التقدم الدراسي األكاديمي له أهميته في الذات  وتقدير، وبالحياة األكاديمية للفرد، الدراسي بالجانب
، 1(لمتنوعة  المختلفة وتتمثل في الفقرات التالية  المواقف التعليمية اإال في ينمو ال ألنهوالعلمي، 

2 ،6 ،8 ،13 ،28 ،29 ،32 ،38 ،49.(  
  
  

  Body Selfالجسمية   الذات

وتمثل في  الخارجي ومظهره الصحية، وحالته جسمه، عن الخاصة فكرته الفرد يقدم أن وتعني
  ).44، 33، 27، 17، 11، 10، 3(الفقرات التالية 

  
 Family Selfاألسرية  الذات

 في بوصفه عضوا وقيمته جدارته وكذلك والكفاية، بالمالئمة الشخص مشاعر الدرجة هذه تعكس

  ).41، 35، 31، 21، 20، 12(أسرة، وتتمثل في الفقرات التالية 
  

  Personal Self الشخصية   الذات
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تقديره  كسمناسب وكذلك تع شخص بأنه إحساسه أي الفردية بالقيمة الفرد إحساس الدرجة هذه وتعكس
، 24، 14، 9، 7( الفقرات التالية في وتتمثل باآلخرين، عالقته أو الجسمية هيئته إلى النظر دون لنفسه

26 ،30 ،34 ،42 ،45.(  
  

  Moral Self األخالقية  الذات

 ورضا القيمة األخالقية تلك من وأخالقي مثالي مرجعي إطار خالل من الذات الدرجة هذه وتصف

  ).50، 48، 47، 46، 37، 36، 5، 4(تتمثل في الفقرات التاليةو عقيدته عن الشخص
  

  :تصحيح المقياس1.1.4.3. 

  

غالباً، (يجاب عليها . فقرة سالبة) 32(فقرة موجبة، و) 28(فقرة، منها ) 50(يتكون هذا المقياس من 
) 50(ا درجة وأدناه) 150(التدريج الثالثي وتكون أعلى درجة على هذا المقياس ) نادراً، أحياناً

  ).  100(وتكون الدرجة المحايدة 
  

  ):معيار التقويم(نتائج التفسير طريقة 

  :تيبعد تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية تفسر النتائج على هذا األساس وفق المعيار اآل
  

    مستوى مفهوم الذاتالوزن بالنسبة المئوية                   

  امنخفضة جد  %50أقل من 
  منخفضة  %59.9- 50من
  متوسطة   %69.9- 60من 
  مرتفعة   79.9- % 70
  مرتفعة جدا  فما فوق % 80

  
وقد استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج المقياس ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجة المبحـوث علـى                

ات المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد مستوى مفهوم الـذ               
بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان  أو متصل رتبـي متـدرج                

  :يشتمل على خمس  نقاط كما هو موضح في الشكل
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  يوضح الميزان الرتبي  لمقياس مفهوم الذات:  9.3شكل 

  :ألداة الدراسةالخصائص السيكومترية 

  

  : صدق األداة 2.1.4.3.

  

 صدق المحكمين أو ما يعرف بالـصدق المنطقـي وذلـك     ة الباحث تخدماست: صدق المحكمـين  -1
 بهـدف   )مرفق قائمة بأسماء المحكمين    ( من ذوى االختصاص   ين محكم عشرةبعرض المقياس على    

 وانتماء كل منها للمجال الذي      ، وسالمة صياغة الفقرات   ،التأكد من مناسبة المقياس لما أعد من أجله       
وهو ما يشير إلـى     % 85فاق بين المحكمين على عبارات المقياس       وضعت فيه، وقد بلغت نسبة االت     
  ).383، ص1998عودة، (أن المقياس يتمتع بصدق مقبول 

  
ولمعرفة مدى تحقق هذا النوع من الصدق تم استخراج العالقة  االرتباطية بـين              :  صدق البناء  -2

ة بـين درجـة كـل فقـرة         درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، والستخراج العالقة  االرتباطي         
والجدول اآلتـي يوضـح     ) 0.95(والدرجة الكلية للمقياس، مع العلم أن الدرجة الكلية للمقياس هي           

  هذه العالقة 
  

استجابات 
المبحوثين 

على مقياس 
 الذات   

 منخفضة  جدا 
1 
 
20%  

ة  منخفض  
2 
 
40%  

 متوسطة
3 
 
60%  

 مرتفعة  
4 
 
80%  

مرتفعة  جدا
5 
 

100%  
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  معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس:   أ- 9.3جدول 

  
  االرتباط  رقم العبارة   االرتباط  رقم العبارة

1-  .060 27-  .186

2-  .059 28-  .663

3-  .448 29-  .637

4-  .532 30-  .692

5-  .762 31-  .719

6-  .674 32-  .669

7-  .525 33-  .772

8-  .720 34-  .747

9-  .515 35-  .714

10-  .079 36-  .788

11-  .694 37-  .756

12-  .703 38-  .712

13-  .770 39-  .727
  

14-  .677  40-  .766 

15-  .737  41-  .630 

16-  .669  42-  .638 

17-  .638  43-  .748 

18-  .773  44-  .000 

19-  .702  45-  .685 

20-  .566  46-  .627 

21-  .762  47-  .526 

22-  .737  48-  .630 

23-  .718  49  .638 

24-  .696  50  .748 

25-  .700  51  .638 
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26-  .613  52  .773 

ط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس مناسبة لخمسين فقرة من         ومن الجدول أعاله يتضح أن درجة ارتبا      
أصل خمسة وخمسين فقرة، في حين أن الفقرات ذات االرتباط الضعيف هي الفقـرات التـي تـم                  

  . استبعادها من المقياس
  

  :ثبات األداة. 2.4.3

  

  : قامت الباحثة باحتساب ثبات األداة بعدة طرق على النحو التالي

  

  حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة :)Test- Retest Method(دة االختبار طريقة إعا :أوال
) 14( ، وبفرق زمنيمن المكفوفين) 20( مكونة من Pilot Study)) (استكشافية أولية(استطالعية 

  بين درجات مرتي التطبيق، وقـد بلـغ        بيرسون  يوماً بين التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط         
  .عامل مرتفع ويمكن الوثوق بهوهو م) 0.93(
  

 وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بـين      :)Consistency(ثبات التجانس الداخلي   :ثانيا
 )كرونبـاخ ألفـا   (الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم الباحث طريقة             

)Cronbach Alpha.(  والجدول)معامل الثبات بطريقة كرونبـاخ ألفـا   يبين نتائج اختبار) 10.3 
  : على محاور المقياس المختلفة

  
   المختلفةهايبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة وأقسام:  10.3جدول 

 

 قيمة معامل الثبات  المحور
  Social Self  0.84 االجتماعية  الذات

  Academic self   0.92الذات األكاديمية  

  Body Self   0.94الجسمية   الذات

  Family Self  0.73األسرية  الذات

  Personal Self 0.90 الشخصية   الذات

  Moral Self 0.87 األخالقية  الذات

  0.93  درجة الثبات الكلية
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) 0.94-0.73( بين   تالثبات لمحاور المقياس المختلفة تراوح    درجة  أن   )10.3(يتضح من الجدول    

وهي بصورة عامة معـامالت مرتفعـة مناسـبة         ) 0.93(نما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلي        بي
  .ألغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها

  
حيث تم تقسيم فقرات المقياس إلى قسمين  ):Split-Half Method(طريقة التجزئة النصفية: لثاثا

على واحتوى القسم الثاني    ....) 5،  3،  1( متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية       
 ثم تم استخراج معامل االرتباط بين الـدرجات الفرديـة           ،...)6،  4،  2(الفقرات الزوجية لالستبانة    

وهـذا يعتبـر    .) 0.91( حيث بلغ معامل الثبات الكلي    ) 310ص:2002ملحم،  ( والدرجات الزوجية 
  . ألغراض الدراسة الحاليةا ومناسبامعامل ثبات مرتفع

  
  الدراسةإجراءات  5.3

  

  :التالية باإلجراءات ة الباحثتقام   وصدقهااألداةثبات بعد التأكد من 
  

   . األداة بصورتها النهائيةتأهيل -1
  .الدراسةعينة مجتمع وتحديد أفراد  -2
مدرسة  طلبة الذي تكون من جميععينة الدراسة مجتمع وتوزيع االستبانة على أفراد  -3

 ثم تفريغ المعلومات في جداول الموزعة، تاالستبياناجمع م ثم ت النور ومدرسة قلقيليه،
 .إحصائياخاصة من أجل معالجتها 

  
  

  ومتغيرات الدراسةتصميم  6.3
  

 لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة، وجمع المعلومات، المنهج الوصفي ة الباحثتاستخدم
لنتائج، وشملت الدراسة المتغيرات تفسير او لإلجابة عن أسئلة الدراسةواستخدام التحليل اإلحصائي 

  :التالية
  

    :المستقلةالمتغيرات . 1.6.3
  

   أنثى- 2  ذكر          -1:  الجنس-2
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  : ...................... الصف الدراسي-3
  : .............................. المدرسة-4
    جزئية-2  كلية            - 1: درجة اإلعاقة-5
  ...............: ..... مكان السكن-6
  : .............. مستوى التحصيل-7
  : .................. العمر عند اإلصابة بكف البصر-8
   شيقل  1000 أقل من - 1 مستوى دخل األسرة -9

   شيقل  1500- شيقل 1001 من - 2                         
   شيقل   2000 – شيقل 1501 من - 3                         

   شيقل2500- 2001 من- 4                         
   فأكثر شيقل 2500 - 5                         
  

   :المتغير التابع .2.6.3 

مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين وعالقته وتمثل في جميع الفقرات التي تقيس درجة 
  .لسطين ف–في المحافظات الشمالية  في مدارس المكفوفين بالتحصيل الدراسي

  
  اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات  7.3

  

) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة        الباحثة   تمن أجل معالجة البيانات استخدم    

  :التاليةالمعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام
  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 1
  ).Cronbach's Alpha ( كرونباخ الفا لقياس الثباتمعادلة. 2
  . التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة-3
  . بيرسون  لفحص ثبات االستبانة للعينة االستطالعية معامل ارتباط -4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 6.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال السابع 7.4

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن 8.4

  اسع   النتائج المتعلقة بالسؤال الت9.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

 مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين وعالقته بالتحصيل الدراسـي         هدفت الدراسة إلى معرفة     
، إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيـرات          فلسطين –في المحافظات الشمالية    في مدارس المكفوفين    

العمر عند اإلصابة بكـف البـصر،        و ن ،  ومكان السك  ،درجة اإلعاقة ، و الصف الدراسي الجنس، و 
 على مستوى مفهوم الذات، وبعد عملية جمع البيانـات عولجـت إحـصائيا              ومستوى دخل األسرة  

وفيما يلي عـرض للنتـائج التـي        ) SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية       
  :توصلت إليها الدراسة

  
  : ول النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األ1.4

  

 –في المحافظات الـشمالية     في مدارس المكفوفين     الطلبة المكفوفين    مستوى مفهوم الذات لدى   ما  

  ؟فلسطين

  
النسب المئوية ومستوى مفهـوم     و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من

يبين ترتيب  ) 7.4( الجدول   ا، بينم ذلك بينت) 6.4،  5.4،  4.4،  3.4،  2.4،  1.4 (لوالجداو الذات
  :مفهوم الذاتمجاالت مفهوم الذات تبعا لدرجة 

  
  :Social Self االجتماعية   مجال مفهوم الذات.1.1.4

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      ومستوى مفهوم الذات لدى    والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية :  أ-1.4جدول

االجتماعية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم   مفهوم الذاتلمجال  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
  الذات

  

سل
تسل
ال

انه  
ستب
باال

 
  

ــسبةالمتوسط   االجتماعية فقرات مفهوم الذات الن
  المئوية 

مستوى 
مفهوم الذات 

 مرتفعة جدا  80.11  2.40  .أحب المشاركة في األنشطة الرياضية   19  1
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 أبذل كل ما بوسعي حتى أكون قريبا من  18  2
  .المدرسين

 مرتفعة  78.36  2.35

 مرتفعة  73.68  2.21  .تضايقني مشاعر من حولي بالشفقة علي   22  3

فـي مـدارس     الطلبة المكفـوفين     ومستوى مفهوم الذات لدى    والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية : ب-1.4جدول
عية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم االجتما لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  الذات
  

سل
تسل
ال

انه  
ستب
باال

 
  

النسبة المتوسط   االجتماعية فقرات مفهوم الذات
  المئوية 

مستوى مفهوم 
  الذات 

 مرتفعة  70.17  2.11  .إعاقتي تحد من قدرتي على التنقل بحرية   43  4

 متوسطة  66.08  1.98  . المبصرين إخوتيغار من أ  23  5

بالخوف عندما يذكر اسمي المدرس في أشعر   15  6
  .الصف 

 متوسطة   65.49  1.96

 متوسطة  64.91  1.95 .أشعر بالخجل عند تناولي الطعام مع المبصرين  25  7

 متوسطة  62.57  1.88  .أشعر أنني ظلمت في حياتي   39  8

 متوسطة  61.98  1.86  .أتجنب إقامة صداقات مع المبصرين   16  9

 منخفضة 57.30  1.72  .االجتماعية الصعبة أهرب من المواقف   40 10

 متوسطة  68.06  2.04  الدرجة الكلية لمفهوم الذات االجتماعية    

  درجة )30(وللمجال )   *3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      أن مستوى مفهوم الذات لدى    ) 1.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعة جدا   لمجال مفهوم الذات االجتماعية      تبعا" طين فلس –في المحافظات الشمالية    المكفوفين  
، )%80.1(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرة            )19(على الفقرة   

، حيـث بلغـت     )43،  22،  18(مرتفعة على الفقرات    االجتماعية   مستوى مفهوم الذات  كانت  بينما  
،  بينمـا    %)70.1،  %73.6،  %78.3( على هذه الفقـرات      النسبة المئوية الستجابات المفحوصين   

حيـث  ) 16،  39،  25،  15،  23(  متوسطة على الفقـرات      االجتماعية مستوى مفهوم الذات  كانت  
وقد ،  %)61.9-،  %66(تراوحت  النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات ما بين            

حيـث بلغـت النـسبة المئويـة        ) 40(الفقرة  منخفضة على   االجتماعية   مستوى مفهوم الذات  كانت  
لمجـال مفهـوم الـذات      أما الدرجـة الكليـة       ،%)57.3(الستجابات المفحوصين على هذه الفقرة      
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فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المفحوصين علـى هـذا              االجتماعية  
  %).68(المجال 

  
  
  

  :Academic selfمجال مفهوم الذات األكاديمية  . 2.1.4

  
في مدارس المكفوفين  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية :2.4جدول 

  .األكاديمية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات  تبعا فلسطين–في المحافظات الشمالية 
  

سل
تسل
ال

انه  
ستب
باال

  

  األكاديمية اتفقرات مفهوم الذ    
 المتوسط  

النسبة 
  المئوية

مستوى مفهوم 
  الذات 

1  13  
عنـد مـشاركتي فـي األنـشطةأشعر بالرضا   

  88.29  2.65  .المدرسية
 مرتفعة جدا

2  49  
أشعر بالقوة عندما أحصل على عالمات مرتفعة 

  .بالصف
2.54  84.79  

 مرتفعة جدا

 رتفعة جدام  83.03  2.49  .ابذل جهدي النجاز مهامي المدرسية  1  3

 مرتفعة جدا  82.45  2.47  .أشعر بالراحة في المدرسة  38  4

 مرتفعة جدا  80.11  2.40  .أشعر بأن المدرسين يهتمون بي  6  5

 مرتفعة  77.77  2.33  .حب االختبارات ألنها تظهر قدراتيأ  32  6

 مرتفعة  74.85  2.25  .أشعر أنني طالب مجتهد  2  7

8  29  
لي على أشعر بالخجل من مدرسي عند حصو

  .عالمة متدنية في االختبارات
2.23  74.40  

 مرتفعة

 مرتفعة  74.26  2.23  .أنا راٍض عن أدائي لواجباتي المدرسية  8  9

 متوسطة 69.58  2.09  .أنا أكثر تفوقاً من زمالئي في الصف  28  10

 مرتفعة  78.94  2.37  الدرجة الكلية لمفهوم الذات األكاديمية    

  درجة )30(وللمجال  *)  3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      أن مستوى مفهوم الذات لدى    ) 2.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعة جدا األكاديمية  لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
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ت المفحوصين علـى    ، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابا     )6،  38،  1،  49،  13(على الفقرات   
 مرتفعة علـى    األكاديمية مستوى مفهوم الذات  كانت  ، بينما   )%80.1-%88.2(هذه الفقرات ما بين     

، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات          )8،  29،  2،  32(الفقرات  
 علـى الفقـرة     متوسـطة  األكاديمية مستوى مفهوم الذات  كانت  بينما  %)  74.2-%77.7(ما بين   

أمـا الدرجـة     ،%)74.2(حيث بلغت  النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرة           )28(
فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية السـتجابات  األكاديمية  لمجال مفهوم الذاتالكلية 

  %).78.9(المفحوصين على هذا المجال 
  

  :Body Self  الجسمية  مجال مفهوم الذات.3.1.4

  
في مدارس المكفوفين  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية :3.4جدول 

  الجسمية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية 
  

سل
تسل
ال

انه  
ستب
باال

  

  سميةالج فقرات مفهوم الذات
 المتوسط

النسبة 
  المئوية

مستوى مفهوم 
  الذات 

 مرتفعة جدا  81.28  2.44  .أتمنى لو أرى مالمح وجهي  27  1

 مرتفعة جدا  80.70  2.42  .أنا واثق في مستوى ذكائي  33  2

 مرتفعة  75.43  2.26  .أنا جذاب  3  3

 مرتفعة  74.85  2.25  .أعتمد كثيراً على حاسة اللمس  17  4

5  10  
نظارات السوداء على عيني عند أكره وضع ال

  .الخروج
2.04  67.83  

 متوسطة

 متوسطة   66.66  2.00  .قدراتي البدنية أقل من زمالئي في المدرسة  11  6

 متوسطة 61.98  1.86  .يؤلمني رأسي من التفكير بوضعي  44  7

 مرتفعة  72.68  2.18  الدرجة الكلية لمفهوم الذات الجسمية    8

  درجة )21(وللمجال *)   3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      أن مستوى مفهوم الذات لدى    ) 3.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعة جـدا  الجسمية   لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
ى هـذه الفقـرات     ، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين عل       )33،  27(على الفقرات     
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) 17 ،   3(مرتفعة على الفقـرات     الجسمية     مستوى مفهوم الذات  كانت  ، بينما   %)80.7-81.2%(
، بينمـا   %)74.8 -%75.4(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات          

بة حيث تراوحت  النـس ) 44، 11،  10(متوسطة على الفقرات    الجسمية   مستوى مفهوم الذات  كانت  
، أما الدرجة الكليـة     %)61.9-% 67.8(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات ما بين         

فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات     الجسمية   لمجال مفهوم الذات
  %).72.6(المفحوصين على هذا المجال 

  
  :Family Selfاألسرية   مجال مفهوم الذات.4.1.4

    
في مدارس المكفوفين    الطلبة المكفوفين    ومستوى مفهوم الذات لدى    والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية : 4.4ول  جد

  األسرية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية 
  

سل
تسل
ال

انة  
ستب
باال

  

  األسرية فقرات مفهوم الذات
  

ــسبةاالمتوسط  لنـ
  المئوية 

مستوى مفهوم 
  الذات 

 مرتفعة جدا  86.54  2.60  .أنا راض عن عالقتي بوالدي  21  1

أسرتي تساعدني للتغلب على المعيقات المدرسية   12  2
  .التي تواجهني

 مرتفعة  79.53  2.39

 مرتفعة  76.02  2.28  .أشعر بأن والدي فخوران بي  31  3

 مرتفعة  76.02  2.28  .أساعد أمي في ترتيب غرفتي  35  4

 متوسطة  64.32  1.93  .أعتمد كثيراً على من حولي  20  5

 منخفضة   58.47  1.75  .أكره خوف والدي علي  41  6

 مرتفعة   73.48  2.20  .الدرجة الكلية لمفهوم الذات األسرية    

  درجة ) 18(وللمجال )   *3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      ذات لدى أن مستوى مفهوم ال   ) 4.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعة جـدا     لمجال مفهوم الذات األسرية     تبعا " فلسطين –في المحافظات الشمالية    المكفوفين  
، )%86.5(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرة            )21(على الفقرة   

حيث بلغت النـسبة    ) 35،  31،  12(الفقرات  مرتفعة على    مستوى مفهوم الذات األسرية   كانت  بينما  
مـستوى  كانت  ،  بينما    %)76،  %76،  %79.5(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات       
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حيث بلغت  النسبة المئوية الستجابات المفحوصين       ) 20(متوسطة على الفقرة     األسريةمفهوم الذات   
) 41(منخفضة علـى الفقـرة       األسرية مستوى مفهوم الذات  وقد كانت   ،  %)64.3(على هذه الفقرة    

أما الدرجـة الكليـة      ،%)58.4(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرة          
فقد كانت متوسطة حيث بلغت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات     األسرية  لمجال مفهوم الذات

  %).73.4(المفحوصين على هذا المجال 
  

  :Personal Selfالشخصية   ذات مجال مفهوم ال.5.1.4

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      ومستوى مفهوم الذات لدى    والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية :  5.4جدول  

الشخصية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهـوم   لمجال مفهوم الذات  تبعا فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
  الذات

  

سل
تسل
ال

انة  
ستب
باال

  

  الشخصية مفهوم الذاتفقرات 
 المتوسط

النسبة 
  المئوية

مستوى مفهوم 
  الذات 

 مرتفعة   76.02  2.28  .أنا راٍض عن نفسي  7  1

 متوسطة  69.00  2.07  . رأسي لألسفل عندما أريد التركيزأحني  45  2

3  14  
فشل في إنجاز ما هو مطلوب أأفرك عيني عندما 

  .مني
2.05  68.41  

 متوسطة

 متوسطة  67.24  2.02  .قدراتي العقليةزمالئي في يشك   30  4

 متوسطة  65.49  1.96  .بأنني أفضل حاالً من باقي زمالئيأشعر   34  5

 متوسطة  64.32  1.93  .ال أتقبل عيوبي التي خلقت بها  26  6

 متوسطة  62.57  1.88  . إخفاء مشاعري علىأنا قادر  9  7

 متوسطة  61.98  1.86  .أشعر أنني مستقل في قراراتي  42  8

 منخفضة 56.13  1.68  .عاقتي تشعرني بالضيقإ  24  9

 متوسطة  67.77  2.03  الدرجة الكلية لمفهوم الذات الشخصية    

  درجة )27(وللمجال )   *3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      أن مستوى مفهوم الذات لدى    ) 5.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعة على    الشخـصية لمجال مفهوم الذات      تبعا "سطين فل –في المحافظات الشمالية    المكفوفين  
كانت ، بينما   )%76(، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرة           )7(الفقرة  
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، حيـث   )42،  9،  26،  34،  30،  14،  45(مستوى مفهوم الذات الشخصية متوسطة على الفقرات        
بينمـا  %)  61.9-%69(حوصين على هذه الفقرات ما بين       تراوحت النسبة المئوية الستجابات المف    

حيث بلغت النـسبة المئويـة السـتجابات        ) 24(مستوى مفهوم الذات الشخصية على الفقرة       كانت  
فقد كانـت    الشخصيةلمجال مفهوم الذات    أما الدرجة الكلية     ،%)56.1(المفحوصين على هذه الفقرة     

  %).67.7(ستجابات المفحوصين على هذا المجال متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية ال
  

  :Moral Selfاألخالقية   مجال مفهوم الذات. 6.1.4

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      ومستوى مفهوم الذات لدى    والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية :  6.4جدول  

قية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهـوم  األخال لمجال مفهوم الذات  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
  الذات

  

سل
تسل
ال

انه  
ستب
باال

  

النــــسبة المتوسط   األخالقية فقرات مفهوم الذات
  المئوية 

مستوى مفهوم 
  الذات 

 مرتفعة جدا  88.88  2.67  .أنا أمين  5  1

 مرتفعة جدا  86.54  2.60  .أتمنى لو أستطيع اإلبصار كباقي الناس 36  2

 مرتفعة جدا  85.95  2.58  .أنا مهذب  4  3

 مرتفعة جدا  84.79  2.54  .أنا راض عن عالقتي باهللا 47  4

 مرتفعة جدا  84.79  2.54  .أحب مساعدة الضعفاء 48  5

  مرتفعة  70.23  2.11  .أشعر بالغيرة من إخوتي 37  6
  متوسطة  64.32  1.93  .الواقع بالنوماهرب من  46  7
ف أضرب زمالئي بالمدرسة حينما اشعر بانهم اضع 50  8

  .مني

 متوسطة 60.81  1.82

 مرتفعة  77.40  2.32  الدرجة الكلية لمفهوم الذات األخالقية    

  درجة ) 24(وللمجال )   *3(أقصى درجة للفقرة*

  
فـي مـدارس     الطلبـة المكفـوفين      أن مستوى مفهوم الذات لدى    ) 6.4(يتضح من خالل الجدول     

كانت مرتفعـة جـدا    األخالقية ل مفهوم الذاتلمجا  تبعا فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين علـى     )47،  48،  4،  36،  5(على الفقرات     

 مرتفعـة علـى     األخالقية مستوى مفهوم الذات  كانت  ، بينما   %)84.7-%88.8(هذه الفقرات ما بين     
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بينمـا  %)  70.2(فحوصين على هذه الفقرات حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات الم) 37(الفقرة  
حيث بلغت  النسبة المئويـة      ) 50،  46( متوسطة على الفقرات     األخالقية مستوى مفهوم الذات  كانت  

أما الدرجـة الكليـة      ،%)60.8،  %64.3(الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي        
غت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات         فقد كانت مرتفعة حيث بل    لمجال مفهوم الذات األخالقية     
  %).77.4(المفحوصين على هذا المجال 

  
فـي مـدارس    مفهوم الذات لدى الطلبـة المكفـوفين        والدرجة الكلية ل  ترتيب المجاالت   . 7.1.4

  :مفهوم الذاتدرجة  حسب " فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  
في مدارس  الطلبة المكفوفين مستوى مفهوم الذات لدىسب والدرجة الكلية حترتيب المجاالت : 7.4جدول 

   فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 
  

ــط   مجاالت مفهوم الذات   الترتيب المتوسـ
  الحسابي

النــــسبة 
  المئوية 

مستوى مفهوم 
  الذات

 مرتفعة  78.94  2.37  مفهوم الذات األكاديمية  1
 ةمرتفع  77.40  2.32  مفهوم الذات األخالقية  2
 مرتفعة  73.48  2.20  مفهوم الذات األسرية  3
 مرتفعة  72.68  2.18  مفهوم الذات الجسمية  4
 متوسطة  68.06  2.04  مفهوم الذات االجتماعية  5
  متوسطة 67.77  2.03  مفهوم الذات الشخصية  6
الدرجة الكلية لمستوى مفهوم الذات لدى   

  الطلبة المكفوفين

  مرتفعة  73.05  2.19

  
  :ما يأتي) 7.4(ل الجدول يتضح من خال

  
فـي المحافظـات    في مدارس المكفوفين    مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين      لالدرجة الكلية   إن   -1

مستوى مفهوم الذات كانت بدرجة مرتفعة حيث بلغت النسبة المئوية           حسب   " فلسطين –الشمالية  
 %).73 (الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجاالت

في في مدارس المكفوفين     الطلبة المكفوفين    إن ترتيب المجاالت تبعا لمستوى مفهوم الذات لدى        -2
 : جاء على النحو األتي فلسطين–المحافظات الشمالية 
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  الذات األكاديمية: المرتبة األولى
   الذات األخالقية:المرتبة الثانية
   الذات األسرية:المرتبة الثالثة
   الذات الجسمية:المرتبة الرابعة
   الذات االجتماعية :المرتبة الخامسة
   الذات الشخصية: المرتبة السادسة

  
    النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

  
 بين مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين والتحصيل الدراسي في ارتباطيههل توجد عالقة 

  من وجهة نظر الطلبة؟ فلسطين  – مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية

  
مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة المكفـوفين          بين مستوى   ولمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة ارتباطيه        

 للمكفوفين تم استخدام معامل ارتباط بيرسـون بـين معـدل تحـصيل الطلبـة                والتحصيل الدراسي 
يبـين  ) 8.4(دول رقم ، والجمفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين  المكفوفين وبين درجاتهم على مقياس      

  .ذلك
  

مفهوم الذات لدى الطلبة قيم معامالت ارتباط بيرسون بين معدل تحصيل الطلبة المكفوفين ومقياس :  8.4الجدول 
  المكفوفين

  
 قيم معامل االرتباط  األبعاد 

  Social Self  0.13 االجتماعية  الذات
  Academic self  0.06الذات األكاديمية  

  Body Self   0.04الجسمية   الذات
  Family Self  0.26األسرية  الذات
 Personal Self 0.02 الشخصية   الذات

 Moral Self 0.10 األخالقية  الذات

الدرجة الكلية لمستوى مفهوم الذات لدى 

 الطلبة المكفوفين
0.28 
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) 0.06(يـة، و  على بعد الذات االجتماع   ) 0.13(أن معامل االرتباط يساوي     ) 8.4(يتبين من الجدول    
على بعد الذات األسـرية،     ) 0.26(على بعد الذات الجسمية، و    ) 0.04(على بعد الذات األكاديمية، و    

على بعد الذات األخالقية، أما معامل االرتباط الكلـي         ) 0.10(على بعد الذات الشخصية، و    ) 0.02(و
نسبة إلى وجود عالقة ارتباطيه     ، إذ تشير هذه ال    )0.28( فكان   لمستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين     

، وموجبة ضعيفة على كافة أبعـاد       مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين    معدل التحصيل و  موجبة ضعيفة بين    
مفهوم الذات علما بأن أعلى درجات معامل االرتباط كانت على بعد الذات األسرية، وذلك وفق مـا                 

ت االرتباط، إذ صـنفت تلـك القـيم إلـى           إلى تصنيف قيم معامال   ) 1992(أشار إليه عوده ورفيقه     
 ـ  0.70(، )0.69 ـ  0.40(، )0.39صـفر ـ   (ضعيفة، ومتوسطة، وقوية إذا وقعت ضمن المدى 

  .على التوالي) 1.00
  

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.4
  

هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  
  الجنس؟  فلسطين تبعا لمتغير–ظات الشمالية المحاف

  

النسب المئوية ومستوى مفهـوم     و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من
  : ذلك بينت) 9.4 (للكل من الذكور واإلناث ونتائج الجدو الذات

  
 الطلبة وى مفهوم الذات لدىلمست واالنحراف المعياري والنسب المئوية  المتوسطات الحسابية: 9.4الجدول 

  لمتغير الجنس  تبعا فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 
  

                    الجنس  )25 =ن(أنثى    )32 =ن(ذكر  
  

  المجاالت 
 % االنحراف المتوسط  %  االنحراف المتوسط

 Social Self  2.0750 0.25778 78.74  2.0000  0.30551  66.66 االجتماعية  الذات

 Academicالذات األكاديمية  
self   

2.3625 0.40779 78.04  2.3760  0.48069  79.19 

 Body Self   2.1875 0.31724 73.11  2.1714  .30861  72.37الجسمية   الذات

 Family Self  2.1823 0.35509 72.91  2.2333  0.40825  74.44األسرية  الذات

 Personal الشخصية   الذات
Self 

2.0125 0.27795 72.74  2.0600  0.27080  68.66 
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 Moral Self 2.3415 0.29520 69.16  2.2971  0.30562  76.56 األخالقية  الذات

الدرجة الكلية لمستوى مفهوم 

  الذات لدى الطلبة المكفوفين

2.1936 0.19219 67.08 2.1897  0.23792  72.98

  
الذكور كان أعلـى مـن       الطلبة   مستوى مفهوم الذات لدى   أن  ) 9.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      

حيث بلغت قيمة متوسط ) الشخصية الجسمية، والذات االجتماعية، والذات الذات(اإلناث على األبعاد 
بينما %) 72.7،  %73.1،  %78.7(النسبة المئوية الستجابات الذكور على هذه األبعاد على التوالي          

، %66.6(مئوية الستجابات اإلناث على نفس األبعـاد علـى التـوالي            بلغت قيمة متوسط النسبة ال    
 الذات(أعلى من الذكور على األبعاد  اإلناث  وكانت مستوى مفهوم الذات لدى،%)68.6، 72.3%

حيث بلغت قيمة متوسـط النـسبة       ) األكاديمية، والذات األسرية، والذات األخالقية، والدرجة الكلية      
، %)72.9،  %76.5،  %74.4،  %79.1( على هذه األبعاد على التـوالي        المئوية الستجابات اإلناث  

، %78(بينما بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات الذكور على نفس األبعاد على التـوالي                
72.9% ،76.5% ،67.(%  

  
    النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.4

  
كفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي         هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة الم         

  الصف الدراسي؟  فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 
  
النسب المئوية ومستوى مفهـوم     و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من

  : ذلك بينت) 10.4 (لتبعا لمتغير الصف الدراسي  ونتائج الجدو الذات
  

في مدارس  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية توسطات الحسابية الم: أ – 10.4الجدول  
  تبعا لمتغير الصف الدراسي " فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  
  

أبعاد مفهوم 

 الذات

الصف 

 الدراسي

  عدد

 األفراد

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  النسبة

  المئوية

  64.16  0.48563  1.9250  4  الثالث
  68.33  0.36742  2.0500  6  الرابع
  67.27  0.14013  2.0182  11  الخامس

ت
لذا
ا

 
اع
تم
الج
ا

ة 
ي

 
So

ci
al

 S
el

f
  

  

  64.07  0.35277  1.9222  9  السادس
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  72.49  0.15000  2.1750  4  السابع
  71.10  0.24495  2.1333  9  الثامن
  69.04  0.26437  2.0714  14  العاشر

  
في  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية  المتوسطات الحسابية:  ب– 10.4الجدول  

  تبعا لمتغير الصف الدراسي " فلسطين–في المحافظات الشمالية مدارس المكفوفين 
  

  

أبعاد مفهوم 

 الذات

الصف 

 الدراسي

  عدد

 األفراد

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  النسبة

  المئوية
  

  88.32  0.50662  2.6500  4 الثالث
  76.10  0.61779  2.2833  6 الرابع
  76.05  0.51150  2.2818  11 الخامس
  71.85  0.27889  2.1556  9 السادس
  80.83  0.62383  2.4250  4 السابع
  87.77  0.20616  2.6333  9 الثامن

الذ
ة  
مي
ادي
ألك
ت ا

ا
A

ca
de

m
ic

 se
lf

  

  

  78.09  0.36944  2.3429  14 العاشر
  72.61  0.07143  2.1786  4 الثالث
  75.39  0.26212  2.2619  6 الرابع
  64.93  0.34566  1.9481  11 الخامس
  71.42  0.34993  2.1429  9 السادس

  70.23  0.17976  2.1071  4 السابع
  

  81.47  0.23084  2.4444  9 الثامن
  

ا
ت
لذا

 
ة  
مي
جس
ال

So
ci

al
 S

el
f B

od
y

  73.46  0.28414  2.2041  14 العاشر 
  

  66.66  0.59317  2.0000  4 الثالث
  74.07  0.52352  2.2222  6 الرابع
  67.17  0.41803  2.0152  11 الخامس
  77.15  0.15466  2.3148  9 السادس
  69.44  0.39675  2.0833  4 السابع
  78.39  0.40350  2.3519  9 الثامن

ت
لذا
ا

 
ة 
ري
ألس
ا

Fa
m

ily
 S

el
f

  75.79  0.24985  2.2738  14 العاشر 
  67.49  0.48563  2.0250  4 الثالث

شخ
ال

  
ية
ص

 Pe
rs

o
na

l

  70.55  0.35449  2.1167  6 الرابع
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  63.63  0.23433  1.9091  11 الخامس
  63.70  0.19650  1.9111  9 السادس
  64.99  0.23805  1.9500  4 السابع
  71.10  0.18708  2.1333  9 الثامن
 71.18  0.26777  2.1357  14 العاشر

في  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية  المتوسطات الحسابية:  جـ– 10.4دول  الج
  تبعا لمتغير الصف الدراسي " فلسطين–في المحافظات الشمالية مدارس المكفوفين 

  
  

أبعاد مفهوم 

 الذات

الصف 

 الدراسي

  عدد

 األفراد

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  النسبة

  ئويةالم
  

  80.35  0.36129  2.4107  4 الثالث
  85.70  0.23905  2.5714  6 الرابع
  72.29  0.34887  2.1688  11 الخامس
  75.13  0.26513  2.2540  9 السادس
  69.04  0.18443  2.0714  4 السابع
  80.42  0.18133  2.4127  9 الثامن

ت
لذا
ا

 
ة 
القي
ألخ
ا

 M
or

al
 S

el
f

  78.90  0.28961  2.3673  14 العاشر  
  73.27  0.30036  2.1982  4 الثالث
  75.02  0.27033  2.2509  6 الرابع
  68.56  0.23695  2.0569  11 الخامس
  70.55  0.15786  2.1168  9 السادس
  71.17  0.20173  2.1353  4 السابع
  78.38  0.13086  2.3515  9  الثامن

ت 
لذا
م ا
هو
مف

ى 
تو
مس
ة ل
كلي
 ال
جة
در
ال

ين
وف
كف
لم
ة ا
طلب
 ال
ى
لد

 

 74.41  0.15449  2.2325  14 شرالعا

  
 بعد الذات االجتماعية لـدى      مستوى مفهوم الذات على     أن  ) 10.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين       إذ  طلبة الصف السابع كانت األكثر ارتفاعا       
) الخامس، والسادس، والثامن، والعاشر   الثالث، والرابع، و  (، في حين بلغت على الصفوف       %)72.4(

وكانـت أعلـى    %) 69.04 ،   71.10، %64.07،  %67.27،  %68.33،  %64.16(على التوالي   
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية     إذ  درجة على بعد مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة الصف الثالث           

، الخامس، السادس، الـسابع،     الرابع(في حين بلغت على الصفوف      %) 88.3(الستجابات المبحوثين   
  %).78.09 ، 87.77، %80.83،%71.85، %76.05، %76.10(على التوالي ) الثامن، العاشر
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بلغت قيمة متوسط    إذ   كما كانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات الجسمية لدى طلبة الصف الثامن            

الثالـث، والرابـع،    (ف  ، في حين بلغت على الصفو     %)88.3(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين     
 71.42،%64.93،  %75.39،  %72.61(على التـوالي    ) والخامس، والسادس، والسابع، والعاشر   

%،70.23 % ،73.46.(%  
بلغت قيمة متوسط    إذ   وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات الشخصية لدى طلبة الصف العاشر           

الثالـث، والرابـع،   (ت على الصفوف في حين بلغ %) 71.18(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين     
، %63.63،  %70.55،  %67.49(علـى التـوالي     ) والخامس، والـسادس، والـسابع، والثـامن      

63.70% ،64.99% ،71.10.(%  
  

بلغت قيمة متوسط    إذ   وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات األخالقية  لدى طلبة الصف الرابع            
الثالث، الخـامس،   (، في حين بلغت على الصفوف       %)85.70(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين     
،  %69.04،%75.13،  %72.29،  %80.35(على التـوالي    ) السادس، والسابع، والثامن، والعاشر   

80.42% ،78.90.(% 

  
بلغـت قيمـة     إذ   بينما كانت أعلى درجة على الدرجة الكلية لمفهوم الذات لدى طلبة الصف الثامن            

الثالـث،  (في حين بلغت على الـصفوف       %) 78.38(ابات المبحوثين   متوسط النسبة المئوية الستج   
 70.55،  %68.56،  %75.02،  %73.27(على التوالي   ) الرابع، الخامس، السادس، السابع، العاشر    

%،71.17% ،7441.(%  
 

   النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.4

  
مـدارس المكفـوفين فـي      هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي             

  المدرسة؟ فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 
   

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهـوم              
  : تبين ذلك) 11.4( الجدول الذات ونتائج
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 الطلبة لمستوى مفهوم الذات لدىسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والن:  11.4الجدول 
  تبعا لمتغير المدرسة " فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  
= ن  ( للمكفوفيناألساسيةقلقيليه  )35= ن  ( للمكفوفيناألساسيةالنور 

22( 

                      
  

 % االنحراف طالمتوس % االنحراف المتوسط المجاالت 

  االجتماعية الذات
Social Self 

1.9600  0.27461  65.33  2.1727  0.23941 72.42  

الذات األكاديمية  
Academic self 

2.2800  0.44708  75.99  2.5091  0.39025 83.63  

  الجسمية  الذات
 Body Self 

2.1510  0.31555  71.69  2.2273  0.30435 74.24  

  األسرية  الذات
Family Self 

2.1762  0.38549  72.53  2.2500  0.36641 74.99  

  الشخصية  الذات
  Personal Self 

2.0057  0.29699  66.85  2.0773  0.23080 69.24  

  األخالقية الذات
  Moral Self 

2.2878  0.27636  76.25  2.3766  0.32857 79.21  

الدرجة الكلية 

لمستوى مفهوم الذات 

لدى الطلبة المكفوفين

2.1434  0.19935  71.44 2.2688  0.21160 75.62 

  
مدرسة قلقيليه األساسـية     طلبة   مستوى مفهوم الذات لدى   أن  ) 11.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      

حيث بلغـت قيمـة     كان أعلى من مدرسة النور على جميع أبعاد مفهوم الذات وعلى الدرجة الكلية              
، %72.4(ى هذه األبعـاد علـى التـوالي       متوسط النسبة المئوية الستجابات طلبة مدرسة قلقيليه عل       

بينما بلغت قيمة متوسـط النـسبة       %) 75.6،  79.2%،  69.24%،  % 74.99،  74.2%،  83.6%
المئوية الستجابات طلبة مدرسـة النـور علـى جميـع األبعـاد وعلـى الدرجـة الكليـة علـى            

  %).71,44، %76.25، %66.85، %72.53، %71.69، %75.99، %65.33(التوالي

 المدرسة
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 تائج المتعلقة بالسؤال السادس    الن6.4

  
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  

 درجة اإلعاقة؟ فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 
  

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهوم 
  : تبين ذلك) 12.4( الجدول ونتائجالذات 

  
 الطلبة لمستوى مفهوم الذات لدىالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية : 12.4الجدول 

  تبعا لمتغير درجة اإلعاقة "  فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 
  

  درجة اإلعاقة              )35 =ن(جزئية    )22 =ن(ية   كل
  

 المجاالت 
 % االنحراف المتوسط % االنحرافالمتوسط

  Social Self 2.0000 0.35322  66.66 2.0686  0.22331  68.95 االجتماعية  الذات

 Academicالذات األكاديمية  
self  

2.5273 0.40729  84.23 2.2686  0.43098  75.61  

  Body Self  2.2403 0.26957  74.67 2.1429  0.33233  71.42الجسمية   الذات

  Family Self 2.3030 0.20339  76.76 2.1429  0.44491  71.42األسرية  الذات

 Personal الشخصية   الذات
Self 

2.1455 0.21320  71.51 1.9629  0.28603  65.42  

  Moral Self 2.3604 0.24195  78.67 2.2980  0.32938  76.59 األخالقية  الذات

ية لمستوى مفهوم الدرجة الكل
 الذات لدى الطلبة المكفوفين

2.2627 0.12757  75.422.1473  0.24144  71.57 

  
من ذوي اإلعاقة الكلية   الطلبة مستوى مفهوم الذات لدىأن ) 12.4(يتضح من خالل نتائج الجدول 

الشخصية،  الجسمية، والذات األسرية، والذات والذات األكاديمية، الذات(كان أعلى على األبعاد 
وعلى الدرجة الكلية حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات ذوي ) األخالقية والذات

، %71.51، %76.76، %74.67، %84.23(اإلعاقة الكلية على هذه األبعاد على التوالي
 بينما بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات ذوي اإلعاقة الجزئية على%) 75.42، 78.67%

 ،%)71.57، %76.59، %65.42، %71.42، %71.42، %75.61(نفس األبعاد على التوالي
الذات أعلى من ذوي اإلعاقة الكلية على بعد  ذوي اإلعاقة الجزئية وكانت مستوى مفهوم الذات لدى
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%) 68.95(حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات اإلناث على هذا البعد  االجتماعية 
  %).66.66( على نفس البعد ذوي اإلعاقة الكليةبلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات بينما 

  
  
  
  
 

  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع7.4

  
فـي  فـي مـدارس المكفـوفين        الطلبة المكفوفين    هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى       

  ؟ تبعا لمتغير مكان السكن"  فلسطين–المحافظات الشمالية 
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهـوم              

  : تبين ذلك) 13.4( ونتائج الجدول مكان السكنتبعا لمتغير  الذات
  

في مدارس  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدىالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :   أ- 13.4الجدول 
  تبعا لمتغير مكان السكن"  فلسطين–في المحافظات الشمالية فين المكفو

  
أبعاد مفهوم 

 الذات

مكان 

 السكن

عدد 

األفراد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة  االنحراف المعياري

 المئوية 

  65.58  0.28447  1.9677  31  جنين

  71.96  0.25757  2.1591  22  قلقيليه

  64.99  0.21213  1.9500  2  نابلس

 الذات

 االجتماعية 
Social 

Self  
  66.66  0.14142  2.0000  2  طولكرم   

  76.88  0.45162  2.3065  31  جنين

  80.75  0.42194  2.4227  22  قلقيليه

  88.32  0.49497  2.6500  2  نابلس

الذات 

األكاديمية  
Academic 

self   
  81.66  0.49497  2.4500  2  طولكرم  

  72.34  0.32664  2.1705  31  جنين

  72.94  0.29372  2.1883  22  قلقيليه

  80.95  0.40406  2.4286  2  نابلس

 الذات

الجسمية  
Social 

Self Body 
  66.66  0.20203  2.0000  2  طولكرم

 الذات  73.11  0.41298  2.1935  31  جنين

  73.73  0.33405  2.2121  22  قلقيليهاألسرية 
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 Family  72.22  0.47140  2.1667  2  نابلس
Self   

  77.77  0.47140  2.3333  2  طولكرم

  

  

  

في مدارس  الطلبة المكفوفين ومستوى مفهوم الذات لدىالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :   ب- 13.4الجدول 
  تبعا لمتغير مكان السكن"  فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  
  

أبعاد مفهوم 

 الذات

مكان 

 السكن

عدد 

األفراد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة  نحراف المعيارياال

 المئوية 
  ج

  67.52  0.29549  2.0258  31  جنين

  68.02  0.26124  2.0409  22  قلقيليه

  73.33  0.14142  2.2000  2  نابلس

 الذات

 الشخصية  
Personal 

Self 
 63.33  0.14142  1.9000  2  طولكرم 

  77.34  0.25346  2.3203  31  جنين

  77.48  0.35043  2.3247  22  قيليهقل

  66.66  0.20203  2.0000  2  نابلس

 الذات

 األخالقية 
Moral 

Self 
  88.09   0.10102  2.6429  2   طولكرم 

  72.13  0.21057  2.1641  31  جنين

  74.15  0.22111  2.2246  22  قلقيليه

  74.41  0.25029  2.2325  2  نابلس

الدرجة الكلية 

لمستوى 

مفهوم الذات 

لدى الطلبة 

 المكفوفين
  74.03   0.17790  2.2210  2   طولكرم

  
 بعد الذات االجتماعية لـدى      مستوى مفهوم الذات على     أن  ) 13.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      

بلغت قيمة متوسـط النـسبة المئويـة السـتجابات          إذ  الطلبة من سكان قلقيليه كانت األكثر ارتفاعا        
علـى التـوالي    ) مجنـين، ونـابلس، وطـولكر     (في حين بلغت على مناطق      %) 71.6(المبحوثين  

)65.58% ،64.99% ،66.66 .(%  
  

بلغت قيمة متوسط   إذ  وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات األكاديمية  لدى طلبة منطقة نابلس،              
جنـين، وقلقيليـه،    (في حين بلغت علـى منـاطق        %) 88.3(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين     
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كما كانت أعلى درجة على بعد مفهوم       %). 81.66،  %80.75،  %76.88(على التوالي   ) وطولكرم
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين        إذ  الذات الجسمية لدى طلبة منطقة نابلس،       

، %72.34(علـى التـوالي     ) جنين، وقلقيليه، وطـولكرم   (في حين بلغت على مناطق      %) 80.95(
ات األسـرية لـدى طلبـة منطقـة         ، وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذ       %)66.66،  72.94%

، في حـين بلغـت      %)77.77(بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين        إذ  طولكرم    
وكانـت  %) 72.23،  %73.73،  %73.11(على التـوالي    ) جنين، وقلقيليه، ونابلس  (على مناطق   

 قيمة متوسط النسبة    بلغتإذ  أعلى درجة على بعد مفهوم الذات الشخصية  لدى طلبة منطقة نابلس،             
) جنين، وقلقيليه، وطـولكرم   (في حين بلغت على مناطق      %) 73.33(المئوية الستجابات المبحوثين    

وكانت أعلى درجة علـى بعـد مفهـوم الـذات           %) 63.33،  %68.02،  %67.52(على التوالي   
بحـوثين  بلغت قيمة متوسط النسبة المئويـة السـتجابات الم         إذ   األخالقية لدى طلبة منطقة طولكرم    

، %77.34(علـى التـوالي     ) جنين، وقلقيليـه، ونـابلس    (في حين بلغت على مناطق      %) 88.09(
77.48% ،66.66.(%  

  

بلغـت قيمـة     إذ   بينما كانت أعلى درجة على الدرجة الكلية لمفهوم الذات لدى طلبة منطقة نـابلس             
ـ      %) 74.41(متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحوثين       جنـين، و   (اطق  في حين بلغت علـى من

  .%)74.03، %74.15، %72.13(على التوالي ) قلقيليه، و طولكرم
  

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن  8.4
 

هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  
 ؟رالعمر عند اإلصابة بكف البص فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 

  

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهوم 
 : تبين ذلك) 14.4( الجدولالذات ونتائج

 
 الطلبة لمستوى مفهوم الذات لدىالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية : 14.4الجدول 

  العمر عند اإلصابةتبعا لمتغير "  فلسطين–محافظات الشمالية في الفي مدارس المكفوفين المكفوفين 
  
  

= ن(سنوات   7منذ الوالدة حتى 
49( 

  العمر عند اإلصابة بكف                   )8= ن( سنة  13-8من

                                      البصر
 

 % االنحراف المتوسط % االنحرافالمتوسط
 المجاالت
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  Social Self 2.0388 0.29284  67.95  2.0625  0.19226 68.74 االجتماعية   الذات

  Academic self  2.4102 0.43696  80.33  2.1125  0.36425 70.41الذات األكاديمية  

  Body Self  2.1720 0.31674  72.39  2.2321  0.28508 74.40الجسمية   الذات

  Family Self 2.2279 0.36908  74.26  2.0625  0.41726 68.74األسرية  الذات

  Personal Self 2.0286 0.27764  67.61  2.0625  0.26152 68.74 الشخصية   الذات

  Moral Self 2.3222 0.28277  77.40  2.3214  0.40225 77.37 األخالقية  الذات

 71.40 0.25098  2.1423 73.32  0.20616 2.1999الدرجة الكلية لمستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين

  
أصـيبوا بكـف     الطلبة الذين    مستوى مفهوم الذات لدى   أن  ) 14.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      
سنوات كان أعلى من الذين أصيبوا بكف البـصر فـي المرحلـة             7البصر منذ الوالدة وحتى عمر      

وعلـى  ) األخالقية األكاديمية، و الذات األسرية، والذات الذات( سنة على األبعاد 13-8العمرية من
جة الكلية حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات ذوي اإلعاقة الكليـة علـى هـذه                 الدر

، بينما بلغت قيمة متوسط النسبة      %)73.32،  %77.40،  %74.26،  %80.23(األبعاد على التوالي  
على نفس األبعاد    سنة   13-8الذين أصيبوا بكف البصر في المرحلة العمرية من         المئوية الستجابات   

للـذين  مفهوم  الـذات      وكانت درجة    ،% )71.40،  %77.37،  %68.74،  %70.41(التوالي  على  
 سنة أعلى من ذوي اإلعاقة الذين أصيبوا منـذ          13-8أصيبوا بكف البصر في المرحلة العمرية من        

) الذات االجتماعية، والذات الجسمية، والذات الشخـصية    (على األبعاد    سنوات   7الوالدة وحتى عمر    
، %68.74(يمة متوسط النسبة المئوية الستجاباتهم على هذه األبعـاد علـى التـوالي              حيث بلغت ق  

الذين أصيبوا بكف البصر    بينما بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات        %) 77.37،  74.40%
  %).77.40، %72.39، %67.95(على نفس األبعاد على التوالي  سنوات 7منذ الوالدة وحتى 

  
  تعلقة بالسؤال التاسع   النتائج الم9.4

  
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  

 مستوى دخل األسرة؟  فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 

  
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهـوم              

  : تبين ذلك) 15.4(ونتائج الجدول مستوى دخل األسرة  لمتغير الذات تبعا
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في مدارس  الطلبة المكفوفين  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهوم الذات لدى:  أ- 15.4الجدول 
  تبعا لمتغير مستوى دخل األسرة"  فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدد  مستوى الدخل  أبعاد مفهوم الذات

األفراد

المتوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

النسبة 

 المئوية 

  75.92  0.23333 2.2778  9 شيقل1000أقل من 

  67.52  0.23376 2.0258  31  شيقل1500- 1001من 

  66.96  0.32697 2.0091  11  شيقل2000-شيقل1501من 

  59.99  0.32404 1.8000  5  شيقل2500-شيقل2001من 

 االجتماعية  الذات
Social Self  

   

  66.66 2.000000  1   فأكثرلشيق2500

  78.88  0.39370 2.3667  9 شيقل1000أقل من 

  74.94  0.45304 2.2484  31 شيقل1500- 1001من 

  85.14  0.38565 2.5545  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  89.99  0.33166 2.7000  5 شيقل2500-شيقل2001من 

الذات األكاديمية  
Academic 

self   
 

  79.99 2.400000  1  فأكثرلشيق2500

  72.48  0.27458 2.1746  9 شيقل1000أقل من 

  72.34  0.32033 2.1705  31 شيقل1500- 1001من 

  74.02  0.34025 2.2208  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  72.37  0.36978 2.1714  5 شيقل2500-شيقل2001من 

  

الجسمية   الذات
Social Self 

Body  

  71.39 2.142900  1  فأكثرلشيق2500

  75.92  0.23570 2.2778  9 شيقل1000أقل من 

  69.89  0.42552 2.0968  31 شيقل1500- 1001من 

  81.31  0.26112 2.4394  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  75.55  0.27889 2.2667  5 شيقل2500-شيقل2001من 

األسرية  الذات
Family Self  

  66.66 2.000000  1  فأكثرلشيق2500

  71.10  0.22913 2.1333  9 شيقل1000أقل من 

  66.34  0.30261 1.9903  31 شيقل1500- 1001من 

  68.78  0.25406 2.0636  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  67.33  0.21679 2.0200  5 شيقل2500-شيقل2001من 

   الشخصية الذات
Personal Self  

 

  73.33 12.200000فأكثرلشيق2500
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في مدارس  الطلبة المكفوفين  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهوم الذات لدى:  ب- 15.4الجدول 
 تبعا لمتغير مستوى دخل األسرة"  فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعد الذات االجتماعية لـدى       مستوى مفهوم الذات على   أن  ) 15.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      
بلغت قيمـة متوسـط     إذ   كانت األكثر ارتفاعا     شيقل1000أقل من   المكفوفين الذين من مستوى دخل      

-1001من  (في حين بلغت على مستويات الدخل         %) 75.9(النسبة المئوية الستجابات المبحوثين     
علـى  )  فأكثر لشيق2500،  شيقل2500-شيقل2001من  ،  شيقل2000-شيقل1501 من   ،شيقل1500

  %). 66.66، %59.99، %66.96، %67.52(التوالي 
  

مـن  لدى المكفوفين الذين من مستوى دخـل        وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات األكاديمية           
بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين        إذ   األكثر ارتفاعا    شيقل2500-شيقل2001

شـيقل،  1500-1001من   شيقل،  1000أقل من   (يات الدخل   في حين بلغت على مستو    %) 89.99(

عدد  مستوى الدخل  أبعاد مفهوم الذات

األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية 
  

  76.18  0.24744 2.2857  9 شيقل1000أقل من 

  75.88  0.34589 2.2765  31 شيقل1500- 1001من 

  80.08  0.20019 2.4026  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  83.32  0.21429 2.5000  5 شيقل2500-شيقل2001من 

 األخالقية  الذات
Moral Self  

 

  76.16 2.285700  1 شيقب فأكثر2500

  75.08  0.14411 2.2526  9 شيقل1000أقل من 

  71.15  0.22657 2.1347  31 شيقل1500- 1001من 

  76.05  0.20836 2.2817  11 شيقل2000-شيقل1501من 

  74.76  0.17806 2.2430  5 شيقل2500-شيقل2001من 

الدرجة الكلية 

لمستوى مفهوم 

الذات لدى الطلبة 

 المكفوفين

 72.36 2.171400  1  فأكثرلشيق2500
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، %85.99،  %74.94،  %78.88(على التـوالي    ) شيقل فأكثر 2500شيقل،  2000-شيقل1501من  
79.99.(%  

  
لدى المكفـوفين الـذين مـن مـستوى دخـل           وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات الجسمية         

توسط النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين      بلغت قيمة م  إذ  األكثر ارتفاعا   شيقل  2000-شيقل1501
شيقل، مـن   1500-1001من   شيقل،1000أقل من   (في حين بلغت على مستويات الدخل       %) 74(

، %72.37،  %72.34،  %72.48(على التـوالي    ) شيقل فأكثر 2500من  ،  شيقل2500-شيقل2001
71.39.(%  

  
فوفين الذين مـن مـستوى دخـل        لدى المك كما كانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات األسرية            

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين        إذ  األكثر ارتفاعا   شيقل  2000-شيقل1501
شيقل، 1500-1001من   شيقل،  1000أقل من   (في حين بلغت على مستويات الدخل         %) 81.31(

، %69.89،  %75.92(علـى التـوالي     ) شـيقل فـأكثر   2500من  ،  شيقل2500-شيقل2001من  
75.55% ،66.66.(% 

  
مـن  لدى المكفوفين الذين من مـستوى دخـل   وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات الشخصية    

بلغت قيمة متوسط النـسبة المئويـة السـتجابات المبحـوثين           إذ  األكثر ارتفاعا   شيقل فأكثر،   2500
شيقل، 1500-1001من   شيقل،  1000أقل من   (، في حين بلغت على مستويات الدخل        %)73.33(

، %66.34،  %71.10(علـى التـوالي     ) شـيقل 2500-شيقل2001شيقل، من   2000-شيقل1501
68.78% ،67.33.(% 

  
مـن  لدى المكفوفين الذين من مستوى دخـل        وكانت أعلى درجة على بعد مفهوم الذات األخالقية           

لمبحـوثين  بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات ا      إذ   األكثر ارتفاعا    شيقل2500-شيقل2001
شيقل، 2000-شيقل1501 شيقل،  1000أقل من   (، في حين بلغت أعلى مستويات الدخل        %)83.32(

، %80.08،  %75.88،  %76.18(علـى التـوالي     ) شيقل فأكثر 2500شيقل،من  1500-1001من  
76.16.(% 

  
لدى المكفوفين الذين من مـستوى دخـل        بينما كانت أعلى درجة على الدرجة الكلية لمفهوم الذات          

بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات المبحـوثين        إذ  األكثر ارتفاع   شيقل  2000-شيقل1501
 شيقل،  1500-1001من    شيقل،   1000أقل من   (في حين بلغت على مستويات الدخل       %) 76.05(
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، %71.15،  %75.08(علـى التـوالي     ) شـيقل فـأكثر   2500من  ،  شيقل2500- شيقل 2001من  
74.76% ،72.36%  
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   التوصيات 10.2.5

 
  

  
 

  الفصل الخامس

  ائج الدراسة ومناقشتها نت

   المقدمة 1.5

  
مستوى مفهوم الذات لـدى الطلبـة المكفـوفين وعالقتـه      دراسة نتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 هـذه  وأيضاً تفسير  فلسطين–في المحافظات الشمالية  في مدارس المكفوفين بالتحصيل الدراسي

والتعليق على هذه النتـائج مـن وجهـة     النتائج، مناقشة في الباحثة  قامت ولقد ألسئلتها، وفًقا النتائج
 المقترحة وبكتابة التوصيات النتائج مناقشة في التفسيرات هذه بترجمة الباحثة قامت نظرها ومن ثم 

  .الدراسة نتائج ضوء في
  

   مناقشة النتائج 2.5

  

فهوم الـذات  مستوى مما  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه        .  1.2.5

  :؟ فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين  الطلبة المكفوفين لدى

   

  Social Self االجتماعية   مناقشة نتائج مفهوم الذات- أ

  

جـاءت درجـة    ) 19( الفقرةأن  أن الفقرات حسب ترتيبها في االستبانة       ) 1.4(دلت نتائج الجدول    
أحـب المـشاركة فـي      "حيث تطرقت إلى    ) 2.40(ها الحسابي   إذ بلغ متوسط  تقديرها مرتفعة جدا،    

 التي تؤثر على    ممارسة الرياضة من األمور    هذه النتيجة إلى أن   ، وتعزو الباحثة    "األنشطة الرياضية 
الحالة النفسية للكفيف، كما أنها تسهم في زيادة التفاعل االجتماعي ورفع مستوى تقدير الذات ، فقـد     

، وكانـت   )أوجيلفي( مثل الدراسة التي أجراها رائد علم النفس الرياضي          أكدت العديد من الدراسات   
من نتائجها أن الرياضة تسهم في بناء شخصية الطفل وأن الرياضة تعتبر المدخل الـوظيفي لعـالم                 
الطفولة وتؤثر في تشكيل شخصية اإلنسان منذ طفولته وهي تلك الفترة التي يتفق علماء النفس حول                
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كمـا أن   .  لإلنسان في مراحـل نمـوه المتتاليـة        يساسية للبناء النفسي واالجتماع   أهميتها كركيزة أ  
ممارسة األنشطة الرياضية تتيح للطالب الكفيف الفرصة في التعبير عن ذاته  وبناء ثقتـه بنفـسه،                 
وتزيد من إحساسه باالنجاز والتفاعل مع المجتمع واالندماج فيه، وكذلك ممارسة األنشطة الرياضية             

 على القـدرات العقليـة، فقـد أشـارت          اوذلك من خالل تأثيره    قدرة الطالب على التعلم      تزيد من 
 إلى أن الطالب الذين يشاركون في المسابقات الرياضـية بـين المـدارس أقـل          السابقة   الدراسات

 فـي الدراسـة     لالسـتمرار  وأكثر فرصة    ،عرضة لممارسة بعض العادات غير الصحية كالتدخين      
 كما أن األنشطة الرياضية      .والتفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات األكاديمية     ) استكمال الدراسة (

وقـد  . تعمل على تفريغ الضغوطات حيث أن الرياضة تعمل على زيادة تكيفه مع البيئة المحيطة به              
 & ruize,1994: (رويـز و سيـسيال  (اتفقت هذه النتيجة مع النتائج  التي توصلت إليها دراسـة  

Cecilia  (ي توصلت إلى أن ممارسة األنشطة الرياضية واالجتماعية يؤدي إلى رفـع مـستوى   الت
  . تقدير الذات

  
 حيـث تطرقـت   ) 2.35(جاءت درجة تقديرها مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي         ) 18 (أما الفقرة 

، وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى أن الكفيف يعاني         "أبذل كل ما بوسعي حتى أكون قريبا من المدرسين        "
من إعاقة حاسة  مهمة من حواسه، فهو يعوض عن هذه اإلعاقة من خالل التقرب من أناس مهمين                  
مثل فئة المدرسين، ومن خالل مالحظة الباحثة  عند قيامها  بتعبئة المقيـاس الحظـت اسـتخدام                  
أعضاء الهيئة التدريسية أساليب تربوية تشجع الكفيفين وتزيد من قدرتهم على تكـوين مفهـوم ذات            

جابي عن أنفسهم، وبما أن أعضاء الهيئة التدريسية من المكفوفين فهم يتمتعون  بقدرة عالية علـى         اي
التقرب من الطلبة وتلبية حاجاتهم النفسية، وبناء عالقات سليمة مع كافة المكفـوفين تقـوم علـى                 

  .االحترام المتبادل والمحبة والثقة المتبادلة
  

حيث تطرقت  ) 2.21(ها مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي       جاءت درجة تقدير  فقد  ) 22 (أما الفقرة 
الخـصائص النفـسية     إلـى  وتعزو الباحثة سبب ذلك      ،  "تضايقني مشاعر من حولي بالشفقة علي     "

واالجتماعية للمعاقين الذين يميلون إلى إثبات ذواتهم،  وإظهار قدرتهم تعويـضا عـن شـعورهم                
 كغيرهم من األفراد العاديين، فهم يكرهـون التطلـع     بالنقص بسبب اإلعاقة  وأخذ دورهم في الحياة       

إليهم بمنظور الشفقة والعطف ويحبون أن ينظر إليهم كأفراد لديهم طاقات وقدرات ويمكنهم تأديـة               
دورهم والقيام بواجباتهم نحو مجتمعهم كغيرهم من األفراد العاديين، ال بل قد تفوق قدراتهم قدرات               

 أضف إلى ذلـك     .)طه حسين ( ذلك الكاتب واألديب العربي الشهير       األفراد العادين وخير مثال على    
 أنـه إنـسان     علىالمعاق دائما في المجتمعات ينظر إليه       اتجاهات المجتمع السلبية نحو المعاقين ، ف      

 عدمضعيف ال يستطيع أن يصرف أموره وحده وأنه يستحق الشفقة كثيرا لذا يجب على أي إنسان                 
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 هيزيدون النظرة إنما هم     هذهلئك الذين ينظرون إلى المعاق مثل       وسى أ جرح مشاعره بكلمه، ولكن تنا    
يساعده اآلخرين إال بـدافع      هو إال إنسان يستحق الشفقة وال       ما ، بحنانهم الزائد  إشعارهسى و وأهما  

  .الشفقة ال لغرض المساعدة
  

  تطرقـت  حيـث ) 2.11(جاءت درجة تقديرها مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي         ) 43 (أما الفقرة 
إلى أن المجتمع الفلسطيني بدأ     وتعزو الباحثة سبب ذلك     ،  "إعاقتي تحد من قدرتي على التنقل بحرية      "

االهتمام بالمعاق في السنوات العشر األخيرة حيث أن المؤسسات المختلفة التي ترعى المعـاقين ال               
.  يحتاجه الكفيف بالكامـل تمتلك اإلمكانات التي يحتاجها الكفيف، وبالتالي ال تستطيع أن توفر كل ما  

فال زالت الكثير من األدوات والوسائل المساعدة غير متوفرة وليست في متناول الكفيـف كالعـصا                
الذكية، والوسائل اإللكترونية الناطقة  التي تساعد الكفيف على التنقل والحركة، وال زالت العديد من               

ساعد الكفيف على استخدام المرافق العامـة       المؤسسات تنقصها التسهيالت والتعديالت السكنية التي ت      
  .وتسهل الحركة والتنقل للمعاقين

  
حد من حرية التصرف لديه، فهو ال يستطيع ت قيود وحواجزبوجود  بصرياً كما ويشعر الفرد المعاق
فهنالك فعاليات كثيرة تمنعه اإلعاقة من المشاركة فيهـا، والكثيـر مـن     فعل ما يريد ويرغب فيه،

تحجب عنه، فهو ال يستطيع التمتع بحرية الحركة البـسيطة ألن هـذه الحركـة     الخبرات البصرية
 وال يستطيع أن يسيطر على البيئة، وال يستطيع أن يكتسب أنماط السلوك المختلفـة  تتطلب البصر،

مـن   يكتسبها المبصر عن طريق التقليد البصري مثل ارتداء المالبس أو تناول الطعام، ويحرم التي
االبتـسامة،  و النظـرة،     إيماءات الجسم مثـل    المعلومات والمشاعر التي تصل إلينا عادة من خالل       

 فعـل الالمباالة، وال يستطيع أن يسلك في المواقف االجتماعية السلوك المطلـوب كمـا ي  والتجهم،و
  .المبصر الذي يرى كل ما يحيط به

  
 والتعرف االستكشافأهداف  المبصر من مكان إلى آخر، إنما تحملللطفل  فالحركة والتنقل

ألنه حتى ولو جازف في الحركة  والطفل الكفيف يعجز عن مثل هذا،.  من الخبراتواالستزادة
. لطفل المبصر بنفس المجهوديحصله ا  فإن ما يحصله من خبرات أقل بكثير ممااالستكشافبقصد 

مكان بقدر ما تتضمنه من تفكير وربط   من مكان إلىاالنتقالوعلى هذا فالحركة ليست مجرد 
وإذا ما أراد الطفل الكفيف أن ينتقل . يتحرك فيها الطفل  بين األشياء واألماكن المختلفة التيعالقات

الشم يمكنه تمييز الروائح المختلفة فبواسطة حاسة  من مكان إلى مكان، فإنه يتوسل بكل حواسه،
 تساعده ا قدميه، وقد يستخدم عصموطئأثناء سيره ليعرف  التي يمر بها، ويتحسس األرض بقدميه

أمامه، وبواسطة حاسة السمع يستطيع تمييز األصوات ويستخدم التقدير  في انتقاله ليتحسس بها ما
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 اقة وجهدا كبيرين أثناء انتقاله تفوق بكثير ماومعنى هذا أن الكفيف يبذل ط. المسافات الزمني لقياس
  ).com.gamalat.www( يبذله الطفل المبصر

 
 حيث تطرقت) 1.98 (إذ بلغ متوسطها الحسابي  حيث دلت على درجة متوسطة،)27(أما الفقرة 

فل المعاق يشعر بالحرمان بما يتمتع به  ذلك أن الط وتعزو الباحثة "أغار من إخوتي المبصرين"
بنية سليمة، ويعمل األهل على زيادة وتنمية هذه الغيرة إذا لم يعرفوا كيفية التعامل مع  أخوته من

وأيضاً هناك بعض الكفيفين الذين يعانون من سوء التكيف مع إعاقتهم نتيجة لقلة . الطفل الكفيف
جابي لذواتهم من خالل تجاوز إعاقتهم والتكيف مع البرامج التي تساعدهم على تكوين مفهوم إي

  .اآلخرين
  

أشعر "وتطرقت  ) 1.96(حيث دلت على درجة متوسطة، إذ بلغ متوسطها الحسابي          ) 15(أما الفقرة   
، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن خوف الطفل في هـذه           "عندما يذكر اسمي المدرس في الصف      بالخوف

 بعد تعوده على التعامل مع المدرسـين، ولعـل ذلـك            المرحلة هو خوف عادي وسرعان ما يزول      
وهـذا  . الخوف يعود إلى ابتعاد الطفل عن أسرته وخاصة أمه وانتقاله إلى العيش في مدرسة إيوائية     

  .الخوف هو خوف عادي يمكن السيطرة عليه والتخلص منه تدريجياً
  

أشـعر  "وتطرقت  ) 1.95(حيث دلت على درجة متوسطة، إذ بلغ متوسطها الحسابي          ) 25(والفقرة  
وتعزو الباحثة ذلك إلـى طبيعـة التنـشئة االجتماعيـة           " بالخجل عند تناولي الطعام مع المبصرين     

 ال يشعر بأنه مختلـف      واألسلوب الذي تستخدمه األسرة في تدريب الكفيف على تناول طعامه بحيث          
أدى ذلـك إلـى خجـل    ، أما إذا تم التعامل مع الكفيف بأنه مختلف عن األسوياء عنهم بسبب عجزه 

الكفيف عند تناوله الطعام مع المبصرين خاصة أنه قد يسقط بعض الطعام من فـم الكفيـف أو أي                   
  .حركات تصدر عن الكفيف بدون قصد عند تناوله للطعام

  
 أشعر  "وتطرقت  ) 1.88(حيث دلت على درجة متوسطة، إذ بلغ متوسطها الحسابي          ) 39(والفقرة  

زو الباحثة ذلك إلى أن الطفل الكفيف قد يشعر بالظلم إذا ما تم مقارنته              وتع"  أنني ظلمت في حياتي   
مع باقي أقرانه من المبصرين ويعود ذلك إلى جهل األسرة في التعامل مع الكفيف وكـذلك سـوء                  

  .استخدام المفاهيم من قبل الطالب المبصرين في تعاملهم مع المكفوفين
  

) 1.72(إذ بلغ متوسطها الحسابي على التوالي  ،خفضةمن اتجاهاتدلت على   حيث )40( الفقرةأما 
ذلك إلى طبيعة االهتمام الذي  وتعزو الباحثة. "أهرب من المواقف االجتماعية الصعبة" حيث تطرقت
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يوليه الوالدين للكفيف بحيث تتاح له الفرصة في مواجهة المواقف التي يتعرض لها وعندما يشعر 
ق ذلك على إخوته وعلى اآلخرين المحيطين به الذين يقدمون له بأن والديه يقدمان له الدعم وينطب

المساندة االجتماعية، وإذا لم يتلقى الكفيف هذا النوع من المساندة االجتماعية سيمنعه ذلك من 
ومن المعروف أن كثيرة تمنعه اإلعاقة من المشاركة فيها،  اجتماعية  فعالياتالمشاركة في

البصرية ولذلك يفضلون الجلوس في البيت بدل من المشاركة  لخبراتمن االمكفوفين تنقصهم الكثير 
 مما يؤدي إلى عزلهم ، الذي يعانون منهكف البصركنتيجة ألثر  لكونهم يعيشون في عالم محدود

اإلعاقة البصرية تؤثر على نشاطات الفرد،   أنالكثيرونكما أكد . البيئة جزئياً عن موضوعية
حيث تتجلى لديهم صعوبات ومشكالت أكثر في العالقات  فوفين كلياً،وبشكل خاص على األفراد المك

نهم المبصرين، ولديهم مناسبات افهم معزولون من قبل أقر  ويعانون من الوحدة مع األصدقاء،
أما الدرجة الكلية لفقرات مفهوم . الشخصية، ويعتمدون على أبائهم وفرص أقل لتطوير مهاراتهم
ثة وتعزو الباح) 2.04( حيث بلغ متوسطها الحسابي ة متوسطدرجةى الذات االجتماعية  حصلت عل

مرهونة بمواقف   وتكوين اتجاهات ايجابية نحو المجتمع ونحو ذاتهالتفاعلقدرة الكفيف على  أن
 عند الكفيف تنشأ التفاعل االجتماعياآلخرين واتجاهات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، فمشكلة 

  .تؤدي إلى االنعزالية بطريقة مختلفة فمواقف الرفضنتيجة معاملة المجتمع له 
  
  :Academic self مناقشة نتائج مجال مفهوم الذات األكاديمية  -ب
  

، 38،  1،  49،  13( الفقـرات أن الفقرات حسب ترتيبها في االستبانة أن        ) 2.4(دلت نتائج الجدول    
 ،2.47 ،2.49 ،2.54،  2.65(إذ بلغ متوسطها الحـسابي      جاءت درجة تقديرها مرتفعة جدا،      ) 6

أشعر بالقوة عنـدما    ،   أشعر بالرضا عند مشاركتي في األنشطة المدرسية       حيث تطرقت إلى  ) 2.40
أشعر بالراحـة فـي     ،  ابذل جهدي النجاز مهامي المدرسية    ،  أحصل على عالمات مرتفعة بالصف    

  .المدرسة، أشعر بأن المدرسين يهتمون بي
  

دي يتطور سلوكه نتيجة االهتمام والثناء والتعزيز والمكافئة مـن           أن الفرد العا    ذلك إلى  تعزو الباحثة 
قبل اآلخرين وكذلك الفرد المعاق يهتم بما ذكر بشكل مضاعف حيـث أن االهتمـام بـه ودمجـه                   
باألنشطة المدرسية واالهتمام به من قبل المدرسين كل ذلك يعمل على رفع المعنويات وزيادة الثقـة            

 االجتماعيـة  واالنفعاليةردود الفعل الكثير من الدراسات توضح أن   أنبالنفس بشكل ملحوظ،  حيث    
عندما يخضعون للتعليم في المدرسـة،      لألطفال المعوقين بصريا تشبه ردود فعل األطفال اآلخرين         

فالطالب الكفيف يفرح ويتأثر بالجو المدرسي المحيط به مما يدفعه للتعلم وانجاز مهامـه الدراسـية                
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ر بالرضا عندما يحصل على عالمات مرتفعة، أو ينهـي واجبـه الدراسـي              ويشع. قدر استطاعته 
   .بنجاح، ويزداد شعوره بالرضا عندما يالقي العناية واالهتمام من قبل الهيئة التدريسية في المدرسة

  
إذ بلغ متوسـطها الحـسابي علـى         ،درجة مرتفعة دلت على   حيث  ) 8،  29،  2،  32(أما الفقرات   

 ،أحب االختبارات ألنها تظهر قـدراتي     حيث تطرقت إلى    )  2.23،  2.23،  3.25،  2.33(التوالي  
أشعر بالخجل من مدرسي عند حـصولي علـى عالمـة متدنيـة فـي               . أشعر أنني طالب مجتهد   

  .أنا راٍض عن أدائي لواجباتي المدرسية. االختبارات
  

لتأهيـل هـو مواءمـة       ذلك إلى أن أهم الركائز التي تقوم عليها االتجاهات الحديثة ل           وتعزو الباحثة 
المجتمع لتقبل اإلعاقة كواقع وذلك من خالل النشاطات الموجهة نحو تحسين الـوعي االجتمـاعي               

بما يتـضمن نظامهـا التعليمـي مـن         . ودمج المعاقين في كافة مؤسسات الوطن وخاصة المدرسة       
ث للحـصول   اختبارات يستطيع من خاللها اإلنسان التعرف على ذاته وإظهار قدراته والسعي الحثي           

على أعلى النتائج من أجل كسب رضا األهل والمعلمين والبعد عن اإلخفاقات التي قد تـسبب لـه                  
  .اإلحراج  مع المحيطين به

  
 حيث تطرقت ) 2.09(إذ بلغ متوسطها الحسابي      ،متوسطة اتجاهاتدلت على    حيث   )28(أما الفقرة   

ك إلى الفروق الفردية التـي توجـد بـين           وتعزو الباحثة ذل   ."أنا أكثر تفوقاً من زمالئي في الصف      "
األفراد وأيضاً يوجد بعض المكفوفين الذين يتمتعون بذكاء كبير جدا حيث يتم تعويض اإلعاقة مـن                
خالل تقوية التركيز واالنتباه وهذا يعمل على زيادة تحصيلهم العلمي مما يؤهلهم إلى التفوق علـى                

  .المدرسةالطالب المبصرين إذا لقي االهتمام من األهل و
  

 حيث بلـغ متوسـطها      مرتفعة درجةأما الدرجة الكلية لفقرات مفهوم الذات األكاديمية حصلت على          
ثة ذلك إلى الجهود التي تبذل في كال القطاعين الحكـومي واألهلـي             وتعزو الباح ) 2.37(الحسابي  

 التي تبذلها   بتأهيل المعاقين بصريا من خالل برامج خاصة تقدم في تلك المؤسسات، وخاصة الجهود            
وزارة التربية والتعليم من أجل جعل التعليم متاحا للجميع وخاصة المكفوفين وتوفيرها للمقـررات              

    .الدراسية بطريقة بريل
  

على ارتفاع مفهوم الذات األكاديميـة      ) 1998(ودراسة نوفل   ) 2003(وقد اتفقت مع دراسة رزق      
بل مؤسسات التأهيـل واألسـرة علـى الجانـب          وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى االهتمام البالغ من ق        

  .    األكاديمي باإلضافة  إلى رغبة الكفيف بالتعلم لتعويض ما فقده من حواس مهمة مثل حاسة البصر
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أكـره  "إلى  حيث تطرقت   ) 2.04(جاءت بتقدير مرتفع، إذ بلغ متوسطها الحسابي        ) 10 (ةأما الفقر 
 كثير من المكفوفين يهتم بشكله الخارجي وهـو         " وضع النظارات السوداء على عيني عند الخروج      

كثير األسئلة عن مالمحه وصفاتها، وغالبا ما يتم اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بعيونهم بأنها جميلـة                
 كثيرا من الناس التعـرف      تمكن كفيف مما    بأنه النظارات السوداء التي توحي      سلعدم لب مما يدفعهم   

  . بعدم الرضا شعورمعليهم عن بعد مما يولد لديه
  

حيث تطرقت إلـى    ) 2.00(، حيث بلغ متوسطها الحسابي      هفقد جاء تقديرها مرتفع   ) 11(أما الفقرة   
وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة المعاملة التـي يتلقاهـا          " دراتي البدنية أقل من زمالئي في المدرسة      ق"

ر بأنه أضعف   وشع ذلك لل  سيؤدي به  هه وإرشاد هاإلفراط في توجي  ب الكفيف ممن حوله فإن كانت تتسم     
  .باإلعاقةالخوف الزائد ينمي الشعور ف ، من اآلخرين في القدرات البدنية وأقل قيمة منهم

  
 حيـث تطرقـت إلـى     ) 21.16(إذ بلغ متوسطها الحسابي     درجة مرتفعة،    ب جاءت) 44(أما الفقرة   

 ."يؤلمني رأسي من التفكير بوضعي"
   

 نتيجة التفكير والتركيز العقلي الذي يعوضـه عـن        هو  داع   الشعور بالص  وتعزو الباحثة ذلك إلى أن    
  .التركيز بحاسة البصر مما يسبب عنده الصداع المستمر

  
 حيث بلـغ متوسـطها      مرتفعة درجةحصلت على   الجسمية  أما الدرجة الكلية لفقرات مفهوم الذات       

لبرامج التعليمية  ثة سبب ذلك إلى دور مؤسسات الرعاية واإليواء وا         وتعزو الباح  ،)2.18(الحسابي  
 الجسمية؛ ليستطيع ممارسة حياتـه      هوالتأهيلية، التي ساعدت بشكل كبير من تطوير قدراته وإمكانات        

  .اليومية باالعتماد على ذاته ودون مساعدة اآلخرين
  
  Family Selfاألسرية   مناقشة نتائج مفهوم الذات-د

  

جـاءت درجـة    ) 21( الفقرةأن  ستبانة  أن الفقرات حسب ترتيبها في اال     ) 4.4(دلت نتائج الجدول    
أنـا راض عـن عالقتـي        :حيث تطرقت ) 2.60(إذ بلغ متوسطها الحسابي     تقديرها مرتفعة جدا،    

  .بوالدي
  

 معرفتهـا   - بالذات الوالدين الحتكاكهم المباشر بالكفيف     - سبب ذلك إلى تفهم األسرة       وتعزو الباحثة 
من خالل البرامج المختلفة التي تبثها المؤسسات       باحتياجات الكفيف، والطرق الصحيحة للتعامل معه       
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الراعية للمكفوفين ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة أو من خالل إخضاع الوالدين لدورات تأهيلية              
  .باستمرار من قبل المؤسسات المتخصصة برعاية الكفيف

  
 ،2.39(ابي  إذ بلـغ متوسـطها الحـس      جاءت درجة تقديرها مرتفعة،     ) 35،  31،  12(أما الفقرات   

أسرتي تساعدني للتغلب على المعيقات المدرسية التي تواجهني، أشعر         حيث تطرقت   ) 2.28،  2.28
 العـاطفي   الـدعم ذلك إلـى وتعزو الباحثة . بأن والدي فخوران بي، أساعد أمي في ترتيب غرفتي

جه الكفيف داخل   بائهم في التغلب على المعيقات التي توا      آوالمادي الذي يتلقاه المعاق بصريا من قبل        
 أن الجهد الذي يبذل مـن  مما يولد قناعات لديهم، شخصيتهم المدرسة مما يؤثر بشكل إيجابي على

 ،مقبل اآلباء في توفير كل ما يلزم الكفيف من إحتياجات هو دليل محبة وفخر من قبل اآلباء اتجاهه                 
  .يدا من المحبة واالهتماممما يدفع الكفيف ببذل كل جهد ممكن من اجل مساعدة الوالدين ليكسب مز

  
 حيث تطرقـت  ) 1.93(إذ بلغ متوسطها الحسابي       متوسطة، درجةدلت على   حيث   )20(أما الفقرة   

  إتباع الوالدين ألساليب تنشئة غيـر سـوية  ذلك إلى أنوتعزو الباحثة " أعتمد كثيراً على من حولي    "
في حرمان الفرد الكفيف من الكثير      م  من خالل العاطفة الزائدة والشفقة والدالل الزائد، كل ذلك يساه         

 مما يدفع الكفيف باالعتمـاد  وتوازنه النفسي، من المهارات األساسية التي تعمل على سرعة توافقه
  .على من حوله بدل من االعتماد على نفسه

  
 طلبوطلب مساعدة الوالدين في عمل أشياء يستطيع القيام بها بنفسه، ويتضح ذلك من خالل 

االبتعاد عنهم  الرغبة بالتواجد إلى جوار المقربين وعدمواً من األفراد المحيطين به، المساعدة دائم
 السبب أحياناً ناجم عن الحماية الزائدة، فهي تحد من قدرة الكفيف على عليهم وقد يكون ألنه معتمد

خروج من بال مواجهة الكثير من المواقف وتشجع االتكالية بدالً من االستقاللية، وحين يرغب الكفيف
بنظرة المجتمع له بأنه عاجز عالمه الضيق واالندماج في عالم المبصرين، يصطدم مرة أخرى 

  .فيفضل طلب المساعدة بدال من سماع كلمات الشفقة عليه
  

 حيث تطرقـت  ) 1.75(إذ بلغ متوسطها الحسابي      ،منخفضة درجةدلت على   حيث   )41(أما الفقرة   
ثة ذلك إلى أن الخوف الشديد عند بعض اآلباء على ولـدهم             وتعزو الباح  ."أكره خوف والدي علي   "

  .على القيام بها باألعمال التي أصبح قادراً الكفيف يقودهم إلى عدم السماح له بالقيام 
 حيث بلـغ متوسـطها      مرتفعة  درجةحصلت على   األسرية  ما الدرجة الكلية لفقرات مفهوم الذات       أ

 تنشئة الفـرد    الدور الهام والرئيس في عملية     لهملوالدين  ثة ذلك بأن ل   وتعزو الباح ) 2.20(الحسابي  
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 للتغلب على المعوقات والصعاب التي تواجه، حيث يخضع الوالدين لدورات تدريبية وتثقيفية             الكفيف
  .  في كيفية التعامل مع الكفيف حيث يربى الكفيف على تقبل إعاقته ليحيى حياة متفائلة وايجابية

  
   Personal Self الشخصية    الذاتمناقشة نتائج مفهوم – ـه

     

جـاءت درجـة    ) 7( الفقـرة أن الفقرات حسب ترتيبها في االستبانة أن        ) 5.4(دلت نتائج الجدول    
    ."أنا راض عن نفسي"حيث تطرقت ) 2.28(إذ بلغ متوسطها الحسابي تقديرها مرتفعة، 

  
فسه ناتج عن التأهيل المستمر من      وتعزو الباحثة أن قدرة الكفيف على تكوين اتجاهات ايجابية نحو ن          

 دور األسرة االيجابي التي تسعى لتوفير كل ما يحتـاج          قبل المؤسسات التأهيلية المتخصصة وكذلك    
       .له الكفيف وخاصة الدعم المعنوي

  
أحني "وتطرقت  ) 2.07(جاءت بدرجة تقديرها متوسط، إذ بلغ متوسطها الحسابي         ) 45(أما الفقرة   

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن بعض الكفيفـين يـرون أن انحنـاء             " ا أريد التركيز  رأسي لألسفل عندم  
  . الرأس لألسفل يساعدهم على تصور ما يفكرون بهم وال تتشتت أفكارهم

  
أفـرك  "وتطرقت  ) 2.05(جاءت بدرجة تقديرها متوسط، إذ بلغ متوسطها الحسابي         ) 14(والفقرة  

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الكفيف يعتبر الـسبب         " عيني عندما افشل في إنجاز ما هو مطلوب مني        
الرئيس في فشله في انجاز ما هو مطلوب منه يعود إلى إعاقة الكف بعينيه، فيكون فـرك العينـين                   

  .كحركة رمزية تدل على أن الفشل ناتج من الكف في العينين
  

يـشك  "وتطرقـت   ) 2.02( جاءت بدرجة تقديرها متوسط، إذ بلغ متوسطها الحسابي          )30(والفقرة  
وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة المعاملة التي يتلقاها من زمالئه وتتـسم            " زمالئي في قدراتي العقلية   

  .بالسخرية
  

 "وتطرقـت   ) 1.96( جاءت بدرجة تقديرها متوسط، إذ بلغ متوسطها الحـسابي           )34(بينما الفقرة   
سه باآلخرين من زمالءه من نـواح       فالكفيف قد يقارن نف   "  أشعر بأنني أفضل حاالً من باقي زمالئي      

، وقد يرى أن بعض زمالئه يعانون من عـدة          اإليوائيةمتعددة خاصة انه يعيش معهم في المدرسة        
  .مشاكل غير كف البصر
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ال "وتطرقـت   ) 1.93( جاءت بدرجة تقديرها متوسط، إذ بلغ متوسطها الحـسابي           )26(أما الفقرة   
حثة ذلك إلى أثر التنشئة الدينية التي يتلقاها الكفيـف فـي            وتعزو البا  . أتقبل عيوبي التي خلقت بها    

فالنتيجة هذه تدلل على أن التنشئة الدينية التي تلقاها الكفيف لم تكـن تركـز               البيئة التي يعيش فيها،     
  .  بالقضاء والقدر اإليمانعلى 

  
أنا قـادر   "وتطرقت  ) 1.88 (إذ بلغ متوسطها الحسابي   ،  متوسطةجاءت درجة تقديرها    ) 9(والفقرة  

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن  قدرة الكفيف على ضبط مشاعره تتأرجح بتغيـر              " إخفاء مشاعري على  
  .المواقف االجتماعية التي يمر بها

أشـعر  "وتطرقت  ) 1.86 (إذ بلغ متوسطها الحسابي   ،  متوسطةجاءت درجة تقديرها    ) 42(والفقرة  
 الكفيف قد تتاح له حرية اتخاذ قراراته إذا كان          وتعزو الباحثة ذلك إلى أن    " أنني مستقل في قراراتي   

هناك ثقة من األهل والمدرسة  في قدراته ولكن غالبا ما تكون أيضا هذه الثقة مقيدة ومراقبة مـن                   
قبل األهل واآلخرين المهمين في حياة الكفيف مما يدفعهم إلى التدخل في القرارات التي تصدر عن                

  .الكفيف
  

ت مفهوم الذات الشخصية حصلت على درجة متوسطة حيث بلغ متوسـطها            أما الدرجة الكلية لفقرا   
ذلك إلى جانب الضعف الذي يشعر به الكفيف أو نظرة اآلخرين           وتعزو الباحثة   . ) 2.03(الحسابي  

له، وهنا ترى الباحثة أن كل بعد من إبعاد الذات يؤثر على الفرد الكفيف ولكن بنسب مختلفة حسب                  
  .القاته االجتماعية ومدى إشباعه لحاجاته سواء كانت األساسية أو الثانويةحالة الكفيف العضوية وع

  
  Moral Self األخالقية   مناقشة نتائج مفهوم الذات-و

  

، 47،  4،  36،  5( الفقـرات أن الفقرات حسب ترتيبها في االسـتبانة أن         ) 6.4(دلت نتائج الجدول    
 ،2.54،  2.58،  2.60 ،2.67(الحسابي  إذ بلغ متوسطها    جاءت درجة تقديرها مرتفعة جدا،      ) 48

أنا أمين، أتمنى لو أستطيع اإلبصار كباقي الناس، أنا مهذب، أنا راض عـن              حيث تطرقت   ) 2.54
  .عالقتي باهللا، أحب مساعدة الضعفاء

  
انه يزداد الوازع الديني عند الكفيف ويستشعر عظمة الخالق عز وجل في نفسه، مما              وتعزو الباحثة   

كه حيث يتمتع بصفات مثل الصدق، واألمانة، ومساعدة اآلخـرين، واألدب مـع             قد يؤثر على سلو   
اآلخرين، كما أنه يكثر من الدعاء واالبتهال إلى اهللا من أن يزيل هذه المصيبة عنه، أمـا بالنـسبة                   

  .لتمنيات الكفيف بان يصبح مبصرا يعود ذلك إلى إيمانه القوي باهللا وبقدرته على شفائه
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حيـث تطرقـت    ) 2.11(إذ بلغ متوسطها الحسابي      ،مرتفعةحيث دلت على درجة      )37(أما الفقرة   

 بالحرمان بما يتمتع به أخوته من        وتعزو الباحثة ذلك إلى شعور الكفيف      ."أشعر بالغيرة من إخوتي   "
  .الكفيفبنية سليمة، ويعمل األهل على زيادة وتنمية هذه الغيرة إذا لم يعرفوا كيفية التعامل مع 

  
) 1.82،  1.93(إذ بلغ متوسطها الحـسابي      ،  متوسطةجاءت درجة تقديرها    ) 50،  46(ات  أما الفقر 

  .ضعف منيأ بأنهمشعر أأضرب زمالئي بالمدرسة حينما ، هرب من الواقع بالنومأحيث تطرقت 
  

 ذلك إلى استخدام الكفيف للسلوك التعويضي وهو النوم الذي يسمح له بالهروب من              وتعزو الباحثة   
هو اإلحباط بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها الكفيف، وبالنسبة لضرب زمالئـه             واقع أليم، و  

وهذا يدل على كثرة الـضغوطات      . األضعف منه فهذا أيضا سلوك تعويضي لما يشعر به من نقص          
  .عندهم مما يتولد عنه سلوكيات سلبية مثل االعتداء على اآلخرين

  
 حصلت على درجة  متوسطة  حيث بلغ متوسطها          خالقيةاألأما الدرجة الكلية لفقرات مفهوم الذات       

 ذلك إلى تأثر المكفوفين بنظرة المجتمع نحوهم وإذا كانـت هـذه              وتعزو الباحثة  ،)2.32(الحسابي  
النظرة يعتريها نظرات الدونية، فإن ذلك قد يؤدي بهم إلى االنحراف عن المعايير األخالقية والقيمة               

المكفوفين إلى النضج  تزداد مع األيام ويصبحون أكثر تمسكا          هات   اتجا الفاضلة في المجتمع، ولكن   
باهللا تعإلى ألنه وحده القادر على شفائهم من المرض الذي ألم بهم، وكذلك تعلم المعايير االجتماعية                

  .وااللتزام بها ويعمل ذلك على تقبلهم بشكل أكثر من قبل اآلخرين
  
  يتها مناقشة ترتيب المجاالت تبعا ألهم-و

فـي مـدارس    مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين      أن ترتيب مجاالت    ) 7.4(ظهرت نتائج الجدول    أ
 على  مستوى مفهوم الذات كانت بدرجة مرتفعة      حسب   " فلسطين –في المحافظات الشمالية    المكفوفين  
  .الذات الجسمية، والذات األسرية، ولذات األخالقية، والذات األكاديميةا: النحو التالي

  
ذلك إلـى أن أكثـر الفـرص        صول الذات األكاديمية في المرتبة األولى فتفسر الباحثة سبب          أما ح 

المتاحة أمام المعاقين هي في المجال األكاديمي، خاصة وأن اإلطار النظري والدراسات السابقة قـد               
قـة  أثبتت أن المعاقين من فئة اإلعاقة البصرية يتمتعون بدرجة ذكاء أكثر من غيرهم من فئات اإلعا  

األخرى، إضافة إلى توفر البرامج المتخصصة  في مديريات التربية والتعليم التي تهـتم بالمعـاقين              
وقد الحظت الباحثة توفر العديد     .واحتياجاتهم المختلفة، والعمل على تقبلهم وزيادة تحصيلهم الدراسي       
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لمدارس التي طبقت   من الوسائل والوسائط المساعدة التي تنمي التفكير وترفع مستوى التحصيل في ا           
  .فيها الدراسة كالوسائل السمعية وطابعة برايل وغيرها من األدوات

  
أما حصول الذات األخالقية على المرتبة الثانية، وتعزو الباحثة سبب ذلـك إلـى اهتمـام الكفيـف         

  .   باألنظمة والقوانين المجتمعية حيث يهتم بأن يكون مقبوال من قبل اآلخرين
  

ألسرية على المرتبة الثالثة، تعزو الباحثة أن كثير من األسر تخـضع لـدورات              أما حصول الذات ا   
  .تأهيلية في كيفية التعامل مع الكفيف

أما حصول الذات الجسدية على المرتبة الرابعة فتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام الكفيف بجـسده مـن                 
  .باب التعويض عن ما فقده من حاسة البصر

  
ية على درجة متوسطة فتعزو الباحثة ذلك إلى أن الكفيف يميـل لعـدم               أما حصول الذات االجتماع   

  . بناء عالقات اجتماعية جديدة وأنه يتمركز حول ذاته خوفا من اإلحراج
  

أما حصول الذات الشخصية على درجة متوسطة فتعزو الباحثة ذلك لقدرة الكفيف على التكيف مـع                
التكيف أقل مـن الـشخص      على أن قدرته على     جوانب شخصيته المختلفة وبشكل عادي، وهذا يدل        

  .المبصر
  

أما الدرجة الكلية فقد حصلت على درجة مرتفعة وهذا يدل أن هناك اهتمام في الكفيف من المؤسسة                 
األولى وهي األسرة، ومن المجتمع، والمؤسسات المتواجدة فيه والتي ترعى الكفيـف مـن جميـع                

المعنوي والمـساندة أو تـوفير كافـة مـا يحتاجـه                 جوانب نموه سواء كان من خالل تقديم الدعم         
من تأهيل للبيئة التي يعيش فيها، وأيضا من خالل وسائل اإلعالم التي تعمل على التوعيـة                : الكفيف

المستمرة ألهالي الكفيف وآلية  التعامل معهم وإيجاد  بيئة وأجواء تكيفية فيما بينهم وبين اآلخـرين                 
  .مكانوتلبية احتياجاتهم قدر اإل

  
ودراسة الـشكعة   ) 2007(وقرقز  ) 2008(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من أبو عياش           

  ودراسـة درابـي   ) ruize & Cecilia,1994(ودراسـة  ) Blake, 2002(ودراسـة  ) 1999(
  ).1998(أبو طالب  ودراسة ،)1988(نوفل ودراسة ، )2001(فني ،ودراسة )1994(

ع وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى االهتمام  من قبل اآلباء ومديريات التربية             على أن مفهوم الذات مرتف    
تعـزو الباحثـة    والتعليم بضرورة أن يكون مفهوم الذات مرتفعاً ألهمية التعليم لدى الطلبة، وكذلك             
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ارتفاع درجات مفهوم الذات لدى الطلبة إلى عدة أسباب من أهمها أن بناء الذات يخضع للمعـايير                 
. فالفرد يؤثر في اآلخرين ويتأثر بهم، وبمقدار هذا التأثر ونوعه تتشكل ذاتـه            .  المجتمع السائدة في 

التفاعـل  كما أن مفهوم الذات يعتمد في تكوينه لدى الطفل على استجابات الوالدين وتقييمهم لـه، ف               
 الذات،  ، والعالقات االجتماعية الناضجة تعزز الفكرة السليمة عن        من قبل الوالدين   االجتماعي السليم 

وأن مفهوم الذات الموجب يعزز بنجاح التفاعل االجتماعي، ويزيد من نجاح العالقات االجتماعيـة              
 االجتمـاعي دورا هامـا       من خالل عملية التنـشئة والتطبيـع       الطفل بدوره، وتلعب خبرات تربية   

تبادلـة  تكوين شخصيته، من خالل عالقاتـه الم       يبدأ في     و ، عن نفسه  ة الكفيف  فكر فتتشكل وخطيرا
 فعندما تكون تلك االستجابات أو التقييمات ايجابية وكـان تفـاعلهم مـع               معه موتفاعله الوالدين مع

الكفيف ايجابيا، فالكفيف سيطور درجة عالية من مفهوم الذات لديه ويبرز أيضا هنا عامل الخبرات               
ها يرى الطفل نفـسه     األسرية الذي يلعب دوراً رئيساً في تشكيل مفهوم الذات لدى الطفل، ومن خالل            

وتكون ذات الفرد إيجابية، في حالة ما إذا تلقى قدراً كافيـاً مـن              . ويدركها بناء على تلك الخبرات    
العناية والتوجيه والتشجيع والمحبة من والديه بشكل خاص، فمعظم الطلبة المكفوفين الذين أجريـت              

 مـدركين   اصائص وقدرات، وكانو   على علم ومعرفة واقعية بما هم عليه من خ         اعليهم الدراسة كانو  
أن لمفهوم الذات دور رئيس ومهم في شخصياتهم وحياتهم االجتماعية وتجاربهم، وكل ذلك يـؤثر               
على أدائهم االجتماعي والتعليمي وسلوكهم وتوقعاتهم، ومن هنا يتبلور مفهوم الذات االيجابي للفـرد              

ل مالحظات الباحثة دور المدرسة في      ويكون له وجهة نظر ايجابية في الحياة، وبرز أيضا من خال          
المساهمة في ارتفاع مفهوم الذات للمكفوفين فهي المؤسسة االجتماعية التي تتقبل الطفل بكل حسناته              

بين الطالب ومدرسيهم والمرشـدين فـي كـال     الموجه السوي الطبيعي وسيئاته فمن خالل التفاعل
 إعطاء في والطلبة المدرسين بين العالقة  قوةالمدرستين التي طبقت عليهما الدراسة الحظت الباحثة

  .آرائهم، وبناء المفهوم االيجابي عن ذواتهم عن للتعبير الفرصة
  

 Roy 2002: (روي ومكـاي ودراسـة  ) 1990(حـسن   واختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسـة 

&Mackay, ( ودراسة)2003Konarska, (دراسة حنون ، و)1990(، ودراسة حسن )2001( ،
) 2003(، ودراسة كورنارسـكا     )2002(، ودراسة وروبي ومككاوي     )2003(اسة عبد العلي    و در 

أن مفهوم الذات جاء بدرجة متوسطة أو ضعيفة وتعزو الباحثة سبب ذلك الختالف العينـة حيـث                 
شملت مرحلة عمرية متقدمه وهم طالب المرحلة الجامعية  وما بعدها مما يدل أن الطالب في هـذه    

  . لورت شخصياتهم وأصبحوا قليلو التأثر بما حولهمالمرحلة قد تب
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 2.2.5
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 بين مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين والتحصيل الدراسي فـي            ارتباطيههل توجد عالقة    
   فلسطين من وجهة نظر الطلبة؟–مدارس المكفوفين في المحافظات الشمالية  

  
 معامل ارتباط ضعيف وموجب بين معدل التحصيل للطلبـة          وجود من خالل نتائج الدراسة      ويتضح

المكفوفين ومقياس مفهوم الذات، وتعزو الباحثة سبب ذلك أن مفهوم الذات ليس له تأثير قوي على                
 تحصيل الطلبة المكفوفين وذلك ألن الطلبة المكفوفين تُلبى جميع احتياجاتهم التعليمية واحتياجـاتهم            

المختلفة من خالل مؤسسات ترعاهم وتقدم لهم الخدمات المناسبة، كما أنـه توجـد عنـد الكفيـف                  
مجموعة من االهتمامات المتشعبة التي يعتبرها من وجهة نظره أهـم مـن التحـصيل الدراسـي،                     

أو . كيفية التأقلم مع أسرته أو طالب صفه، أو التدرب على قضاء حاجاته والتزاماته اليومية             :  مثل
بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين، أو أن يكونوا مقبولين عند غيرهم وكل هذا يكون على حـساب       

  .التحصيل الدراسي
  

، )1990(وهـوج وآخـرون     ) 2001(، فني   )2008(وقد توافقت مع دراسات كل من أبو عياش         
، هاوس  )1988(، جابر عبد الحميد     )1992(، الديب   )2002(، عبد الحليم وآخرون     )2006(التلي  

، مـاري   )2001(، وسكوت وبيلين    )1964(، بايرز وهاريس    )1981(، مارياما وزمالئه    )1999(
، )1993(، وجـارزايلي وآخـرون      )1995(، كـويلتز    )1988(، جابرعبد الحميد    )1999(درابو  

وبـاريز  )  1978(، روجـرز وزمالئـه      )1982(، هانس وفوردوهاتي    )1986(بوتيوم وزمالئه   
  .على وجود ارتباط بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي). 1964(وهاريس 

  
وتفسر الباحثة ذلك بأن معامل االرتباط جاء ضعيفاً لوجود عوامل أخرى عندما تتداخل مع بعـضها        
البعض تؤدي إلى وجود هذه النتيجة، ولعّل أبرز األسباب لوجود االرتباط الـضعيف هنـا وجـود                 

لك طبيعة الظروف النفسية للكفيف التي لها دور فـي          متغيرات غير مضبوطة وغير معروفه، وكذ     
جوانب حياته األخرى مثل الجانب االجتماعي، والجانب األكاديمي حيـث أن هنـاك عالقـة بـين                 

  .الظروف النفسية واالجتماعية ودور المدرسة في التحصيل عند الطلبة
  

ارتباط بين مفهوم   ال يوجد   ) : 2003(، كورنارسكا   )2008(وتعارضت مع دراسة كل من بركات       
الذات والتحصيل الدراسي، وتعزو الباحثة سبب ذلك إلختالف العينة بين الدراسات التي تم عرضها              

  .والدراسة الحالية وكذلك اختالف البيئة االجتماعية التي تمت فيها التجربة
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.  3.2.5
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الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي            هل هناك اختالف في مستوى مفهوم       

  الجنس؟ فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 
  
النسب المئوية ومستوى مفهـوم     و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من

  الذات لدى  مستوى مفهوم أن  ) 8.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      لكل من الذكور واإلناث و     الذات
 الجـسمية، والـذات   االجتماعية، والـذات  الذات(الذكور كان أعلى من اإلناث على األبعاد الطلبة 

حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات الذكور على هذه األبعاد على التوالي             ) الشخصية
)78.7% ،73.1% ،72.7 .(%  
  

ده القدرة على التواصل مـع اآلخـرين وعمـل          وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى أن الكفيف الذكر عن        
العالقات االجتماعية، وهذا يساعده على زيادة ثقته بنفسه في النواحي الشخصية والجسمية ويكـون              

  .أكثر اعتزازاً من األنثى بجسمه وطبيعة تفاعالته
  

، %66.6(بينما بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات اإلناث على نفس األبعاد على التـوالي       
 الذات(أعلى من الذكور على األبعاد  اإلناث  وكانت مستوى مفهوم الذات لدى،%)68.6، 72.3%

حيث بلغت قيمـة متوسـط النـسبة    ) األخالقية، والدرجة الكلية األكاديمية، والذات األسرية، والذات
، %)72.9،  %76.5،  %74.4،  %79.1(المئوية الستجابات اإلناث على هذه األبعاد على التـوالي          

، %78(بينما بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الستجابات الذكور على نفس األبعاد على التـوالي                
رتها وتـالزم   سبب ذلك إلى أن الكفيفة ترتبط كثيراً بأ       سوتعزو الباحثة   %). 67،  76.5%،  72.9%

ثى المبصرة وهـذا    البيت بشكل كبير كونها أنثى، وكذلك كونها كفيفة  فمالزمتها للبيت أكثر من األن             
ا على قضاء وقت أطول في الدراسة التي تؤدي إلى التفوق األكاديمي، وكذلك يتاح لها تعلم                هيساعد

وبما أن األسرة الفلـسطينية تـشجع       . رة وااللتزام بها    سالمعايير والقيم األخالقية بشكل أكبر من األ      
  .سيالتعليم فهذا يشكل دافع قوي للكفيفة للتفوق في التحصيل الدرا

  
  : الرابعلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا. 4.2.5

  
فـي  فـي مـدارس المكفـوفين        الطلبة المكفوفين    هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى       

  تبعا لمتغير الصف الدراسي؟  " فلسطين–المحافظات الشمالية 
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 وتعزو الباحثـة  عالسابيتضح من خالل النتائج أن مفهوم الذات االجتماعية كانت مرتفعة في الصف    
واء كان العادي أو المكفوف يبحث عن أصدقاء وعالقـات اجتماعيـة            سإلى أن الطالب    : بب ذلك س

والتعامل مع اآلخرين، أما الذات األكاديمية كانت مرتفعة عند طلبة الصف الثالث وهذا يدل على أن                
دة تحصيلهم ومتابعتهم من    ة وزيا سن أكثر على التكيف مع الدرا     سطلبة الصف الثالث وهم صغار ال     

الصفوف العليا، حيث أن الطالب في الصفوف العليا يكون بهذه المرحلة العمرية وصل إلى مرحلـة        
مية كانت أعلى درجة لـدى      سالوعي الكامل بمشكلته، فتؤثر عليه بشكل أكبر، أما مفهوم الذات الج          

ف الثامن يكون في مرحلـة      بب ذلك إلى أن الطالب في الص      سطالب الصف الثامن وتعزو الباحثة      
ـ             مية، أمـا   سالمراهقة ومن خصائص هذه المرحلة اهتمام المراهق بمظهره الخارجي وقدراتـه الج

مفهوم الذات الشخصية كانت أعلى درجة لدى طلبة الصف العاشر وفي هذا الصف يكون الكفيـف                
 فهو واعي أكثـر     في مرحلة صقل قدراته وعالقاته والبحث عن نقاط القوة والضعف الموجودة لديه           

من أي وقت مضى لتحديد شخصيته، أما مفهوم الذات األخالقية كانت أعلى درجة لدى طلبة الصف                
الرابع حيث يكون الفرد في هذا الصف يميل تفكيره إلى الواقع أكثر من الخيال فيعـرف الـصواب                

على درجـة للدرجـة     ك فيها، أما أ   سوالخطأ، وكذلك القيم والعادات والتقاليد أكثر من ذي قبل ويتم         
الكلية فكانت من نصيب الصف الثامن وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطالب في الصف الثامن أوعـى                 

  .وأقدر على التمييز بين جوانب شخصيته المختلفة
  

انه ) 1994(، ودراسة المؤمني والصمادي     )2001(فني  كل من   وتعارضت هذه الدراسة مع دراسة      
ب نوع الصف وتعزو الباحثة سبب ذلك أن طالب الجامعة وطالب           ال توجد  فروق بين الطالب حس      

المرحلة الثانوية يخضعون لنفس الممارسات والسياسات التعليمية المفروضة من  الجهات المختصة            
  .وكذلك فإن الطالب في المرحلة الجامعية والثانوية متقاربون جدا من حيث العمر

  
  :الخامس لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا. 5.2.5

  
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  

  ؟المدرسةير  فلسطين تبعا لمتغ–المحافظات الشمالية 
  

ـ ة  قلقيليه مـن مدر     سيتضح من خالل النتائج أن مفهوم الذات كان أعلى عند طلبة مدر            ة النـور   س
مارسات التنشئة من مدرسة إلى أخرى، وكذلك طبيعة الثقافة         بب ذلك إلى اختالف م    سوتعزو الباحثة   

السائدة في المجتمع القلقيلي فمن الواضح أن أسلوب التعليم الذي يتبعه المدرسون في مدرسة قلقيليه               
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يشجع على االستقاللية ونمو مفهوم الذات االيجابي منذ السنوات المبكرة مما يؤدي إلى إنتاج أفـراد                
  .فع للتحصيل الدراسييتمتعون بدافع مرت

  
  

  : السادسلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا. 6.2.5

  
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  

 درجة اإلعاقة؟ فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 

  
ئي يمتلكون مفهـوم ذات أعلـى مـن          يتضح من خالل النتائج أن الطلبة الذين يعانون من كف جز          

المكفوفين والمصابين بكف كلي، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الكفيف كف كلي تكون الرؤية معدومة               
بعكس الكف الجزئي بحيث يستطيع التعامل مع احتياجاته المختلفة لذلك يكون مفهوم الـذات عنـد                

  .  بكف كلياألفراد المصابين بكف جزئي أعلى من مفهوم الذات للمصابين
  

بأنه ال توجد فروق بين المكفـوفين       ) 1991(وقد تعارضت هذه الدراسة  مع دراسة مورجيس بول          
كليا وضعاف البصر، وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى انه من الصعب على الفريقين المكفـوفين كليـا                 

  .وضعاف البصر أن يمارسوا حياتهم بكفاءة عالية
  

  : السابعلبالسؤامناقشة النتائج المتعلقة . 7.2.5
  

هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  
  مكان السكن؟  فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 

يتضح من خالل النتائج أن منطقة قلقيليه حصل فيها بعد الذات االجتماعية علـى درجـة مرتفعـة                  
ن محافظة قلقيليه محافظة صغيرة ويغلب عليها الطابع القـروي حيـث            بب ذلك أ  سوتعزو الباحثة   

التكاتف والعالقات االجتماعية القوية بين العائالت واألفراد، أما منطقة جنين فقد حـصلت الـذات               
بب ذلك إلـى أن مجتمـع       سمية والشخصية والدرجة الكلية على درجة مرتفعة وتعزو الباحثة          سالج

 حتى يجاري   مدنة تدفع الكفيف إلى االهتمام بأموره الجسمية والشخصية        وهي مدينة كبيرة ومت    جنين
ري واألخالقـي،   سطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، أما طولكرم حصلت على درجة مرتفعة للبعد األ            

ـ ري داخـل األ   سبب ذلك إلى أن مدينة طولكرم مدينة تحافظ على الطابع األ          سوتعزو الباحثة    رة س
  . قاليد والقيموااللتزام بالعادات والت
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انه توجد فروق في مكان السكن ألن كثير من الطالب يمكثـون            ) 2001(واتفقت مع دراسة حنون     

في نفس المدرسة ويعودون في نهاية األسبوع إلى بيوتهم فيخضعون لنفس الظروف البيئيـة التـي                
  .يعيشونها

  
في مكان السكن وتعزو    انه ال توجد فروق     ) 2001(وفني  ) 2003(وتعارضت مع دراسة عبد العلي      

الباحثة سبب ذلك أن عينة الدراسة للدراسة الحالية طبقت على مدارس المكفـوفين والتـي تتـشابه                 
بجميع الظروف بعكس دراسة فني وعبد العلي والتي طبقت على أفـراد عـاديين فـي المـدارس                  

  .والجامعات
  
  

  : الثامنلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا. 8.2.5
  

الف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                هل هناك اخت  
 ؟كف البصرب  العمر عند اإلصابة  فلسطين تبعا لمتغير–المحافظات الشمالية 

  
يتضح من خالل النتائج أن األشخاص الذين يعانون من كف البصر عند الوالدة كان مفهوم الـذات                 

 علـى البعـد     13-8ن  سون من كف البصر نتيجة حادث من        لديهم أعلى من األشخاص الذين يعان     
بب ذلك إلى أن هؤالء المكفوفين كف       سري واألخالقي، وتعزو الباحثة     ساالجتماعي واألكاديمي واأل  

س الكف الجزئي بدؤوا حياتهم وهم يرون وبعدها حرموا من          كلي  بدؤوا  حياتهم وهم ال يرون بعك        
 علـى   ف فال داعي لألس   سها بعكس المحرومين منها باألسا     الحياة وحرموا من   انعمة البصر أي رأو   

البصر عندهم، أما الذات الجسمية والشخصية كانت درجتها أكبر عند األشخاص الذين يعانون مـن               
  .كف بصر جزئي وتعزوا الباحثة سبب ذلك إلى أنهم أقدر لتقييم احتياجاتهم الجسمية والشخصية

  
  : التاسعلؤامناقشة النتائج المتعلقة بالس. 9.2.5

  
هل هناك اختالف في مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين فـي مـدارس المكفـوفين فـي                  

  دخل األسرة؟  فلسطين تبعا لمتغير –المحافظات الشمالية 
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 شيكل مرتفعة وذلك    1000يتضح من خالل النتائج أن الذات االجتماعية ألصحاب الدخل األقل من            
مما يـضطرهم إلـى الخـروج       فر آبائهم ألعاب ونشاطات داخل البيت       ألن أصحاب هذه الفئة ال يو     

للتفاعل مع المحيطين بهم لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم، وهذا يجعلهم فعالين من الناحية االجتماعية             
 -1501أكثر من غيرهم، وقد كانت الذات الجسمية واألسرية والدرجة الكلية مرتفعة للدخل ما بين               

  سبب ذلك إلى أن هذا الدخل يكون أصحابه فقيرين ولذلك تكون اهتمامـاتهم                وتعزو الباحثة  2000
باألمور الجسمية واألسرية فقط وال يهتمون باألمور األخرى، وكانـت كـذلك الـذات األكاديميـة                

، وذلـك ألن أصـحاب   2005 - 2001واألخالقية مرتفعة عند أصحاب الدخل الذي يتراوح بـين      
 من احتياجات الطلبة الدراسية وقادرون على تلبية احتياجاتهم دون أن           الدخل المتوسط يوفرون نوعاً   

  .يكون هناك دافع للقيام بما هو غير مرغوب اجتماعياً للحصول على حاجاتهم
  

، انه توجد فروق في مفهـوم الـذات         )1994(وتوافقت هذه الدراسة مع دراسة المؤمني، الصمادي        
ل المرتفع،  وتعزو الباحثة سبب ذلك إلـى أن معظـم            تبعا لمتغير دخل األسرة ولصالح ذوي الدخ      

  . األسر ذوي الدخل المرتفع قادرة على إشباع حاجاتها، مما ينعكس على مفهومها لذاتها
بأنه ال يوجد فروق في دخل األسرة وتعزو الباحثـة أن           ) 2003(وتعارضت مع دراسة عبد العلي      

  . نفس الظروف األسريةمعظم المعلمين يحصلون على راتب واحد وأنهم يعيشون
  

  :التوصيات. 10.2.5
   

 . لديهم الذات مفهوم لتحسين للمكفوفين  والنفسية اإلرشادية الخدمات تقديم -1

ضرورة تدريب وتوجيه وإرشاد الوالدين بكيفية التعامل مع أبنائهم المكفوفين، والعمل على تنمية              -2
 .  على االعتماد على أنفسهممهاراتهم الحياتية، وخاصة مهارة التنقل حتى يصبحوا قادرين

  . ضرورة تدريب الكفيفين على التحكم بانفعاالتهم وإدراك مشاعرهم في المواقف المختلفة -3
وضع برنامج مقترح لرفع مفهوم الذات بكافة أبعاده لدى الكفيفين، ومـن ثـم إجـراء دراسـة                   -4

 .تجريبية للتعرف على فاعلية هذا البرنامج

ات والبحوث حول تأثير مفهوم الذات على متغيرات الشخصية         ضرورة إجراء المزيد من الدراس     -5
  .وجوانب النمو المختلفة لدى الكفيفين

توصي الباحثة بإجراء دراسة شاملة لكافة المحافظات الفلسطينية على المكفوفين الفلسطينيين من             -6
 .أجل توفير قاعدة بيانات توفر األرضية لألبحاث والدراسات ذات العالقة
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  المصادر والمراجع

  
  المراجع العربية

  

 القرآن الكريم  -1
 . ترجمة فهد عبد اهللا، النادي األدبينظريات الشخصية،): 1991. (انجلر، باربرا -2
يات الحصن ، منتدكيف تدرب طفلك على تحمل المسؤولية): ب، ت. (أبو العيد، عاطف -3

 .النفسي
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية : )1990. (أبو حطب، فؤاد -4

 .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، والتربوية واالجتماعية
 .، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرةالقدرات العقلية): 1996. (أبو حطب، فؤاد -5
، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الذات والتوافقسيكولوجية : )1987. (أبو زيد، إبراهيم -6

 .، اإلسكندرية4ط
 .، دار المعرفة، اإلسكندريةسيكولوجية الذات والتوافق): 1988. (أبو زيد، إبراهيم -7
  دراسة مقارنة لمفهوم الذات ومستوى الطموح والتحصيل ):1998. (أبو طالب، محمد -8

لمي واألدبي للمرحلة الثانوية بمنطقة صبيا الدراسي لدى طالب الصف الثالث بقسيمة الع

 .، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورةالتعليمية
العالقة بين مفهوم الذات واالتجاه نحو المدرسة والتحصيل ): 2008. (أبو عياش، محمد -9

، ال الخليللدى طلبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شم الدراسي
 .جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة

، كلية التربية، الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف): 1978. (أحمد، لطفي بركات - 10
 .جامعة المنيا، مكتبة الخانجي، القاهرة
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 .، األنجلو المصرية، القاهرةعلم نفس النمو): 1984. (شول، عادل عز الديناأل - 11
 . ، القاهرة2 األنجلو المصرية، ط،علم نفس النمو): 1984. (ل عز الدينشول، عاداأل - 12
 .المصرية، القاهرة األنجلو علم نفس النمو،): 1998. (شول، عادل عز الديناأل - 13
ذوو االحتياجات الخاصة، اإلعاقات ): 2003. (بدران، عمرو وأبو النجا، عز الدين - 14

 .المنصورة، مصر إليمان، مكتبة االذهنية والحركية والبصرية والسمعية،:
عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس ): 2008. (بركات، زياد - 15

- 120ص(، )2(، العدد )1(المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، مجلد . المفتوحة
122.( 

، رسالة ماجستير غير الخجل وعالقته بالتحصيل األكاديمي): 1987. (بكر، عليال - 16
 .ربية، جامعة الملك سعود، الرياضنشورة، كلية التم

كريمان : بوشيل، سيجفريد وسيكوال، باتريشيا ووايدنمان، ليزلي وبرنر، جيمس، ترجمة - 17
 .، عالم الكتب، القاهرة1 طاألطفال ذوو االحتياجات الخاصة،): 2004. (بدير

 لدى طالبات الخوف االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي): 2006. (تلي، إيمانال - 18

 .امعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير منشورة، مكتبة الجالمرحلة الثانوية
قع مفهوم الذات لدى مدير المدرسة الثانوية وتأثيره وا): 1993. (تيم، حسن عبد الحميد - 19

 ، الجامعة األردنية، عمان، األردن، رسالة ماجستير غير في عالقاته اإلنسانية مع معلميه
 .منشورة

دراسة المتغيرات المرتبطة بمفهوم الذات لدى عينتين من ): 1988. (ر، عبد الحميدجاب - 20

، )18(، قطر، مركز البحوث التربوية، مجلدطالب مدارس قطر في المرحلة اإلعدادية
 ).177-170ص(

، حقوق النشر جامعة اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر): 1998. (جامعة القدس المفتوحة - 21
 . فلسطينالمفتوحة، القدس

تقديرات األطفال لمصادر الضغط النفسي لديهم وعالقتها ):  1995. (جبريل، موسى - 22

، )أ22(، الجامعة األردنية، مجلد"العلوم اإلنسانية"، آبائهم وأمهاتهم، مجلة دراسات بتقديرات
 ).3(عدد

 . ، دار الفكر العربي، القاهرةالطفولة والمراهقة): 1985. (جالل، سعد - 23
، دار المعرفة، بيروت، 1، طمهارات في التربية النفسية): 2002. (ساطجمعه، عبلة ب - 24

 .لبنان
األشخاص المعاقون في األراضي ): 2000. (جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال - 25

 .غزة، فلسطين  سلسلة التقارير اإلحصائية،الفلسطينية،
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طفال في محافظة الوحدة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى األ): 2005. (جودة، آمال - 26

، الجامعة غزة، كتاب مؤتمر الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل
 .اإلسالمية، غزة، فلسطين

فعالية التحصين التدريجي في خفض درجة بعض ): 2005. (حامد، أماني أحمد فتحي - 27

رسالة . ر، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصالمخاوف المرضية لذوي اإلعاقة البصرية
 .ماجستير غير منشورة

التحصيل الدراسي، دراسته، نظرياته، واقعه ): 1996. (حامد، محمد ابن معجبال - 28

 .دار الصولوتية للتربية، الرياضوالعوامل المؤثرة فيه، 
دراسة تفاعلية عاملية لمفهوم الذات وتقدير الذات ): 1991. (حبيب، مجدي عبد الكريم - 29

 المؤتمر نة من األطفال بالصفين الخامس والسابع االبتدائي،والتفكير اإلبتكاري لدى عي
 .السنوي الرابع للطفل المصري، مركز دراسات الطفولة عين شمس

 . غزة، فلسطينسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة،): 2004. (حجار، بشيرال - 30
ر، ر للطباعة والنش، دار الفك1 طمقدمة في اإلعاقة البصرية،): 1998. (حديدي، منىال - 31

 .عمان، األردن
العالقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى الطالب ): 2003. (حربي، عوضال - 32

 .ة ماجستير غير منشورة، السعودية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، رسالالصم
المشكالت النفسية لدى الطالب المكفوفين من الجنسين بالمدن ): 1990. (حسن، أحالم - 33

، المؤتمر العلمي السنوي السادس لعلم النفس في مصر، كلية التربية، "دراسة مسحية"الجامعية 
 .جامعة المنصورة

 مفهوم الذات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين،): 2001. (حنون، رسمية - 34
 ).3(، عدد)11(دراسات نفسية، مجلد 

ق، كلية معة دمش، جاسيكولوجية المتفوقين والمبدعين): 1992. (حوراني، محمدال - 35
 .التربية، مطبعة االتحاد

أثر التربية الموسيقية على مفهوم الذات لدى طلبة الصف ): 2000. (خليفة، جاد اهللا - 36

الوطنية، نابلس،  ، جامعة النجاحالعاشر األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس
 .فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة

، المجلة لفروق بين أداء الحسيني على مقياس محبة الذاتا): 2002. (خليفي، إبراهيمال - 37
 ).16(، م)64( جامعة الكويت، عدد التربوية،
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العالقة بين مصادر الضغوط التي يعاني منها ): 1997. (داود، نسيمه، وحمدي، نزيه - 38

، )24(، الجامعة األردنية، مجلد "العلوم اإلنسانية"، مجلة دراسات الطلبة، ومفهوم الذات لديهم
 ).2(عدد 

لحرمان األبوي وعالقته بكل من التوافق النفسي ومفهوم ا): 1996. (دسوقي، راوية - 39

، عدد )11-10(، مجلة علم النفس، مجلد "دراسة مقارنة"الذات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة، 
)40-41*.( 

 ية،مفهوم الذات لدى الكفيف وعالقته ببعض المتغيرات الديمغراف): 1992. (ديب، أميرةال - 40
 .ولة، العدد األول، جامعة األزهرمجلة مركز معوقات الطف

 دار جرير للنشر ضعف التحصيل الدراسي أسبابه وعالجه،): 2008. (رسمي، علي عابد - 41
 .والتوزيع، األردن

، دار آفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء): 1998. (رمضان، رشيدة عبد الرؤوف - 42
 . الفكر للطباعة والنشر، عمان

مقدمة في التربية  ( سيكولوجية األطفال غير العاديين):1998. (وسان، فاروقرال - 43
 .دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، )الخاصة

، اإلعاقة البصرية المفاهيم األساسية واالعتبارات التربوية): 2006. (زريقات، إبراهيم - 44
 .، دار المسيرة، عمان1ط

 . ، القاهرة4، عالم الكتب، طاإلرشاد النفسيالتوجيه و): 1983. (زهران، حامد عبد السالم - 45
، عالم الكتب، "الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو ): 1990. (زهران، حامد عبد السالم - 46

 .، القاهرة5ط
، عالم الكتب للنشر "الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو ): 2005. (زهران، حامد - 47

 .، القاهرة5والتوزيع، ط
ر المعرفة الجامعية، ، داسيكولوجية الذات والتوافق): 1987. (زيد، إبراهيم أحمدال - 48

 .اإلسكندرية
، النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية): هـ1414. (زيدان، محمد مصطفى - 49

 .، دار الشروق، جدة4ط
العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة الجامعيين ): 1996. (سرحان، عبير - 50

جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير . ية في الضفة الغربيةفي الجامعات الفلسطين
 .غير منشورة

 . دار الفكر العربي، القاهرةالطفولة والمراهقة،): 1985. (سعد، جالل - 51
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عالقة الخوف من النجاح والخوف من الفشل بمفهوم الذات ): 2003. (سعيد، رزقال - 52

وعلم النفس، ، مجلة كلية التربية والسعوديةلدى طالب الجامعة من الجنسين بمصر  األكاديمي
 ).4(، الجزء)27(عدد 

، مكتبة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني): 1975. (سيد، عبد الحميد مرسي - 53
 .الخانجي، مصر

 دار الكتاب المعاقون جسمياً وصحياً في المدارس العامة،):  1997. (سيسالم، كمال - 54
 .ربية المتحدةاإلمارات الع الجامعي، العين،

، مكتبة النهضة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين): 1999. (شقير، زينب - 55
 .العربية،القاهرة

االتجاهات العامة لمفهوم الذات لدى طلبة مرحلتي التعليم ): 1999. (شكعة، عليال - 56

ة ، جامع مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي.الثانوي والجامعي في الضفة الغربية وغزة
 ).14(األزهر بغزة، العدد

 .، دار كيوان، دمشقمفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة): 2003. (شيخ، دعدال - 57
، دار الفيصل 1، طالتكيف االجتماعي والتحصيل الدراسي): 1996. (صالح، مصلح أحمدال - 58

 .الثقافية، الرياض
، ء واألحداثمفهوم الذات دراسة ميدانية مقارنة بين السجنا): ب، ت. (صايغ، محمد - 59

 . سوريا
إختبار مفهوم الذات لألطفال في سن ما قبل ): 1982. (طلعت، منصور وبشاي، حليم - 60

 .، القاهرة، األنجلو المصريةالمدرسة
، دار سـعاد الـصباح،      موسوعة علم النفس والتحليل النفـسي     ): 1993. (طه، وآخرون  - 61

 .الكويت
، دار وي االحتياجـات الخاصـة  أساليب و مناهج تدريس ذ): 2003. (عبد الحافظ، سالمة   - 62

 .اليازوري، األردن
 .، دار الثقافة، عمان1، طإرشاد ذوي االحتياجات الخاصة): 2008. (عبد العزيز، سعيد - 63
مفهوم الذات وأثر بعض المتغيرات الديمغرافية وعالقته : )2003. (عبد العلي، مهند - 64

ة في محافظتي جنين بمظاهر االحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية والحكومي

 .، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورةونابلس
، سلسلة ذوي االحتياجات األطفال الموهوبون ذوو اإلعاقات): 2004( .عبد اهللا، عادل - 65

 .الخاصة، دار الرشاد، القاهرة
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فئات ( دراسة مقارنة بين التالميذ المعاقين بصريا ):2009. (عبد المقصود، أحمد - 66

B1.B2.B3 (جامعة القاهرة، رسالة منشورةعلى قدرة تعلم سباحة الزحف على البطن ،. 
، دار صفاء 1، طالوسائل التعليمية في التربية الخاصة): 2002. (عبيد، ماجدة السيد - 67

 .للنشر والتوزيع، األردن
ر ، دار صفاء للنش1ط. "اإلعاقة السمعية"السامعون بأعينهم ): 2000(عبيد، ماجدة،  - 68

 .والتوزيع، عمان، األردن
 دار الفكر المدخل إلى علم النفس،: )1992. (عدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين - 69

 .للنشر والتوزيع، األردن
، دار الفكر المدخل إلى علم النفس): 1995. (عدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين - 70

 .للنشر والتوزيع، األردن
 دار الفكر المدخل إلى علم النفس،: )1998. (عدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين - 71

 .للنشر والتوزيع، األردن
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع 1 طاإلعاقة البصرية،): 2004.(عزة، سعيد حسينيال - 72

 .ة للنشر والتوزيع، عمان، األردن دار الثقاف–
 .رام اهللا:  مطبعة الحقاإلعاقة البصرية، ):2000(, عزة، سعيد - 73
، 2، دار الفكر للنشر والتوزيع، طسيكولوجية الطفولة): 1993( .ة وآخرونعزيز سمار - 74

 .األردن
عالقة تشكيل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي ): 1424. (عسيري، عبير - 75

، جامعة أم القرى، واالجتماعي العام لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف
 .جستير غير منشورةالسعودية، رسالة ما

صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا ): 2004. (عكة، منالال - 76

لتربية، الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا بغزة،–المعاقين بصرياً بمركز النور 
 .اإلسالمية، غزة

، دار الميسرة يسيةالقياس والتقويم التربوي في العملية التدر): 2009. (عالم، صالح - 77
 .للطباعة والنشر، األردن

فاعلية برنامج معدل في العلوم على تحصيل  واحتفاظ الطالب ): 1996. (غوني، منصور - 78

، مجلة العلوم التربوية، المكفوفين بالمرحلة المتوسطة ومدى تنميته لميولهم نحو العلوم
 ).1(، العدد)23(مجلد
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 كف البصر على بعض المتغيرات النفسية لدى أثر اختالف أنماط): 1996. (فايد، جمال - 79

 ، كلية التربية، جامعة المنصورة، رسالة المكفوفين والمتطلبات النفسية والتربوية لرعايتهم
 .ماجستير

مفهوم الذات لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة طولكرم ): 2001. (فني، أحمد - 80

، جامعة النجاح، فلسطين، هة نظر الطلبةبالممارسات التربوية للمعلمين من وج وعالقته
 .رسالة ماجستير غير منشورة

، المكتب الجامعي التأهيل المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة): 2005. (فهمي، سيد - 81
 . اإلسكندرية،الحديث

، ترجمة فرج وكامل، مكتبة األنجلو مقياس تنسي لمفهوم الذات): 1985. (فيتس وليم - 82
 .المصرية، القاهرة، مصر

 .، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر1، طأطفال بال أسر): 1998. (قاسم، أنس - 83
، 1 دار وائل للنشر، ط مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق،):2004. (قحطان، ظاهر - 84

 .األردن
الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات لدى المراهقين في مدينة ): 2007. (قرقز، إباء - 85

 .يرموك، إربد، األردن، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الاربد،
دار  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة وتربيتهم،): 2001. (قريطي، عبد المطلب أمينال - 86

 .الفكر العربي، القاهرة
، دار القلم للنشر 2، طالمدخل إلى التربية الخاصة ):2001 (.قريوتي، يوسف وآخرونال - 87

 .حدةوزيع، اإلمارات العربية المتوالت
الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات : )2006. (قمش، مصطفىال - 88

، مجلة إتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية
 ).70- 67(، ص )1(، ع)4(لنفس، مجلدا

سية دراسة إمبريقية، التنشئة الوالدية واألمراض النف): 1998. (كفافي، عالء الدين - 89

 .، القاهرة1، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طكلينيكية
 ترجمة ثناء مذكرة تفصيلية للعمل مع وحدة الكفيف،): 1984. (هورتون. ج.كيرك - 90
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  بل التحكيم مقياس مفهوم الذات ق
  الدراسات العليا كلية

 اإلرشاد النفسي والتربوي
 

الفاضل................................................ حضرة الدكتور  
:تحية طيبة وبعد  
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مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين وعالقته " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

أضع "  فلسطين–في المحافظات الشمالية فوفين  في مدارس المكبالتحصيل الدراسي
أرجو .بين يديكم المقياس والذي يهدف للتعرف على مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين 

وكذلك إبداء . إبداء الرأي حول مدى مناسبة أو عدم مناسبة عبارات المقياس لما صمم من أجله 
  .النصح والمشورة فيما ترونه مناسباً 

  

  

 وا بقبول فائق اإلحترام وتفضل

  

  
 

  نظمية حجازي: الباحثة 

  مقياس مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين
  نظمية فخري خليل حجازي: إعداد الباحثة

  

  

  
  بيانات الطالب

  : .............................االسم
  ذكر              أنثى: الجنس

  : ......................الصف الدراسي
   ...............................:المدرسة

  
  كلية            جزئية: درجة اإلعاقة

  
  ..................سن اإلصابة بكف البصر 
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عبارة تهدف إلى قياس جوانب مختلفة تصف مفهومك لذاتك، ) 55(يتكون المقياس من 

وحالتك من اإلجابات والمطلوب منك بعد سماع العبارة أن تبدي رأيك باختيار اإلجابة التي تتفق 
علماً بأن .صح أمام العبارة التي تختارها ، وستقوم الباحثة بوضع إشارة )غالباً، أحياناً، نادراً(

  .إجابتك ستستخدم ألغراض البحث العلمي، وسيحرص على سريتها
  
  
  
  
  

  نظمية حجازي: الباحثة
  
  
  

  تعليمات إجراء المقياس

  

قم باختيار اإلجابة التي تنطبق عليك بعد سماع العبارة استمع جيداً إلى العبارات التالية، ثم  -1
  .وفهمها 

في حال وجدت أي صعوبة في فهمك ألي من عبارات المقياس يمكن الطلب من الباحث  -2
 .بإعادتها لسماعها مرة أخرى وفهمها

 .ليس هناك عبارة صحيحة، وأخرى خاطئة ولكن أجب بما يتفق ومشاعرك  -3

 .ترك أي عبارة بدون جوابرجاء أجب عن كل عبارة وال ت -4
 

قم
لر
ا

  

  أحياناً  نادراً  غالباً  الفقرة

        .ابذل جهدي النجاز مهامي المدرسية   1
        .أشعر أنني طالب مجتهد   2
        .أنا جذاب   3
        .أنا مهذب   4



 

 
 

156

        .أحب أن أكون أمين  5
        .أشعر بأنني محط  أنظار المدرسين   6
        .أنا راض عن نفسي  7
        راضي عن أدائي لواجباتي المدرسيةأنا   8
        .أنا قادر على عكس مشاعري على مالمح وجهي  9

        .أكره وضع النظارات السوداء على عيني عند الخروج  10
        .قدراتي البدنية أقل من زمالئي في المدرسة   11
        .أسرتي تشكل لي عوناً للتغلب على المعيقات المدرسية التي تواجهني  12
        .أشعر بالرضا عند مشاركتي في األنشطة المدرسية  13
        .اعبث في عيني عندما أفشل في إنجاز ما هو مطلوب مني  14
        .أشعر بالخوف عندما يذكر المدرس اسمي في الصف  15
        .أتجنب إقامة صداقات مع المبصرين  16
        .أعتمد كثيراً على حاسة اللمس عندي  17
        .عي حتى أكون قريبا من المدرسينأبذل كل ما بوس  18
        .أحب المشاركة في األنشطة الرياضية  19
        .أعتمد كثيراً على من حولي  20
        .أنا راض عن عالقتي بوالدي  21
        .أكره مشاعر من حولي بالشفقة علي  22
        .أتمنى لو كنت كأخوتي مبصراً  23
        .أعاقتي تشعرني بالضيق  24
        .خجل عند تناولي الطعام مع المبصرينأشعر بال  25
        .لدي بعض العيوب الخلقية وأتقبلها  26
        .أتمنى لو يتغير شكل وجهي  27
        .أنا أكثر تفوقاً من زمالئي في الصف  28

29  
أشعر بالخجل من مدرسي عند حصولي على عالمة متدنية في 

  .االختبارات
      

        .يشك زمالئي في قدراتي العقلية  30
        .أشعر بأن والدي فخوران بي  31
        .أحب االختبارات ألنها تظهر قدراتي  32
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        .أنا واثق من مستوى ذكائي  33
        .أشعر بأنني أفضل حاالً من باقي زمالئي  34
        .أساعد أمي في ترتيب غرفتي  35
        .أتمنى لو أستطيع اإلبصار كباقي الناس  36
        .أشعر بالغيرة من إخوتي  37
        .أشعر بالراحة في المدرسة  38
        .أشعر أنني ظلمت في حياتي  39
        .أنسحب من المواقف االجتماعية الصعبة  40
        .ال أحب خوف والدي علي  41
        .أشعر أنني مستقل في قراراتي  42
        .إعاقتي تحد من قدرتي على التنقل بحرية  43
        .يؤلمني رأسي من التفكير بوضعي  44
        .أحني رأسي لألسفل عندما أريد التركيز  45
        .اهرب من الواقع بالنوم  46
        .أنا راض عن عالقتي باهللا  47
        .أحب مساعدة الضعفاء  48
        .أشعر بالقوة عندما أحصل على عالمات مرتفعة بالصف  49
        .أضرب زمالئي األصغر مني في المدرسة  50
       .  أغيب عن المدرسةمدرسي عني عندما لأيس  51
       .اعن الذهاب إلى المدرسة الن قدراتي الدراسية غير مناسبة له امتنع 52
       . الدراسيصففي بعض األحيان بالوحدة في ال اشعر 53
        .  ينصت زمالئي بكل اهتمام لما أقولهصفأتحدث في ال عندما 54
       .أنا عضو مهم في الجماعة المدرسية  55
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  ) 2(ملحق 

  مقياس مفهوم الذات بعد التحكيم 
  مقياس مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين

  
عبارة تهدف إلى قياس جوانب مختلفة تصف مفهومك لذاتك، والمطلوب ) 50(يتكون المقياس من 

ياناً، غالباً، أح(منك بعد سماع العبارة أن تبدي رأيك باختيار اإلجابة التي تتفق وحالتك من اإلجابات 
علماً بأن إجابتك ستستخدم .صح أمام العبارة التي تختارها ، وستقوم الباحثة بوضع إشارة )نادراً

  .ألغراض البحث العلمي، وسيحرص على سريتها
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  بيانات الطالب

  

  : ............................. االسم-1
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   أنثى- 2  ذكر          -1:  الجنس-2
  : ...................... الصف الدراسي-3
  : .............................. المدرسة-4
    جزئية-2  كلية            - 1: درجة اإلعاقة-5
  :.................... مكان السكن -6
  :.............. مستوى التحصيل -7
   .................. العمر عند اإلصابة بكف البصر-8
   شيقل 1000 أقل من - 1 مستوى دخل االسرة -9
   شيقل  1500-شيقل 1001 من -2         
   شيقل    2000 – شيقل 1501 من -3          

   شيقل2500- 2001 من- 4         
   شيقل فاكثر 2500 -5 

 نظمية حجازي: الباحثة

  تعليمات إجراء المقياس

  

ت التالية، ثم قم باختيار اإلجابة التي تنطبق عليك بعد سماع العبارة استمع جيداً إلى العبارا -5
  .وفهمها 

في حال وجدت أي صعوبة في فهمك ألي من عبارات المقياس يمكن الطلب من الباحثة  -6
 .بإعادتها لسماعها مرة أخرى وفهمها

 .ليس هناك عبارة صحيحة، وأخرى خاطئة ولكن اجب بما يتفق ومشاعرك -7

 .كل عبارة وال تترك أي عبارة بدون جوابرجاء أجب عن  -8

 .جميع إجاباتك ستبقى سرية، ولن تستخدمها الباحثة إالّ ألغراض البحث العلمي -9

 .أمام العبارة التي يختارها المبحوث √يستخدم الباحث إشارة   - 10

رقم
ال

  

  أحياناً  نادراً  غالباً  الفقرة

        .ابذل جهدي النجاز مهامي المدرسية   1
        .طالب مجتهد أشعر أنني   2
        .أنا جذاب   3
        .أنا مهذب   4
        .أنا أمين   5

        .أشعر بأن المدرسين يهتمون بي   6
        .أنا راٍض عن نفسي  7
        أنا راٍض عن أدائي لواجباتي المدرسية  8
        .أنا قادر إخفاء مشاعري   9

        .أكره وضع النظارات السوداء على عيني عند الخروج  10
        .قدراتي البدنية أقل من زمالئي في المدرسة  11
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أسرتي تساعدني للتغلب على المعيقات المدرسية التي   12
  .تواجهني

      

        .أشعر بالرضا عند مشاركتي في األنشطة المدرسية  13
        .أفرك عيني عندما افشل في إنجاز ما هو مطلوب مني  14

في أشعر بالخوف عندما يذكر اسمي المدرس   15
  .الصف

      

        .أتجنب إقامة صداقات مع المبصرين  16
        .أعتمد كثيراً على حاسة اللمس  17
أبذل كل ما بوسعي حتى أكون قريبا من   18

  .المدرسين
      

        .أحب المشاركة في األنشطة الرياضية  19
        .أعتمد كثيراً على من حولي  20
        .أنا راض عن عالقتي بوالدي  21
        .ي مشاعر من حولي بالشفقة عليتضايقن  22
        .اغار من اخوتي المبصرين  23
        .أعاقتي تشعرني بالضيق  24
        .أشعر بالخجل عند تناولي الطعام مع المبصرين  25
        .ال أتقبل عيوبي التي خلقت بها  26
        .أتمنى لو أرى مالمح وجهي  27
        .أنا أكثر تفوقاً من زمالئي في الصف  28
أشعر بالخجل من مدرسي عند حصولي على   29

  .عالمة متدنية في االختبارات
      

        .يشك زمالئي في قدراتي العقلية  30
        .أشعر بأن والدي فخوران بي  31
        .أحب االختبارات ألنها تظهر قدراتي  32
        .أنا واثق في مستوى ذكائي  33
        .أشعر بأنني أفضل حاالً من باقي زمالئي  34

        .أساعد أمي في ترتيب غرفتي  35
        .أتمنى لو أستطيع اإلبصار كباقي الناس  36
        .أشعر بالغيرة من إخوتي  37
        .أشعر بالراحة في المدرسة  38
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        .أشعر أنني ظلمت في حياتي  39
        .أهرب من المواقف االجتماعية الصعبة   40
        .أكره خوف والدي علي  41
        .شعر أنني مستقل في قراراتي أ  42
        .إعاقتي تحد من قدرتي على التنقل بحرية  43
        .يؤلمني رأسي من التفكير بوضعي  44
        .أحني رأسي لألسفل عندما أريد التركيز  45
        .اهرب من الواقع بالنوم  46
        .أنا راض عن عالقتي باهللا  47
        .أحب مساعدة الضعفاء  48
بالقوة عندما أحصل على عالمات مرتفعة أشعر   49

  .بالصف
      

 بأنهم حينما اشعر في المدرسةأضرب زمالئي   50
  .اضعف مني
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  )3(ملحق 

  

  قائمة بأسماء السادة المحكمين
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  قائمة بأسماء السادة المحكمين

  

 الرقم  االسم  مكان العمل 

 1 أحمد فهيم جبر  ديسأبو -جامعة القدس

 2 زياد أمين بركات جامعة القدس المفتوحة

 3 ناريمان حزبون جامعة الخليل

  4  حسني عوض جامعة القدس المفتوحة

  5  سهير الصباح  أبو ديس-جامعة القدس

  6  محسن عدس  أبو ديس-جامعة القدس

  7  أحمد بدوي  جامعة حلوان

  8  عبد عساف جامعة النجاح الوطنية

  9  يع عويسرب جامعة القدس المفتوحة

  10 عفيف زيدان  أبو ديس-جامعة القدس
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 تسهيل المهمة
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  الجداول فهرس
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول
   في المحافظات الشماليةفي مدارس المكفوفين الطلبة المكفوفين عدد  توزيع   1.3

  بحسب الجنس
80  

  81  الصف الدراسيوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير   2.3

  82  المدرسةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير   3.3

  82 اإلعاقةدرجة  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  4.3

  83   مكان السكنوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  5.3

  84  مستوى التحصيل وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  6.3

  85  العمر عند اإلصابة بكف البصر مستوى  ة الدراسة تبعا لمتغيروصف عين  7.3

  86   األسرة دخل مستوى وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  8.3

  90  معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس  9.3

يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة   10.3
  تلفة المخهاوأقسام

91  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  1.4
  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  االجتماعية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات

95  

 الطلبة مفهوم الذات لدىومستوى  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  2.4
  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  األكاديمية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات

97  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  3.4
  تبعا" فلسطين– المحافظات الشمالية فيفي مدارس المكفوفين المكفوفين 

  الجسمية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات

98  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  4.4
  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  رية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذاتاألس لمجال مفهوم الذات

99  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  5.4
  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  الشخصية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات

100  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية  الحسابيةالمتوسطات  6.4
  تبعا" فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  األخالقية مرتبة تنازليا حسب درجة مفهوم الذات لمجال مفهوم الذات

101  

 الطلبة مستوى مفهوم الذات لدىوالدرجة الكلية حسب ترتيب المجاالت   7.4
   فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

102  
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قيم معامالت ارتباط بيرسون بين معدل تحصيل الطلبة المكفوفين ومقياس   8.4
  مفهوم الذات لدى الطلبة المكفوفين

103  

لمستوى مفهوم  واالنحراف المعياري والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  9.4
 –في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين بة المكفوفين  الطلالذات لدى
  لمتغير الجنس  تبعافلسطين

104  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدى والنسب المئوية المتوسطات الحسابية  10.4
تبعا  " فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  لمتغير الصف الدراسي

105  

لمستوى مفهوم سطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية المتو  11.4
 –في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين  الطلبة المكفوفين الذات لدى
  تبعا لمتغير المدرسة "فلسطين

109  

لمستوى مفهوم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية   12.4
 –في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين فوفين  الطلبة المكالذات لدى
  تبعا لمتغير درجة اإلعاقة" فلسطين

110  

 الطلبة ومستوى مفهوم الذات لدىالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية   13.4
تبعا "  فلسطين–في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 

  لمتغير مكان السكن

111  

لمستوى مفهوم طات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية المتوس  14.4
 –في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين  الطلبة المكفوفين الذات لدى
  العمر عند اإلصابةتبعا لمتغير " فلسطين

113  

 الطلبة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومستوى مفهوم الذات لدى  15.4
تبعا "  فلسطين–في المحافظات الشمالية دارس المكفوفين في مالمكفوفين 

  لمتغير مستوى دخل األسرة

115  
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  فهرس األشكال
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فهرس المالحق

  
  الصفحة  الملحق  الرقم 

  151  مقياس مفهوم الذات للمكفوفين قبل التحكيم   )1(ملحق 

  156  مقياس مفهوم الذات للمكفوفين بعد التحكيم   )2(ملحق 

  160  قائمة بأسماء السادة المحكمين   )3(لحق م

  162  تسهيل المهمة   )4(ملحق 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  80  يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1.3
  81  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الصف الدراسي  2.3
  81  اسة حسب متغير المدرسةيوضح توزيع عينة الدر  3.3
  82  اإلعاقةدرجة يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير   4.3
  84  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن  5.3
  84  التحصيل يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى  6.3
  85  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى التحصيليوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى التحصيل  7.3
  86  وزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى دخل األسرةوزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى دخل األسرةيوضح تيوضح ت  8.3
  89  يوضح الميزان الرتبي  لمقياس مفهوم الذات  9.3



 

 
 

170

  فهرس المحتويات
  

  الصفحة   المحتوى  الرقم 
  أ  اإلقرار  
  ب  الشكر والتقدير  
  ج  الملخص باللغة العربية  
  وـ  الملخص باللغة اإلنجليزية  
      
  1  مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول  1

      
  2  مقدمة  1.1
  5  مشكلة الدراسة  2.1
  6  أسئلة الدراسة  3.1
  6  أهمية الدراسة  4.1
  7  أهداف الدراسة  5.1
  8  محددات الدراسة  6.1
  8  مصطلحات الدراسة  7.1
      
  11  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  2

      
  Self-concept 12مفهوم الذات   1.2

  14  هوم الذاتتعريفات مف  1.1.2
  17  تكوين ونمو مفهوم الذات  2.1.2
  18  تطور مفهوم الذات  3.1.2
  19  العوامل الهامة في تكوين الذات  4.1.2
  21  سمات مفهوم الذات  5.1.2
  22  أبعاد مفهوم الذات  6.1.2
  23  أنواع مفهوم الذات  7.1.2
  25  أهمية مفهوم الذات  8.1.2
  26   الباحثة بدراستهاالنظرية التي اعتمدت عليها  9.1.2
  Academic achievement  28التحصيل الدراسي   2.2

  29  التحصيل الدراسي  1.2.2
  30  أهمية التحصيل الدراسي  2.2.2
  31  دافع التحصيل الدراسي  3.2.2
  31  أسباب ضعف التحصيل الدراسي  4.2.2
  31  العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي  5.2.2
  34  الدراسيقياس التحصيل   6.2.2
  Blind, visually impaired  34المعوقون بصريًا   3.2

  37  تعريف اإلعاقة البصرية  1.3.2
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  38  نسبة إنتشار اإلعاقة البصرية  2.3.2
  40  أسباب اإلعاقة البصرية  3.3.2
  43  خصائص المعوقين بصريًا  4.3.2
  47  تصنيفات اإلعاقة البصرية  5.3.2
  48  المكفوفيندور المرشد في العمل مع   4.2
  50  الدراسات السابقة  5.2
  77  تعقيب عام على الدراسات السابقة  6.2
      
  78  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  3

      
  79  منهج الدراسة  1.3
  79  مجتمع الدراسة  2.3
  79  عينة الدراسة  3.3
  86  أداة الدراسة  4.3

  86  مقياس مفهوم الذات للمكفوفين  1.4.3
  88  تصحيح المقياس 1.1.4.3
  89  صدق األداة 2.1.4.3
  91  ثبات األداة  2.4.3
  92  إجراءات الدراسة  5.3
  92  تصميم ومتغيرات الدراسة  6.3

  92  المتغيرات المستقلة  1.6.3
  93  المتغير التابع  2.6.3
  93  المعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة  7.3
      
  94  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  4

      
  95  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول  1.4

  Social Self  95 االجتماعية  مجال مفهوم الذات  1.1.4

  Academic self  96مجال مفهوم الذات األكاديمية    2.1.4

  Body Self  98الجسمية   مجال مفهوم الذات  3.1.4

  Family Self  99األسرية  مجال مفهوم الذات  4.1.4

  Personal Self  100 الشخصية   جال مفهوم الذاتم  5.1.4

  Moral Self  101 األخالقية  مجال مفهوم الذات  6.1.4

مفهوم الذات لدى الطلبة والدرجة الكلية لترتيب المجاالت   7.1.4
 –في المحافظات الشمالية في مدارس المكفوفين المكفوفين 
  مفهوم الذاتدرجة  حسب "فلسطين

102  



 

 
 

172

  103  متعلقة بالسؤال الثانيالنتائج ال  2.4

  104  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  3.4

  105  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.4

  108  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  5.4

  109  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  6.4

  111  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  7.4

  113  سؤال الثامنالنتائج المتعلقة بال  8.4

  114  النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع  9.4

      

  118  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  5

      

  119  المقدمة  1.5

  119  مناقشة النتائج  2.5

: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه  1.2.5
في مدارس فين  الطلبة المكفومستوى مفهوم الذات لدىما 

  ؟ فلسطين–في المحافظات الشمالية المكفوفين 

119  

  131  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.5

  132  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  3.2.5

  133  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.2.5

  134  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  5.2.5

  134  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  6.2.5

  135  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  7.2.5

  136  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن  8.2.5

  136  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع  9.2.5

  137  التوصيات  10.2.5

      

    المصادر والمراجع  

  139  ع العربيةالمراج  

  147  المراجع األجنبية  
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  149  مواقع االنترنت  

  150  المالحق  

  165  فهرس الجداول  

  167  فهرس األشكال  

  167  فهرس المالحق  

  168  فهرس المحتويات  

 
 


