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 " العدائية"قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 
   بصرياً والمبصرينلدى المراهقين المعوقين
 
  
  
  
  إعداد
  

  محمود محمد سعيد
  
  

  المشرف
  

  األستاذة الدكتورة منى الحديدي
  
  
  

  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  

  التربية الخاصة
  
  
  

  
  
  ة الدراسات العليا                                            كليـــة التربيةكلي

  الجامعة األردنية                                                جامعة دمشق
  
  
  
  
  
  ٢٠٠٧أذار،



 ٢ 
 

  
  

  تفويض
  
  

  
لمكتبات أنا محمود محمد سعيد، أفوض الجامعة األردنية وجامعة دمشق بتزويد نسخ من رسالتي ل             

  .أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها
  
  
  
  

  :التوقيع
  

  :التاريخ
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  اإلهداء
  إىل التي أضاءت يل درب البصرية 

  إىل التي مهدت يل طريق احلياة 
   إىل التي عاشت ألحيا

  ي                                            إليك يا أم                                                                  
  ًإىل الذي كان حاضرا بقلبه

  إىل الذي أمدني بالقوة دون أن يعلم
  إليك يا أبي                                                          

ًإىل الذين كانوا عونا و حبا  ً  
  إىل الذين كانوا مع حياتي 

  د منهم قوتيإىل الذين استم
   إىل إخوتي  خالد مريفت أمحد عالء رفا                                                          

  إىل التي سارت معي من بداية الطريق 
  إىل التي أعطت للحياة معىن 

  إىل التي كانت منارة األمل 
  إىل التي أعيش حببها 

  .                                                                    إىل حبيبتي و خطيبتي وزوجة املستقبل عبري                                       
  

  إىل مجيع أصدقائي الذين ساروا معي على طريق العلم واملعرفة، 
  .وأخص بالذكر أصدقائي يف ماجستري اإلعاقة البصرية 

  .بقلب بريء وخباصة األطفال ذوي التحديات البصريةإىل مجيع األطفال الذين يتحدون احلياة 
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  تقديرالشكر وال

  

  .  الحمد هللا الذي منحني الصبر والجهد ومهد طريقي إلنجاز هذا البحث العلمي

  

   بداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذة الدكتورة منى الحديدي التي قـدمت لـي الـدعم                

 علمها الشيء الكثير، والتي كان إلشرافها على هـذا          والجهد العلمي وأعطتني من معرفتها و     

  .البحث الفضل الكبير في وصوله إلى أفضل صورة ممكنة

  

أتوجه بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحـث وإثرائـه                 كما  

  .بتوجيهاتهم القيمة

  

 فتـرة   طـوال عوقين آمال التي رعتناالمنظمة السورية للم  " لألم"   كذلك أتوجه بجزيل الشكر     

  .الدراسة

  

  وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الفيلسوف والمفكر عبد الكريم أحمد الموعد الذي لم يقصر معي              

  .في تقديم النصح والتوجيه 

  

  .ومع حبي و شكري وتقديري إلى كل من ساهم في دعم هذا العمل ليصبح على هذه الصورة 

  

  

  والحمد هللا تعالى

  

  ود سعيد محم
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  قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع                                                                            

  ب..................................................................  قرار لجنة المناقشة

  ج  .............................................................................اإلهداء

  د......................................................................   الشكر والتقدير

  ه...................................................................   قائمة المحتويات 

  ز.............................................................   .........قائمة الجداول 

  ط ....................................................................     األشكال ةقائم

  ي......................................................................   قائمة المالحق

  ك......................................................    الرسالة باللغة العربية ملخص

  ١.  ......................................................اإلطار النظري: الفصل األول 

  ١  ......................................................................مقدمةال -

  ٥............................    بصرياالمعوقينالخصائص السيكولوجية لألفراد  -

  ١٥...................................................................   قوة األنا  -

  ٢٢  ..........................................................بالمسؤوليةالشعور  -

  ٢٥  ......................................................الشعور بالمسؤوليةنمو  -

  ٣١...................................................  )....العدائية(الضبط الزائد -

  ٣٢  ......................المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم العدائية أو الضبط الزائد -

  ٢٤  ...................................................... عدوان–نظرية إحباط  -

  ٣٩  ............................................نظرية اكتساب الضوابط الداخلية -

أنماط الشخصية ذات الضبط المفرط والضبط المنخفض فيما يتعلق بالعـدوان            -

  ...................................................................المتطرف

٤٠  

  ٤٥....................................................   مشكلة الدراسة وأسئلتها  -

  ٤٦...................................................  ... وأهدافهاأهمية الدراسة -

  ٤٧.....................   .......................................محددات الدراسة -
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  ٤٧........................................................   التعريفات اإلجرائية  -

  ٤٩  ..................................................الدراسات السابقة : الفصل الثاني 

  ٤٩  ......................................الدراسات التي تتعلق باختبار مينيسوتا  -

  ٥٠  ..............................................الدراسات التي تتعلق بقوة األنا -

  ٥٢  ....................................ق بالشعور بالمسؤوليةلعتتالدراسات التي  -

  ٥٤  ............................"العدائية"الدراسات التي  لها عالقة الضبط الزائد  -

  ٥٦  .....................بصرياًالمعوقيندراسات تتعلق بالخصائص السيكولوجية  -

  ٦٣  .................................................الطريقة واإلجراءات:الفصل الثالث 

  ٦٣   ...............................................................أفراد الدراسة -

  ٦٤..............................................................   أدوات الدراسة -

  ٧٦...........................................................    التطبيقتإجراءا -

  ٧٨ ........................................  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية -

  ٧٩  . .....................................................نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

  ١٠٠ .......................................مناقشة النتائج والتوصيات : الفصل الخامس 

  ١٠٠.......  .......................................................مناقشة النتائج  -

  ١١١ .................................................................   تالتوصيا -

  ١١٢  ...................................................................المراجع العربية 

  ١٢١  ................... ................................................المراجع األجنبية

  ١٢٩ .............................................................................المالحق

  ١٥٧  ....................................................ملخص الرسالة باللغة اإلنكليزية
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  قائمة الجداول

  لصفحةا  عنوان الجدول  رقم الجدول

توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر و الجنس و الوضع الـصحي للفـرد و                  .١

  .المستوى التعليمي لألهل و صلة القرابة بين الوالدين

٦٣  

 بصريا وفقا لمتغير العمر عند اإلصابة  ودرجـة          المعوقينتوزيع أفراد الدراسة       .٢

  .اإلعاقة البصرية ونوع اإلقامة 

٦٤  

الختبارات بطريقة اإلعادة على المقاييس األربعة قـوة األنـا          معامالت الثبات ل     .٣

  . والكذب ) العدائية( والضبط الزائد بالمسؤوليةوالشعور 

٧٢  

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لدى أفراد العينة حسب متغير درجـة               .٤

 و) العدائيـة   (  والضبط الزائد    بالمسؤوليةالرؤية في مقياس قوة األنا والشعور       

  .الكذب

٨٠  

 للفـرق بـين    (t-test) )ت(درجة الحرية ومستوى الداللة  وقيمة ف واختبار    .٥

 والضبط  بالمسؤولية بصريا والمبصرين في مقياس قوة األنا و الشعور          المعوقين

  )العدائية(الزائد 

٨٠  

 للفرق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ANOVAتحليل التباين    .٦

  .والكذب"ةالعدائي" والضبط الزائد مسؤوليةبالفي قوة األنا والشعور 

٨١  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للفرق بين أفـراد الدراسـة حـسب               .٧

) العدائية( والضبط الزائد    بالمسؤوليةمتغير الجنس في مقياس قوة األنا والشعور        

  .و الكذب

٨٢  

ـ  (t-test) ) ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار    .٨  المعـوقين ين  للفـرق ب

 والـضبط   بالمسؤوليةبصريا حسب متغير الجنس في مقياس قوة األنا والشعور          

  .و الكذب) العدائية(الزائد 

٨٣  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري بين أفراد الدراسـة حـسب متغيـر               .٩

 والـضبط   بالمـسؤولية المستوى التعليمي لألهل في مقياس قوة األنا و الشعور          

  . و الكذب )عدائيةال(الزائد 

٨٤  

 المعـوقين  للفـرق بـين      (t-test)) ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار         .١٠

 في مقياس قوة األنـا      المستوى التعليمي لألهل  بصريا والمبصرين حسب متغير     

  .والكذب) العدائية( والضبط الزائد بالمسؤوليةوالشعور 

٨٥  

رجة الحرية ومـستوى الداللـة      المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري و د        .١١

 بصرياً حسب متغير مكان اإلقامة لألفراد المعوقين للفروق بين   (t-test)واختبار  

 بصريا في مقياس قوة األنا والـشعور بالمـسؤولية والـضبط الزائـد             المعوقين

٨٦  



 ٩ 
 

  .و الكذب ) العدائية(

غير العمر  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري بين أفراد الدراسة حسب مت           .١٢

  .و الكذب) العدائية( والضبط الزائدبالمسؤوليةفي مقياس قوة األنا والشعور 

٨٨  

 بصريا المعوقينللفرق بين (t-test)  )ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار    .١٣

 والـضبط   بالمـسؤولية حسب متغير العمر في مقياس قـوة األنـا والـشعور            

  .و الكذب ) العدائية(الزائد

٨٩  

وسطات الحسابية واالنحراف المعياري و درجة الحرية ومـستوى الداللـة           المت   .١٤

 بصريا حسب متغيـر العمـر عنـد         المعوقين للفرق بين    )t-test() ت(واختبار  

 والـضبط الزائـد العدائيـة       بالمـسؤولية اإلصابة في مقياس قوة األنا والشعور       

  .والكذب

٩٠  

فراد الدراسة حـسب متغيـر      المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري و بين أ         .١٥

 والـضبط  بالمـسؤولية الوضع الصحي فـي مقيـاس قـوة األنـا و الـشعور          

  .والكذب ) العدائية (الزائد

٩٢  

 المعـوقين  للفـرق بـين      )t-test() ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار         .١٦

 بالمسؤوليةبصريا  حسب متغير الوضع الصحي في مقياس قوة األنا و الشعور             

  .والكذب ) العدائية (لزائدوالضبط ا

٩٣  

 بصريا حسب متغيـر     المعوقينالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري بين         .١٧

 و الـضبط    بالمسؤوليةصلة القرابة بين الوالدين في مقياس قوة األنا و الشعور           

  .و الكذب) العدائية(الزائد 

٩٥  

 المعـوقين بـين    للفـرق    )t-test() ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار         .١٨

بصريا حسب متغير صلة القرابة بين الوالدين في مقياس قوة األنـا و الـشعور               

  .و الكذب) العدائية( و الضبط الزائد بالمسؤولية

٩٦  

  ١٣٤  . بنود مقياس قوة األنا األصلية والجديدة مأرقا   .١٩

  ١٣٥  . األصلية والجديدة بالمسؤولية ر بنود مقياس الشعومأرقا   .٢٠

  ١٣٥  .األصلية والجديدة " العدائية"مقياس الضبط الزائد  بنود مأرقا   .٢١

  ١٣٦  . بنود مقياس الكذب األصلية والجديدة مأرقا   .٢٢

  ١٣٧  .أرقام الفقرات المشتركة بين المقاييس    .٢٣

 قوة األنـا    ةالمقابلة للدرجات الخام للمقاييس الثالث    ) المعيارية  ( الدرجات التائية      .٢٤
  ) .الذكور ( سبة للطالب  الكذب بالنبالمسؤوليةوالشعور 

١٣٨  

 قوة األنـا    ةالمقابلة للدرجات الخام للمقاييس الثالث    ) المعيارية  ( الدرجات التائية      .٢٥
  ) .اإلناث ( بالنسبة للطالب .  و الكذب بالمسؤوليةوالشعور 

١٤١  

  

  األشكالقائمة 
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  الصفحة  الشكلعنوان   الشكلرقم 

  ٣٥  العدوانالعالقة بين درجة اإلعاقة أو العائق و  ١

  ٣٨  دورة العدائية وتأثيرها على الفرد  ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المالحق
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  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

    .وزارة التربية و التي سحب عينة المبصرين منها المدارس والمعاهد التابعة ل  ١

١٢٩  

 والضبط  بالمسؤوليةأدوات الدراسة بصورتها النهائية ،مقياس قوة األنا والشعور           ٢

  .والكذب"العدائية"الزائد

١٣٠  

 والـضبط   بالمـسؤولية األرقام األصلية والجديدة لمقياس قوة األنـا والـشعور            ٣

  .والكذب " العدائية"الزائد

١٣٤  

  ١٣٤  .أرقام الفقرات المشتركة بين المقاييس بين المقاييس األربعة  ٤

 قوة األنـا    ةدرجات الخام للمقاييس الثالث   المقابلة لل ) المعيارية  ( الدرجات التائية     ٥

  ) .اإلناث ( و) الذكور (  الكذب بالنسبة للطالب بالمسؤوليةوالشعور 

١٣٨  

  ١٤٤  . بصرياالمعوقينتعليمات االختبار و كراسة األسئلة وورقة اإلجابة للطالب   ٦

  ١٥٠  .تعليمات االختبار و كراسة األسئلة وورقة اإلجابة للطالب المبصرين  ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " العدائية"قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد
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   بصريا والمبصرينالمعوقينلدى المراهقين 

  

  إعداد 

  محمود محمد سعيد 

  

  المشرف

  األستاذة الدكتورة منى الحديدي

  

  ملخـــص

  

" العدائيـة " والضبط الزائد    بالمسؤوليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قوة األنا والشعور          

 وطالبة  اطالب) ١٦٣( بصريا والمبصرين، و تكونت عينة الدراسة من         المعوقينلدى المراهقين   

  .سنة ) ٢٤-١٥( أعمارهم ما بين  بصريا والمبصرين تراوحتالمعوقينمن 

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باقتباس مقاييس الدراسة من اختبـار الشخـصية المتعـدد               

 ويتكون مـن    بالمسؤولية فقرة ومقياس الشعور     ٦٨ األنا الذي يتكون من      األوجه ، مقياس قوة   

 فقرة ومقياس الكذب الذي يتكون من       ٢٩ويتكون من   " العدائية" فقرة ومقياس الضبط الزائد    ٣١

لـدى  " العدائيـة " والضبط الزائـد     بالمسؤولية فقرة كأدوات للحكم على قوة األنا والشعور         ١٥

المبصرين ودراسة الفروق بينهم، وقد استغرقت فترة التطبيق مدة          بصريا و  المعوقينالمراهقين  

  .ثالثة أشهر متواصلة 

 One-Way) وإجراء تحليـل التبـاين األحـادي   )t-test(ولتحليل نتائج الدراسة تم استخدام 

Anova)   بصريا  المعوقين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين         ة، وأشارت نتائج الدراس 

 لصالح المبصرين، والـى وجـود فـروق بـين           بالمسؤوليةاس الشعور   والمبصرين على مقي  

باإلضافة . بالمسؤولية   بصريا كانت لصالح الذكور فيما يتعلق بالشعور         المعوقينالجنسين من   

 بصريا الذين يقيمـون     المعوقين بين الطالب    بالمسؤوليةإلى وجود فروق على مقياس الشعور       

بصريا الذين يقيمون في الـسكن الخـارجي للمدرسـة،           المعوقينفي السكن الداخلي للمعهد و    

وكذلك ظهرت الفـروق    . وكانت هذه الفروق لصالح الطالب الذين يقيمون في السكن الداخلي         



 ١٣ 
 

 بصريا حسب متغير العمر على مقياس قوة األنا وكانت هذه الفـروق لـصالح               المعوقينبين  

 بصريا والمبصرين من نفس     ينالمعوق سنة، إال أن الفروق بين       ١٩-١٥الطالب األصغر سنا      

أما بالنسبة إلى متغير    .  كانت لصالح المبصرين   بالمسؤولية سنة في الشعور     ١٩-١٥فئة العمر   

العمر عند اإلصابة فقد كانت هناك فروق في قوة األنا لصالح األفراد الذين أصيبوا باإلعاقـة                

 فكانت لصالح األفـراد     يةبالمسؤولالبصرية قبل عمر الخمس سنوات ،أما بالنسبة إلى الشعور          

كما أن الفروق في قـوة األنـا        .الذين أصيبوا باإلعاقة البصرية بعد خمس سنوات من العمر          

 بـصريا األصـحاء     المعوقين بصريا الذين يعانون من أمراض مزمنة و       المعوقينظهرت بين   

 إلـى   وتبين أن صلة القرابة بين الوالدين قـد أدت        . حيث كانت هذه الفروق لصالح األصحاء       

 الذين بين والديهم صلة     المعوقين بصريا في قوة األنا لصالح األفراد        المعوقينوجود فروق بين    

  .قرابة
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  الفصل األول
 اإلطار النظري

  

  :المقدمة

 ال تزال الخصائص التي تتعلق بسيكولوجية المراهقين المعوقين بصرياً تفتقر إلـى الدراسـة              

وعلـى  . ورية العربية السورية بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام         والبحث في الجمه  

الرغم من الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات، ولما لها من فائدة تعود علـى الفـرد المعـوق                  

بصرياً بشكل خاص وعلى األمة بشكل عام،باإلضافة إلى ما توفره من نتائج يمكن من خاللها               

تساعد هؤالء األفراد على تخطي المشكالت التي يعانون منها،         العمل على بناء برامج تربوية      

وتحسين قدراتهم من جميع النواحي النفسية والتربوية واالجتماعية والتي يجب النظـر إليهـا              

  .    على أنها وحدة متماسكة وليس منفصلة

العربي    ومن الجدير بالذكر أن الدراسات السيكولوجية ال تحظى باهتمام كبير على المستوى             

عدم إدراك أهمية الجانب السيكولوجي لتنمية الشخـصية لـدى          : وربما يعود ذلك لعدة أسباب    

األفراد المعوقين بصرياً، على أساس أن جل االهتمام ينصب على الناحية التربوية، باإلضافة             

إلى نقص األخصائيين، و عدم وجود أدوات قياس مناسبة،ويرتبط هذا األخيـر مـع الـسبب                

  .األول

  ومن هنا انطلقت فكرة هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على قـوة األنـا و الـشعور                   

لدى عينة من األفراد المـراهقين المعـوقين بـصرياً          ) العدائية  ( بالمسؤولية والضبط الزائد    

 سنة، ودراسة الفروق بينهم علـى أسـاس         ٢٤-١٥والمبصرون الذين تتراوح أعمارهم بين      

  . بعض المتغيرات

 هذا الفصل سيتم تناول موضوع اإلعاقة البصرية وقـوة األنـا والـشعور بالمـسؤولية                وفي

  .، ومشكلة الدراسة وأهميتها"العدائية"والضبط الزائد 

على أنها حالـة يفقـد     visual impairmentتعرف اإلعاقة البصرية)  ٢٠٠٢(   فالحديدي 

  .يؤثر سلبا في أدائه ونموهالفرد فيها القدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية مما 

  :و تشتمل اإلعاقة البصرية على فئتين هما

ويعرف طبيا بأنه من تكـون حـدة الرؤيـة لديـه            : (Blindness)المعوق بصرياً كليا        

 في العين األفضل بعد التصحيح وتكون مساحة الرؤية في البصر المحيطي لديه أقل              ٢٠/٢٠٠

  . درجة بعد التصحيح٢٠من 
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فإن الفرد المعوق بصرياً هو الذي فقد قدرته البصرية بالكامل أو الذي            :  التربوية   ومن الناحية 

). ٢٠٠٢الحديدي،(يستطيع إدراك الضوء فقط، لذلك عليه اإلعتماد على الحواس األخرى للتعلم          

أما منظمة الصحة العالمية فقد عرفت المعوقين بصرياً كليا على أنهم أولئك األفـراد الغيـر                

  .)٢٠٠٥عليوات،( رؤية الضوء نهائياقادرين على 

  فهو من لديه من الناحية الطبيـة حـدة رؤيـة    (low vision)   أما المعوق بصرياً جزئيا 

أما من الناحية التربوية    . قدم في العين األفضل بعد التصحيح      ٢٠/٢٠٠ أو   ٢٠/٧٠تتراوح بين   

لى معينات بصرية مساعدة    فهو الشخص الذي ال يستطيع تأدية الوظائف المختلفة دون اللجوء إ          

  ).٢٠٠٢الحديدي،(تعمل على تكبير المادة التعليمية 

الخطيـب  (من مجموع السكان في العـام       %) ٠,٥(   وتقدر نسبة اإلعاقة البصرية في العالم       

  .(١٩٨٢,Neely)، وهي أقل نسبة حدوث بين حاالت اإلعاقة )٢٠٠٥والحديدي،

العالمية بالنسبة إلى اإلعاقـة البـصرية فتـشير            أما التقارير الصادرة عن منظمة الصحة       

مليون ضعيف بـصر    ) ١٢٠(مليون مكفوف ونحو    ) ٣٥(اإلحصائيةت أن هناك ما يزيد على       

وتشير إلى أن نسبة انتشار اإلعاقة البصرية تختلف من دولة إلى أخرى وأن حوالي              . في العالم 

ن هذه النسبة تزداد مـع تقـدم        من المعوقين بصرياً موجودون في دول العام الثالث، وأ        % ٨٠

  ).٢٠٠٢الحديدي،(العمر وفي الدول التي تفتقر إلى الرعاية الصحية 

   أما في الجمهورية العربية السورية فان التقارير الواردة من وزارة الـشؤون االجتماعيـة              

التي والعمل ال تشير إلى نسبة انتشار اإلعاقة البصرية بل إلى أعداد المستفيدين من الخدامات               

حيث بلغ عدد الطالب المسجلين في المدارس الخاصة للمعوقين بصرياً          . تقدم للمعوقين بصرياً  

أما الذين تتراوح أعمـارهم     . طالباً وطالبة ) ٦٣٣ (٢٠٠٥في جميع المحافظات السورية لعام      

 فرداً، ولكن هذه األعداد ال تمثل النسبة الحقيقة لعدد        ) ٨٧( سنة وما فوق فعددهم    ٤٠ و ٢٢بين  

فيـذكر أن هنـاك     ) ٢٠٠٢(أما عبد اللطيف  . المعوقين بصرياً في الجمهورية العربية السورية     

  .  معاق بصرياً في الجمهورية العربية السورية١٢١٠٣

في العصور السابقة لم تكن هناك أي رعاية تربوية تذكر أبان تلك العصور فقد عاش المعوق                

اء إلى التسول إذا كف بصر بعض أبنائهم        بصرياً عيشة بؤس وشقاء حيث كان يلجأ بعض اآلب        

ليستدروا عطف الناس، ولقد ورد في الكتابات القديمة ألفالطون وأرسطو ضرورة الـتخلص             

، وجاء ذلك فـي     )١٩٩٨حالق والجندي،   (من المعوق بصرياً باإلعدام أو النفي خارج البالد         

ان يغرقون المعـوق    قوانين ليكروجوس وسولون، وفي روما ظل الناس فترة طويلة من الزم          

بصرياً في نهر التيبر حتى جاء رمولوس فحد من هذا التصرف بعـض الـشيء، إذ طلـب                  
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ضرورة تشكيل جمعيات أهليه للبت في مدى صالحية المعوق بصرياً للمواطنة الصالحة مـن              

، ولعل مرد هذا النبذ للمعوق بـصرياً يرجـع إلـى بعـض المعتقـدات              )٢٠٠٦حيدر،(عدمه

ية التي كانت سائدة عنه تلك الفترة، كالخرافة الثقافية القائلة بأن لمس المعوق             والخرافات الثقاف 

بصرياً قد ينقل العدوى إلى المالمس، وان يديه خطرتان على الصحة العامة، حتى إن بعـض                

األمهات ال يسمحن للمعوق بصرياً بلمس أطفالهن، وتظهر طبيعة ذلك النبذ االجتمـاعي فـي               

ة للمعوق بصرياً بممارسة أي عمل إال في أضيق الحدود، ففي مصر            رفض المجتمعات القديم  

  ).١٩٨٢بركات،( القديمة مثال عين المعوق بصرياً في بعض األعمال البسيطة 

   كما أن بعض المجتمعات كانت تعتبر المعوق بصرياً تجسيد للعنة اآللهـة، ولـذلك كـان                

 يصل إلى حد القتل، وبعض الجماعـات        المعوق بصرياً يلقى ألوانا من االضطهاد واإلذالل قد       

القديمة كانت تعتبر المعوق بصرياً عالة على المجتمع وانه يضعف من قوتهـا وشـأنها فـال                 

مناص من الخالص منه عمال بالمبدأ الذي كانوا يؤمنون به، وهو ضرورة االستغناء عن كل               

 ١٦٠١ عـام    إلى أن صدر في إنجلترا    ). ١٩٩٨حالق والجندي،   (عضو ضعيف في المجتمع     

قانون اليزابيث للفقراء، ولقد استفاد المعوق بصرياً من هذا القانون باعتباره من الفقراء إلـى               

جانب المنح التي كانت تمنح له من وقت إلى آخر، فقد كان اإلحسان فقط هو وسـيلة لتكيـف                   

ت المعوق بصرياً آنذاك، أما في فرنسا فقد أتيحت له حرية البحث عن الطعـام فـي الطرقـا                 

واستدرار عطف الناس بشتى الوسائل، حتى أسس الملك لويس ملجأ إليواء ثالثمائـة معـاق               

بصرياً وكانت الخدمات التي تقدم لهم تستهدف رفع معنوياتهم وتكـيفهم مـع مـن حـولهم                  

  ).٢٠٠٦حيدر،(

 Valentine   وكانت أول محاولة للرعاية التربوية للمعوق بصرياً في تلك الفترة على يـد  

Huay   وفي باريس التقط فالنتين هوى معوقاً بـصرياً مـن          )  ٢٠٠٢الحديدي،   ( ١٧٨٥عام

الشارع كان يستجدي وأدخله مدرسة أسسها هو بنفسه وأطلق عليها اسمه وسرعان ما أصـبح               

عدد تالميذها أثنى عشر تلميذا قامت بتمويلها جمعية رعاية ضعاف البصر في باريس، ولقـد               

األحرف البارزة التي يتمكن المعوق بصرياً عند لمسها بأصـابعه          استخدم فالنتين مجموعة من     

  ).٢٠٠٦حيدر،(من القراءة 

    ثم ظهرت مدارس عديدة في عدد من الدول في العالم العربي، إال أن هذه المدارس كانت                

داخلية بمعنى أن المعوقين بصرياً يقيمون فيها على مدار السنة الدراسية وال يغادرونها إال في               

كما أنها ركزت على الجوانب التربوية األكاديمية وأهملت        ). ٢٠٠٢الحديدي،( طل الرسمية الع

الجوانب السيكولوجية للشخص المعوق بصرياً، حيث لم يكن هناك أي مقاييس أو اختبـارات              
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خاصة أو مكيفـة لتقـويم األفـراد المعـوقين بـصرياً قبـل العقـد الثـاني مـن القـرن                      

دأت الرعاية التربوية للمعوق بصرياً تنمـو بتتـابع نتيجـة           وهكذا ب ) ١٩٨٢بركات،(الماضي

التي أبرز فيها أن المعوق بصرياً يستطيع االعتماد على نفسه إذا ما أتيحت له              ) فولتير(مقاالت  

  ).٢٠٠٦حيدر،(فرص التأهيل والتدريب المهني السليم 

لويس (رت طريقة      وفي مطلع القرن التاسع عشر أصبح تعليم المعوق بصرياً إلزاميا، وظه          

وهما طريقتان للكتابة البارزة، أما بالنسبة لتعليم المعوق بصرياً الراشد          ) مون(وطريقة  ) برايل

هذا النظام ودعمتـه بوسـائل    ) اليزابيث جلبرت (فقد أعد له نظام التعليم في المنازل وابتدعت         

  ).١٩٨٢بركات،(تربوية متعددة 

لمربين تصل إلى كل مكـان، مناديـة بـضرورة      وفي بداية القرن العشرين بدأت صيحات ا   

 قـانون   ١٩٢٠اضطالع الدولة بمسؤوليتها نحو المعوق بصرياً حتى صدر في إنجلترا عـام             

للمعوق بصرياً يضمن له مستوى معيشياً أمناً ومن ثم أصبح عمل الجمعيات الخيرية وهيئـات     

  ).٢٠٠٦حيدر،(ياًاإلحسان األهلية هو مجرد تقديم المساعدات الثانوية للمعوق بصر

   وفي الوطن العربي كانت أول محاولة لتعليم المعوق بصرياً في مصر في صورة مدرسـة               

في شيخون بالقاهرة وسافر إلى أوربا لإلطـالع     ) محمد أنس (خاصة أسسها معلم اللغة العربية      

قفت على نظم وطرق تعليم المعوق بصرياً وإستيراد مطبعة لطبع الكتب بطريقة برايل، وقد تو             

هذه المدرسة برحيل صاحبها، وأنشئت بعد ذلك الجمعية اإلنجليزية لرعايـة العميـان التـي               

، وبعد الحرب العالمية األولـى      )١٩٨٢بركات،(اهتمت بتعليم المعوق بصرياً المهن المختلفة       

بدأت وزارة المعارف في ذلك الوقت باالهتمام بإنشاء معاهد خاصة للمعوق بـصرياً كانـت               

، كما أنشأت في الوقت نفسه قسما إضافيا لخريجات         ١٩٣٥ة الجمعية الوطنية عام     أولها مدرس 

مدرسة المعلمات للتخصص في تربية المعوق بصرياً ثم أخذت تتوسع بعد ذلـك فـي إنـشاء                 

معاهد للمعوقين بصرياً في القاهرة واألقاليم، و اقتصر التعليم في تلك الفترة علـى المرحلـة                

  ).٢٠٠٦حيدر،(بالتعليم المهنياالبتدائية التي تنتهي 

الخدمات التي كانت تقدم إلـى       ) ٢٠٠٦(و الحديدي    ) ١٩٩٥( ويلخص القريوتي و أخرون      

مرحلة العزل،  : األفراد المعوقين بصرياً بأنها مرت بأربع مراحل من الناحية التاريخية وهي            

ج، إال أنه ومع تطـور      ومرحلة الرعاية المؤسسية، ومرحلة التأهيل والتدريب، ومرحلة االندما       

االهتمام بالقياس بدأت االتجاهات نحو األفراد المعوقين بصرياً تتغير إذ كانت المحاوالت فـي              

البداية تتركز على تقييم األداء العقلي ألن المدارس في ذلك الوقت كانت ترغب فـي معرفـة                 

 عـام  Robert Irwinاألطفال المعوقين بصرياً الذين قد يكون لديهم تخلف عقلي ولذلك قـام  
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 بينيه للذكاء لتطبيقه على األطفال المعوقين بصرياً، وبعد ذلـك           - بتعديل اختبار جوادر   ١٩١٤

قام هينز بتطوير اختبار القدرات العقلية للمكفوفين فوجد أن القـدرات العقليـة للمكفـوفين ال                

 المعـوقين   إال أن التغير الجوهري في أسـاليب تقـيم        . تختلف عن القدرات العقلية للمبصرين    

حيث عمل هيز علـى     .(Bauman) (Hayes)بصرياً كانت نتيجة الجهود التي بذلها كل من         

 بينيه وهو صورة معدلـة مـن        -لفت األنظار إلى أهمية القياس من خالل تقديمه الختبار هيز         

أما بومان فقد قامت بتقنين عدد من االختبارات على المعـوقين           . اختبار ستانفورد بينيه للذكاء   

  ).٢٠٠٢الحديدي، ( ياً وكذلك تطوير آليات تطبيق االختبار على هؤالء األفراد بصر

   وفي عقد الخمسينات والستينات طرأ المزيد من التقدم على مجال القياس والتقييم في ميدان              

اإلعاقة البصرية، حيث شملت التقييم النفسي في مجاالت الميول والشخصية والتحصيل، إال أن             

 المجال النفسي ال يزال فقيراً الن القليل من االختصاصين فـي مجـال القيـاس     هذا التقدم في  

 النفسي أو اإلرشاد أو التأهيل الذين يختارون اإلعاقة البصرية كمجال تخصص رئيسي لهـم 

Kolk,١٩٩٤الحديدي، ;(١٩٨١.(   

عـوقين  وحتى الوقت الحاضر ال تزال البرامج الحديثة التي تهتم بتقديم الخدمات لألفـراد الم             

بصرياً تركز على تقديم الخدمات التربوية و تهمل الجانب السيكولوجي وهذا ما يالحـظ مـن         

 وبشكل عام يمكننا القول أنه على الرغم من أن التوجه العالمي            كمية األبحاث في كال الجانبين،    

 قابلـة   اليوم أصبح ينحو إلى االهتمام بالثروات البشرية وتنميتها، ومنهم المعوقين بوصفهم فئة           

الجسمية، والعقلية، واالنفعالية، واالجتماعية إال أن ميـدان        : للنمو اإليجابي من مختلف وجوهه    

اإلعاقة البصرية في أغلب دول العالم الثالث، لم يحظَ باهتمام كاف لدى البـاحثين التربـويين                

  .والنفسيين، بما يلبي متطلبات المعوقين بصرياً

  

   :لمعوقين بصرياً الخصائص السيكولوجية لألفراد ا

   يرى الباحث أنه على الرغم من وجود خصائص عامة لدى المراهقين المعوق بصرياً فإن              

هناك خصائص خاصة تميزهم عن المبصرون، فقد أولى عدد كبير من المؤلفين أهمية خاصة              

فمنهم من رأى أن هناك اختالفاً كبيراً بين شخصية المعوق          . لوصف شخصية المعوق بصرياً   

وفيما يلي اسـتعراض لتلـك      . رياً والمبصر،والبعض منهم رأى عدم وجود اختالف بينهم       بص

  : الخصائص

    تعد مرحلة المراهقة، وهي المرحلة التي تقع بين الطفولة والرشد، من أهم المراحل التـي               

يواجه فيها الفرد تغيرات كبيرة سواء على الصعيد السيكولوجي أم االجتمـاعي أم الجـسدي،               
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حاول الفرد في هذه المرحلة من النمو تكوين شخصيته األساسية التي سينتقل بها إلـى               حيث ي 

المستقبل، بكل ما تحمله من خصائص سواء النمائيـة، أم الفيزيولوجيـة، أم االجتماعيـة، أم                

  . السيكولوجية

 وكما تعد مرحلة المراهقة مرحلة صعبة يواجه الفرد فيها تحديات كثيرة فهي مرحلة انتقاليـة              

في جوانب النمو السيكولوجي الشخصي واالجتماعي، ففي سنوات المراهقـة يحـاول الفـرد              

التحرر من دور الطفولة، إال انه ال يكون مستعدا بعد لتحمل مسؤولية الشخص الراشد، فالفرد               

ينضج جسميا ويبدو شـابا ويتوقـع منـه أن يـسلك سـلوك الـشاب وان يـستقل بـشكل                     

  ).٢٠٠٣الحديدي،(متزايد

أن المراهق يمر بأحاسيس ومشاعر جديـدة تقربـه مـن مجتمـع             ) ٢٠٠٧( الحاجي    وبرى

  . الراشدين من حوله وتبعده عن مجتمع األطفال

   ولمرحل المراهقة حاجاتها االجتماعية والشخصية وهذه الحاجات تكون من نفـس طبيعـة             

  :بما يليحاجات األعمار األخرى من حيث قوتها ومعناها السلوكي وهذه الحاجات تتحدد 

فالمراهق يريد أن يكون شخصا     . لعل هذه الحاجة هي من أهم حاجاته      :  الحاجة إلى المكانة     -

هاما له مكانة وقيمة فـي جماعتـه، مثـل الراشـد، وأن يتخلـى عـن موضـعه كطفـل                                

والمكانة التي يطلبها المراهق بين رفاقه أهم لديه من مكانتـه بـين             ). ٢٠٠١شيفرو ميلمان، (

؛صـالح،  ١٩٨٥عاقل،  (يه أو معلميه، ولكنه في كل األحوال يكون حريصا عليها جميعها            أبو

٢٠٠٦.(  

في هذه المرحلة يتوق المراهق إلى التخلص من قيود األهل وبأن           :  الحاجة إلى االستقاللية     -

  .يصبح مسؤوال عن نفسه، فهو يرغب بأن يحيا حياته الخاصة

جات تقوى وتزداد في سن المراهقة وقد دلت الدراسة         حيث أن هذه الحا   :  الحاجات الجنسية    -

وأكـد فـي نهايـة      . التي قام بها كنزي على أن فترة المراهقة هي فترة رغبات جنسية قوية            

وهذا ما ينطبـق علـى      ). ٢٠٠١شيفرو ميلمان، (دراسته على الحاجة الكبيرة للتربية الجنسية       

دراسـتها حـول    من نتائج    )Schall, ١٩٨٦(المراهقين المعوقين بصرياً، وهذا ما تشير إليه        

سيكولوجية المعوقين بصرياً حيث قالت أنه ال يمكننا التحدث عن سـيكولوجية خاصـة لـدى      

المراهقين المعوقين بصرياً الن لديهم الخصائص السيكولوجية نفسها الموجودة لدى األشخاص           

  . خصائص محددة لديهمالمراهقين جميعا وبالتالي فإنه من الخطأ التعميم أو التحدث عن أي

أنه باإلضافة إلى عدم وجـود سـيكولوجية خاصـة للمـراهقين            ) ٢٠٠٢(   وتؤكد الحديدي   

المعوقين بصرياً تميزهم عن العاديين هناك عدم وجود تجانس كبير بين األشخاص المعـوقين              
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ة بصرياً أنفسهم ولعل الخاصية الوحيدة التي يشترك فيها األشخاص المعوقين بصرياً هي صف            

فقدان البصر ما عدا ذلك فهناك فروق جوهرية بينهم علـى صـعيد الخـصائص والقـدرات                 

وفي الواقع قد ال تكـون أوجـه الـشبه بـين            . الشخصية واالجتماعية واالنفعالية والمعرفية   

 .األشخاص المعوقين بصرياً أقوى من أوجه الشبه بينهم وبين األشخاص المبصرون

يردان عدم التجانس إلى أن المشكالت البـصرية        ) ٢٠٠٦(وصادق  ) ١٩٩٧( كما أن سيسالم    

فمنهم مـن يعـاني مـن       . تختلف في مسبباتها ودرجة شدتها وزمن حدوثها من فرد إلى آخر          

. (Low vision)، ومنهم من يعاني من الفقدان الجزئـي  (Blindness)الفقدان الكلي للبصر

 أو حدثت إعاقتـه منـذ   ، (Congenital) وقد تكون الحالة مفروضة على البعض منذ ميالده

 ،)Acquired(مرحلة مبكرة من عمره، ومنهم من حدثت إعاقته في مرحلة متأخرة من حياته              

وبالتالي فإن جميع هذه العوامل تؤثر على       . أو بسبب حدث مفروض على حياة البعض اآلخر       

  .النمو السيكولوجي للفرد المعوق بصرياً

لدراسات التي تناولت سمات المعوقين، توصلت إلى        أن العديد من ا    Kirk) ,(٢٠٠٣   ويؤكد

أنهم يتسمون ببعض الخصائص السيكولوجية، من بينها الشعور الزائد بـالنقص، واإلحـساس             

واالستسالم، وعدم الشعور باألمن، والقلق، والخوف من المجهول وعـدم االتـزان    بالضعف

   .االنفعالي و سيادة مظاهر السلوك الدفاعي لديهم

إلى النتيجة السابقة نفسها من خالل دراسته لألعصبة النفسية         ) ١٩٩٤(ل عبد العزيز  هذا وتوص 

تنتشر بينهم األمـراض العـصابية أكثـر مـن      للمعوق بصرياً، فقد وجد أن المعوقين بصرياً

، واألعـراض  )الفوبيـا االجتماعيـة  (والرهـاب   المبصرون ومن بين تلك األمراض القلق،

  .واإلكتئابالسيكوسوماتية، والهستريا، 

أن كف البصر ال يعني عند الـبعض هـو   )  (١٩٨١,Apter ,et al   ويري أبترو أخرون  

غياب حاسة اإلبصار فقط، أو غياب الجانب البصري في المعلومات التـي يحـصل عليهـا                

المعوق بصرياً من البيئة من حوله، بل إن فقدان البصر قد صاغ الشخص المعـوق بـصرياً                 

اييرها وأحكامها وطرق تفاعلها، كما أن لها بنيتها المعرفية الخاصـة،           صياغة أخرى، لها مع   

 وتؤكـد علـى ذلـك       .مميزة متفردة تتفق وسيكولوجية هـذه اإلعاقـة   حتى أصبح لها سمات

بأن فقدان البصر يجعل الفرد مرغما على استخدام حاسة اللمس والـسمع،            ) ٢٠٠٢(الحديدي  

الحاستان هامة إال أنها ال تعوض بما فيه الكفايـة عـن     ومع أن المعلومات التي توفرها هاتان       

حاسة البصر، فال يختلف اثنان على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الحاسة على صعيد تعلـم                 
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لذلك فإن الكثير من الخصائص السلوكية لدى المراهقين المعوقين بصرياً تتأثر           . اإلنسان ونموه 

  ). ٢٠٠١الروسان،(غوية واالجتماعية والمهنية، بإعاقته والسيما النفسية والعقلية والل

من أدبيات التربية الخاصة ترى أن المعلومات التي        % ٩٠تشير إلى أن    ) ٢٠٠٢(   فالحديدي  

وبالتالي فإن فقدان حاسـة البـصر   . يحصل عليها اإلنسان يتم تعلمها عن طريق حاسة البصر       

لخارجي وان الحواس األخرى ال تعوض     يعني فقدان قناة رئيسية من قنوات تواصله مع العالم ا         

الخطيـب و   ( بما يكفي الكتساب المعلومات مما يجعل خبرات الفرد محدودة  كمـا ونوعـا               

   ). ٢٠٠٤. الحديدي

: أن اإلنسان يعتمد علـى حواسـه الخمـس      )Kirk ٢٠٠٣,(و  ) ٢٠٠٦(   وقد أشارت حيدر  

علومات والتعرف على البيئة    السمع، والبصر، واللمس، والشم، والذوق، في الحصول على الم        

الجزء األكبر من التعلم يتم عن طريق حاسة اإلبصار فان تلك الحاسـة              المحيطة به، و بما أن    

هي التي تتولى عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يتم اسـتقبالها عـن طريـق الحـواس                 

 لديـه حاجـات     وبذلك فالمعوق بصرياً يعيش عالما ضيقا محدودا نتيجة لعجزه، فهو         . األخرى

نفسيه ال يستطيع إشباعها، واتجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع المبصرون، ويواجـه             

مواقف فيها أنواع من الصراع والقلق، كل هذا يؤدي بالمعوق بصرياً إلى أن يحيا حياه نفسيه                

  . غير سليمة، قد تؤدي به إلى سؤ التكيف مع البيئة المحيطة به

لة اضطرا بات و صراعات نفسية، وكلما كانت الطفولة سعيدة كانـت               وتعد المراهقة مرح  

إلى إن غيـاب   )١٩٩٦(وتشير الحديدي ). ٢٠٠٢أبو معلي وآخرون، (مرحلة المراهقة جيدة 

االفراد المعوقين بصرياً عـن   فرص إشباع الحاجات األساسية للحركة قد تؤدي إلى أن يبحث

، " Blindisms "العميانيات  ية غير هادفة تسمىالرضا من خالل قيامهم بنشاطات جسمية نمط

ونقـر العينـين باإلصـبع،     وتشمل هذه األنماط على حركات في األطراف أو الرأس أو فرك

وتكون هذه الحركات مستمرة ومتكررة وغير وظيفية، وتحد من انشغال الطفل بما هو حولـه               

ى النقص في اإلثارة الحـسية      في البيئة، ويعزى البعض سبب ظهور هذه السلوكيات النمطية إل         

المناسبة ومحدودية الحركة والنشاط الجسمي الهادف، والحرمان االجتمـاعي وعـدم تـوفر             

  .الفرص المتنوعة، وقلة التشجيع للسلوكيات المقبولة 

الشخصية الـسيكولوجية   أن الحركة تعتبر من العوامل المؤثرة في) ١٩٩٢بركات،(   ويرى 

عن الحركة بالسهولة والمهارة التي يتحرك بها المبـصر إذا مـا            للمعوق بصرياً، حيث يعجز     

ولذا فإن حركته تتسم بالكثير من الحـذر واليقظـة          . أراد توسيع دائرة محيطه الذي يعيش فيه      

حتى ال يصطدم بعقبات نتيجة تعثره بشيء ما أمامه،  وهذا يـستلزم حاجتـه إلـى الرعايـة                   
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يجعله أكثر تقبالً للمساعدة من اآلخرين حتـى ولـو          والمساعدة خارج المنزل الذي يألفه، مما       

شخصيته وفـي عالقاتـه    كان قادراً على االستغناء عنها، ومثل هذه المواقف تؤثر كثيراً في

  .االجتماعية مع من حوله

   كما ويؤثر فقدان حاسة البصر في السلوك االجتماعي للفرد تأثيرا سلبيا في عمليات النمـو               

 االجتماعي وفي اكتـساب المهـارات االجتماعيـة الالزمـة لتحقيـق     السيكولوجي والتفاعل 

االستقاللية والشعور باالكتفاء الذاتي، و نظرا لعجز المعوقين بصرياً عـن الحركـة، وعـدم               

اآلخرين ونشاطاتهم اليومية ورؤية تعبيراتهم الوجهية وتقليد هـذه   استطاعتهم مالحظة سلوك

فهم ال يتحركون بالسهولة والمهارة والطالقة نفسها التـي  محاكاتها والتعلم منها  السلوكيات أو

 ).٢٠٠٤؛ إبراهيم،٢٠٠٦حيدر، (بها المبصرون  يتحرك

أن البصر يلعب دوراً هاما في بناء وتطوير العالقات بـين           ) ٢٠٠٢(   وكما تذكر الحديدي،    

الحقيقيـة  األشخاص، فالتعلق االجتماعي كما هو معروف يعتبر أحد أول االرتباطات العاطفية            

التي تتطور بين الرضيع والوالدين، وغالباً ما يصعب تطور التعلق خوفاً مـن الغربـاء، وال                

فحاسة البصر تعمـل بمثابـة   . سلباً على هذه العملية ريب في أن فقدان البصر يمكن أن يؤثر

   .المتضمنة في التعرف على األشخاص المصدر الرئيسي الكتساب المعلومات

أنه نتيجة للتناقض الذي تحدث للمعوق بصرياً مـن معاملـة تتـسم             ) ٢٠٠٦(   ويري صالح 

بالقسوة من بعض الناس ومعاملة أخري تتسم باالستجابة لكل مطالبـه والعفـو إذا أخطـأ، ال                 

لشيء إال أنه معاق بصرياً، تجعله يفضل العزلة وممارسة بعض ألوان النشاط الفردي لساعات              

  .طويلة

شير إلى أن اإلعاقة البصرية يتصف أفرادها بعدم الرغبـة فـي            في) ٢٠٠٤(    أما أبو فخر    

االشتراك أي نشاط وأن كل عضو ال يعرف دوره في الجماعة ال يستطيع تحمل المـسؤولية،                

 .األمن وعدم االنتماء للجماعة كما أن أعضاء الجماعة يشعرون بعدم

الوالدية السالبة مثل   إلى وجود عالقة بين االتجاهات      ) ١٩٩٩(  وتوصل البيبالوي ورمضان    

واالجتماعي للمعوق بصرياً، الذي يتمثل في  عدم التقبل من األب واألم وبين التوافق الشخصي

عدم تحرره من الميول المضادة للمجتمع واإلحساس بعدم قيمته، وعدم قدرته في االعتماد علي         

لتفرقـة يـؤدي إلـى    نفسه، كما أن ممارسة الوالدين لبعض االتجاهات السالبة مثل اإلهمال وا     

  .بعدم االنتماء والوالء والصعوبة في العالقات المدرسية شعوره بالعزلة االجتماعية والشعور
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  أن القيود الجسمية والوظيفيـة التـي         Shontz   أما بالنسبة إلى التكيف مع اإلعاقة  فيرى         

نفس شخص أخر   تفرضها اإلعاقة قد تقود الفرد المعوق إلى اإلعتمادية واليأس وقد تبعث في             

  ).٢٠٠٣. الحديدي(الطموح والرغبة واالستقالل والنضج

إلى أن ما يميز اإلعاقة البصرية لدى المراهقين هي أنها تشكل )  (٢٠٠٦ ,Brehm   ويشير

تحديا خاصا لدى الفرد، فقد تجعل منه شخصا غير قادر على التكيف وبالتالي قد تؤثر علـى                 

جتماعية، إال أن التغلب على هذه المشكلة يتطلب نضجا         الجوانب السيكولوجية في شخصيته اال    

   .نفسيا لدخول هذا العالم، فليس كل شخص قادراً على أن يواجه تحديات الحياة بسهولة

ويشير أنصار التحليل النفسي إلى البصر على انه عامل أساسي من عوامل عـدم التكيـف أو             

اتجة عن عدم الوعي بأهمية البصر      اضطرابات الشخصية لدى المعوقين بصرياً، وهي تكون ن       

  )., Blank  ٢٠٠٦(وانه قد يكون سبب أساسيا من أسباب اضطرا بات الشخصية 

العديــد مــن الدراســات التــي قــام بهــا                    إلــى أن) ,Warren ١٩٧٧(   وقــد أشــار 

بـين  في العالقات    والتي بحثت) (١٩٩٢ ,.Porgund et alو )Petrucci , ١٩٥٣(كل من 

اإلعاقة البصرية واألمراض العصابية انتهت إلى أن هذه األمراض تنتـشر بـين المعـوقين               

بصرياً بدرجة أكبر من انتشارها بين المبصرون، وأن أكثر األمراض العصابية انتشارا بـين              

  .المعوقين بصرياً هي القلق

يعاني منها بعض   أهم أنواع االضطرابات االنفعالية التي      ) ١٩٩٧؛١٩٨٨(   ويوضح سيسالم     

  :المعوقين بصرياً ومنها

حيث أن وجهة الضبط الخارجي لـدى المعـوقين بـصرياً    : الذات المنخفض  مفهوم •

الداخلي، وهذا معناه عدم ثقة الفرد في قدرته الذاتيـة، واعتمـاده    سيطرت على وجهة الضبط

   على اآلخرين

 المعوقين بصرياً مـن     ومن أبرز مظاهر ما قد يعانيه بعض األفراد       : السلوك العصابي  •

 .والحساسية الزائدة واإلكتئاب والتوتر القلق

  .الغير وطلب المساعدة من اآلخرين وتعني التبعية واالعتماد على: الخضوع  •

يكون الفرد المعوق بصرياً كليا أكثر انبساطاً من ضعيف البصر          : االنطواء واالنبساط    •

  شعوره بتهديد الكف الكلي له الذي يعاني من االنطواء والقلق والتوتر، بسبب

وخاصة السلوك العدواني اللفظي، كما يوجه بعضهم عدوانيتهم إلى الذات          : العدوانية   •

  .بسبب الشعور باإلحباط، أو الفشل
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وينتج من ثنائية المشاعر كالصراع الداخلي بين الرغبـة فـي االسـتقالل             : الغضب   •

   .اآلخرين واضطراره االعتماد على

انخفـاض   حيث يعاني بعض األفراد المعوقين بـصرياً مـن  : نفعالي سوء التوافق اال •

  .درجة التوافق االنفعالي مقارنة بالمبصرون

أن ردود الفعل االنفعالية واالجتماعية لألطفال المعـوقين         ),Lowenfeld ١٩٧١(    ويرى  

لبصرية  يرى أن اإلعاقة ا    (Cutsforth)إال أن     . بصرياً تشبه ردود فعل األطفال المبصرون     

تؤثر على التنظيم السيكولوجي الكلي للفرد، وان المشكالت الشخصية ليست محصلة مباشـرة             

لفقدان البصر ذاته، بل إن فقدان البصر قد يرتبط بمخاطر نفسية عديـدة وتعتمـد اسـتجابة                  

اإلنسان للفقدان الحسي البصري المكتسب على سيكولوجيته قبـل حـدوث اإلعاقـة وعلـى               

 ).٢٠٠٢الحديدي،(الظروف البيئية

   إن المعوق بصرياً قد يشعر بالنقص ويتصف بخصائص شخصية قلقة، ويفتقر إلى النمـو               

السوي للذات، ويعاني من عدم االتزان الحركي، ومن ضعف الثقة بالنفس، ومن سوء التوافق              

  ).٢٠٠٦الصادق، (النفسي واالجتماعي وبالتالي فإن هذا يؤدي به إلى عدم التكيف 

إلى أن فقدان حاسة البصر يؤدي إلى تأثيرات سلبية علـى مفهـوم             ) ١٩٩٦(ريوتي  ويشير الق 

 الفرد عن ذاته، وعلى صحته النفسية وربما أدت بالمعوق بصرياً إلى سوء التكيف الشخصي

 واالجتماعي، وإلى االضطراب النفسي نتيجة الشعور بالعجز والدونية واإلحبـاط والتـوتر،  

كاإلشـفاق   األمن، ونتيجة آلثار االتجاهات االجتماعيـة الـسالبة،  وفقدان الشعور بالطمأنينة و

والحماية الزائدة والتجاهل واإلهمال، مما يسهم فـي تـضخم الـشعور بـالعجز والقـصور                

   .واالختالف عن اآلخرين وعدم القدرة على االستقاللية

 لألطفـال   فيشيرون إلى أن النمو االجتماعي واالنفعـالي      ) ٢٠٠٥(   أما الخطيب والحديدي    

المعوقين بصرياً يتأثر بكل من فقدان البصر واتجاهات اآلخرين وردود أفعالهم فالطفل المعوق             

بصرياً ال يستجيب كاألطفال اآلخرين، و قد ال يحاول استكشاف البيئة وبناء العالقـات مـع                

األشخاص من حوله، األمر الذي يؤدي إلى تجنب التفاعل معه أو حتى رفضه، وإن مثل هذه                

  . الخبرات في الطفولة المبكرة التي قد تؤدي الحقا إلى االضطرابات االنفعالية والسلبية

إلى أن المعوق بصرياً لديه نقص شـعور بالمـساواة مـع            ) ٢٠٠٦(   وتوصل أيضا حيدر    

زمالئه وأصدقائه ونقص شعوره تجاه هؤالء الزمالء واألصدقاء بأنه مثلهم، حيث يؤدي ذلـك              

  فينكمش المعوق بصرياً علي نفسه وينسحب من الصداقات، وربما هـذا إلى استجابات سلبية
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االنسحاب من جانب الشخص المعوق بصرياً يعود إلى ابتعاد زمالئه أو أصـدقائه عنـه، أو                

  .خجله من كف بصره مما يزيد هذا االنطواء في عزلته

منها المعـوق   إلى أن مصادر االضطراب االنفعالي التي يعاني        ) ١٩٩٩(   ويخلص الببالوي   

بصرياً يمكن أن تنبع من مصدرين رئيسيين أحدهما يتعلق بسوء التوافق الشخـصي واآلخـر               

  .االجتماعي يتعلق باضطراب عالقته باآلخرين أي سوء التوافق

  :  بالنسبة إلى سوء التوافق الشخصي-أ

لمعوقين  تهدف إلى التعرف على مظاهر السلوك التوافقي للمراهقين ادراسة ب Summersقام 

  : المعـوقين بـصرياً للتوافـق وهـي     بـصرياً، كـشفت عـن سـتة أنمـاط يـستخدمها      

قصوره الناجمة عن عجـزه   وفيها يعترف الشخص بنواحي: استجابات تعويضية سليمة  -١

ــسوي     ــويض ال ــق التع ــن طري ــك ع ــا وذل ــل منه ــاول أن يقل ــا، ويح   .ويتقبله

لشخص عدواناً زائداً واستياء من النقد      وفي هذه الحالة يبدي ا    : استجابات تعويضية مفرطة    -٢

  .الذي يوجه إليه

وفيها ال يعترف الشخص بنواحي القصور الفعلية الناتجة عـن كـف            :  استجابات اإلنكار    -٣

ونواحي النشاطات المختلفة وميوله وينكر أن  البصر ويتجلى ذلك في خططه التعليمية والمهنية

 .ت المتصلة بعجزهالمشكال كف البصر معوق له ويتجنب مناقشة

حيث يستخدم الشخص المعوق بصرياً التبرير أو اإلسـقاط إلعطـاء           :  استجابات دفاعية    -٤ 

أسباب مقبولة اجتماعية لسلوكه، حتى يحمي نفسه من ضرورة االعتراف باألسباب الحقيقيـة             

  .يعامل بطريقة غيـر عادلـة   إلخفاقه ويلوم المجتمع لتحيزه ضد المعوقين بصرياً ويشعر انه

ونـشاطاته حـول عجـزه     تتركز أفكار الشخص المعوق بـصرياً :  استجابات انسحابيه -٥

الذين يتشابهون معه في  البصري، ويتجنب االتصاالت االجتماعية والتنافس مع غيره فيما عدا

 .النشاط الفردية وأحالم اليقظة كف البصر ويسيطر عليه الشعور بالدونية ويستغرق في ألوان

يظل الشخص المعوق بصرياً غير متوافق، وغير قـادر         : لسوك غير متوافق     استجابات   -٦

على موجهة مشكالت الحياة، ويظهر سوء التوافق في أعراض كثيرة منهـا التمركـز حـول           

  ).١٩٩٤ ؛موسى،١٩٤٤.Summers(الذات، وعدم الثبات االنفعالي، والقلق الشديد 

 إلى الدراسة التي قام بهـا       )٢٠٠٦(حيدرو) ١٩٨٥(و في هذا الصدد أشار عبد الغفار والشيخ         

)Barker,حيث قاما بمراجعة خمس عشرة دراسة طبـق فيهـا اختبـارات عديـدة              ) ١٩٧٣

للشخصية، بينت ست دراسات منها أن سوء التوافق النفسي عند المعوقين بصرياً أشد منه عند               
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ـ             صرياً والمبـصرون   المبصرون بينما لم تبين بقية الدراسات فروقا ذات داللة بين المعوقين ب

  . فيما يتصل بسوء التوافق النفسي

  

  : أما بالنسبة إلى سوء التوافق االجتماعي. ب

 إن اإلصابة بفقدان البصر تحمل معاني كثيرة بالنسبة لآلخرين، والطفل المعـوق بـصرياً ال               

 يستطيع أن يتنبأ عندما يتعرض لهذه المواقف االجتماعية ما إذا كان ينظر إليـه بنـوع مـن   

الفضول أو الشفقة أو المساعدة أو الحماية، أو التجنب أو الرفض المباشر، فنادراً ما ينظر إلى                

وعادة يتلقى هذا  هذا الطفل على أنه شخص لديه خصائص نفسية تتجاوز االنحراف البصري،

فالفرد ). ٢٠٠٦حيدر،(الطفل من االستجابات ما يتناسب مع ما تعينه اإلعاقة بالنسبة لآلخرين            

معوق بصرياً يعيش في مجتمع غالبيته من المبصرون وقد يـشعر أن أولئـك المبـصرون                ال

يعتقدون أن فقد البصر يعتبر عقابا على أخطاء ارتكبها هو أو أحد أقاربه وقد يتـأثر بـاآلراء         

االتجاهات حينما يدركها على نحو سـلبي فإنهـا تجعلـه كثيـر      السابقة من المبصرون وهذه

المظاهر التي تدل على القلق وعدم القدرة على النوم بسبب األحـالم            الشكوى من األعراض و   

بالتعب والخوف من المجهـول والبكـاء بـدون سـبب معلـوم       المزعجة والشعور المستمر

 ).١٩٩٦استيوارد،(

   وأما عن مشاعر المعوق بصرياً إزاء نظرة اآلخرين تجاهه فهو ال يستطيع أن يحدد ما إذا                

تى تبدأ المالحظة أو تنتهي ما لم يكشف المالحظ له عن نفسه بطريقة             كان تحت المالحظة أو م    

غيــر بــصرية، وهــذا الخــوف فــي حــد ذاتــه يحــدث شــيئاً مــن التــوتر والقلــق                    

كما أن المعوق بصرياً يسقط مشاعره الخاصـة        ). ١٩٩٠؛موسى،١٩٨٥عبد الغفار والشيخ،  (

الظاهرة شائعة بين  أن العيون تالحقه حتى حين ال يكون ذلك، وتلكعلى المحيطين به، فيتوهم 

إلى زيـادة حـساسية    ذوي الحساسية الذاتية الشديدة، ومن شأن كف البصر أن يؤدي بسهولة

 ).٢٠٠٦حيدر،(الشخص ذاته

أنه عندما يكون الفرد متعبا أو يعاني من أمراض مزمنـة           ) ٢٠٠١(    ويرى شيفر وميلمان    

ض هذه تؤدي إلى الشعور بالعجز وضعف المقاومـة بحيـث تـصبح الحالـة               فإن حالة المر  

السيكولوجية للطفل أقل فاعلية، وعندما يكون اعتبار الذات لديه منخفضاً يكون أكثر عرضـة              

لتطوير المخاوف، إذ يشعر بالحزن والعزلة والعجز وضعف القدرة على التعامل مع المشاعر             

 .واألفكار المثيرة للخوف
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ئة األفضل للنمو و التعلم وتلبية حاجات األفراد ذوي الحاجات الخاصة هي البيئة التي              والبي   

يحدث فيها السلوك بشكل طبيعي، فمن المهم للطالب المعوقين بـصرياً أن يتعلمـوا نمذجـة                

األدوار من أقرانهم ومن اآلخرين األكبر سناً سواءاً كانوا مـن المعـوقين بـصرياً أو مـن                  

ر فرص جيدة لتفاعل األطفال المعوقين بصرياً مع بيئتهم، إال أن فرصـة             المبصرون أي توفي  

الجانـب  التفاعل االجتماعي المتاحة لهم تكون محدودة وبالتالي فإن هذه المحدودية تؤثر على             

 وأن ).١٩٩٥ ,Algozzine And Ysselddyke(السيكولوجي بشكل مباشر أو غير مباشر 

التربوية العادية يكون سلوكهم أفضل من األطفـال الـذين          األطفال الذين يتعلمون في األماكن      

ولذلك يجب على المربين وأوليـاء      ) .Warren ١٩٨٤, (يتلقون تعليمهم في األماكن المعزولة    

األمور توفير الفرص الكافية دائما لألطفال المعوقين بصرياً للتفاعل البناء مع الناس والبيئـة              

والعمل الدائم على توفير البيئة األقل ، )١٩٩٥ ,Algozzine And Ysselddyke(من حولهم 

  ).١٩٩٤.الحديدي.(تقيدا والتي توفر النمو النفسي السليم

أن معظم التربويين يعترضون على مؤسسات اإلقامـة        ) ٢٠٠٥(ويرى الخطيب والحديدي       

 لجميـع   وألن البيئة تعتبر الناتج الكلـي     . الداخلية ألنها تحد من إمكانية تفاعل الفرد مع بيئته        

المؤثرات التي تؤثر على الفرد فهي التي تحول اإلنسان مـن إمكانيـة إلـى واقـع وتحـول        

استعداداته إلى قدرات فعلية مؤثرة فهي تؤثر في جسم اإلنسان وشخـصيته، وتعـد مرحلـة                

المراهقة مرحلة هامة وحاسمة بالنسبة للتغيرات الجسدية والنفسية واالجتماعية التي تحدث بين            

وسن الرشد وتتفاوت مظاهر المراهقة تفاوتاً كبيرا تبعا للجـنس والبيئـات المختلفـة              الطفولة  

بهذا الصدد إلى أن    )Warren ١٩٨٤,(ويشير  ). ٢٠٠٢أبو معلي وأخرون،  (والحاالت النفسية   

األطفال الذين يتعلمون في األماكن التربوية العادية يكون سلوكهم أفضل من األطفـال الـذين               

  . األماكن المعزولةيتلقون تعليمهم في

  

يرى الباحث فـي    .    ومما سبق عرضه للخصائص السيكولوجية للمراهقين المعوقين بصرياً       

األول يؤكد على وجود خصائص سيكولوجية خاصة للمعوقين بـصرياً          : ذلك وجود اتجاهين    

والثاني يؤكد على عدم وجود خصائص سيكولوجية خاصة للمعوقين         . تميزهم عن المبصرون  

وهذا االختالف أو التناقض في االتجاهين له أسبابه ومبرراته         .  تميزهم عن المبصرون   بصرياً

وأحد أهم هذه األسباب هو عدم تنوع أدوات القياس أثناء إجراء الدراسات، باإلضافة إلـى أن                

اغلب األدبيات التي تتحدث عن سيكولوجية المعوقين بصرياً كانت من الناحية النظريـة دون              
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الجانب الميداني، فأغلب المنظرين كانوا يبدون أراءهم الشخصية فـي تفـسير            إخضاعها إلى   

   .شخصية أو سيكولوجية الفرد المعوق بصرياً

  

    : (Ego strong) قوة األنا 

تعد مرحلة المراهقة مرحلة انتقالية يمر خاللها الفرد بمجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي             

لظروف والمشكالت العديدة التي قد تـؤثر فـي المراهـق           تؤثر على سلوكه، باإلضافة إلى ا     

والتكيفات التي يتحتم على المراهق أن يقوم بها بالنسبة للمشكالت، الجديدة التـي             . بطريقة ما 

تواجهه تجعله في توتر وصراع دائمين وشديدين، و تزداد في هذه المرحلة المشكالت النفسية،              

ية قد تستمر معه إلى سن الرشد إن لم تقـدم لـه             مما قد يؤدي بالمراهق إلى اضطرابات نفس      

فشخصية المراهق غير ثابتة نسبيا على اعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلـة  . الرعاية المناسبة 

يسعى المراهق من خاللها إلى بناء شخصيته التي سينتقل بها إلى حياة الراشد، فإما أن ينتقـل                 

 أو بشخصية مـضطربة وتعـاني مـن         المراهق إلى هذه المرحلة بشخصية ناضجة وسويه،      

  . مشكالت

هي حجر الزاوية الرئيسي في     ) األنا(   ويعتبر أنصار التحليل النفسي وعلى رأسهم فرويد أن         

 أن األنا القوية هـي األنـا        (٢٠٠١,Twentyman) ، ومنه يرى  )٢٠٠٤حب اهللا، (الشخصية  

 محاولة التوفيق  بين دوافع      الواعية أو الجانب المعقول من شخصية الفرد، ومسؤولية األنا هي         

اإلنسان الفطرية من جهة وبين الواقع الخارجي من جهة أخرى أي ربط العالقـات وتنـسيقها     

بين الفرد والعالم الخارجي وضبط السلوك على أساس إشباع حاجات الفرد في حدود معينـة               

  . مقبولة والقدرة على تحمل الضغوط الداخلية والخارجية

نا بأنها تعمل وفق مبدأ الواقع، وتمثل مجموعة الوظـائف الهادفـة إلـى                 ويعرف فرويد األ  

التنسيق بين الهو من جهة واألنا األعلى من جهة أخرى، وبالنتيجة بين مبـدأ اللـذة والواقـع                  

  ).٢٠٠٣عنداني،(

ويرى فرويد أن األنا القوية هي التي نمت نموا سليما وهي التي تستطيع التوفيق بـين ألهـو                  

  (١٩٨١,Freud)على دون أن تتأثر أو تصاب باضطراب في بعض أو كل وظائفها واالنا األ

األنا على أنها النظام الذي يهتم بالواقع ويعمل على إشباع الغرائز بما        ) ١٩٩٨(ويعرف حمدي   

  .يتفق مع القيم والواقع االجتماعي، ولذا فإن نظام األنا يقوم على التفكير والمنطق
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 األنا على أنها تعمل على التوفيق بين مبدأ الواقع واللذة، وهـي             فيعرف) ١٩٨٦(أما الرفاعي   

تخضع لمبدأ الواقع و أن األنا تفكر تفكيرا واقعيا موضوعيا ومعقوال، وتسعى إلى أن يكـون                

  .متماشيا مع األوضاع االجتماعية المقبولة

ي نفسي يتضمن          ويشير أنصار التحليل النفسي إلى أن العقل البشري ينقسم إلى مثلث ديناميك           

، ويعتقد فرويد أن اإلنسان يولـد مـزودا   )Super Ego و األنا األعلىEgo واألنا Idألهو (

وأن النزعـات التـي    ) الهو  ( بطاقة نفسية تدعى الليبدو وموطن هذه الطاقة النفسية تكمن في           

و من ثـم    يحتويها الهو هي نزعات بدائية ال شعورية متعارضة مع مطالب الحياة االجتماعية             

وإن ). ٢٠٠٢ الخواجـا،  ; (٢٠٠١,Twentymanكان من الضروري كبت هذه النزعـات          

احتكاك اإلنسان بغيره من الناس يظهر جزءاً من الهو حيث تتكون فـي هـذا الجـزء القـيم                   

والمعايير، وهذا الجزء هو األنا الواعي أو الجانب المعقول من شخصية الفرد ومسؤولية األنا              

يق بين دوافع اإلنسان الفطرية من جهة وبين الواقع الخارجي من جهة أخرى             هي محاولة التوف  

أي ربط العالقات وتنسيقها بين الفرد والعالم الخارجي، وضبط السلوك على أسـاس إشـباع               

، فهي تدرك المعلومـات عـن العـالم         )١٩٩٨أبراهام،(حاجات الفرد في حدود معينة مقبولة       

ي الذاكرة وتنظم استجابة الفرد من اجل المحافظـة علـى           المحيط وحالة الجسد وتحتفظ بها ف     

). ١٩٩٦يارشوفـسكي و بتروفـسكي،    (الذات، وتساعد على التكيف مع الواقـع الخـارجي          

ويتعرض األنا دائما لضغوط الحياة االجتماعية من ناحية ولضغوط النزعات البدائية في الهـو              

ص إلى تكـوين جـزء ثالـث هـو                 وتمتص األنا التوجيهات االجتماعية ويؤدي هذا االمتصا      

معظمه ال شعوري ألنه يتكون في المرحلة األولى من حياة اإلنسان وهذا الجـزء              ) الرقيب  ( 

، الذي ينشأ من آلية يتوحد بها الطفـل          )١٩٨٧عباس، ؛   ٢٠٠٤حب اهللا، (يسمى األنا األعلى    

 واإلثـم، ألن    مع شخص بالغ، وهو يفصح عن نفسه بشكل ضمير قد يسبب له مشاعر الخوف             

مطالب الهو واالنا األعلى والواقع الخارجي الذي يضطر الفرد إلى التكيف معه متناقضة، مما              

يؤدى إلى أن تجد األنا نفسها في وضع متناقض يخلق ذلك إجهادا ال يحتمل، يخرج الفرد نفسه              

). ١٩٩٦يارشوفسكي و بتروفسكي،  (منه عن طريق آليات الدفاع  كالقمع والتسامي والنكوص          

إذا فاألنا األعلى يحاسب األنا على تصرفاته وأفعاله ويقوم أيضا بمراقبة النزعات البدائية فـي         

الهو لصدها وهذه األجهزة الثالثة التي تتكون منها الشخصية البد من أن تعمل جميعهـا فـي                 

  .تعاون وانسجام مع بعضها البعض لكي يتحقق التوازن واالستقرار النفسي للفرد

أن األنا القوية هي لتي نمت نموا سـليما و التـي     (٢٠٠٦ ,Rush And Rand )    و يرى

تستطيع التوفيق بين هذه القوى الثالثة دون أن تتأثر أو تصاب باضطراب في بعض أو كـل                 
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وظائفها، أما األنا الضعيفة غير الناضجة فهي التي تتخاذل أمام تعارض تلك القـوى، فتقـع                

وط وعندئذ يسود مبدأ اللذة ويهمل مبدأ الواقع وما يطلبه األنا           تحت سيطرة الهو وتخضع للضغ    

األعلى فيلجأ الفرد إلى تحطيم العوائق والقيود وهنا يصبح السلوك منحرفـا ويأخـذ أشـكاال                

عدوانية وخاصة لدى األفراد الذين فقدوا بصرهم في وقت الحق بعد عمر الخمـس سـنوات                

 الضعيفة تقود إلى الفشل فـي القيـام بمهامهـا           ولذلك فإن األنا  ) ١٩٩٧؛فرويد،١٩٨٧عباس،(

وبالتالي إلى االضطرابات والعقد النفسية وسوء التكيف وهذا الفشل في األنا ينـتج عـن مـا                 

يتعرض له الفرد من كبت وتصريف غير كاٍف للطاقة الحيوية والجنسية التي تؤدي بـدورها               

). ١٩٩٣سـعد، (مطالب الحياة     إلى تثبيت أنماط سلوكية يصعب على الفرد معها التكيف مع           

من خالل حديثه عن شخصية المعوقين بصرياً أن األنـا تتـشكل            )١٩٥١,Cutsforth(ويرى  

ضمن الجماعة التي وجد فيها الفرد وان الفرد يستمد من هذه الجماعة الشعور باألمن وتأكيـد                

  . الذات

انطالقا ممـا يؤكـده        إن ما ينطبق على األفراد المعوقين بصرياً ينطبق على المبصرون،           

كيتسفورث بأن التنظيم الديناميكي للشخصية لدى المعوقين بصرياً هو نفسه لدى المبـصرون              

(Warren,١٩٧٧) .             إال أن المعوقين بصرياً يكونون عرضةً لها بشكل اكبر نتيجـة لفقـدانهم

 اإلعاقـة   الحاسة األساسية في اكتساب المعلومات،ولصعوبة قيامهم بعملية النمذجة الناتجة عن         

  . البصرية التي لها دور أساسي وحاسم في عملية النمذجة لسلوك اآلباء والمحيطين

   ولذلك فان كل الخبرات التي يمر بها األفراد سواء المعوقين بصرياً أو المبصرون تتـرك               

أثرها في تكوينهم العقلي، وهي ذات اصل نفسي، ولهذا فان كل عمل يقوم به اإلنسان مقيـدا                 

. (١٩٨٨,Howard And Orlansky )وظـروف سـابقة، وراهنـة، ومـستقبلية     بشروط  

فالسلوك هو نتاج لدوافع وعمليات يتم اغلبها خارج نطاق الشعور وهي نتيجة حتمية لـدوافع               

خفية تحفز الفرد للقيام بنشاط معين إال أن هذه الدوافع تدخل في تناقض مع ضـغوط البيئـة                  

لية الكبت فالعناصر التي كبتت تحت ضغوط المجتمع تستمر         النفسية االجتماعية، وهنا تأتي عم    

فرويـد،  (مؤثرة بالفرد وهذا التأثير ليس مباشر والشعور يقوم بصورة عادية بمراقبة حركتها             

١٩٩٧ .(  

   وباختصار يمكن القول أن األنا هو جزء من الهو الذي قد تطور وتأثر بالعـام الخـارجي                 

 الواقعي وذلك من اجل إمكانية تحقيق المتطلبات الغرائزيـة          حتى يتماشى مع الحقيقة أو العالم     

على الرغم من أن األساس في األنا يبحث بشكل أو بأخر عـن اللـذة، إال أنهـا ال ترضـى                     

  .بالتناقض مع القيم والعادات والتقاليد التي تحكم سلوك الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه
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بين ألهو واالنا األعلى بل هي أكثر من مجرد            ويرى أريكسون أن األنا ليست مجرد توسط        

الدفاع ضد الغرائز المحرومة والقلق والسبب هو أن الوظيفة البنائية لألنا السوية هو احتفاظها              

 أو هوية األنا أو الهوية السيكولوجية، ويرى أريكسون أنها حالـة            Identityبالشعور بالهوية   

 والتكامـل،وتوفيق   Individuation الفرديـة . داخلية تتـضمن أربعـة جوانـب رئيـسية    

  ).١٩٩٨. عبد الرحمن( المتناقضات،والتماثل واالستمرارية، والتماسك االجتماعي 

   وبالتالي فإن وظيفة األنا هي كل ما يقوم به الشخص من سلوك يعود إلى األنا فهـي التـي         

 كل ما تقوم به     تتكفل بحل صراعات الشخصية وتحقيق توافقها مع البيئة أي هي المسؤولة عن           

الشخصية من سلوك وان كانت هناك قوى تدفعه أو توجهه وتضغط عليـه لكـي يتـصرف                 

 حـب  (بطريقة معينة، ولذلك فإن كل ما يفعله الشخص يعود إلى وظـائف األنـا ونـشاطها                

فهي التي تمثل الموجه األساسي للشخـصية وتعطـي األسـلوب           ) ١٩٩٣.  ؛ طه  ٢٠٠٤اهللا،

ويظهر ذلك من خالل الصراع الذي يحدث بين كل من          .  عملية اإلشباع  والطريقة التي تتم فيها   

   ) . ; ٢٠٠٠ ,١٩٩٧CarverAnd Scheierالزيود،(الهو واالنا األعلى والعالم الخارجي 

 نظرية التصور الجسمي التي توظف مفاهيم نظريـة التحليـل النفـسي             Shontz   ويعرض  

 المفاهيم حول جسمه، ولتطـوير جملـة مـن          لتفسير اآللية التي يستخدمها كل إنسان لتطوير      

االتجاهات نحو ذاته كهوية جسمه وتبعا لمبادئ هذه النظرية فان التـصور الجـسمي يعتبـر                

في هذا الصدد إلـى      ) ٢٠٠٦( ويشير يكن    ). ٢٠٠٢الحديدي،  ( شرطا ضروريا لتشكل األنا   

فـسياً، لـذا ال يمكـن       أن مجرد الشعور باالختالف عن األشخاص العاديين يسبب للفرد قلقاً ن          

الفصل عادة بين نواحي القصور الجسمي والشعور النفسي، فاالرتباط بينهم وثيـق، وهنـاك              

بعض البيانات التي تدل على أن ارتفاع نسبة المصابين بالعصاب بين المعوقين بصرياً أكثـر               

  . من النسبة المعتادة، وكلما كانت اإلصابة أكبر كانت المظاهر النفسية أسوأ

ومن بين المفاهيم األساسية التي تتبناها هذه النظري مفهوم التصور الجـسمي المـشحون                 

واستنادا إلى ذلك تعتقـد هـذه       . بالعواطف االنفعالية والذي تعود أصوله إلى خبرات الطفولة       

النظرية أن اإلعاقة البصرية تعمل بمثابة مصدر للنكوص، األمر الذي يولد صراعات نفـسية              

بردود فعل سيكولوجية غير مناسبة مثل الشعور بالذنب والخوف وغير ذلـك،            تعبر عن ذاتها    

وبالتالي فإن فقدان البصر يجعل الفرد المعوق بصرياً أكثر عرضة لسوء التكيف والمـشكالت              

النفسية من غيره سواء من ذوي اإلعاقات األخرى أو المبصرون وذلك بسبب الـنقص فـي                

   ). ٢٠٠٢حديدي،ال( المعومات التي تعاني منه األنا
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 إلى أن أسـباب سـوء   Rush And Rand) (٢٠٠٦, و (١٩٨٦ ,Patterson )   و يشير 

التكيف هو عدم قدرة األنا الضعيفة على حل الصراعات في الطفولة، ولهذا فان عالقة الطفل               

بوالديه وأسرته غاية في األهمية، وهذه العالقة يعبر عنها الموقف األوديبي الذي يتقمص فيـه               

طفل دور الوالد من جنسه، ويحب والده من الجنس اآلخر ويشعر بمزيج مـن الحـب لـألم      ال

والخوف من األب والرغبة في استبعاده، ولهذا فان الكثير من المشاكل النفسية للفرد ترجع إلى               

 . المشكالت التي تحدث في موقف أوديبي

ية يتعـرض لهـا الفـرد وال        وان االنحرافات والعقد النفسية سببها خبرة مؤلمة أو صدمة نفس         

تحتمل الذات مواجهتها، فيقوم بكبتها في الالشعور وتظل آثارها االنفعالية تؤثر فـي سـلوك               

الفرد بصورة ال يعي أسبابها، فينحرف في سلوكه وتتملكـه الوسـاوس المخـاوف الـشاذة                       

  ). ١٩٩٦، يارشوفسكي و بتروفسكي(

أثير األنا األعلى فتصبح أنا متزمتة مشلولة عـن         ومن جهة أخرى قد تخضع األنا الضعيفة لت       

القيام بوظائفها بما يحقق إشباع الحاجات األساسية وتوازن الشخصية فتقع فريـسة للـصراع              

والتوتر والقلق والتأنيب والشعور باإلثم والحيرة مما يشكل في مجموعه قوى ضاغطة تكبـت              

 وهذا ما يؤدي إلى ظهور األعراض       الدافع وتزج به في أعماق الالشعور وتمنعه من الظهور        

المرضية التي تعبر عن موضوع الكبت ذاته في صورة حيل أو آليات دفاعيـة كاإلسـقاط أو                 

التبرير أو التقمص أو التعويض أو النكوص والتي تكون مصدر كثير من االنحرافات السلوكية            

   ). ١٩٩٧فرويد، (واألمراض العصابية والذهانية بأنواعها ودرجاتها المختلفة

 ما هـي إال محاولـة   (Defense mechanisms)أن آليات الدفاع ) ١٩٩٢(ويرى باترسون 

للتوفيق بين الواقع والرغبات الممنوعة التي تأخذ في معظم الحاالت طابعا ال شعوريا، أي أن               

  .الفرد يستخدمها دون أن يكون واعيا لذلك

شكال من أشكال وسائل الدفاع  ٣٣ أن هناك  Shaffer And Shoben    وفقد ذكر شفر و 

). ;٢٠٠١,٢٠٠١Twentymanالرفاعي،( وان عدد الجوانب المشتقة من تلك األشكال كثيرة         

  .  لذلك سوف يقوم الباحث بعرض أهم آليات الدفاع وأكثرها استخداما

يعمل الفرد على إبعاد الذكريات المؤلمة أو الرغبات غيـر           : (Repression)الكبت   -١

ويرى فرويد أن هدف الكبت هو حماية الذات ممـا          ). ١٩٩٨حمدي،( الوعي   المقبولة من حيز  

يؤلمها أو يهددها، وأن الموقف الدفاعي يظهر علـى أشـكال يكـون الكبـت واحـدا منهـا                   

اتجاها مماثال، فجعلت وسائل الدفاع  ) ١٩٨٧,Anna Freud(وقد أخذت ). ٢٠٠١الرفاعي،(
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ه بمكانة ممتازة حيـث رأت أن عـدداً مـن           متعددة وجعلت الكبت واحدة منها، ولكنها خصت      

  .الوسائل الدفاعية يظهر مع الكبت كما لو أنها كانت تكمله

يعزو الفرد الرغبات غير المقبولة لديه إلى شخص أخـر،           : (Projection)اإلسقاط   -٢

إن اإلسـقاط كثيـر     ). ١٩٩٨حمدي،(كأن يتهم الفرد أشخاصا آخرين بما هو غير مقبول لديه           

 هو وسيلة دفاعية، إال أن اإلسقاط في جانبه الخطر قد يبلغ فيه إلقـاء اللـوم                 الوقوع من حيث  

على الحظ أو اآلخرين أو القوى الخفية فيما يقع له أو عليه من سوء، إلى درجة تـؤدي إلـى                    

  ).٢٠٠١الرفاعي،( اضطراب نفسي 

وهو أن يظهر الشخص عكس الميل أو : (Reaction Formation) التحويل العكسي  -٣

زعة الموجودة لديه، فهو يظهر حبه لشخص ما بإظهار الكراهية والعدوان نحوه أو يخفـي               الن

أمـا  ). ١٩٩٨؛حمـدي، ١٩٩٦يارشوفـسكي و بتروفـسكي،    (كراهيته بإظهار المحبة الزائدة     

فيرى أن المبالغة في التحول العكسي قد تشكل خطرا على الفرد وذلك حين             ) ٢٠٠١(الرفاعي

رتداد المتعصب والدوافع الشديدة غير المقبولة اجتماعيـا، حيـث          يقوم الصراع الشديد بين اال    

  .تصبح الفرصة مهيأة لتكوين اضطراب يضايق صاحبه في النهاية

إن الشخص هنا يتصرف بطريقة بدائية أو غير مناسـبة           : (Regresstion)النكوص   -٤

األطفـال  لمرحلة النمو في مواجهة الضغوط أو التوتر الشديد، أي أن األشخاص يتصرفون ك            

ويعتبـر يونـغ أن     ). ١٩٩٨حمـدي، ( عندما تقابلهم ضغوط ال يعرفون كيف يتعاملون معها         

النكوص هي العملية الوحيدة التي يقابل بها الفرد المواقف التي تصل صعوبتها إلـى حـد ال                 

يستطيع التغلب عليها، وكما يعزو يونغ عددا من الظواهر النفسية المرضية إلى أنها لون مـن                

 ). ١٩٩٤بنيت،( االرتداد إلى أسلوب كان من مظاهر حياة الطفولة ألوان 

وهو تحويل النزعات الغريزية غير المقبولة       : (Sublimation)االستبدال أو التسامي     -٥

إلى نشاطات اجتماعية مقبولة وإن الفرق بين التسامي والتحويل المعاكس هو أن األول ينطوي              

وي على نوع من التنفيس لتوتر يرافق النزوع إلـى لـذة            على المتعة واللذة، أما التسامي فينط     

 ). ٢٠٠١الرفاعي، ( ترتبط بالشعور باإلثم 

وهو رفض االعتراف بالحقائق غير السارة وتجاهـل وجودهـا   : (Denal) اإلنكار  -٦

لتجنب التوتر الناتج عن االعتراف بها، فاألم قد تتجاهل الحقائق التي تشير إلى أن ابنها يعاني                

ــة  ــن إعاق ــشكلة                    م ــود م ــرتبط بوج ــق الم ــن القل ــتخلص م ــي ت ــا، لك  م

  ).١٩٩٦ ؛ يارشوفسكي و بتروفسكي،١٩٩٨حمدي، (
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يعمل اإلنسان على تغطية جوانب الضعف لديه عن   :  (Compensation)التعويض -٧

يقـوم بـه صـاحب اإلعاقـة     طريق إبراز جانب القوى الموجود فيه بعيدا عن اإلعاقة أو ما           

البصرية حيث يسعى إلى أشكال من اإلنجاز يستطيع من خاللها أن يعوض عن النقص الـذي                

  ).١٩٩٨حمدي، (يعانيه في الجهة التي بها إعاقته 

هنا يعمل الفرد على تحويل االنفعال مـن  : (Displacement) اإلحالل أو اإلزاحة  -٨

إلحباط في المدرسة أو البيت قد يصبحون عدوانيين        هدف إلى آخر فاألطفال الذين يعانون من ا       

 .في التعامل مع زمالئهم 

وهو تقديم أدلة مقبولة منطقيا فـي الظـاهر لتغطيـة     :   (Ratinalization)التبرير -٩

إجراء دعت إليه عوامل انفعالية واجتماعية تساعد على التخفيف من شـدة تـأثير اإلحبـاط                             

فالذات تلجأ إلى هـذه     ) ١٩٩٦ ؛ يارشوفسكي و بتروفسكي،    ١٩٩٨،   ؛ حمدي  ٢٠٠٤حب اهللا، (

الوسيلة الدفاعية لتحقق الطمأنينة واالبتعاد عن الصراعات المؤلمة، ويعتبر التبرير أحد أهـم             

، وتعد هذه اآللية من أكثر      )٢٠٠١الرفاعي،  ( الوسائل في دعم الذات وإنهاء هذه الصراعات        

 المعوقين بصرياً والسيما إذا كانـت اللغـة هـي المـصدر             آليات الدفاع ظهورا لدى األفراد    

فان فقدانهم حاسة البصر يجعل الفرد المعوق بصرياً ال يعي          . األساسي والوحيد للتواصل لديهم   

، وهـذا مـا يزيـد       )٢٠٠٢الحديـدي، (اللغة غير اللفظية كالتعبيرات الوجهية ووضع الجسم        

 . استخدامه آللية التبرير

 

ن الذات قد تلجا إلى وسائل دفاعية مختلفة أمام موقف يواجهها بالخطر أو                وخالصة القول أ  

وتنقسم هذه الوسائل إلى عدة أصناف من حيث التعقيد وعمق الخطر الذي يهـدد              . يتهددها به 

الذات، ويطلق عليها اسم وسائل الدفاع، لكثرة ظهورها وشدة ارتباطها بالسلوك اليومي وتنوع             

قيدها، وفي كل الحاالت التي تظهر فيها وسائل الدفاع تكـون عامـة             تهديدها للذات ودرجة تع   

.                 وسوية، إال انه من الممكن التطرف فيها بحيث تصبح انحرافا أو عرضة الضطراب نفـسي              

 )١٩٩٢ ؛ باترسون، ١٩٩٦؛ يارشوفسكي، بتروفسكي،٢٠٠١الرفاعي،(

مارسة الخاطئة في تنشئة األطفال التي يقع       الم: إن األسباب التي تؤدي إلى ضعف األنا هي            

ضمنها الحماية الزائدة حيث أن األطفال ال يتعلمون كيف يتعاملون مع المـشكالت بأنفـسهم               

وبالتالي فهم ال يشعرون باالستقاللية ، والكمال الزائد و التقليد، فاآلباء الذين تكـون ذواتهـم                

هم يعاملون أطفالهم بعدم االحترام نفسه الـذي        ضعيفة غالبا ما يقدمون نماذج يقلدها األطفال، ف       
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والمعتقدات غير المنطقية المتعلمة                    . باإلضافة إلى االختالف واإلعاقة   . يشعرون به نحو أنفسهم   

  ).  ٢٠٠١شيفر وميلمان، (

  

  :(responsibility) الشعور بالمسؤولية
  

 التي يمر بها الفرد، على اعتبار أنها المرحلة التي             تعتبر مرحلة المراهقة من أهم المراحل     

ينتقل فيها من الطفولة إلى الرشد ويسعى جاهدا خاللها إلى بناء شخصيته المستقلة منطلقا من               

نفسه ومن اآلخرين الذين يجعلهم قدوة له، ويحاول نمذجة سلوكهم، حيث يحـاول المراهـق               

 االعتماد على النفس، فهو يحاول أن يتـصرف         االنتقال من مرحلة االعتماد على اآلخرين إلى      

كالراشد مشكال استقالليته الخاصة، فهذه المرحلة تعد مرحلة االعتماد على الذات التي يـسعى              

المراهق خاللها إلى محاولة االكتفاء الذاتي في مختلف جوانب الحياة انطالقـا مـن شـعوره                

  .بالمسؤولية

 هو شعور ذاتي بأن الفرد يتحمل مسؤولية سلوكه         (Responsibility)   فالشعور بالمسؤولية   

الخاص، ويقتنع بما يفعل ويتحمس لدوره في الحياة االجتماعية دون تقـاعس أو تـردد، وال                

تراوده مشاعر الندم على سلوكه، كما انه يعاني كفا من الداخل تحسبا لإلثارة التي تترتب على                

ة دون إحساس داخلي بالصراع في مواقف       سلوكه، ويتحمل مسؤولية االختيار في مواقف الحيا      

االختيار، فالفرد الذي يتوفر لديه إحساس عميق بالمسؤولية ال يخشى وال يتردد في االختيـار               

فالمسؤولية تعبر عن النضج النفسي للفرد      ) ١٩٩٣. طه( ألنه مستعد لتحمل مسؤولية اختياره      

كفرد في تحقيق مـصلحة المجتمـع   الذي يتحمل المسؤولية ويكون على استعداد للقيام بنصيبه   

  ). ٢٠٠٢الشايب،(

 استعداد المرء لإلقـرار بنتـائج   ا الشعور بالمسؤولية أنه(١٩٨١ ,Henderson) يعرف     

سلوكه وأفعاله مع إمكانية الوثوق به واالعتماد عليه وإظهار مشاعر االتزان نحـو الجماعـة               

 فيعرف الشعور بالمـسؤولية     Jacksonأما  . واالستقامة وإبداء التحمس نحو حاجات اآلخرين     

ويـرى فولـك    ،  )١٩٩٥دوريـن، (أنها االلتزام بأداء مهمة معينة أو إلزام كائن معين بأدائها           

أن الشعور بالمسؤولية حالة تمنح اإلنسان من القدرة أمام نفسه ما يعينه على تحمـل               ) ٢٠٠٠(

ؤولية يجب علـى الفـرد أن       فيشير أنه لبلوغ المس   ) ٢٠٠٤(أما عثمان   . تبعات أعماله وأثارها  

يصل إلى مرحلة الفهم لمغزى المسؤولية وعندها سوف يدرك الفرد آثار أفعالـه وتـصرفاته               
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أي أن يفهم القيمة الشخصية واالجتماعيـة ألي فعـل أو           . وقراراته على نفسه وعلى الجماعة    

  . تصرف يصدر عنه

من يشعر بالمـسؤولية  أن الشخص المتكيف تكيفا كامال هو    ) ١٩٩٦,Mcnamara(   ويرى  

شعورا متزنا سواء نحو نفسه أو نحو اآلخرين، أما غير المسؤول فهو في الغالب ال يثق بنفسه                 

وال بالعالم المحيط به ويركز اهتمامه حول، نفسه وهو لذلك ال يستطيع أن يكون صادقا فـي                 

وأن . تج عن كل ذلك   حبه لغيره و ال يمكنه أن يهب اآلخرين حبا حقيقيا وال ينعم باالرتياح النا             

غير المسؤولين والتعساء الذين يركزون اهتمامهم حول أنفسهمهم الـذين ال يتجـاوبون مـع               

أسلوب الحياة الديمقراطية ألنهم ال يرغبونتحمل نصيبهم من العمـل، وال يحترمـون حقـوق               

  ). ٢٠٠٢ليندا و ريتشارد و أيز،( غيرهم وال يأبهون لشيء سوى رغباتهم وميولهم الخاصة 

إلى أن األفراد الذين يتمتعون بشعور عاٍل من المسؤولية هم أفـراد            ) ١٩٨٦(   ويشير الحاج   

لديهم القدرة على تحمل األعباء ومواجهة الصعاب واإلحساس بالواجـب والجـرأة والمبـادأة              

 .ومواجهة المواقف بما يجب أن تواجه

، فيرى أن الشخص الـذي      في حديثه عن الشعور بالمسؤولية كسمة     ) ٢٠٠١(    أما الرفاعي   

لديه شعور بالمسؤولية يعد ما يطلب منه من مهمات بشكل مناسب، وإن طلب منه إبداء الرأي                

أعرب عن رأيه ودافع عنه، وإذا كلف بمهمة قام بها وهو يشعر بمسؤوليته عن كل جزء منها،         

ريصا على أن   وحين يجتمع مع اآلخرين يبدو مصغيا لما يقال بعيدا عن السرعة في االنفعال ح             

وإذا وقع منه ما يمكـن أن يـالم         . يعطي كل إنسان حقه وأن يحمل كل إنسان مسؤولية عمله         

  .  عليه، وكان مخطئا أو مقصرا، اعترف بمسؤوليته تجاهه

   وأما األشخاص الذين لديهم شعور منخفض بالمسؤولية فهم أشخاص يتصفون بعـدم الثقـة              

بتعاد عن خوض المجهول وعدم الجرأة والمغـامرة        بالنفس وضعف الشخصية واالستسالم واال    

وهذا ما ينطلق منه الباحث فـي بحثـه         . وعدم القدرة على تحمل الصعاب وتحمل المسؤولية      

  ) .١٩٨٦الحاج،(الحالي 

إلى أن المسؤولية االجتماعية، وإن كانت تكوينا ذاتيا وجـزءاً مـن            ) ٢٠٠٣(و يشير الشايب    

 كبير من نشأتها هي نتاج اجتماعي، ألنها تتعلم وتكتـسب           تكوين الشخصية، إال أنها في جانب     

وتنمو تدريجيا عن طريق التربية والتنشئة االجتماعية، وتقوم مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل            

األسرة والمدرسة والجامعة ووسائل اإلعالم والمدارس الخاصة للمعوقين في تربية المسؤولية           

ات الظروف التي يمر بها المجتمع، وأن الجهل في تحمل          وتنميتها وتطويرها بما يتفق ومتطلب    
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المسؤولية وغيابها أو ضعفها عند الفرد يؤثر على المجتمـع، فالمجتمعـات تبنـى وتتطـور                

  . (١٩٩٢,Harrison) بأفرادها الذين يشعرون بالواجب اتجاهها

ـ       ومن هنا يتضح الدور الهام في تنمية المسؤولية عنـد أطفالنـا حتـى              اال يـصبحون رج

مسؤولين، وبالتالي فإن عملية تعلم تحمل المسؤولية تبدأ منذ الوالدة سواء لألطفال المعـوقين              

بصرياً أو المبصرون وال تأتي فجأة أو بطريق المصادفة ولكن الطفل يتعلم شيئا عن تحمـل                

المسؤولية من العناية التي يلقاها من والديه ومن المعاملة التي يجدها ممن يتصلون بـه مـن                 

معلميه في المدرسة والحضانة، ولكل دوره في مساعدة األطفال على تنمية هذا الشعور البالغ              

 إلى أن   Adlerو في هذا اإلطار يشير      ). ١٩٦٣. فوستر(األهمية أال وهو الشعور بالمسؤولية      

الفرد السوي يتميز عن غيره بشعوره االجتماعي ومسؤوليته أمـام نفـسه وأمـام اآلخـرين                

؛ عبـد   ١٩٨٧.صالح(سؤولية هو العامل الحاسم الذي يقرر سالمة النمو وانحرافه        فالشعور بالم 

  ).٢٠٠٢المقصود،

فالشعور بالمسؤولية يعبر عن نمو الشخصية و ارتباط الفـرد الوثيـق بالجماعـة والـشعور                

فالفرد المسؤول هو فرد    . باالنتماء إليها والرغبة الشديدة بالحفاظ عليها والعمل على تطويرها        

بمناقشة وفهم المشكالت االجتماعية من حوله، ويبذل جهده في سـبيل المحافظـة علـى               يهتم  

  ).١٩٨٩عبد الحميد، (سمعة الجماعة، واحترام واجبات الجماعة التي ينتمي إليها 

    وهذا ما ينطبق على المراهقين المعوقين بصرياً إال أنهم بسبب فقدان البصر ال يستطيعون              

 عن طريق التقليد أو فهمه بشكل صحيح، فالطفل يتعلم المسؤولية مـن     نمذجة السلوك أو التعلم   

خالل تقليد الكبار و نمذجة سلوكهم إال أن األطفال المعوقين بصرياً ونتيجة لفقـدانهم حاسـة                

لذلك كان ال بد مـن العمـل علـى          . البصر فإن عملية النمذجة تكون صعبة عليهم دون تعلم        

ؤولية لديهم لضمان الوصل بهم إلى بناء شخصية سليمة و          تدريبهم وإنماء روح الشعور بالمس    

مستقلة بما ينعكس عليهم وعلى األمة، ويكون ذلك عن طريق العمل على يناء برامج تربويـة                

فالعمل علـى   . و انطالقا من شعار الكل ينتج ويعمل لمصلحة المجتمع        . خاصة في هذا المجال   

  . جتمع واألمةتأهيل المعوقين بشكل عام هو تطوير للفرد والم

    لذلك تعد المدارس الخاصة باألطفال المعوقين بصرياً من المؤسسات التربوية المؤثرة في            

إعداد األطفال والمراهقين، وفي رقي المجتمعات وتقدمها ألنها تسهم فـي تـشكيل سـلوكهم               

عهم، لذلك  وتوجيههم التوجيه السليم الذي يحقق لهم التفاعل االيجابي والتوافق الناجح مع مجتم           

يقع عليها مسؤولية تعميق وتأصيل الشعور بالمسؤولية وحب العمل وإكسابهم القيم والمعـايير             

  ).١٩٩٣عبدالنواب،(االجتماعية 
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إلى أن إدارة الطالب الذاتية وقدرته على تنظيم سلوكه          )١٩٨٢,Armbruster(   وكما أشار   

وكما تـدعم   .على إنجازه األكاديمي  يدل على شعور كبير بالمسؤولية لدى الفرد، وهذا ينعكس          

الباحثة األلمانية شارلوت بوللر ما أشار أليه أرمبروستير حيث ترى أن ضرورة تقسيم الحياة              

إلى مجموعة من المراحل وتنفيذ مجموعة من المهمات في كل مرحلة، يؤدي إلـى انعكـاس                

  ).٢٠٠٢عبد المقصود،(واضح للشعور بالمسؤولية لدى الفرد

    

  :ر بالمسؤولية نمو الشعو

أنه خالل العملية الطويلة للنمو فإن الطفل يحرر نفسه تـدريجيا مـن            ) ١٩٩٦(   يشير أنثوني 

اإلعتمادية، وفي نفس الوقت فإنه يصبح أكثر قابلية على مماثلة أو مطابقة نفسه مع مجموعـة                

طفي فـإن   األعضاء البالغين من أبناء جنسه، وإذا سار كل شيء على ما يرام مع التطور العا              

الطفل يتالءم ويبدأ لديه تطور الشعور بالمسؤولية ويشعر ذاتيا على أنه رجل أو امـرأة  وأن                 

الطفل الر اآلمن يبقى مشدودا إلى والديه و ال يمكنه التغلب علـى ظـاهرة االعتمـاد علـى                   

ين اآلخرين وال ينمو لديه الشعور بالمسؤولية، ربما بسبب الصعوبات العاطفية الخاصة بالوالد           

حيث يفشلون بتزويد طفلهم بالنموذج األصلي الكافي من الذكورة واألنوثة التي يستطيع مـن               

وعلى الرغم من أن الشعور بالمسؤولية هو تكوين ذاتي يقوم على نمـو             . خاللها صوغ نفسه  

ويولد الطفل  . إال أنها في نموها نتاج اجتماعي، ألنها تتعلم وتكتسب        ) الرقيب الداخلي (الضمير  

ه االستعداد لتعلم الشعور بالمسؤولية واكتسابها وتبدأ عملية تعلم تحمل المسؤولية منـذ أن              ولدي

  ).١٩٦٣فوستر،(يعي الطفل تحمل والديه المسؤولية في رعايته وتربيته وإشباع حاجاته 

    ويحتاج نمو المسؤولية إلى مناخ اسري مشبع بالحنـان والحـب والتعـاطف والعالقـات          

ويجب متابعة نمو الشعور بالمسؤولية عند األطفال بشكل عام والمعـوقين           . مةاالجتماعية السلي 

بصرياً منهم بشكل خاص، وتشجيع كل مظاهر السلوك التي تدل عليها، ويتجلى ذلك في تنمية               

تحمل المسؤولية لدى األطفال في مجال المأكل و إعداد المائدة وتحمل المسؤولية فـي مجـال            

عتماد الزائد على الكبار، وفي مجال اللعب مـن حيـث التفاعـل             األنشطة المدرسية وعدم اال   

والتعاون االجتماعي السليم مع الرفاق وحسن اختيارهم والمحافظة على اللعب ومراعاة معايير            

  ).٢٠٠٢الشايب،(السلوك االجتماعية والحرص على التوافق االجتماعي 

ب دائما أساس عالقتهم بغيـرهم،         والمعروف أن الذين يشعرون بالمسؤولية الحقة يكون الح       

أما الذين يميلون إلى العداوة وتنطوي نفوسهم على المرارة وإيذاء غيرهم فهؤالء مـشغولون              

بأحاسيسهم الخاصة لدرجة تصرفهم عن تحمل المسؤولية الحقة حيال أنفسهم وحيال غيـرهم،             
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ن فهم الخطأ الذي    فالطفل الذي يحرم من حب وحنان أبويه ومن الدفء الذي بين ذراعيهما دو            

بدر منه ينمو عنده غالبا شعور بمعاداة العالم له وإهمال رغباته، أما األم التي يصادفها أحيانا                

طفل ال حول له وال قوة على تحقيق رغباته، هذا الطفل ينمو ويـشعر بـأن العـالم مكـان                         

ــه        ــم مطالب ــن يفه ــة وم ــد الحــب والرعاي ــذي يج ــل ال ــذا الطف ــة وه ــل للغاي                جمي

وبالتالي فإنه  سينمو قادرا على العناية باآلخرين وعلى تحمل المسؤولية التـي ال يمكـن أن                 

يرجى تحقيقها  بدون الحب الذي يمنحه األهل ألطفالهم سواء لألطفال المعـوقين بـصرياً أم                

  ). ١٩٦٣؛ فوستر،٢٠٠٧,Martin;٢٠٠٢,Lewis(العاديين

ألساسية للنمو االجتماعي واالنفعالي والمعرفي لدى الطفل المعوق           فاألسرة بمثابة الركيزة ا   

بصرياً، إضافة إلى دورها في تدريبه على تنمية قدراته واستعداداته من خالل التعليم والخبرة              

واإلرشاد والتوجيه وذلك بما يتالءم مع مراحل نموه وما يساعده على تحمل المسؤولية والثقة              

  ). ١٩٩٤حيدر، (والجرأة واإلحساس بالواجب بالنفس والعزيمة القوية 

عالم االجتماع المشهور أن تنشئة األطفال      . سوروكن.أ.   وتبين الدراسات ومنها دراسة لبترن    

في جو من الحنان وعلى أيدي آباء عطوفين لها أهميتها العظمة في مساعدة األطفال علـى أن                 

لمشاعر العدائية، ووجد سوروكن أن     يشبون على التعاون والشعور بالمسؤولية والتخلص من ا       

اسعد األطفال وأقربهم إلى قلوب الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية هم أبناء األسـر الـسعيدة               

التي تشيع بين أفرادها روح المحبة والتعاطف، والتي تقوم عالقتهـا علـى أسـاس التفـاهم                 

  ).  ١٩٦٣،فوستر( والتوافق 

 أن أسرة المعوق بصرياً التي يسودها جـو مـن   (٢٠٠٢ ,Lewis)    وفي هذا الصدد يري

التشاحن وعدم االنسجام وينعكس ذلك على أساليب معاملة المعوق بصرياً واسـتجابته لهـذه              

المعـوق   المعاملة، التي قد تأخذ شكل اإلهمال أو الرفض أو القسوة مما يؤدي إلى سوء توافق

بـصرون تجعلـه يفـسر هـذه        بصرياً داخل أسرته، وأيضا تعرضه لمواقف السخرية من الم        

 بأنها اضطهاد له وإساءة إليه، أما السبب فهو برأيه أنه كفيف، ونتيجة أيضا لتعرضه المواقف

منه  للشفقة والرافة وتوفير الحاجات له خاصة من أسرته وترديد أنه مسكين عاجز على مسمع

  .يجعل منه شخصية اتكالية غير مسؤولة

لة من النضج والنمو، هو الـذي يجعـل النهـوض            أن مرور الطفل بمرح    Dewey   ويرى  

بالنمو األخالقي والسلوك المسؤول أمرا ممكنا، وأنه ال يمكن لشيء أن يأتي مـن ال شـيء،                 

فمرونة الطفل والقدرة على النمو والرغبة فيه، يشكالن معا قدرته على تعديل أعمالـه علـى                

  ).١٩٩٤إبراهيم،(أساس نتائج خبراته السابقة 
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أن الشعور بالمسؤولية إذا ما تم دراستها دراسـة تحليلـه           ) ٢٠٠١؛١٩٨٦(فاعي     ويرى الر 

لمجموعة من األفراد وأمكن قياسها وتقدير درجات قوتها فإن األمر سـينتهي بالكـشف عـن                

  . درجات متعددة للشعور بالمسؤولية

  :  نمو المسؤولية على خمس مراحل  Havighurstويقدم 

وتعد هذه المرحلة األولى لنمو     : عن الذات ككائن مستقل     المسؤولية  : المرحلة األولى    •

المسؤولية، وتتمثل في تكوين العادات وضبط النفس وتوجيه الذات، فتبـدأ بعـادات التبـرز               

والقدرة على عبور الشارع في أمان والعناية بصحة البدن واالبتعاد عن الوالدين لمدة متزايدة              

  .(٢٠٠٢,Lewis) من الساعات

هذه المرحلة من حيث النمو الجسدي تزداد قدرته على القيـام بحركـات دقيقـة                   فالطفل ب 

ويزداد عنده الشعور بالذات واالعتماد على النفس، كالتحول التدريجي من االعتماد علـى األم              

فحاجة الطفل إلى االستقاللية والحريـة      ). ١٩٩٤إبراهيم،(في محاولة منه تناول طعامه بنفسه       

طالب تطوره الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي فهو بحاجة إلـى          متماشية مع نموه، وم   

حرية المشي والكالم والتنقل والحركة وإلى اللعب بكل مظاهره، فعن طريق اللعب باألشـياء              

ومع الناس يتعلم االعتماد على النفس ويكتسب الثقة فيها ويزداد اطمئنانه إلى العالم الذي يعيش               

ة ال تنتهي في الطفولة بل هي مستمرة مع المراهق والراشد، وتتضاءل         فيها كما أن هذه المرحل    

  ). ٢٠٠٢؛ الشايب، ,Lewis  (٢٠٠٧,Martin ;٢٠٠٢تدريجيا في الشيخوخة 

    ويرى الباحث أن هذه المرحلة من أهم المراحل بالنسبة إلى الطفل المعوق بصرياً أكثـر                

سؤولية بالنسبة إلى الطفل المعوق بصرياً      من غيرهم من األطفال، ألن كل ما يتعلق بتحمل الم         

يجب أن يتم تعلمه بشكل منهجي، على خالف الطفل العادي الـذي يمكـن أن يـتعلم تحمـل                   

 .المسؤولية عن طريق تقليد اآلخرين وبصورة عرضية

حيث تبدأ هذه   : المسؤولية عن اآلخرين في البيئة المحيطة المباشرة        : المرحلة الثانية    •

 الطفل بأن يأخذ في اعتباره رغبات ومشاعر اآلخرين وأن يضبط تـصرفاته             المرحلة في تعلم  

وأفعاله وفقا لها، وتقتصر هذه المرحلة في أول األمر على السلوك تجاه الوالدين، ثـم تتـسع                 

الحلقة شيئا فشيئا لكي تشمل اإلخوة واألخوات، وزمالء اللعب وغيرهم وهنـا تكمـن بدايـة                

  . (٢٠٠٧ ,Martin ;٢٠٠٢ ,Lewis;١٩٨١,Handerson)المسؤولية 

بعد سن الرابعة أو الخامسة يزداد      : المسؤولية الراسخة في الضمير     : المرحلة الثالثة    •

استيعاب الطفل للقواعد التي تعلمها من والديه والتي تشكل حجر األساس في الـضمير وهـو                
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 مثل ترتيب الغرفـة،     الذي يمكنه فيما بعد من أن يتابع قواعد والديه نفسها دون الرجوع إليهم            

  ).٢٠٠٢عبد المقصود،(أداء الواجبات المدرسية 

في سن العاشرة أو الثانية عشر يصبح       : المسؤولية منطقية وإنسانية  : المرحلة الرابعة    •

بعض األطفال أكثر مرونة وإنسانية في مسؤوليتهم في االختيار بين بدائل السلوك، حيث يكون              

ية وليس القيم الوالدية، وفي هـذه المرحلـة يكـون الطفـل             االختيار على أساس القيم األخالق    

 .مسؤوال أمام مثله األخالقية ال أمام أفكار والديه

:         المـسؤولية االجتماعيـة أو اإلخـالص للقـيم االجتماعيـة            : المرحلة الخامـسة     •

    ســنة                 ١٧-١٥حيــث يــصل الطفــل إلــى كمــال المــسؤولية االجتماعيــة فيمــا بــين 

)Handerson,ففي هذه السن يفهـم المراهـق القـيم األخالقيـة               )٢٠٠٢ ؛ الشايب،  ١٩٨١ ،

لمجتمعه ويحاول أن يحقق هذه القيم في تصرفاته وأفعاله، وعلى هذا يتكون لديه التزام بقـيم                

 ) ٢٠٠٢,Lewis ;١٩٨١,Handerson؛١٩٩٤إبراهيم،(المجتمع

 

تدرجة، فهي تختلف من مرحلة إلى أخرى مـن             ومما سبق يتضح أن الشعور بالمسؤولية م      

مراحل النمو إذ تبدأ بمسؤولية ذاتية يكون الطفل فيها مسؤوال عن ذاته إلى أن يكون قد وصل                 

إلى مرحلة الكمال في المسؤولية وااللتزام بقيم المجتمع، ويصبح قادرا علـى االختيـار بـين        

 اآلباء أن ال يكونوا خـدما ألبنـائهم         وهنا يرى الباحث أنه يجب على     . أنماط السلوك المتنوعة  

وخاصة آباء األفراد المعوقين بصرياً، لكي ال يشكلون منهم أفرادا اعتماديين، بل يجب عليهم              

أن يعاملوا أوالدهم بأسلوب االحترام والمساواة ويشجعونهم على اتخاذ ما يتعلـق بهـم مـن                

وعلـيهم أن يقـدموا     . ا االختيار قرارات كلما كان ذلك ممكنا، ويدربونهم على تحمل نتائج هذ         

التوجيه والنصح في كل مرحلة من مراحل التدريب والمساعدة العمليـة إن دعـت الحاجـة،                

وإتاحة فرصة التجريب الذاتي حتى ولو كان هناك أخطاء، واالنـسحاب التـدريجي إلتاحـة               

بر الن النمـو    والنقطة األهم تأتي بأنه على اآلهل أن يتحلوا بالص        . فرصة االعتماد على النفس   

لدى الطفل المعوق بصرياً لن يكون سريعا كما هو الحال بالنسبة إلى الطفل العـادي بـسبب                 

 . القيود التي تفرضها اإلعاقة 

   أما من هم في سن المراهقة سواء المعوقين بصرياً أو المبصرون فإنهم ال يشعرون أنهـم                

لرغبة في اتخاذ القرار ما هـي إال        يحصلون على قدر واٍف من المسؤولية ولكن االستقالل وا        

جزء من تحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية هو مسألة احترام اآلخرين أيضا ويمكن تنميـة              

الشعور بالمسؤولية لدى األطفال المعوقين بصرياً والعاديين بعدة طرق مثل إعطـاء الطفـل              
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 والعقاب والعمل على    الفرصة لتأدية عمل ما أو محاولة قيامه بمساعدة ما وعن طريق الثواب           

 );٢٠٠٢,Lewis ١٩٦٣ فوستر،(تنمية ثقة األطفال بأنفسهم وتشجيعهم على االبتكار 

انه يجب العمل على إعطاء الطفل الحرية في اختيار مـا يلـبس            ) ١٩٩٢,Rand(   ويوضح  

وما يأكل وكيف يقضي أوقات فراغه ويساهم في زرع الثقة في نفسه وبالتالي تحمل مسؤولية               

ره وطبعا ال يكون ذلك دون تدريب وشرح وتشجيع له، فالفرد منـذ طفولتـه يجـب أن                  اختيا

  . يمارس بصورة واقعية حياة المجتمع والوصول به إلى أعلى درجات المسؤولية

فيرى أنه يجب االبتعاد عن اإلطراء المفرط الذي قد يتضمن أحيانا جانبا            ) ٢٠٠٦(   أما يكن   

قلق واالضطراب عند الطفل من أجل الحصول على إعجـاب          سلبيا، فهو قد يؤدى إلى خلق ال      

اآلخرين وقبولهم، مما يضعف الثقة بالنفس، وخاصة عند مقارنـة الطفـل المعـوق بـصرياً              

باألطفال اآلخرين، في حين أن التشجيع يقوي السلوك االيجابي عند الطفل ويعزز ثقته بنفـسه               

إلى أن احترام الذات ينبع من الـشعور        ) ٢٠٠٧(ويشير أبو بكر    . ويحدد مكانته بين اآلخرين   

  .بالمسؤولية، والشعور بالمسؤولية هو نتيجة لشعور الفرد بالكفاءة والمقدرة

   إن األسرة التي تعتمد مع الطفل أسلوبا ديمقراطيا قائما على الحوار المتبادل،وأخذ مشاعره             

ه بحرية، وجعله طرفا فعاال     وآرائه بعين االعتبار، واإلصغاء إليه والسماح له بالتعبير عن ذات         

إنما تعزز عنده القدرة على االستقالل وتعزيز الثقة بالنفس وبـاآلخرين           . في العالقات األسرية  

والتعاطف معهم، وكلها أسس ضرورية للشعور بالمسؤولية تجـاه الـذات وتجـاه اآلخـرين               

  ).٢٠٠٢الشايب،(

.  قائم عـل الـتعلم واالكتـساب       و إن الشعور بالمسؤولية في جانب كبير منها نتاج اجتماعي         

وتلعب المدرسة دورا كبيرا وهاما في تنميتها ورعايتها بوصفها قاعدة هامة وأساسية في تنمية              

  ). ١٩٩٦, Mcnamare(الشعور بالمسؤولية وتثبيتها كسلوك يومي ايجابي 

  :فيشيرا إلى أن المدرسة كبيئة تربوية تحقق ما يلي ) ١٩٩٩(   أما الببالوي ورمضان 

 إتاحة الفرصة أمام األطفال لالشتراك في نشاطات متعددة وفي وضع قواعد النظـام فـي                -١

  .المدرسة

 إشراك األطفال وبأعداد كبيرة في تحمل المسؤولية إزاء المهام المختلفة التـي يقـدرون               -٢

  .عليها

  تشجيع الصغار على االستقالل التدريجي وممارسة الحرية المسؤولة وتدريبهم على طرق           -٣

  .وأساليب الكبار
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 تدريب األطفال على الحياة في الجماعة وهذا ما يشجع الطفل على تحمل مسؤوليته تجـاه                -٤

 .جماعته

 . توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة والمؤسسات المختلفة-٥

ولذلك ال بد من العمل على تزويد المدرسة بأحدث البرامج والوسائل ومساعدتهم لتقديم أكثـر               

 .تطوير األفراد المعوقين بصرياًما يمكن ل

    وتلعب جماعة األقران دورا كبيرا في تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الفرد، حيث تؤثر في              

معاييره االجتماعية من خالل إتباعها بعض األساليب النفسية واالجتماعية والتي يمكن تحديدها            

 قبول الجماعة ألنها تحقق لـه       في االمتثال والتطابق مع الجماعة وسعي الطفل للحصول على        

 أن جماعة األقران تحقـق      Laughlinويرى  ). ٢٠٠٦؛يكن،٢٠٠٢الشايب،(المكانة واالنتماء   

للطفل رغبته باالستقاللية عن المدرسة واألهل، في حين أنها ال تحقق لـه غطـاء الحمايـة                 

 ). ١٩٩٩حافظ و سيد سليمان و شند،(المطلق التي تحققه له األسرة 

اعة األقران على الفرد بأنها تساعده في النمـو الجـسمي والعقلـي واالجتمـاعي               و تؤثر جم  

وتكوين المعايير االجتماعية وتنمية االتجاهات النفسية نحو موضـوعات البيئـة،           . واالنفعالي

والمساعدة في تحقيق االستقالل واالعتماد على النفس وتحمل المسؤولية االجتماعية مع إشباع            

وإتاحة الفرصة للتجريب والتدريب على معايير السلوك الجديد،        . ة واالنتماء حاجاته إلى المكان  

وإتاحة الفرصة لتقليد سلوك الكبار بعيدا عن رقابتهم، ومناقشة بعض الموضـوعات التـي ال               

  ).٢٠٠٦؛ يكن،١٩٧٧زهران،(تلقى قبوال أو تلقى رفضا صارما من الكبار 

ز على قاعـدة عريـضة مـن الخـصائص       أن الشعور بالمسؤولية يرتك Shakht  ويرى 

والصفات الشخصية واالجتماعية مثل االستقاللية والثقة بـالنفس والتعـاطف مـع اآلخـرين              

والرغبة في مساعدتهم والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه وغير ذلك، ويرى أيـضا أن               

ا يتجلـى فـي     العالقة بين نقص الشعور بالمسؤولية واالغتراب الذي اعتبره اضطرابا نفـسي          

 ؛  ١٩٩٩حافظ و سيد سليمان و شـند،      (اغتراب الذات عن هويتها وعن الواقع وعن المجتمع         

  ).١٩٨٤زهران، 

أن الفرد الذي لديه شعور عاٍل بالمسؤولية هو فرد متحرر من الميول            ) ٢٠٠٧(ويرى أبو بكر    

خـاٍل مـن    المضادة للمجتمع ويشعر بقيمته الذاتية وباالنتماء الشخصي واالجتمـاعي وهـو            

وبناء على ذلك فإن الشعور بالمسؤولية يعتبر ركيزة أساسية من ركـائز            . األعراض العصابية 

  .الشخصية السوية
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االختيار و اإللزام و الثقة، أما فيمـا        :    والمسؤولية كقيمة تتطلب توفر ثالثة عناصر أساسية      

لى المفاضلة والترجيح والتقرير          يتعلق باالختيار فانه يشير إلى النشاط العقلي االنفعالي القائم ع         

واإللزام يشير إلى نزوع الكائن البشري إلـى االمتـداد       ). ١٩٩٩حافظ و سيد سليمان و شند،     (

خارج حدوده الذاتية وهذا اإللزام االمتدادي له دور كبير من األهمية الوجودية والنفسية وفـي               

ان اإللزام يعني امتداد الـذات، فاإلنـسان        وإذا ك . تقوية المالمح الذاتية وتوكيد معناها وقيمتها     

الذي يلزم نفسه في مساعدة اآلخرين وتقديم العون لهم عند الحاجة والتعاطف مع مـشكالتهم               

وهناك نوع آخر   . وتحمل مسؤوليته تجاههم ، إنما يؤكد ذاته ويقوي مكانته بين أفراد الجماعة           

بحيث يضفي على الفرد شـكال مـن        من اإللزام يتجلى في تنوع حاالت وجود الذات وتلونها          

أما اإللزام  بدوره الثالث هو الغوص       . البهجة والسرور، ويزيده إقباال على الحياة وبهجة فيها       

  ).١٩٩٢ ؛خليفة،١٩٩٩حافظ و سيد سليمان و شند،(في أعماق الذات وبلوغ المثالية 

قد يكـون موضـوعها        أما الثقة فتتفاوت موضوعاتها بتفاوت النشاط النفسي عند اإلنسان، ف         

والثقة ال تشتد وال تبقى وال تزداد إال إذا أرفدت بدافع العمل المـشارك، ألن               . الذات أو اآلخر  

العمل هو معيار الثقة وهو خيار الثقة، فالثقة تدل على الطمأنينة إلى الموضوع والثبات عنـد                

 اللذين ال يقوم لهما     وتعد الثقة عنصرا ضروريا وهاما بالنسبة إلى العنصرين اآلخرين        .الموقف

قائمة وتصبحان بال معنى إذا لم توفر الثقة التي تهيئ الظروف لتنفيذ االختيار وتمكن من أداء                

  ).١٩٨٤ ؛ عثمان،٢٠٠٦يكن،(الواجب الملزم  

  
  

  :"Over Control "Hostility " العدائية"الضبط الزائد 

من السلوكيات التي يجب أن تـولى          أن قيام الباحث بدراسة موضوع العدائية فألنه يعتبرها         

االهتمام الكافي نظرا لما ينطوي عليه هذا السلوك من مخاطر على الفرد نفسه وعلـى مـن                 

باإلضافة إلى قلة الدراسات المتعلقة به بشكل عام وعدم وجود دراسات تتعلق بـاألفراد            . حوله

فقـد رأى   ) العدائيـة (و قبل الدخول في مفهوم الضبط الزائد        . المعوقين بصرياً بشكل خاص   

الباحث انه ال بد من الحديث عن المفاهيم التي تتداخل مع هذا المفهوم، بالنسبة إلـى األفـراد                  

المعوقين والعاديين، و حرصا على عدم االلتباس بين المفاهيم المذكورة، على الرغم من أنهـا               

 بعض المفـاهيم    لذلك كان ال بد من تقديم مقدمة نظرية عن        . تصنف جميعها على أنها عدوان    

  .وفيما يلي عرض لتلك المفاهيم. االنفعالية قبل الدخول في موضوع البحث

  

  :المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم العدائية أو الضبط الزائد 
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هو استجابة انفعالية تتباين شدته، يتميز بنشاط عصبي سـمبثاوي           : Angerالغضب   •

  ).١٩٩٤ ؛ بركات،١٩٩٩السقا، (التهديد يهيئ الفرد لالعتداء بدنيا أو لفظيا على مصادر 

سلوك ظاهر شديد التدمير، القصد منه إيذاء اآلخرين كما يحدث           : Violenceالعنف   •

  ). ١٩٩٤؛ نمر،١٩٩٩السقا، (في سلوك القتل العمد أو تحطيم الممتلكات 

السيكولوجي بدرجة ما _  هي حالة من التوتر الفسيولوجي Aggression :العدوانية  •

بهات خارجية ضاغطة تهيئ الفرد لالعتداء بطريقة ما بهدف حماية الذات من التهديد             بسبب من 

، فالعدوان هو ذلك السلوك المتطرف والمضطرب الذي يلجأ         )٢٠٠١ ؛ محجوب،  ١٩٩٤نمر،(

إليه الطفل إللحاق الضرر باآلخرين، وان معظم األطفال المعـوقين بـصرياً أو المبـصرون               

بعض المواقف، وهذا ما ينطبق عليه هذا التعريف، غيـر أن           يظهرون عادات من السلوك في      

مـشاعر  ( بعضهم يظهر عليه هذا السلوك بطرق ملتوية وغير مباشرة تنم عن تدبير مقصود            

والبعض يرفق بهذا السلوك انفعاالته تبدو بالثورة والغضب وعدم االرتيـاح،           ) عدائية مسبقة   

أو هو كل فعل    ). ٢٠٠٠هاشم والحلبي،   (نفعالبينما يقوم عدوان اآلخرين ببرود ظاهر وبدون ا       

يتسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات ويهدف إلى الهدم والتدمير نقيضا للحياة في متصل مـن            

البسيط إلى المركب ويرى دوالرد وجمهرة من السلوكيين انه فعل يمثل استجابة تهدف إلـى               

زة الموت في مقابل الليبدو التي هي       إلحاق األذى بكائن أو بديله، ويرى فرويد انه مظهر لغري         

ويرى أنصار التحليل النفسي أن غريـزة       ). ١٩٩٣ ؛طه، ٢٠٠٢حسن،(كمظهر لغريزة الحياة    

                   العدوان تتـأثر بكـل مـن التـدريبات وأسـاليب المعاملـة الوالديـة والعوامـل الثقافيـة                  

  ).١٩٩٨عبد الرحمن، ( 

فكـار عدوانيـة غيـر معلنـه تطـول نـسبيا                    هي مشاعر وأ: hostility العدائية  •

).  ١٩٩٤نمر،(وتهيئ الفرد لالستجابة بعدوانية بقصد أو بهدف إيذاء اآلخرين          ) عن الغضب   ( 

فيعرف العدائية بأنها انفعال مركب، أو أنها تتألف من مجموعة انفعـاالت             ) ,١٩٧٧Izar(أما  

ة في الغالب على هيئة أفكار ومشاعر القصد منهـا          أهمها االشمئزاز واالحتقار، و تبقى العدائي     

ومنهم من يرى أن العدائية هي استثارة داخلية على هيئة مشاعر وأفكار تتعلق             . إيذاء اآلخرين 

العدائية بأنها عبارة   ) ١٩٨٦(ويعرف الرفاعي   ). ١٩٩١جابر وكفافي،   (باالزدراء أو االحتقار  

  .عن مشاعر عاطفية من نوع الحقد والكره

فالعدائية تعتبر نوعاً من أنواع العدوان، إال أن ما يفرق العدائية عـن العـدوان هـو أن                      

العدوان يعبر عنه بعدة أشكال قد يكون لفظيا أو متمثال بالشتم والتهكم والـسخرية أو جـسديا                 
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   أمـا العدائيـة تكـون مخفيـة ومـضمرة متمـثال بـالغيرة والكراهيـة                                . كالقتل واالعتداء 

  )١٩٩٤إبراهيم وعبد الحميد،(

مفهوم العدائية بأنه عندما يكون شخص يكره آخر مـن          )  ١٩٨٦;١٩٧٩(   ويوضح مرسي   

الناس أو قد يضمر له العداء فال يعني هذا حدوث االعتداء العلنـي وأن هـذه المـشاعر إذا                   

معنـى  وربما حدث تـداخل بـين       . ترجمت إلى سلوك علني تحول معنى العدائية إلى عدوان        

الغضب و العدائية باعتبارهم أفعاال داخلية، ومع ذلك قد تكون العدائية بمثابـة سـمة بينمـا                 

وان الفرق بين الغضب والعدائية هو فرق في الزمن، فالعدائيـة أطـول             . الغضب ليس كذلك  

ذلك من خالل دراسـته عـن       ) ٢٠٠٢(و يؤكد حسن    )  ٢٠٠١محجوب،(زمنياً من الغضب    

يث توصل إلى أن تهيؤ العدائي للغضب يكون سريعا لدى األفراد الذين            سيكولوجية العدوان ح  

يتميزون بارتفاع في مستوى سمة العدائية و الشيء نفسه يمكن أن ينطبـق علـى العـدوان،                 

 تركي للعدائية مهيـؤون     –فاألفراد ذوي الدرجات العالية في سمة العدائية حسب مقياس بص           

عدوانية من ذوي الدرجات المنخفضة حيث تقل لـديهم         سيكولوجيا على نحو أكبر لالستجابة ب     

  )١٩٨٩تركي،. (إمكانية حدوث هذه االستجابة

فيرى أن العدوان لدى الراشد هو استعداد للهجوم، ويمكن للعدوانيـة أن            ) ٢٠٠١(   أما داكو 

باسم المبادئ األخالقيـة أو     ) عدائية  ( أي أنها تتحول إلى     ) مضبوطة(تكون فعالة أو مكبوتة     

  .تربيةال

. إنها أفكار عدوانية غير معلنـه     : أوال:    وباختصار يمكن تحديد خصائص العدائية بما يلي        

إن هذه المشاعر واألفكار العدوانية تمتد زمنيا على نحو نسبي، أي أنها سمة قد ترتفع أو                : ثانيا

وإذا تنخفض في شدتها، ففي حال ارتفاع درجة شدتها في الغالب تتحول إلى انفعال عـصبي،                

  . ما تم التعبير عنها سلوكيا سميت عدوانا أو عنفا

أما عندما يكون ضبط الشخص لنوازعه الداخلية ضعيفا فإن العدوان يكون اندفاعيا هجوميـا،              

، أو سلب خير منه، أو إيقـاع أذى فيـه، أو            )أو الشيء   ( وهو اندفاع يتجه نحو إكراه اآلخر       

  ) ٢٠٠٢حسن، ( ١٩٤٤ ,Rosenzweig ; مسه بالتخريب أو التعطيل 

      وتعد عملية الضبط من العوامل الفطرية في اإلنسان التي ال يمكن إخـضاعها للبحـث               

إلى أهمية أحداث الطفولة بـصورة عامـة        ) ١٩٨٦(وقد أشار فرويد  . والتجريب القابل للتحكم  

بح والى تقمص شخصية الوالد بصورة خاصة لكونهما يتسمان بأهمية أساسية في تكوين الكوا            

وكما انطلق سيزار من نظرية التعلم على أهميـة         .لدى األبناء ) تطور األنا األعلى  (الناتجة عن   

  .تقمص الولد لشخصية والده
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   هناك العديد من النظريات التي سعت إلى تفـسير وتوضـيح الـسلوك العـدواني، إال أن                 

ى لتقـديم وشـرح     و الباحث لن يتـصد    . النظريات التي بحثت في السلوك العدائي كانت قليلة       

النظريات التي تتعلق بالسلوك العدواني فهي من جهة غنية وواسعة و من جهة أخرى إن قـام                 

؛ نمر  ٢٠٠٢حسن،.(العديد من الباحثين بتقديم دراسات وافية الستعراض هذه النظريات أنظر         

لذلك سوف يقوم الباحث ). ١٩٣٩ ,.Dollard et al ؛ ١٩٨٦ ؛ فرويد، ١٩٩٩؛  السقا،١٩٩٤

موضـوع  ) العدائيـة (قديم مختصر للنظريات التي يعتقد أن لها عالقة وثيقة بالضبط الزائد            بت

  . الدراسة وطبيعة القسم العملي من البحث

  

  : عدوان –نظرية إحباط 

 وأصـحاب   ١٩٣٩   تعتبر هذه النظرية من أشهر النظريات التي حاولت تفسير العدوان عام            

وتنطلق هذه النظريـة مـن   ) ١٩٩٩السقا،: ٢٠٠١،محجوب ( Dollard ,et alهذه النظرية 

وانه حيثما يحدث إحباط فإن نوعا ما من        . الفرضية القائلة أن العدوان هو دائما نتيجة اإلحباط       

وأن هذه الميـول    ) ١٩٩٩السقا،  (العدوان وبدرجة ما من درجاته سوف ينتج ال محال عدوانا           

إبـراهيم و عبـد الحميـد،       (لعرقلة واإلحباط   العدوانية ال تظهر إال بتدخل من البيئة أساسها ا        

 هو الموقف الذي يجد فيه الفرد نفسه إذا واجه عائقا يمنعه   Frustration واإلحباط). ١٩٩٤

من إشباع دوافعه الفطرية أو المكتسبة أو من تحقيق هدف شـعوري أو ال شـعوري يتـصل                

  ). ٢٠٠٢ ؛ حسن،١٩٩٣طه،( بحاجاته اليومية 

أن احد الدروس األولى التي تتعلمها الكائنـات البـشرية   ) Dollard ,et al  ,١٩٣٩(ويرى 

كنتيجة للحياة االجتماعية هي أن تكبح أو تضبط ردود الفعل العدوانية الصريحة وتحد منهـا،               

وهذا ال يعنى أن اتجاهات ردود فعل كهذه قد زالت من النفس بذلك، بل لقد تبين انـه علـى                    

 قد تكبح مؤقتا أو تموت أو توجه وجهة أخـرى أو تحـرف              الرغم من أن ردود األفعال هذه     

  .بشكل من األشكال عن هدفها المنطقي المباشر إال انه ال يقضى عليها تماما

  :  وتحدد هذه النظرية أربعة عوامل سيكولوجية تتحكم في العالقة بين اإلحباط والعدوان 

حبـاط، فكلمـا زاد عـدد       أي مقدار اإل  : العامل األول الذي يحكم قوة استثارة العدوان       •

وتتـأثر هـذه العالقـة      ) االسـتثارة   ( االحباطات في الحياة زادت تبعا لذلك قوة التحريض         

قوة المثير على االستجابة، ودرجة إعاقة االستجابة أي العالقة         : بمتغيرات ثالثة متداخلة وهي     

  : المخطط التالي بين درجة اإلعاقة والعدوان عالقة طردية مع اشتراط قوة الدافعية كما في
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  )١(المخطط 

         زيادة درجة اإلعاقة 

  زيادة إحباط                    عدوان                                              

         زيادة درجة الدافعية 

  .١٩٩٩ن السقا،ع العالقة بين درجة اإلعاقة أو العائق والعدوان) ١(الشكل 

  

  

غير الثالث فهو تكرار االستجابة المحبطة التي تـؤدي فـي النهايـة إلـى العـدوان                 أما المت 

أي أن هذه األفعال تجري متعاقبة دونما مقاطعة، ولكـي يقـال أن اإلحبـاط               ). ١٩٩٩السقا،(

أولهما انه باإلمكان أن تقوم العضوية بأفعال معينة، وثـانيهم أنـه            : موجود يجب تحديد أمرين   

  ).١٩٣٩,.Dolard et al  ؛ ٢٠٠١محجوب،( والحدث حيل بين هذه األفعال

إن توقع العقاب من المتغيرات األكثر فعاليـة        : كف أو كبح أو ضبط األفعال العدوانية       •

في تحويل االستجابة العدوانية من حالة العلن إلى حالة الكمون، أي إلى حالة الشعور بالعـداء                

 ).١٩٩٩ ؛السقا،٢٠٠١محجوب،(

ائما على شكل حركات مكشوفة، ولكنه يوجد كمضمون لنـزوة          فالعدوان قد ال يظهر د     •

كما أنه قد يوجه باتجاه الشيء الذي يعتقد أنه هو سبب           . أو حلم أو حتى خطة انتقام معدة جيدا       

وقد ال يكون العدوان موجها باتجاه أي       . اإلحباط، أو يحول نحو جهة بريئه كليا أو نحو ألذات         

حقد، سخط، غيظ، و انزعـاج      ) كراهية( مشاعر استياء شيء وإنما يكمن أو يتمثل على شكل        

وهذه المشاعر ما هي إال مشاعر      ). ١٩٨٦دوالرد و ميلر و دوب ،     ( تكون ضمنية غير معلنه   

ضمنية ال يعبر عنها، فقد تكون قد ضبطت نتيجة توقع العقاب كحال الطفل في المدرسة الذي                

ير عن عدوانه تجاه المعلم، وإنما يقـوم        يتعرض لإلهانة من قبل المعلم ولكنه ال يستطيع التعب        

  . بضبط هذه المشاعر، إما خوفا من العقاب أو لما تقتضيه القيم األخالقية

   ويمكن القول إن المواقف المحبطة ال تؤدي كلها إلـى العـدوان الـصريح ولكـن دوالرد               

 عـدوان  يفترضون أن القول بوجود حاالت ال يوجد فيها) ,Dollard et al  ١٩٣٩(وزمالءه 

أمر زائف كل الزيف فهم يرون أن الشخص المحبط يكون منزعجاً أو هو ببـساطة سـاخط                 
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وقـد أطلـق عليهـا      . داخليا، وهذه التعابير تدل على مشاعر عدائية ضمنية أو مكبوحاً جزئياً          

 .العدوان غير الصريح باعتباره يقابل العدوان الصريح

 كبح السلوك العدواني هو التفكير بالعقـاب،           إن المتغير األساسي الذي يؤدي إلى ضبط أو       

فقوة ضبط أو كبح أي عمل من أعمال العدوان تتناسب طردا مع مقدار العقاب المتوقع نتيجـة    

، فالصبي الذي تلقى صفعات شديدة حين ضرب أخاه الـصغير           )٢٠٠١محجوب،  (ذلك العمل   

هة، هذا المبدأ مـستمد     سيكون بشكل من األشكال اقل ميال لضربه مرة ثانية في ظروف مشاب           

من حيث الجوهر من قانون األثر، فاألعمال التي تكف عن الوقوع هـي التـي أعقبهـا فـي               

  ).٢٠٠١الرفاعي،(الماضي عقاب ما 

في نظريته من أن كل إحباط يعمل كمحرض على عدد كبير مـن             ) ١٩٤١,Miller(وينطلق  

ألشـخاص اآلخـرين أن   الردود العدوانية، بعضها يكون صـريحا، بمعنـى أن باسـتطاعة ا         

بحيث ال يدركه إال صاحبه     ) غير صريح   (يلحظوها، وبعضها اآلخر يكون في حدوده الدنيا أو         

ويؤكد ميلر على أن تجارب الماضي تعلم الفرد أن بعض األعمـال العدوانيـة يتبعهـا                . نفسه

نالها عقاب  عقاب، فإنه يغلب على تلك األشكال أن تزول ليبقى هناك بقية من األشكال التي ال ي               

على البعد الصريح مقابل غير الصريح، يحقق أهميته بصورة أساسية في حقيقة ال لبس فيها،               

وهي أن األعمال العدوانية الصريحة هي غالبا ما تتعرض للعقاب في مجتمعنا، وكـذلك فـي                

عند حديثه عن السلوك    ). ١٩٨٦(وبهذا يتفق ميلر مع ما رآه فرويد        . أكثر المجتمعات األخرى  

إلنساني بأنه عملية نشطة وأنه بعيد عن أن يتصف بالسكون واالسـتقرار، فيـشير إلـى أن                 ا

اإلحباط الذي يمر به فرد يريد غرضا ما ويمنع من الوصول إليه، يجعله يندفع غاضبا متجها                

إلى العدوان على المصدر الذي كان السبب في خيبته، فإذا جاء العقاب نتيجة عدوانـه، فـإن                 

ب في المستقبل يمكن أن يكون العامل في ضبط العدوان، فيكف عن العـدوان              خوفه من العقا  

ويعدل سلوكه المتصل بالبيئة الخارجية، ولكن هذا ال يعني أن كبح أو ضبط جماح العدوان قد                

وقفت آثاره عند السلوك الخارجي، بل أن آثاره تبقى في الخبرة التي يختزنهـا ذلـك الفـرد،                  

لهـذا  . د في تأثير مستمر، ويكون السلوك في فعالية مستمراً أيـضا          وهكذا يكون ما يفعله الفر    

  ).     ١٩٨٦الرفاعي، (يكون اإلنسان دائم الفعالية 

أن هناك مبدًأ عاماً هو أن العقاب قد يقضي على أي عمل ) ١٩٣٩,.Miller et al(   ويرى 

يحا أو غير صـريح     عدواني بعينه ويمكن تطبيقه بالتساوي تماما، أي فيما إذا كان العمل صر           

أذى : ويضيف ميلر واقعتين ال تعدان عادةً في باب العقـاب وهمـا             . أو ذا بعد وصفي آخر    

أن ) ١٩٩٨(ويرى داكـو  .توقع الفشل وهو مرادف لتوقع العقاب     . تلحقه بمن تحب وهو عقاب    
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 )١٩٩٦(أما أنثوني   . العدوان ال يتم ضبطه إال أمام الخوف أو الهرب الذي يتطلبه هذا الخوف            

  .فيرى أن العدائية مرتبطة بالتبعية وخاصة لدى المراهقين

  

  :الضبط ) الكبح (  الصراع بين التحريض و-

ينقص الدرجة التي يتم التعبير بها عـن         )١٩٤١,Miller(    إن توقع العقاب كما يشير اليه       

إذا أي عمل عدواني، وهذا ما هو إال افتراض على أن نواة التحريض تبقى ثابتة، ولكـن مـا               

أي بعبـارة   . زادت قوة هذا التحريض فإنه قد يصبح قويا إلى درجة تضفي على توقع العقاب             

إلى حد كاف أن يلقي بحذره في مهب الريح وأن يهاجم           ) محبط  ( أخرى يمكن لشخص ساخط     

وهذا ما يؤكد عليه ميجارجي و مندلسون بأن األفراد الذين لديهم           . العنصر الذي يمثل اإلحباط   

للعدوان إذا ازداد اإلحباط لديهم فان التعبير عن العدوان في النهاية يكون غالبا في              ضبط زائد   

صورة تدميرية متطرفة، وأن سلوكهم الهجومي يكـون مفاجئـا وبـصورة بالغـة العنـف                          

  ).١٩٩٧مليكة،( 

ه قليال  الحد الذي يكون السعي في    : و أن إمكانية سوء التكيف تبقى كامنة في الحدين المتطرفين           

من أجل الوقوف في وجه العدوان وإصالحه، والحد الذي يكون فيه المسعى شديدا لدرجـة ال                

في حديثه عن الحد الثاني الذي      ). ١٩٨٩الرفاعي،(تترك للفرد معها جهة يكون له منها متنفس         

تضبط فيه الدوافع والمنبهات دون أن يترك لها متنفس يرى أن صاحبها ينمو نموا قائما علـى                 

فالشخص الذي ال يستطيع أن يعلن أي عدوان، وال يشعر بأي شعور            .إلخماد والكبت الشديدين  ا

ويأتي عن ذلك أنه يعيش من غيـر أن تكـون عنـده             . فهو يتجنب كل إحباط   . عدواني داخله 

وينجم عن ذلك أنه يهرب من المواقف التي يمكن أن تثيـر فيـه              . رغبات أو نزعات واضحة   

وان حال الفرد الذي هو من هذا النوع ال يستطيع الـدفاع عـن              . رغبات أو نزعات واضحة   

من خالل حديثه عـن هـذا       ) ٢٠٠١(نفسه،  وال يستطيع حتى طلب العدالة، إال أن الرفاعي           

الفرد عاد ليؤكد بأنه ليس كل حس عدواني عند هذا الفرد قد قتل، بـل إن هـذا اإلخمـاد أو                     

 معها استثارته، ولكن األمر الـذي يحـدث         الضبط لمشاعر العدائية كان عميقا لدرجة يصعب      

نتيجة هذا الضبط العميق أنه قد يهدم الشخصية ويفسد تكيفها، أو أنه قد ينبثق فجـأة وبـشكل                  

وفي كال الحالتين يصبح الشخص في وضع مـن سـوء التكيـف يـستدعي العنايـة                 . خطير

اعر العدوانيـة أو    في أن ضبط المش   ) ٢٠٠٢حسن،  (والرعاية، وبهذا يكون الرفاعي متفقاً مع       

. الهجومية أمر مضر بالصحة النفسية، إذ أن كبت هذه المشاعر يقود إلى القلـق و العـصاب                
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وانه من المفيد أن يعبر اإلنسان عن مشاعره العدوانية من حين آلخر بقصد التنفـيس عنهـا                 

  ).١٩٩٩السقا،(

وقع نتيجة التعبير   وخالصة القول إن ضبط أي عمل عدواني يتناسب طردا مع قوة العقاب المت            

عن ذلك العمل، وتأثيره على الصحة النفسية مرتبط بطبيعة العقـاب وبطبيعـة الشخـصية،               

  :ويقترح الباحث المخطط التالي ليوضح دورة العدوان العدائية وكيفية تأثيرها على الفرد 

  

  

  

  

     دفعات عدوانية                             ضبط زائد                                                                                                     

     )                        تدميرية(شدة الموقف المعيق                                خوف من العقاب                                                     

        مراعاة القيم والعادات والتقاليد          عدائية        زيادة إحباط          عدوان      زيادة إحباط                          

                                   

اضطراب                             )                          أخالقي، ديني،عدم الثقة بالنفس(      ضبط ذاتي زيادة درجة الدافعية                         

                                                                                         

  على الفرد  دورة العدائية وتأثيرها)٢(الشكل 

  

  

      

   إن العالقة بين العدائية ودرجة اإلعاقة هي عالقة طردية شأنها في ذلك شأن العالقة بـين                

قـوة المثيـر علـى      : درجة اإلعاقة و العدوان، إن هذه العالقة تتأثر بثالث متغيرات هـي             

ث والـذي يعتبـر     أما المتغير الثال  . االستجابة، درجة إعاقة االستجابة مع اشتراط قوة الدافعية       

فلـو  . األهم في دورة العدائية فهو تكرار االستجابة المحبطة مع اشتراط قوتها عـن الـسابقة              

اقترضنا أن تكرار االستجابة المحبطة ثابت، فان ذلك سيؤدي إلى اعتياد الفرد عليهـا ولـن                

  .يكون لها أثر

 درجة الدافعية تؤدي    فان زيادة شدة الموقف المعيق مع ازدياد      ) ٢(وكما هو موضح في الشكل      

إلى إحباط، وهذا اإلحباط إذا ضبط و لم يتم التعبير عنه بالعدوان يكون السبب في ذلـك إمـا                   

الخوف من العقاب أو مراعاة القيم والعادات، أو بسبب ضبط ذاتي ناتج عن عامل أخالقي أو                

ن تكـرار اإلحبـاط     إال أ . ديني أو عدم الثقة بالنفس، وبالتالي فإنه سيؤدي إلى تشكل العدائية          

وعدم التعبير عنه مرة تلو األخرى،يؤدى إلى ارتفاع درجة العدائية لـدى الفـرد،إال أن هـذا      
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الضبط الزائد للعدوان قد يتحول إلى عدوان أو إلى اضطراب أو إلى دفعات عدوانية قد تصل                

 الـسابق   والسبب في ذلك هو نتيجة تكرار اإلحباط، ولكن بشكل أكثر قوة من           . إلى حد التدمير  

أي أنه يصبح هناك درجة إعاقـة       . مما يجعل الفرد يتجاوز الخوف والقيم والضبط الذاتي لديه        

االستجابة بشكل قوي مع اشتراط قوة الدافعية بشكل أقوى، هذا يؤدى إما إلى عدوان أو دفعات                

  .يوضح ذلك) ٢(تدميرية أو إلى اضطراب  والشكل 

بح األعمال العدوانية إنما هـو إحبـاط إضـافي          أن ك ) ١٩٨٦(   ويرى ميلر وزمالءه عام     

يحرض على العدوان ضد العنصر الذي يعتقد أنه مسؤول عن هذا الكبح ويزيد من التحريض               

على أشكال أخرى من العدوان، نتيجة لذلك يكون هناك ميل قوي الن يحول العدوان المكبوح               

.  ت المقبولة اجتماعيا بالتـصعيد    وتدعى التعديال . إلى أهداف مختلفة ويعبر عنها بأشكال معدلة      

ويرى أنه نظرا الن معاقبة ألذات هي من ضمن أشكال العقاب حكما فإن على العدوان المنقلب                

إلى ألذات أن يتغلب على قدر معين من الكبح، وبالتالي قلما يقع إال إذا كانت األشكال األخرى                 

ار الكبح الذي تتعرض له مختلـف       وإذا ما اعتبرنا أن مقد    . من التعبير عرضاً لكبح أكثر شدة     

أعمال العدوان ثابتا نسبيا، فإن الميل للعدوان على ألذات يكون أشد سوء حين يعتبـر المـرء                 

نفسه، ال عنصرا خارجيا آخر مسؤوال عن اإلحباط األصلي أم حين يحال دون حدوث العدوان               

  ).١٩٧٠,Miller(المباشر من قبل ألذات ال من قبل عنصر خارجي 

  

 عدوان، يمكن القول انه عندما تكون الكوابح أشد قـوة           –من خالل عرض نظرية إحباط         و

من التحريض، يحال دون التعبير عن رد عدواني بديل من خالل آليات معينـة كالتحويـل أو                 

ولكن، لدى الناس المكبوحين كثيرا، يمكن أن يحال دون ردود بديلة كهذه،            . استبدال الرد مثال  

س كهؤالء، فان منع الرد العدواني يورث إحباطا إضافيا وبالتـالي تحريـضا             وبالنسبة إلى أنا  

  .إضافيا

  

  :نظرية اكتساب الضوابط الداخلية  

أن الضوابط الداخلية لدى الفـرد تتطـور        ) بندورة، رد، لتز    (    يرى أصحاب هذه النظرية     

فل عن طريـق    بالتدريج حيث تبدأ من الضبط الخارجي المتضمن الخوف من العقاب لدى الط           

تدخل الراشد المباشر، وبهذا يكون الطفل بصورة أساسية مـضبوطا بـالخوف، ونظـرا ألن               

الضبط الذاتي للطفل يرتبط بتوقع العقاب الخارجي، فان الحضور المستمر للراشـد صـاحب              

ولهذا السبب فإن الخوف من     . الضبط يظل جوهريا لضمان عدم تجاوز الذي قد يقوم به الطفل          
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ولكن حين يقبل الطفل    .ه ال يشكل عائقا فعاال كل الفعالية تجاه سلوك عدواني مرتفع          العقاب وحد 

معايير والديه السلوكية كمعايير خاصة به، حينها يبدأ فقط بمراعاة نواهيهم، وان الذوبان فـي               

إلى أن تصبح أفعال الفرد النامي عرضة لنوع جديد من الـردع إال             . هذه النواهي يتم بالتدريج   

تأنيب الضمير، النقد الذاتي، فقـدان      ( جدان أو الضبط نتيجة الشعور باإلثم، ويتضمن      وهو الو 

) تقليد الطفل لسلوك والديـه      ( ويرى أنصار هذه النظرية أن عملية التقمص        ). االعتبار للذات 

  ).  ١٩٨٦ناصيف،(لها دور كبير في اكتساب الضوابط الداخلية 

  

  : المنخفض فيما يتعلق بالعدوان المتطرف أنماط الشخصية ذات الضبط المفرط والضبط

في حديثه عن أنماط الشخصية هو      ) ١٩٨٢(   إن السؤال األساسي الذي ينطلق منه ميجارجي        

ماذا يحدث إذا لم يفرغ التحريض القائم على العدوان بشكل مـن األشـكال ؟ لقـد أجـاب                   : 

)Berkowitz,لم يتعرض لإلثارة من     قائال انه بكل بساطة يتبدد مع الزمن ما       ) ١٩٦٩;١٩٦٤ 

قال بوجود تحريض متبٍق لدى البعض اآلخر، يظـل فـاعال           ) ١٩٨٢(إال أن ميجارجي  . جديد

ويؤكـد  ) ٢٠٠٢حـسن،   (لفترات مديدة من الوقت، وقد تزيد من شدته إحباطـات إضـافية،             

ميجارجي على أن هذه اآللية هي نفسها المسؤولة عن انفجارات العنف الغريبة، تلـك التـي                

  . ا أحيانا لدى أفراد مسالمين هادئين عادةنشهده

أن هناك هوة كبيرة بين العدوان الـذي تتحـدث عنـه صـحفنا              ) ١٩٨٦(   ويرى ناصيف   

فمعظم المعطيات الميدانية قد تم جمعها إما       . ودراستنا  والعدوان الذي يورد في الكتب العلمية       

 المدرسة عن طريق المراقبة     من المختبرات العلمية، وفي شروط خاضعة للتحكم، أو في باحة         

وفي كلتا الحالتين، فإن مقدار العدوان المتطرف الذي يمكن أن يحدث يتعرض للبتر،             . الطبيعية

وذلك إما بسبب أخالق الباحث المجرب أو لتدخل هيئة اإلشراف في المدرسة، ولهذا الـسبب               

  .فإن معظم المعطيات تتعلق باألشكال الخفية نسبيا من العدوان

هي أن العدوان الخفيف    ) ١٩٨٢(الصيغة األساسية التي انطلقت منها دراسة ميجارجي           إن  

نسبيا تكون من الشخص العدواني صراحة الذي لديه ضوابط أقل وحاجة أو تحريـضاً علـى                

أن الـدالالت   )١٩٦٤,Berkowitz(ويـرى   . العدوان أكثر مما لدى الشخص غير العـدواني       

طريقة التي نكبح بها شخصاً ونمنعه من القيام بعمل عدواني          فال: العلمية لهذه الصيغة واضحة     

هي أن تكون لديه ضوابط، على هذا األساس تضع مؤسساتنا واصالحياتنا برامجهـا وذلـك               

بوضع مكافآت للقدرة على الضبط وعقوبات للعدوان، وهكذا حين يضبط المرء نفسه ويـسلك              

إال أن هناك أسباباً تدعوا إلى      . افق اجتماعيا سلوكا عدوانيا إلى حد كاٍف ينظر إليه على انه متو         
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). ١٩٨٦(االعتقاد بأن الديناميكية المكتشفة في السلوك العدواني األخف كما يـرى ناصـيف            

فالعدوان المفرط يبرهن المرة تلو األخرى على انه شخص سلبي نوعا ما لـيس لـه تـاريخ                  

  .عدواني سابق

العدوانية غالبا ما يكون فردا ذا تـاريخ        أن الشخص المفرط    ) ١٩٨٢(   وقد وجد ميجارجي    

طويل من المعاناة والسلوك اللطيف يدفن استياءه تحت طبقة من الضوابط صلبه لكنها سريعة              

. لذلك، وفي ظروف معينة، يمكن أن ينفلت كله في عمل واحد غالبا ما يكون فاجعـا               . التفتت

لك قد يشكل تهديدا أخطر بكثيـر       وبذ. وبعد ذلك يرتد إلى دفعاته المعتادة ذات الضبط المفرط        

  ".   من نمط العدواني الذي يحرر عدوانه على شكل دفعات صغيرة 

  

   وهنا يمكن القول أن العدواني المتدني الضبط يترافق مع المفهـوم النمـوذجي للشخـصية               

العدوانية المعروفة في األدب، إنه شخص تكون كوابحه ضد الـسلوك العـدواني منخفـضة               

إنه يتصرف بعدوانية كلما تعرض لإلحباط واالسـتفزاز، ونظـرا ألن الكـوابح             لذلك ف .تماما

فهو قد  . يحددها الموقف نفسه، فإن الفرد يستطيع أحيانا كبح نفسه واالمتناع عن إظهار عدوانه            

و في حاالت كهذه يمكن للـشخص العـدواني ذي          . ال يهاجم أمه أو معلمه رغم أنهما أحبطاه       

  .سهولة آللية التحويل فيجد هدفا بديال لعدوانهالضبط المتدني أن يلجأ ب

    إن الفرد الذي لديه عدوان منخفض قد يلجأ آللية تعميم الرد ويقوم برد أقـل عنفـا علـى        

مصدر اإلحباط األصلي، ومن المحتمل، نظرا النخفاض كوابحـه، أن يـشخص علـى أنـه                

أما الشخص ذو   . الالجتماعيشخصية مريضة اجتماعيا، أو أنه من النمط المعادي للمجتمع أو           

الضبط المرتفع فإن كوابحه حيال التعبير عن العدوان تكون بالغة الشدة، لذلك، فهو نادرا مـا                

لذلك، . يرد، وأن هذه الكوابح ال تكون مركزا على بضعة أهداف محددة، بل تكون عامة تماما              

  ). ١٩٨٢ي، ميجارج(يكون عاجزا عن استخدام آليات تحول العدوان أو تعميم الرد 

في أن التحـريض    ) ١٩٣٩(   و يتفق ميجارجي مع ما توصل اليه  دوالرد و ميلر و دوب              

على العدوان لدى الشخص المفرط الضبط يتشكل ويكبر مع الزمن عبر شـكل مـن أشـكال                 

وفي بعض الحاالت يتراكم العدوان إلى درجة تفوق حتى كوابحـه الـشديدة،             . التراكم الزمني 

 في وقت يتوفر فيه الجو المناسب للعدوان، فإنه ال بد من أن يحـدث عمـال           وإذا ما حدث هذا   

هذا الفرض، وهو بما أن الكـوابح        )١٩٦٩,Berkowitz(وبناء على ما ذكر، يرى      . عدوانيا

بالغة الشدة، فان الشخص المفرط الضبط عادة حين يرتكب أخيرا عمله العدواني، يكون لديـه               

يبدو، في مستوى أعلى بكثير من مـستوى الـشخص ذي           التحريض على العدوان ، على ما       
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الضبط العادي أو المتدني، وذلك ببساطة ألنه يحتاج إلى تحريض أشد لكي يتغلب على كوابح               

  .مفرطة ككوابحه

وحـسن  ) ١٩٨٣(   أما فيما يتعلق بموضوع العدائية لدى المعوقين بصرياً  فيشير القوصي            

صـاحبها    على اإلنسان شعورا بالـضعف تحفـز  إلى أن اإلعاقة إذا وجدت تفرض) ٢٠٠٢(

تحفيزاً مضاعفا إلى مغالبة هذا الشعور، ويتم هذا كله بطريقة ال شعورية في العادة، ويتم مـع               

الشعور بمرارة الضعف وحقد على الناس الذين يشعر أنهم يشعرون نحوه بهذا الضعف، وهذا              

ة تفيـد المعـوق بـشكل عـام         التحفز المضاعف للتغلب على هذا الشعور قد يبرز في صور         

  .والمعوق بصرياً بشكل خاص ومجتمعه، وقد يبرز في صورة تضر به وبمجتمعه

أن هناك اتفاقاً عاماً في أدبيات التربية الخاصة علـى أن ضـبط             ) ٢٠٠١(   ويرى الخطيب 

السلوك العدواني يشكل قضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى األطفال المعوقين ، إذ علـيهم أن                

علموا كيف يتحكمون بغضبهم وكيفية التعبير عنه والتميز بين الظروف التي تكون فيها تلـك               يت

  . االستجابات مقبولة والظروف التي ال تكون فيها مقبولة

   ويرى الباحث أن هذا ما ينطبق بشكل كبير على المعوقين بصرياً أكثر من غيرهم، نظـرا                

عن طريق التقليد، وبالتالي فان هذا الجانـب        لعدم قدرتهم الحصول على التعلم بشكل عرضي        

الحيوي من التعلم يؤدي بهم إلى سلوك عدواني عشوائي غير منظم، مما يشكل خطرا كبيـرا                

عليهم وعلى من حولهم ولذلك كان ال بد من مناهج خاصة بهذا الـشأن، وان أكثـر أشـكال                   

ظي والعدوان الموجه نحو الذات     العدوان بالنسبة إلى األطفال المعوقين بصرياً هو العدوان اللف        

 ). ٢٠٠٢الحديدي،(

ولذلك يجب العمل على ضبط السلوك العدواني لدى األفراد المعوقين بصرياً مع الحذر إلى أن               

ولذلك يجب تجنب استخدام برامج ضبط العدوان دون        . يتحول هذا الضبط السلوكي إلى عدائية     

 أن تتكون من جراء هذا الـضبط، ولـذلك          األخذ بعين االعتبار أن هناك مشاعر عدائية يمكن       

يجب أن تكون هذه البرامج مراعية وعلى معرفة بمشاعر العدائية ليكون البرنامج الـسلوكي              

  . أكثر فائدة

بين العدوان العدائي والعدوان الوسيلي، حيث يـرى أن العـدوان           ) ٢٠٠١(   ويميز الخطيب 

 يصدر عن الفرد بهـدف تعـريض    يوجه إلى الفعل الذي(Hostile Aggression)العدائي 

 فهو اسـتخدام  (Instrumental Aggression)اآلخرين لألذى أو األلم أما العدوان الوسيلي 

  .العدوان كوسيلة للحصول على ممتلكات اآلخرين إذا هو وسيلة وليس غاية
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في كال الحالتين هناك مشاعر عدائية مسبقة، فالباحث يرى أن العـدوان العـدائي والعـدوان                

  . وسيلي يتضمنان التخطيط المسبق، و هذا التخطيط ما هو إال عبارة عن مشاعر عدائيةال

نظرية العدوان عند ليونارد بيركوفيتر و التي تشير إلى         ) ١٩٩٤(     ويعرض الباحث بركات  

أن العدوان يتعلق بجاهزية الفرد ومدى قدرته على ضبط الـسلوك العـدواني لديـه ومـدى                 

هناك العديد من العوامل التي تعمل على ضبط العدوان آو عدم ضـبطه             جاهزيته للعدوان وان    

وهذه المتغيرات هي شدة الغضب والعوامل الموقفية والعمليات المعرفية كـالعزو والتفـسير             

  . والتوقع

يؤكد ما انطلق منه الباحث عند حديثـه عـن التخطـيط            ) ١٩٩٤(   إن ما ينطلق منه بركات    

جاهزية، ما هو إال استعداد للعدوان مخطط له بـشكل مـسبق،   المسبق فما ذكره بركات عن ال    

ويرى .فإما أن يظهر على شكل عدوان أو أن يضبط هذا المخطط ويؤجل إلى الوقت المناسب              

كل من بندورة و رد و لتز أن الضبط يتوقف على طبيعة العدوان وهدفه، وتتفاوت قوة الضبط                

  .)١٩٨٦فرويد و آخرون،( من عمل عدواني إلى آخر 

  

   أما الدراسات المتعلقة بالعدوان فتشير إلى نتائج متباينة، إال أنها عمومـا تـشير إلـى أن                 

المعوقين بصرياً أقل عدوانية من المبصرون وان لديهم نزعة نحو السلبية أكثر من المبصرون              

ويرى البعض بأن السبب هو أن الفرصة المتاحة لدى المعوقين بصرياً محدودة للتعبير عـن               

دوان بسبب االفتقار الذي يؤدي إلى التعبير عن غضب عام وغير موجه إال أن هذا ال يعني                 الع

أن المعوقين بصرياً اقل غضباً من المبصرون، واقل حاجة منهم للتعبير عن ذلـك الغـضب                

وعلى أي حال يجب التعامل مع هذه الدراسات بحذر ألنها أجريت على إعـداد قليلـة مـن                  

  ).٢٠٠٢الحديدي، . (األفراد

في دراسة أن الطفل المعوق بصرياً في حاجة ماسة إلـى التقـدير             ) ٢٠٠٣(و يشير إبراهيم    

ولكـن القـضية   . كفيـف ثانيـا   والمحبة والى األمن واالستقالل والنجاح، ألنه طفل أوال، ثم

بالدونية، وأنه في موقـع أقـل مـن     الصعبة، أنه حين يدرك عاهته يصاب باإلحباط، ويشعر

وهنا يستيقظ فيحشد   .  يتحدى إعاقته، مما يؤدي به إلى مشاعر عدائية أو عدوانية          أقرانه، أو قد  

 .فقده، ويعيد إليه المكانة الالئقة به إمكانياته ليتخذ الموقف المناسب الذي يعوضه عما

  

   بما أن الفرصة المتاحة لدى المعوقين بصرياً للتعبير عن العدوان محدودة بسبب اإلعاقـة              

لقول أن الضبط الزائد لدى المعوقين بصرياً قـد يكـون أعلـى منـه لـدى                 البصرية يمكن ا  
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المبصرون، ليس نتيجة لقدرتهم المرتفعة على الضبط وإنما نتيجة لما تفرضه اإلعاقـة مـن               

  .قيود

  

    ومن  خالل عرض اإلطار النظري يرى الباحث أن العمـل علـى معرفـة الخـصائص        

بقـوة األنـا وتحمـل المـسؤولية والـضبط          الشخصية للمعوق بصرياً وخاصة مـا يتعلـق         

لدى المراهقين المعوقين بصرياً في سورية وهذا ما يسعى إليه البحث الحـالي،             " العدائية"الزائد

ليفتح المجال مستقبال إلى العمل على بناء برامج تربوية فردية وجماعية لتنمية شخصية الطفل              

  . فرد واألسرة والمجتمعالمعوق بصرياً بشكل أفضل مما يعود بالفائدة على ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها 
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   تشير أدبيات التربية الخاصة إلى أن ما هو معروف عن سيكولوجية المعوقين بصرياً ليس              

سوى جزء يسير مما هو معروف عن سيكولوجية ذوي اإلعاقات األخرى ومثل هذا الوضـع               

 عدم توفر قياس مناسب لتقيم سـيكولوجية المعـوقين          يتشكل بفعل عوامل مختلفة من أهمهما     

  .بصرياً 

وكذلك فان محدودية الحركة وبالتالي محدودية الخبرة تقود بعض األشخاص المعوقين بصرياً            

وبما أن الخصائص السيكولوجية هي العامل األساسي في شخـصية          . إلى حالة من اإلعتمادية   

  .  م لهذه الخصائص عند تقديم الخدمات المختلفةالفرد كان البد من إيالء الرعاية واالهتما

   ومن هنا انطلقت فكرة البحث الحالي في دراسة قوة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط               

لدى المراهقين المعوقين بصرياً والمبصرون، ودراسة الفروق بيـنهم وفـق           " العدائية"الزائد  

ألهل، العمر عند اإلصابة، درجة اإلعاقة      العمر، الجنس، المستوى التعليمي ل    (بعض المتغيرات   

  ).البصرية، الوضع الصحي، نوع اإلقامة، صلة القرابة بين الوالدين

  . و على وجه التحديد تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

 بين المتوسطات فـي  ( ٠,٠٥ ≥α )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -١

، بـين المعـوقين بـصرياً       " العدائيـة "سؤولية والضبط الزائد  قوة األنا والشعور بالم   

  والمبصرون؟

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٢

المعوقين بصريا و المبصرون في قوة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط الزائـد              

  حسب متغير الجنس؟" العدائية"

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة  -٣

في قوة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط الزائـد     المعوقين بصرياً والمبصرون،

  حسب متغير المستوى التعليمي لألهل؟" العدائية"

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٤

 حـسب  "دائيـة الع" األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائدقوة في  المعوقين بصرياً

  األفراد؟متغير مكان إقامة

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٥

حـسب  " العدائيـة "في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد  المعوقين بصرياً

 متغير العمر؟
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 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات  -٦

حـسب  " العدائيـة "في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد  المعوقين بصرياً

 متغير العمر عند اإلصابة ؟

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٧

وة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط الزائـد    في ق و المبصرون المعوقين بصرياً،

 حسب متغير الوضع الصحي ؟" العدائية"

 بين المتوسطات لـدى  (٠,٠٥ ≥α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٨

حـسب  " العدائيـة "في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد  المعوقين بصرياً

 متغير صلة القرابة بين الوالدين ؟

 

 :أهمية الدراسة وأهدافها 

   تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول مرحلة نمائية هامة وهي مرحلة المراهقة، سواء              

بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية أم المبصرون، والتعـرف علـى بعـض الخـصائص               

سليمة القـادرة   الشخصية لديهم، باعتبار هذه المرحلة تشكل حجر األساس في بناء الشخصية ال           

و يعد هذا البحث من األبحـاث       . على التكيف واالستمرارية بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع       

القليلة عربيا إن لم تكن نادرة على حد علم الباحث من خالل مراجعته لألدبيـات التربويـة،                 

وذلك من خالل سعيه لمعرفة بعض خصائص الشخصية األساسية المسؤولة عن النمو الـسليم              

  . للفرد من الناحية السيكولوجية واالجتماعية 

    وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضا من كونها تلفت انتباه األخصائيين في التربية الخاصة إلـى               

والعمل على االهتمـام بـالبرامج      . االهتمام بالخصائص السيكولوجية لألفراد المعوقين بصرياً     

أن ) ٢٠٠٢(حيث ترى الحديـدي     . وق بصرياً التربوية التي تتعلق بسيكولوجية الشخص المع     

عدم توفر األخصائيين أو الرغبة فـي       :نقص الدراسات السيكولوجية يرتبط بعدة أسباب أهمها        

اختيار اإلعاقة البصرية كتخصص، باإلضافة إلى ضـعف أدوات القيـاس المـستخدمة مـع               

  .المعوقين بصرياً

هدف إلى توفير معلومات عن الخـصائص          و من هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها إذ إنها ت         

السيكولوجية لألفراد المعوقين بصرياً، وتساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقـديم الخـدمات             

وتوجه أنظـار   . اإلرشادية والتربوية، باإلضافة إلى أنها تفيد في بناء البرامج التربوية الفردية          

 برامج في المجـال النفـسي، وتـستمد          األخصائيين في التربية الخاصة إلى العمل على بناء       
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الدراسة أهميتها أيضا في أنها تعد األولى في الجمهورية العربية السورية، وربما في الـوطن               

  .  العربي

  
  : محددات الدراسة 

تتحدد هذه الدراسة في اقتصارها على طلبة المؤسسة النموذجية لتأهيل المعوقين بصرياً  على              

  .ي مدينة دمشق فقططالب الثانوية العاديين ف

  

  :التعريفات اإلجرائية 

  :  المراهقون -

، من المعوقين بصرياً والمبـصرون  ) سنة ٢٤ – ١٥(هم الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين       

  .في الدراسة الحالية

 :  المعوقون بصرياً -

بعة إلـى   هم الطالب الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسة النموذجية لتأهيل المعوقين بصرياً التا           

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وقد تم وضعهم في المؤسسة بناء على تشخيص طبي وهم              

  :فئتان 

 : المعوقين بصرياً كليا 

هم الطالب الذين يتلقون تعلمهم في معهد التربية الخاصة للمكفوفين والذين تتراوح أعمـارهم              

 حسب التقارير الـواردة فـي        ، ويستخدمون الحواس األخرى في عملية التعلم،       ٢٤-١٥بين  

  .المؤسسة النموذجية لتأهيل المعوقين بصرياً

 : المعوقين بصرياً جزئيا 

هم الطالب الذين يتلقون تعليمهم في معهد التربية الخاصة للمكفوفين والذين تتراوح أعمـارهم       

ر ولديهم بقايا بصرية يمكن االستفادة منها في عملية الـتعلم، حـسب التقـاري             . ٢٤-١٥بين  

  .الواردة في المؤسسة النموذجية لتأهيل المعوقين بصرياً

 :  المبصرون -

هم الطالب الذين يتلقون تعليمهم في المدارس النظامية أو الخاصة التابعة إلى وزارة التربيـة               

  .٢٤-١٥في مدينة دمشق والذين تتراوح أعمارهم بين 

 :  المستوى التعليمي لألهل -

الذي وصل إليها أهـالي الطـالب   )  ة العلمية أو المستوى التعليمي   الشهاد(هي الدرجة العلمية    

  . المعوقين بصرياً والمبصرون
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وهي مدى قدرة الفرد على استخدام بصره واالستفادة منه في عمية الـتعلم             :  درجة الرؤية    -

  .وتنقسم إلى ثالث فئات، مبصرين، ومعاقين بصرياً كليا، ومعاقين بصرياً جزئيا

 :  اإلقامة -

وفي هذه الدراسة حددت اإلقامة، بالـسكن       . هو المكان الذي يقيم فيه األفراد المعوقين بصرياً       

الداخلي أي في المؤسسة النموذجية لتأهيل المعوقين بصرياً، بالسكن الخارجي أي في منـزل              

 .  الفرد المعوق بصرياً

 :  قوة األنا -

ة األنا من خالل إجاباتـه علـى        هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الفرد على مقياس قو         

  فقرة) ٦٨(فقرات هذا المقياس والتي تتألف من 

 :  الشعور بالمسؤولية-

هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الفرد على مقياس الشعور بالمـسؤولية مـن خـالل                

  فقرة) ٣١(إجاباته على فقرات هذا المقياس والتي تتألف من 

 ) : العدائية (  الضبط الزائد -

من خـالل   ) العدائية(مجموع الدرجات التي حصل عليها الفرد على مقياس الضبط الزائد           هي  

  .فقرة) ٢٩(إجاباته على فقرات هذا المقياس والتي تتألف من 

 : الكذب -

هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الفرد على مقياس الكذب من خـالل إجاباتـه علـى                 

  .قرةف) ١٥(فقرات هذا المقياس والتي تتألف من 

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة
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أجريت العديد من الدراسات في مجال سيكولوجية األفراد لمعاقين بصرياً في الدول الغربيـة،              

إال أن القليل من هذه الدراسات قد بحث في سيكولوجية األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط                

ا في الدول العربية فإن الدراسات التي تتعلق بهذا         أم. لألفراد المعوقين بصرياً  " العدائية"الزائد  

وسيتم فيما يلي استعراض للدراسـات التـي        . الموضوع تكاد تكون نادرة إن لم نقل معدومة       

استطاع الباحث الوصول إليها، والتي أجريت على قوة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط              

ذه المواضيع مجتمعة قام الباحث بعرض      ونظرا لعدم وجود دراسات تناولت ه     ".العدائية"الزائد  

الدراسات السابقة لكل موضوع بشكل منفرد، وسوف يقوم الباحث في نهاية الفصل بعـرض              

الدراسات التي تتناول موضوع سيكولوجية األفراد المعوقين بصرياً والتي يمكـن اعتبارهـا             

اولـت هـذا    وسيتم في هذا الفصل عرض أهم الدراسات التـي تن         . مرتبطة بموضوع البحث  

  .حسب التسلسل التاريخي لها. الجانب

  

  :الدراسات التي تتعلق باختبار مينيسوتا 

  

أجرى لويس كامل مليكة دراسة بعنوان تقنين وتعيير اختبار مينيسوتا للشخصية متعدد األوجه             

طالبا من الذكور فـي     ) ٤٤٤(على البيئة المصرية،وقد أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من          

 والمعاهد العليا، وقد استخدم الباحث اختبار مينيسوتا وقام بدراسة الصدق اإلكلينيكي            الجامعات

االمبريقي لالختبار في المجتمع المحلي، واعدت له جداول معيارية تائية وتم دراسة الفـروق              

عبر الحضارات وشملت العينة قطاعات واسعة يغلب أن يطبق على أفرادها االختبـار، وقـد               

بين متوسطات الدرجات الخام على عينات الطلبة المصريين واألمريكيين  بـين            تمت المقارنة   

الذكور واإلناث وقد لوحظ أن هناك فروقاً لصالح المجتمع األمريكي، أما بالنسبة إلى المجتمع              

المصري فقد لوحظ أن الفروق  كانت كبيرة ولصالح الذكور وقد فسر مليكة ذلك، أن الطالبات                

وقـد  .ن آثار التغير الحضاري بقدر اكبر مما هو عليه بالنسبة إلى الطلبة           المصريات يعانين م  

دلت الدراسة على وجود فروق دالة بين الجماعات العمرية المختلفة وبين مختلف المـستويات              

  .التعليمية والمهنية واالقتصادية وقد كشف االختبار عن مجموعات سوية ومجموعات إكلينيكية

بدراسة على مقياس مينيسوتا لتعييره على البيئة الـسورية         ) ١٩٨٩(روقد قام الباحث احمد عنب    

في مدينة دمشق على طالب المدارس الثانوية، وهدفت الدراسة إلى تعيير اختبـار مينيـسوتا               

وكان )  من اإلناث    ٣٦٠ من الذكور و     ٣٧٥) (٧٣٥(على البيئة السورية ، وتألفت العينة من        
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لثانوي،  وقد تم اخذ عينة من األفـراد غيـر األسـوياء             الطالب من مستوى األول و الثاني ا      

وكانت نتائج الدراسة تدل على وجود فروق بين الجنسين وبين األفراد األسـوياء والعـاديين               

باستثناء ثالث مقاييس لم يكن هناك فروق ،وهي االنقبـاض والـوهن النفـسي  واالنطـواء                 

  .االجتماعي

  

ت إلى التعرف على الفروق في  الجنسين والمستوى هدف) et al)، tellegen وفي دراسة أجرا

وكانـت العينـة مؤلفـة مـن        . التعليمي  والعمر ، من خالل اختبار مينيـسوتا للشخـصية          

وقد سحبت العينة بشكل عشوائي عن طريـق دليـل      ) ذكرا١١٣٨ً أنثى و  ١٤٦٢(فرداً)٢٦٠٠(

 سنة للذكور واإلناث    ٨٤  إلى ١٨الهاتف من سبعة واليات أمريكية وامتد عمر أفراد العينة من           

وتراوح المستوى التعليمي من الثانوي إلى ما بعد الجامعي، وقد أظهرت النتائج فروقا علـى               

  ).١٩٩٧مليكة،)(العمر والجنس والمستوى التعليمي(جميع المتغيرات 

  

  :الدراسات التي تتعلق بقوة األنا 

  

 ثالثة وثالثين مريضا عـصابيا       على es (ego-strength(قام بارون بتطبيق مقياس قوة األنا       

 مريضا منهم قدر أنهم تحسنوا بوضوح بعد ستة شـهور           ١٧. في تطبيقين منفصلين لالختبار   

ويعتقد بـارون   .  مريضا قدر أنهم لم يتحسنوا بعد الفترة الزمنية نفسها         ١٦من العالج النفسي و   

جابته للعالج النفـسي    أن  المقياس يقدر القوى الكامنة لألنا لدى الشخص وهي محدد هام الست            

،ورغم أن كل العمالء كانوا يسعون إلى العالج النفسي في نوع من المشكالت الـسيكولوجية،               

إال أن الدرجة المرتفعة على مقياس قوة األنا والتي تعني قوة جيدة لألنا تشير إلى أن الشخص                 

اً نظراً ألن هذا المقيـاس      لديه مصادر سوف تبرز بتقدم العالج ، وأن لديه ثباتاً واتزاناً انفعالي           

يرتبط ارتباطا سلبيا معتدال بكل مقاييس الصدق والمقاييس اإلكلينيكية، و افترض بـارون أن              

لذين يحصلون على درجة مرتفعة على المقياس يغلب أن يكونوا في مواجهة مع إنضغاطات              ٠ا

ت خلقيـة   موقفية، بينما يغلب أن يحصل العمالء الذين يحصلون على درجة منخفضة مـشكال            

  ).١٩٩٧مليكة،(مزمنة 

دراسة هدفت للتعرف على األنماط السلبية في نمـو األنـا            )١٩٦٣,Sandler(   قام الباحث   

أطفال معاقين بصرياً كليا والدياً في سـن        ) ٥(لدى المعوقين بصرياً، وكانت العينة مكونة من        

إن األنمـاط   :  مـايلي    الحضانة ، حيث تم استخدام المالحظة المباشرة، وقد أظهرت النتـائج          
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السلبية في نمو األنا تمثلت في وجود محتويات مرضية تظهر في شكل مخاوف من أن يتركوا                

لوحدهم و في االستغراق في حركات تكرارية آلية تهدف الستثارة الذات، وصعوبة التفاعل مع            

ـ              ا حالـة مـن     األنشطة الجماعية ، و استجابات نحو اللعب تبدو وقتية إلى أبعد الحدود، يعقبه

االنسحاب والتمركز حول الذات، أما االهتمام بالعالم الخارجي فيكون محدود لدرجة كبيرة، و             

  . بنكوص دائم

  

 بدراسة عن تطور األنا لدى األطفـال المعـوقين   ,Fraiberg ,et al)  (١٩٦٤   وكما قام  

. طفل المكفوف والديـا   بصرياً والديا ، وكان هدف الدراسة االهتمام بعملية تكوين األنا لدى ال           

وأشارت نتائج البحث إلى تأثير انحرافات األنا غير المتوقعة على مجموعة األطفال المعوقين             

بصرياً والديا تشابه الصورة الطبية المرضية لألطفال المبـصرون ، كمـا حقـق األطفـال                

ومن هنـا   . ونالمكفوفون والدياً و قد حققوا مستوى من األنا يتشابه مع األنا لألطفال المبصر            

  .نستنتج أن فقدان البصر بنفسه ليس عامال رئيسيا يجعل الطفل ينحرف في تطوره

  

 بدراسة عن تطور األنا النفسية ، وقد وتكونت ,Adams ,et al) (١٩٨٢   وكما قام  ادم و 

طالبا وطالبة من طلبة السنوات األولى والثانية والثالثة في الجامعة، حيـث            ) ١٤٨(العينة من   

رت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تشكل األنا النفسية يعزى               أشا

  .للجنس

   

دراسة هدفت إلى تقصي العالقة بين هوية األنا النفسية ) ,Abraham  (١٩٨٣   وكما أجرى

من جهة ومركز الضبط لدى طلبة المدارس العليا من جهة أخرى ، وقد تكونت العينـة مـن                  

ا وطالبة من طلبة الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، حيث أشارت نتائج الدراسة             طالب) ٢٢٣(

  .إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الجنس

  
  

 

  : الدراسات التي تتعلق بالشعور بالمسؤولية 
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رة    إن األبحاث التي تتعلق بالشعور بالمسؤولية وتنميتها لدى المعوقين بصرياً تكاد تكون ناد            

أو معدومة على الصعيد العربي، وأن الباحث لم يستطع الوصول إليها إن وجـدت، إال أنـه                 

وانطالقا مما ذكر سابقا بعدم وجود سيكولوجية خاصة لألفراد المعوقين بصرياً فانـه يمكـن               

ولـذلك قـام    , القول أن ما ينطبق على األفراد العاديين ينطبق على األفراد المعوقين بـصرياً            

  .   عرض الدراسات التي أجريت على األفراد العاديينالباحث ب

    

  :الدراسات باللغة العربية

  

بدراسة حول أثر الفروق بـين الجنـسين        ) ١٩٩٠(   قد قام الباحث رشاد عبد العزيز موسى        

طالبة دراسة في بعض مراكز     ) ٣٠(طالباً و ) ٣٠(على المسؤولية االجتماعية حيث طبقت على     

جامعة األزهر، وذلك باستخدام مقياس المسؤولية االجتماعية لــ جيـف           التأهيل التربوي في    

وجود فروق دالة إحصائية لصالح الذكور في بنود المقيـاس          : وزمالئه وكانت النتائج كالتالي   

  .ووجود فروق دالة إحصائية لصالح اإلناث في بنود أخرى من المقياس

  

بدراسة حـول تـأثير مـصدر       ) ١٩٩٤(   وقام الباحثان نبيل محمد زايد وجمال محمد علي       

والجنس على االتجاه نحو المسؤولية االجتماعيـة فـي المراحـل           ) خارجي  /داخلي(الضبط  

) ٥٠٦(الدراسية االبتدائية واإلعدادية والثانوية في المجتمع السعودي على عينة تألفـت مـن              

 الـشعور   وقد دلت الدراسـة إلـى اخـتالف       ). إناث٢٦٦ذكور،٢٤٠) (ذكوراً و إناثاً  (تالميذ

بالمسؤولية االجتماعية باختالف الجنس لصالح اإلناث في جميع المراحل الدراسـية، وكـذلك             

اختالف الشعور بالمسؤولية االجتماعية باختالف مصدر الضبط لصالح ذوي الضبط الـداخلي            

لدى تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية ، وعدم تحقق ذلك لدى طالب المرحلة االبتدائية ، كما               

أتضح وجود عالقة عكسية بين درجة مصدر الضبط الخارجي ودرجة االتجاه نحو الـشعور              

  .بالمسؤولية االجتماعية لدى تالميذ المتوسط والثانوي وعدم تحقق ذلك لدى تالميذ االبتدائية

  

بدراسـة حـول تحديـد المـسؤولية        ) ١٩٩٥(   وكما قام الباحث زايد بن عجير الحـارثي         

 ببعض المتغيرات المختلفة مثل العمر ، المـستوى التعليمـي ،المهـن ،              االجتماعية وعالقتها 

و دلت  ).٥٢٢(ومتغير مراقبة الذات ،وقد اختيرت عينة الدراسة من الذكور فقط وكان عددها             

ووجـود عالقـة    . نتائج الدراسة على وجود مستوى عال من المسؤولية الشخصية االجتماعية         
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ة الشخصية االجتماعية وبين متغير العمر، ووجود عالقة        ارتباطية ودالة بين مستوى المسؤولي    

بين المستوى التعليمي وكل من جانب المسؤولية األخالقية والمسؤولية         ) سالبة  ( دالة إحصائية   

ووجود عالقة سالبة ولكنها دالة بـين مـستوى المـسؤولية الشخـصية             . نحو البيئة والنظام  

  .ة وبين مقياس مراقبة الذاتاالجتماعية إلى جانبها المسؤولية األخالقي

       

دراسة حول  الـشعور بالمـسؤولية االجتماعيـة         ) ٢٠٠٣(   وأجرى الباحث ممتاز الشايب     

وعالقتها بتنظيم الوقت وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية االجتماعية وعالقتهـا             

والكشف )  الدراسية   الجنس و االختصاص و السنة    ( بتنظيم الوقت وعالقتها ببعض المتغيرات      

عن الفروق في المسؤولية االجتماعية حسب متغير الجنس والكلية التي يـدرس فيهـا الفـرد                

طالب وطالبة وتـم اختيارهـا      ) ٥٠٢(والسنة األولى والخامسة ،وقد تألفت عينة الدراسة من         

  :بطريقة عشوائية من ست كليات من مدينة دمشق وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية 

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية وتنظيم الوقت لدى العينة ككل

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية وتنظيم الوقت لدى الذكور وكان              

  .هناك عالقة لدى اإلناث

لوقت لدى طـالب الـسنة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية وتنظيم ا         

  .األولى والخامسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية وتنظيم الوقت في الكليات اإلنسانية             

  .و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية حسب متغير الجنس 

تغيـر الـسنة الدراسـية      توجد فروق ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية حـسب م          

  )األولى والخامسة (

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنظيم الوقت حسب متغير الجنس واالختصاص والسنة              

  .الدراسية

  

  

  

  

  :األجنبية الدراسة باللغة 
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   أما بالنسبة للدراسات التي تتعلق بالشعور بالمسؤولية لدى المعـوقين بـصرياً  فقـد قـام                 

Zunich ,et al,بدراسة هدفت لتحديد مفهوم الـذات لألطفـال المعـوقين بـصرياً     ) (١٩٦٥

 طالبا توزعوا علـى     ٥٨ومقارنتهم مع مفهوم الذات لألطفال المبصرون ، وتكونت العينة من         

وكانت نتائج الدراسة تشير إلى وجود فروق       .  مبصرين ٢٩ معوقاً بصرياً و     ٢٩الشكل التالي   

أما .ارنة بالفتيات المبصرات بالنسبة إلى الشعور بالمسؤولية      لصالح الفتيات المعوقين بصرياً مق    

كما أنه لم تظهر    . بالنسبة إلى الذكور فكانت لصالح المبصرون بالنسبة إلى الشعور بالمسؤولية         

  .فروق بين الذكور المعوقين بصرياً واإلناث المعوقات بصرياً في الشعور بالمسؤولية

   

راسة حول معرفة المسؤولية االجتماعية لـدى طـالب         بد) ١٩٩٠,Witt(   كما وقام الباحث  

طالباً وطالبة ، وقد تم مالحظة أن الرضى عن الجامعـة           /١٤٩/الجامعة على عينة بلغ عددها    

  .والقدرة على تأجيل المتعة هو أكثر قدرة على الشعور بالمسؤولية االجتماعية

  

  ":العدائية"الدراسات التي  لها عالقة الضبط الزائد 

  

ن لعملية ضبط العدوان أن تؤثر في طبيعة الرد العدواني والشيء الذي يستهدفه علـى                  يمك

فإذا كانت الضوابط المانعة لعمل عدواني موجهة باتجـاه شـخص معـين تفـوق               . حد سواء 

أو اختيـار رد    ) تحويل العدوان (التحريض، يمكن حينذاك أن يحدث توجه الختيار هدف آخر          

وإذا كانت الضوابط شديدة إلى حد كاف ، حينذاك ال يمكن وجود            ). استبدال الرد (عدواني آخر   

  .أي رد عدواني

إال أن ما يجب التنويه إليه هو عدم قدرة الباحث الحصول على أي دراسـة تتعلـق بالـضبط      

إال . لدى األفراد المعوقين بصرياً سواء باللغة العربية أو األجنبية  إن وجـدت            " العدائية"الزائد

  .عرض بعض أشهر الدراسات لتوضيح مفهوم العدائيةأن الباحث قام ب

  

بدراسة تجريبية على عينة من المراهقين مؤلفة مـن         ) بندورا و رد و لترز      (    قام كل من    

ـ         ٢٦(فردا  ) ٥٢(  اآلخرون كانوا كفئة    ٢٦منهم ذكور و لديهم سوابق في السلوك العدواني و ال

  . سنة١٧  و١٤وكانت أعمارهم تتراوح بين ) مقارنة مناسبة 

 وكان هدف الدراسة معرفة تطور كوابح العدوان ،قدرة المراهقين على ضبط العدوان لـديهم              

فقام بأخذ مجموعتين من المراهقين المجموعة األولى لـديها         .وعالقتها بطرق معاملة الوالدين   
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ضبط ضعيف والثانية مجموعة عادية وقام بإخضاع المجموعتين إلى تأهيل اجتمـاعي وبعـد              

 الدراسة أظهرت النتائج أن العالقة العاطفية بين المراهقين الذين لديهم ضبط ضـعيف               تطبيق

والوالدين كانت عالقة ضعيفة وممزقة، وخاصة بين األب واالبن ، وكان الصبية أكثر عدائية              

تجاه آبائهم ، وأن العالقة بين الزوجين كانت ضعيفة نسبيا وتخلو من الحرارة، وكـان هـذا                 

لضابطة ، كما أظهر الصبية حرارة في عالقتهم مع آبائهم اقل بكثير ممـا هـي                عكس العينة ا  

وأظهرت الدراسة أن الفئة ذات الضبط الضعيف كان لديها النمـو العـاطفي             . لدى فئة الضبط  

  ). ٢٠٠٢حسن،(الوجداني ضعيفاً، وان شعور الصبية بالذنب اقل من شعور فئة الضبط

  

عل بدراسة مجموعة من الطالب الجامعيين فـي يقظـة          ورفيقاه بج  )١٩٤٠,Sears(وكما قام   

وقد ووجه الطالب بعدد من المواقـف       . طوال اليوم بحجة أنهم يرغبون في قياس آثار التعب        

اإلحباطية منها منعهم من التدخين ، وعدم تلبية بعض طلبات الطعام ، وإجبارهم على السكون               

 لدى الطالب متجهة نحـو القـائمين        وقد لوحظ وجود مشاعر عدوانية قوية     . والصمت أحيانا 

ولم يمـضي الليـل إال      . بالتجربة ،ظهرت على شكل مالحظات متنوعة القساوة موجهة إليهم        

  وكان الطالب قد أنجزوا عدة رسوم تظهر المجربين في أشكال تدعو إلى الهزء والسخرية

  

نـوحهم،   جانح من الصبيان ممن لم يرتدعوا عن ج        ٥٠٠بدراسة على   ) ١٩٥٩,glueck(قام  

وقورنت شروطهم المنزلية مع شروط فئة من عدد مماثل من الصبيان غير الجانحين جـاؤوا               

وحين تمت مقارنة شروط حياة المسكن وجدت فروق واضحة         . من نفس المستوى من البيوت    

ومن حيث الضبط   . من حيث العاطفة داخل المسكن ، ومن حيث إشراف األهل على الصبيان           

وجود فروق دالـة لـدى اسـر        : وكانت نتائج الدراسة كما يلي    . حقهمالذي تمارسه األسرة ب   

. الجانحين فيما يتعلق بالعداء ، وارتفاع مشاعر العدائية لدى الجانحين مقارنة بغير الجـانحين             

باإلضافة إلى وجود شدة زائدة أو لين أو عدم استقرار لدى أسـر الجـانحين مقابـل غيـر                   

  ).٢٠٠٢حسن،(الجانحين

  

بدراسة للتحقق من صحة الفرضية القائلة أن األشـخاص         ) ١٩٦٣(و مندلسون   قام ميجارجي   

المفرطي العدائية ،كفئة ، سيظهرون بعد إجراءات القياسات على درجة منخفضة من العدوان             

وكانت العينة مؤلفة من أربع مجموعات من الجـانحين األحـداث           . وعالية من ضبط الدوافع   

يين كان الصبية الثالثون جميعا مسجونين لقيامهم بجـرائم  في المجموعتين األول  .بقصد الدراسة 



 ٦٩ 
 

اعتداء خطيرة في منطقة االميد ، كاليفورنيا، جوفينل هول ، خالل فترة العشرة اشهر الواقعة               

وأظهرت نتائج الدراسة انه غلب على الفئـة االعتدائيـة         .١٩٦٣ أيار   ١ و ١٩٦٣ تموز   ١بين  

أما . لعداء المفرط كانوا من ذوي الضبط المفرط      وان مرتكبي ا  . المفرطة أن تكون أصغر سنا    

المجموعتان الثانيتان فكانت تضم عشرين صبيا محتجزا بسبب جنوح مثل عدم انضباط فـي              

أما الفئة الثانية فقد اختير أفرادها من بين الصبية الذين كـانوا محتجـزين              ). مشاجرة(المنزل  

م المشرفون في المعتقـل بمراقبـة كـل         الرتكابات تتعلق بالملكية مثل سرقة أو سطو، وقد قا        

األشخاص الستة والسبعين الخاضعين للتجربة خالل األيام العشرة األولى من احتجازهم، وفي            

نهاية اليوم الثالث مأل المشرفون استمارة ضبط سلوك ومجموعة من روائز تصنيف السلوك و              

وقد .روائز تصنيف السلوك  في نهاية األيام العشرة ملئت استمارات سلوك ثانية ومجموعة من           

تبين بالقياس أن صبية االعتداء المفرط كانوا اقل عدوانية وأقل ضبطا للنفس مـن عناصـر                

  .الفئات الثالث األخرى

  

حالة من المعوقين بـصرياً  ) ١١٤(دراسة على ) ١٩٧٨,Creenough ,et al(و كما أجرى 

قبل اإلصـابة باإلعاقـة      سنة وجدوا أن الصفات الشخصية       ٦٠ - ١٦،تراوحت أعمارهم من    

البصرية ، تؤدي إلى اتجاهات إحباطية بعد خسارة حاسة البـصر، وأن األشـخاص الـذين                

يتعرضون لإلحباط يكونون هادئين وخجولين وغير اعتماديين ولديهم تدني أخالقي ومـشاعر            

  .عدائية، وهم أكثر عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية

  

  :وجية المعوقين بصرياً دراسات تتعلق بالخصائص السيكول

  

أطفـال معـاق بـصرياً      ) ١٠٥( من خالل دراسة قام بها علـى         (١٩٣٠,Wuhi)   توصل  

مستخدما دراسة الحالة كأداة للبحث ، بأن األطفال الذين يقيمون في الـسكن الـداخلي كـانوا                 

يظهرون أنماطاً سلوكية شاذة ، وعدم توافق ،على خـالف األطفـال الـذين يقيمـون فـي                  

  .(١٩٧٧,warren)هممنازل

  

بتطبيق اختبار بيل للتكيف على مجموعتين متماثلتين إحداها من  )  ١٩٤٨,Andrew(   قام 

فظهـر أن   .  سنة ١٨ و   ١٢المعوقين بصرياً واألخرى من المبصرون، تتراوح أعمارهم بين         
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المعوقين بصرياً كانوا أقوى في توافقهم الـصحي واالجتمـاعي واالنفعـالي مـن الطـالب                

  ).٢٠٠٦حيدر،( صرون وكانت الفروق بين المجموعتين ذات داللة إحصائيةالمب

  

بدراسة للتعرف على مظاهر التكيف النفسي لدى عينة مكونـة مـن            ) ١٩٧٠,Millar(   قام  

خمسين طالب معاق بصرياً من المدارس األمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن هـؤالء               

ودرجة مرتفعة من القلق ، وأيضا ظهور عالقة إيجابية         األفراد ظهر لديهم سوء تكيف انفعالي       

  .بين القلق والعمر

  

دراسة مقارنة للقـدرات االجتماعيـة بـين    Reginald( And ١٩٧٢,et al,(   قام كل من 

-٦لباً من عمر     طا ٤٥وكانت عينة الدراسة    . األطفال المعوقين بصرياً والمراهقين المبصرون    

طبقت عليهم استبانا قدرات لتحديد االتجاهات االجتماعية من خالل مقارنتها مع سلوكهم            . ١٨

 سـنة تتـشابه اهتماماتهـا مـع     ١١-٦، وأشارت النتائج إلى أن المجموعة األصغر سنا من   

  . سنة١٨-١٢المكفوفين الراشدين الصغار أكثر من المجموعة األكبر سنا من 

  

بدراسة عن درجة ثبات مفهوم الذات علـى عينـة مـن            ) ١٩٨٠,head(احث     وأجرى الب 

 معاقين بصرياً كليا وضعاف البصر، هدفت إلى التعرف على الفـروق            ٦٢المراهقين عددها   

وقد بينت النتائج أنـه ال يوجـد فـروق علـى كـال              . بحسب متغير الصف و درجة اإلعاقة     

 ضعاف البصر في تقدير الذات ، وقد فـسر   المتغيرين، إال انه كان هناك فروق بسيطة لصالح       

  .  هيد ذلك بأن القدرة الفسيويولوجية لألفراد تؤثر على تطور مفهوم الذات

  

 بدراسة هدفت إلى معرفة ما إذا كانت سرعة أو تأخر نمـو  (١٩٨١ ,Apter et al)   قد قام 

عاقة تـؤثر علـى   وكانت النتائج تشير إلى أن سرعة نمو اإل   . اإلعاقة تؤثر على صورة الذات    

  . وكانت النتائج متماثلة بين الذكور واإلناث. صورة الذات

    

بدراسة هدفت للتعرف على سيكولوجية المعوقين بصرياً       ) ١٩٨٣,Brown(   وقد قام الباحث    

) ٩٦(معوقاً بصرياً مـنهم     ) ٢١٨(مقارنة  بسيكولوجية المبصرون، وكانت العينة مكونة من         

من المبـصرون  ) ٣٥٩(من اإلناث المعوقات بصرياً ، ) ١٢٢(اً و من الذكور المعوقين بصري   
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من اإلناث من طالب المدارس العليا في الواليات المتحدة         ) ١٨١(من الذكور و    ) ١٧٨(منهم  

  :األمريكية، حيث تم استخدام اختبارين من اختبارات الشخصية،حيث وأظهرت النتائج ما يلي 

طرابات و الضغوط النفسية مقارنة بالمبـصرون، وان        إن المعوقين بصرياً أكثر تعرضا لالض     

فقدان البصر أدى لسوء التكييف، فقد ظهر أن المعوق بصرياً أكثر تعرضا للقلق و التـوتر و                 

االضطرابات ، وأكثر ميال لالنطواء، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحـصائية بـين               

اث، و كانت لصالح اإلناث فهـن أكثـر         المعوقين بصرياً من الذكور و المعوقات بصرياً اإلن       

  .عرضة للقلق و التوتر و االنطواء

  

فقام بدراسة هدفت إلى التعـرف علـى التوافـق االجتمـاعي            )  ١٩٨٤,Bouman(    أما  

 فردا من المعوقين بصرياً المقيمـين       ١٥٠واالنفعالي لدى المعوقين بصرياً، وتألفت العينة من        

انية وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة بين الذكور          في مراكز داخلية ونهارية في بريط     

واإلناث وبين المعوقين جزئيا وكليا ، وبين المقيمين في مراكز داخلية ونهارية ، حيث حصل               

ذو اإلعاقة البصرية الجزئية على درجات مرتفعة في القلق وسوء التكيـف أكثـر مـن ذوي                 

اك درجات مرتفعة من القلق وعـدم األمـن وسـوء           اإلعاقة البصرية الكلية ، كما تبين أن هن       

  . التكيف انفعاليا واجتماعيا للمعوقين بصرياً في المراكز الداخلية

  

إلى الكشف عن طبيعة القلق لدى ) ١٩٨٦ ,.Matson et al( الدراسة التي قام بها     وتهدف

القلق علـى عينـه     األطفال والشباب المعوقين بصرياً ، لتحقيق هذا الهدف ، تم تطبيق مقياس             

 ٩ من األطفال والشباب المعوقين بصرياً وتمتد أعمارهم من            ذكرا ٤٦ أنثى و    ٢٩مكونه من   

 ذكـرا مـن األطفـال والـشباب     ٦٠ أنثى و٤٠ سنه ، وعلى عينه أخرى مكونه من     ٢٢إلى  

و انتهت النتائج إلى أن عينة المعـوقين        .  سنه ٢٢ إلى   ٩المبصرون والذين تمتد أعمارهم من      

ياً أكثر قلقا من عينة العاديين ، كما تبين أن اإلناث المعوقات بصرياً أكثر قلقا من بقيـة                  بصر

  ).١٩٩٤موسى،(المجموعات األخرى

     

بدراسة هدفت لوصف استراتيجيات التكيف لـدى  ) ١٩٩٩,.Lindo et al(   وقد قام الباحثان 

 الصعوبات التي   -٢لعامة ،  مظاهر الصحة ا   -١المعوقين بصرياً جزئيا، و مدى ارتباطها مع        

معوقاً بصرياً جزئيـاً،    ) ٤٨(يواجهونها في نشاطات الحياة اليومية  ، وكانت العينة مكونة من            

حيث تم استخدام استبانة بيرسون للتكيف و الئحة شطب الحالة المزاجية وأداة نشاطات الحياة              
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 بين استراتيجيات التكيـف و      وجود ارتباط ايجابي  :اليومية المنقحة،و قد أظهرت النتائج مايلي       

االستقرار النفسي و الصعوبات في نشاطات الحياة اليومية ، حيث ارتبط الخجل و العزلة مـع          

تدني العالقات في مجال االستقرار النفسي العام، كما أن الذين أحرزوا عالمات عاليـة فـي                

دام المواصـالت و    االستراتجيات السلبية مثل العزلة والخجل يواجهون مشاكل أكثر في استخ         

إرسال الرسائل، وأخيرا أظهرت النتائج حاجة المعوقين بصرياً جزئيا إلـى مـستويين مـن               

  .التدريب هما المستوى العاطفي و مستوى التكيف الصعوبات في نشاطات الحياة اليومية

   

ة هدفت لتقيم االختالفات في النشاطات الجسدية ومفهوم بدراس ) et alBerit. ,٢٠٠٠(    قام 

 ١٠٤الذات وارتفاع قيمة الذات للشباب المعوقين بصرياً، في النرويج وفرنسا لعينـة قوامهـا               

وبينت .  معوقاً بصرياً  ٢٠ سنة ، وتضمنت العينة      ١٦-١٣شاب من فرنسة والنروج من عمر       

ب الفرنسيين الذين ارتادوه أو ذهبوا إلى مدارس        النتائج أنه ال يوجد اختالفات هامة بين الطال       

خاصة والذين ذهبوا إلى مدارس مندمجة في كل من النشاطات الجسدية ومفهوم الذات وارتفاع              

  . قيمة الذات

  

بدراسة عـن الـسعادة النفـسية االجتماعيـة     ) et al Taina  ٢٠٠٠,(   وكما قام الباحثان 

للمراهقين الفينلنديين المعوقين بصرياً األصحاء مقابل الذين لديهم إعاقة بصرية مع أمـراض             

 مراهق لديهم إعاقة بصرية ومقارنتهم مـع        ١١٥وقد تم توزع العينة     . مزمنة واألصحاء تماما  

وتوصل إلـى   .  مراهقين نموذجين  ٦٠٧ مراهقاً لديهم إعاقة بصرية و أمراض مزمنة مع          ٤٤

أن المراهقين المعوقين بصرياً غير المصابين بأمراض مزمنة يكـون لـديهم            : لية  النتائج التا 

  .مشاكل نفسية واالجتماعية أقل من أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة

  

  

  

  

  :الدراسات باللغة العربية 

  

بدراسة حول مفهوم الذات والتكيف لدى الكفيف دراسة مقارنة         ) ١٩٨٣(وقد قام الباحث الغزير   

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تقدير الكفيف لذاته مقارنة لتقـدير المبـصر        . نبالمبصرو
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" التفاعل االجتماعي " لذاته على أساس أن مفهوم الذات مفهوم مكتسب من معاملة اآلخرين أي             

الذي هو أساس تكوين مفهوم الذات لدى الفرد ، وعلى نوعية هذا التفاعل وكميته قرر الباحث                

فهوم الذات لدى الفرد ، أي أن البيئة قد تكون ميسرة أو معوقة لتكوين تقدير               طبيعة وخاصية م  

ايجابي للذات، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى التوافق لدى المكفوفين مقارنة بالمبصرون في             

مجاالت العالقات األسرية والعالقات االجتماعية والثبـات االنفعـالي والواقعيـة والـشعور             

اعدة المسؤولين على التخطيط العلمي للخدمات التي تؤدى إلى تكامل هذه           بالمسؤولية وذلك لمس  

) ١٠(وقد تألفت عينة البحث من عـشرة        . الفئة الخاصة مع المجتمع وزيادة كفاءتها اإلنتاجية      

من المكفوفين الذكور من مركز المكفوفين بمدينة طرابلس وكانت أعمـارهم تتـراوح بـين               

الصف األول اإلعدادي إلى الثالث اإلعدادي  وكانوا ممن         من طالب   )  سنة   ١٩( و  ) سنة١٣(

وقد استخدم الباحث   . من المدارس العامة من المبصرون    )  تلميذا   ٩٧( يعرفون قراءة بريل و     

 لقياس تقدير الذات واستخدام مقياس مينيـسوتا لإلرشـاد          (Rosenberg)في دراسته مقياس    

وقـد  . نا مقياس الشعور بالمسؤولية  متضمMinnesota Counseling Inventoryالنفسي 

أظهرت نتائج الدراسة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات لدى المكفـوفين                

  .والمبصرون

و ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات على مقياس روزنبرج بـين المكفـوفين        

  .والمبصرون

عالقات األسـرية واالجتماعيـة والثبـات االنفعـالي         وفيما يتعلق بمقياس الموازين األربعة ال     

  .والتوافق مع الواقع ال توجد فروق في المتوسطات بين المكفوفين والمبصرون

وكما أظهرت نتائج البحث أيضا وجود عالقة ارتباطية وسلبية بين مقياس روزنبـرج لتقـدير         

يقابله انخفـاض درجـة     الذات وموازين التكيف األربعة، حيث أن ارتفاع درجة تقدير الذات           

المشكالت على الموازين األربعة ، وكذلك يوجد عالقة ذات داللة بين تقدير الذات كما يقـاس                

بميزان روزنبرج والتكيف كما يقاس بالموازين األربعة بمقياس اإلرشاد النفسي المستخدم في            

  . هذا البحث

  

عصبة النفـسية للمعـوق     بحثا عن األ  )  ١٩٩٤(   كما أجرى رشاد علي عبد العزيز موسى        

وجود أثر دال إحصائية لمتغيـر اإلعاقـة فـي األعـصبة            : بصرياً في ظل الفروض التالية      

وجود أثر دال إحـصائية     .وجود أثر دال إحصائية لمتغير الجنس في األعصبة النفسية        . النفسية

عريب والختبار صحة الفروض ، تم ت     . لتفاعل متغيري اإلعاقة و الجنس في األعصبة النفسية       
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. استبانه مستشفى ميدل سكس وتقنينها على عينات مبصره ومعوقة بـصرياً مـن الجنـسين              

وقـد بينـت    .  فردا من المبـصرون    ٦٠ فردا معاق بصرياً ، و       ٦٠وتكونت عينة البحث من     

النتائج على أن المعوقين بصرياً أكثر قلقـا ، وشـعورا بالرهـاب ، و الوسـواس القهـري                   

أمـا بالنـسبة إلـى    .  و الهستيريا ، و االكتئاب ، من المبصرون واألعراض السيكوسوماتية ،  

اإلناث المعوقات بصرياً فقد كن أكثر قلقا ، وشـعورا بالرهـاب ، والوسـواس القهـري ،                   

  واألعراض السيكوسوماتية ، و الهستيريا، واالكتئاب ، من الذكور المعوقين بصرياً 

  

دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى        ) ١٩٩٦(   كما وقد اجرى الباحثان وريكات وشحرور       

المشكالت السلوكية لدى الطلبة المعوقين بصرياً في مدارس التربية الخاصة ، للتعرف علـى              

العالقة بين تلك المشكالت السلوكية ومتغيرات العمر والجنس ، وتكونت عينة الدراسـة مـن               

ة إلى أداة الدراسـة     ، وأما بالنسب  ٦٠ واإلناث   ٨٩ طالباً وطالبة ، حيث كان عدد الذكور         ١٤٩

فقد استخدم مقياس المشكالت السلوكية ، وقد أشارت النتائج إلى أن ابرز المشكالت الـسلوكية               

الحادة التي ظهرت عند الطلبة كانت الحساسية الزائدة والسلوك أالعتمادي وسـلوك الـشرود              

. جتماعيـة والتشتت والشعور بالقلق والسلوك النزق والمتخاذل واالنسحاب من المـشاركة اال          

وكما دلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية لطالح الذكور على األبعاد التالية ، الـسلوك                

وكـذلك  . العدواني ، والحركة الزائدة وسلوك التمرد ، السلوك المخادع والمتخـاذل والنـزق            

ـ                ى فروق لصالح اإلناث على بعدي القلق والحساسية الزائدة ، ووجود فروق أيضا بالنـسبة إل

 سنة على األبعاد التالية ، سـلوك الحركـة الزائـدة            ١٤-١٠متغير العمر لصالح فئة العمر        

وكذلك وجد فروق لـصالح     . والمتخاذل وسلوك الشرود والتشتت والتشكيك والحساسية الزائدة      

   سنوات على بعد السلوك النزق١٠متغير العمر لصالح العمر أقل من 

  

بدراسة هدفت لمعرفة مستوى التوافـق االنفعـالي   ) ٢٠٠٦ (   وقد قام الباحث يعقوب الفرح    

وتكونت عينة الدراسة   . لدى المعوقين بصرياً وحركيا وسمعيا ، عالقتها بعمر وجنس المعوق         

 فردا من الذكور واإلناث المعوقين بصرياً وحركيا وسمعيا الذين تزيد أعمارهم عن             ٢١٠من  

د مستويات مرتفعة من التوافق االنفعالي بشكل       و أشارت نتائج الدراسة إلى وجو     . الثامنة عشر 

عام لدى المعوقين وكلما زادت دراجات القلق واإلكتئاب لديهم تناقصت ضبط الذات والثبـات              

االنفعالي والشعور بالسعادة ، وكما تبين أن المعوقين بصرياً لديهم درجـات تكيـف انفعـالي              

لنتائج أن درجات القلق لـدى اإلنـاث        و تبين من ا   . إيجاب أفضل من المعوقين سمعيا وحركيا     
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المعوقات أعلى منها لدى الذكور المعوقين كما أن درجات الشعور بالسعادة وتقدير الذات لدى              

الذكور المعوقين أعلى من اإلناث المعوقات وتبين أيضا أن أعلى درجات التوافـق االنفعـالي               

  . سنة و ما فوق٤٠كانت لدى المعوقين من أعمار 

  

ل عرض الباحث للدراسات السابقة تبين أن هناك القليل مـن الدراسـات التـي                   ومن خال 

وتكمـن  . بشكل عـام  " العدائية"تناولت موضوع قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد       

المشكلة األساسية التي واجهت الباحث هي عدم قدرته على الوصول إلى أي دراسة أجريـت               

لغة العربية أم اللغة اإلنكليزية فيما يتعلـق بموضـوع البحـث            على المعوقين بصرياً سواء بال    

لذلك قام الباحث بعرض الدراسات التي تناولت الخصائص السيكولوجية لإلعاقة          . بشكل خاص 

  . البصرية بشكل عام ، والتي رأى الباحث بأنها تتفق بشكل أو بأخر مع موضوع الدراسة

    

زي للتحليل النفسي وعلم نفس األنا والبحوث النفسية         فيمكن اعتبار مفهوم الذات المظهر المرك     

واالجتماعية ، باإلضافة إلى وجود تناقضات كبيرة واختالفات حول مفهوم األنا ، حيث يالحظ              

االستخدامات المتناقضة لها ، إال أن هذه التناقضات تعود إلى طبيعة النظر لالنـا باعتبارهـا                

       وم الذات علـى أنهـا األنـا، ولـذلك قـام الباحـث      مفهوما معقدا ، فالعديد ينظرون إلى مفه   

           بعــرض الدراســات التــي تناولــت مفهــوم الــذات علــى أنهــا تتــداخل مــع مفهــوم

  . (٢٠٠٠,Atkinson And Atkinson)األنا

  

   ويمكن المالحظة من خالل مراجعة الخصائص السيكولوجية لدى األفراد المعوقين بصرياً           

 يعانون من مشكالت في االعتمادية وتدني مستويات بعض جوانب حيـاتهم            بأن هؤالء األفراد  

  .والتي تتأثر لديهم بعدد من المتغيرات مثل مكان اإلقامة و الجنس

   وقد أضاف الباحث في دراسته متغيرات مثل المستوى التعليمي لألهل و الوضع الـصحي              

يرات يمكن إخضاعها للبحث والتعرف     وصلة القرابة بين الوالدين، العتقاده بأن مثل هذه المتغ        

  .على مدى أثرها ، وخاصة في ضوء عدم توفر البحوث التي تناولت هذه المتغيرات

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  :أفراد الدراسة 
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ـ     )٧٤( طالبا وطالبة ،     )١٦٣(أجريت الدراسة الحالية على       بـصرياً قين  و طالبا وطالبـة مع

 سنة ملتحقين بمعهد التربية الخاصة لتأهيل المكفـوفين التـابع           ٢٤-١٥ تتراوح أعمارهم بين  

 طالبا وطالبة من    )٩٥(  ،    ٢٠٠٧ -٢٠٠٦لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل للعام الدراسي       

 سنة ينتمون إلى مدارس مدينة دمشق وريفها التابعة         ٢٤-١٥  تتراوح أعمارهم بين   المبصرون

  ).١أنظر الملحق (لوزارة التربية  

ع ي بطريقة مقصودة، حيث سحب الباحث جم      بصرياً المعوقين تم اختيار أفراد الدراسة من       وقد

في . طالب المرحلة اإلعدادية والثانوية الموجودين في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين          

 معاهد ثانوية من    ة مدارس و ثالث   المبصرون من ثماني  عينة مقابلة من الطالب      حين تم اختيار  

وقد تم اختيار المدارس بشكل مقصود، وطلب الباحـث مـن           . مختلفة في مدينة دمشق   مناطق  

 ١٥الهيئة اإلدارية في المدرسة أن تزوده بقوائم للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط العمر مـن                

  رقـم  وفيما يلي الجـدوالن   .  سنة وقام الباحث باختيار أفراد الدراسة بطريقة عشوائية        ٢٤إلى  

  .حان توزع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسةيوضاللذان ) ٢و١(

   

 الوضع  وصلة القرابة بين الوالدينتوزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر و الجنس و  .١الجدول

  .المستوى التعليمي لألهلو  للفرد الصحي

  

 مبصرين بصرياًمعاقين  مستوى المتغيرات المتغير المستقل
 العمر ٧٠ ٦٣ ١٨ إلى ١٥من 
 ٢٠ ١٠ ٢٤ إلى ١٩من 
 الجنس ٤٨ ٣٦ ذكور
 ٤٢ ٣٧ إناث
 صلة القرابة بين الوالدين ٤٠ ٤٨ يوجد

 ٥٠ ٢٥ ال يوجد
 الوضع الصحي ٤ ٩ يعاني من أمراض مزمنة

 ٨٦ ٦٤ ال يعاني من أمراض مزمنة
 المستوى التعليمي لألهل ٤٨ ٦٢ شهادة ثانوية وأقل

 ٤٢ ١١ شهادة جامعية وأكثر
 وفقا لمتغير العمر عند اإلصابة  ودرجة بصرياً المعوقينتوزيع أفراد الدراسة  .٢ الجدول

  .اإلعاقة البصرية ونوع  اإلقامة

  

 العدد مستوى المتغيرات المتغير المستقل
 العمر عند اإلصابة ٥٥ قبل عمر خمس سنوات
 ١٨ بعد عمر خمس سنوات

 ٤٢ ضعيف البصر درجة اإلعاقة البصرية
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 ٣١ ليكف بصر ك
 نوع اإلقامة ٣٦ داخلي
 ٣٧ خارجي

  

  :أدوات الدراسة 

  

 والضبط الزائـد    المسؤوليةلتحقيق أهداف الدراسة الحالية ، والتعرف على قوة األنا والشعور ب          

  : استخدم الباحث األدوات التاليةالمبصرون وبصرياً المعوقينلدى " العدائية"

  . ) Baron(ده بارون  الذي أع) ( Ego strong   امقياس قوة األن -١

الـذي أعـده هـاثوي و مـاكنلي     (Responsibility)  المـسؤولية مقياس الشعور ب -٢

)Hathaway and McKinley  ( .  

والذي أعده ميجارجي ) "Over control "hostility" (العدائية"مقياس الضبط الزائد  -٣

 .مندلسون و

  (Hathaway and McKinley)والذي أعده  هاثوي و ماكنلي) Lie(مقياس الكذب  -٤

    

  وهذه المقاييس األربعة مقتبسة من اختبار مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية

 The Minnesota multiphase personality inventory   

  : لما قام به الباحث من إجراءات صدق وثبات لهذه المقاييس  مفصالًاًوفيما يلي عرض

  

  : مقياس قوة األنا -أ

و قوة األنا للمعـوقين     . بسيكولوجية المراهقة وبخاصة منها قوة األنا      مسح لألدب المتعلق     -١

ومــن ثــم مراجعــة هــذه األدبيــات لالســتفادة منهــا فــي .  بــشكل خــاصبــصرياً

ــث ، ٢٠٠٠,Atkinson;١٩٧٧,Warren;١٩٨١,Lowenfeld;١٩٨٢,Harrison;(البحــ

سـعد،  ؛  ٢٠٠٢ ؛الحديدي، ١٩٩٧؛ مليكة، ٢٠٠١ ؛الرفاعي، ٢٠٠٤حب اهللا،  ٢٠٠٦,Blank;؛

  ).١٩٧٥ ؛ فرويد،١٩٨٦؛ الحاج،١٩٩٤

 عرض الصورة األصلية من المقياس على أربعة عشر محكما مـن الجامعـة الـسورية                -٢ 

واألردنية من ذوي االختصاصات في ميدان التربية الخاصة وعلم الـنفس والقيـاس واللغـة               

بارتهـا،  ، بهدف التحكيم من حيث وضوح أو عدم وضوح ع         بصرياً المعوقينالعربية وبعض   

فقرة ) ٦٨(ومن حيث مالءمتها لما هو مطلوب قياسه، حيث تكونت الصورة األولى لألداة من              
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وفيمـا   .من المحكمين %) ٨٠ (ا وقد اعتمدت كل المالحظات التي أتفق عليه       .لقياس قوة األنا    

  : لبعض البنود التي تم حذفها أو تغيرها اًيلي عرض

غالبا ما أصمت بوجود (أصبح البند )  شخص ما غالبا ما أغير الطريق ألتحاشى مقابلة(

اعتقد بقيام الرسل  (وتم حذف البند التالي ) شخص ال أرغب بوجوده ألتحاشى التكلم معه 

)  بالمعجزات واألنبياء  

 البنود التي تم حذفها من مقياس قوة األنا مع أرقامها األصلية من اختبار الشخصية متعدد 

:األوجه التالية   

ب باإلسهال مرة في الشهر أو أكثر أصا- ١٤   

. أحب العلوم-  ٢٢١  

.رسم الزهورأ لو كنت فنانا لوددت أن - ٢٦١  

. شديدا في معاملته لي أثناء طفولتي) الخ ٠٠أي أبي أو زوج أمي (  كان ولي أمري - ٤٥٨  

  اعتقد بقيام الرسل واألنبياء بالمعجزات- ٤٨٣

من محمد عبده في اعتقادي أن األفغاني كان أعظم - ٥١٣  

  لو كنت فنانا ألحببت أن ارسم  األطفال-  ٥٥٤

البنود التي تم إضافتها إلى مقياس قوة األنا من المقياس األصلي الختبار الشخـصية المتعـدد                

  : وهذه البنود هي ) مينيسوتا(األوجه 

.  أستيقظ صباحا نشيطا ومرتاحا في معظم األيام- ٣  

  األمل بأني سأصل إلى شيء في مثل هذه األيام من السهل علي أن أتنازل عن- ٨٤

. أشعر أنني كثيرا ما عوقبت دون سبب- ١٥٧  

  يبدوا أن همومي تزول عندما أوجد مع جمهور من األصدقاء الممتلئ بالحيوية- ٤٥١

. الخ فغالبا ما أتحدث إلى الغرباء......  عندما أكون في السرفيس أو الباص - ٤٨٢  

راءة  موضوعات العلوم أحب سماع  أو ق- ٥٥٢  

 المـسؤولية  لها في اختبار الشعور ب     ةتم حذفها بسبب وجود فقرة مشابه     ) ٢٢١(بالنسبة للفقرة   

  . لذلك تم إضافتها إلى مقياس قوة األنا) ٥٥٢(وهي 

و قام الباحث باستبدال أرقام البنود األصلية بأرقام جديـدة لتـسهيل عمليـة اإلجابـة علـى                  

وفيما يلـي األرقـام     ). ٣أنظر الملحق   (  التصحيح أنظر الملحق     المفحوصين وتسهيل عملية  

  :األصلية للبنود مع مفتاح اإلجابة عليها 
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-١٩٢-١٨٧-١٨١-١٧٤-١٥٣-١٠٩-٩٥-٥١-٣٦-٢( الفقرات التي تأخذ اإلجابة نعـم        

٥١٣-٤٥٨-٤٥١-٤٣٠-٤٢١-٤١٠-٤٠٠-٣٥٥-٢٧٠-٢٥٣-٢٣٤-٢٣١-٢٢١-٢٠٨-

٥١٥.(  

-١٠٠-٩٤-٨٢-٦٢-٥٨-٤٨-٤٣-٣٤-٣٣-٣٢-٢٢-١٤(الفقرات التي تأخذ اإلجابـة ال       

٣٥٩-٣٤٩-٣٤٤-٣٤١-٢٦١-٢٥١-٢٤٤-٢٤١-٢٣٦-٢١٧-٢٠٩-١٨٩-١٤٠-١٣٢-

٥٦١-٥٥٩-٥٥٥-٥٥٤-٥٤٨-٥٤٤-٤٤٩.(  

  فقـرة وأرقـام هـذه        ٦٨ من   اً أصبح المقياس بصورته الثانية بعد التعديل والحذف مكون        -٣

-١٩-١٨-١٦--١٤-١٣-١١-١٠-٩-٨-٧-٤-٢-١( الفقرات وفق األرقام الجديدة هـي      

٥٧-٥٦-٥٥-٥٣-٥٢-٥١-٤٩-٤٧-٤٤-٤٣-٤٠-٣٨-٣٢-٢٩-٢٨-٢٧-٢٤-٢٣-

٨٩-٨٨-٨٧-٨٦-٨٤-٨٣-٨٢-٨١-٨٠-٧٩-٧١-٦٨-٦٧-٦٦-٦٥-٦٤-٦٣-٦٢-

١١٩-١١٨-١١٥-١١٣-١١٢-١١٠-١٠٩ -١٠٨-١٠٧-١٠١-٩٧-٩٦-٩٣-٩٤-٩٠-

ومجمـوع  . نعم ، ال  : يقابلها سلم تقديري مكون من إجابتين هي        ). ١٢٦-١٢٤-١٢٢-١٢٠

ود االختبار ككل  أقل من المجموع الكلي لالختبارات الفرعية وذلك بسبب وجود عدد مـن                بن

 ).٤أنظر الملحق ( الفقرات المشتركة في المقاييس

ختـصاص   تم عرض االختبار على خمسة من المحكمين في الجامعة السورية من ذوي اال       -٤

عديلها  وتم أخذ الفقـرات التـي        مة الفقرات التي تم إضافتها أو ت      ءمرة أخرى ، للتأكد من مال     

مة الفقـرات للهـدف     ءمين ، وقد أجمع المحكمون على مال      وافق عليها ثالثة فأكثر من المحك     

  المعدة له 

 معهـد  قام الباحث بعرض االختبار على عينة استطالعية مكونة من خمسة طـالب فـي               -٥

العامة والمعاهد الثانوية   وعشرة طالب من المدارس     ،   بصرياً المعوقين لتأهيل   التربية الخاصة 

وذلك بهدف التأكد من فهم الطالب لمحتوى        ) ٢٤ إلى   ١٥تراوحت أعمارهم من    ( للمبصرين  

تنتابني أحيانا نوبـات    (مثال على ذلك      . وبعد ذلك قام الباحث بالتعديالت الالزمة للبنود       ،البنود

تنتـابني أحيانـا    ( بنـد   أصبح ال ) من الضحك و البكاء ال أستطيع مقاومتها أو السيطرة عليها         

وأصبح المقياس جـاهزا    ). حاالت من الضحك و البكاء ال أستطيع مقاومتها أو السيطرة عليها          

  ).٢انظر الملحق ( في صورته النهائية 

  

   :المسؤولية مقياس الشعور ب-ب



 ٨٠ 
 

  للمـراهقين    المسؤولية مسح لألدب المتعلق بسيكولوجية المراهقة وبخاصة منها الشعور ب         -١

ومن ثم مراجعة هذه األدبيات لالستفادة      .  بشكل عام  المبصرون بشكل خاص و   بصرياًقين  المعو

 ;٢٠٠٣الـشايب،  ;٢٠٠٦؛يكـن، ;٢٠٠٢, Lewis ١٩٦٩, Mcnamara(منها في البحـث  

  ) ٢٠٠٢ ؛غنيمي،١٩٦٣ فوستر،;١٩٨٦ الحاج،;٢٠٠٢ الحديدي،;١٩٩٧مليكة،

كما مـن الجامعـة الـسورية        عرض الصورة األصلية من المقاييس على أربعة عشر مح         -٢

واألردنية من ذوي االختصاصات في ميدان التربية الخاصة وعلم الـنفس والقيـاس واللغـة               

وذلك بهدف تحكيمها من حيث وضـوح أو عـدم وضـوح        . بصرياً المعوقينالعربية وبعض   

عبارتها ، ومن حيث مالءمتها لما هو مطلوب قياسه ، حيث تكونت الصورة األولى لألداة من                

من المحكمين إلـى حـذف      %) ٨٠(حولي  نحو  فأشار   .المسؤوليةفقرة لقياس الشعور ب   ) ٣٢(

(  عن البنود التي تم تعـديلها    وفيما يلي مثاالً  . بعض البنود أو تغيرها والى تعديل بعض البنود       

كنت أحول إلى المدير    (أصبح البند   ) كنت أحول إلى الناظر أحيانا بسبب تغيبي عن المدرسة          

أحب أن أقـرأ المقـاالت المتعلقـة        (وتم حذف البند التالي     ) بب تغيبي عن المدرسة     أحيانا بس 

  ).بالجرائم 

 مع أرقامها األصلية من اختبار الشخصية المسؤوليةالبنود التي تم حذفها من مقياس الشعور ب

:متعدد األوجه التالية   

  أحب أن اقرأ المقاالت المتعلقة بالجرائم- ٦

لنار  أحب مشاهدة ا- ٤٧٢  

 من المقياس األصلي الختبار الشخصية       المسؤولية الشعور ب  البنود التي تم إضافتها إلى مقياس     

  : وهذه البنود هي ) مينيسوتا(المتعدد األوجه 

   أعمل أشياء كثيرة أندم عليها فيما بعد-٩٤

   غالبا ما بدت لي خططي مملوءة بالصعاب لدرجة اضطررت إلى التخلي  عنها  -٣٨٩

لباحث باستبدال أرقام البنود األصلية بأرقام جديـدة لتـسهيل عمليـة اإلجابـة علـى                و قام ا  

وفيما يلـي األرقـام      ). ٣أنظر الملحق ( المفحوصين وتسهيل عملية التصحيح أنظر الملحق       

 : األصلية للبنود مع مفتاح اإلجابة عليها 

  ).٥٥٢-٥٠١-٤١٢-٢٩٤-٢٢١-١٧٥-١٧٣-١١١-٥٨: (الفقرات التي تأخذ نعم 

-٢٢٤-٢٢٣-١٨١-١٥٧-١١٨-١١٦-٥٦-٣٣-٣٠-٢٨-٦: ( الفقرات التـي تأخـذ ال       

٥٥٨-٥٥٣-٤٢٩-٤٧٢-٤٧١-٤٦٨-٤٣٧-٤٣٤-٤١٩-٣٨٥-٣٠٤-٢٦٠ .(  



 ٨١ 
 

  فقـرة وأرقـام هـذه        ٣١ من   اً أصبح المقياس بصورته الثانية بعد التعديل والحذف مكون        -٣

-٤٨-٤٦-٤٤-٣٥-٣٤-٣٣-٢٧-١٦-١٥-٨-٦-٥( الفقرات وفق األرقام الجديدة هـي       

١١٦-١١١-١٠٥-١٠٤-١٠٣-٩٨-٩٧-٩٢-٩١-٩٠-٧٥ -٧٤-٧٠-٥٩-٥٨-٤٩-

 . نعم ، ال: يقابلها سلم تقديري مكون من إجابتين هي  ). ١٢٥-١٢٣-١٢٢

 قام الباحث بعرض االختبار على خمسة من المحكمين في الجامعة الـسورية مـن ذوي                -٤

تها أو تعـديلها وتـم أخـذ         الفقرات التي تم إضاف    مالءمةاالختصاص مرة أخرى ، للتأكد من       

 مالءمـة الفقرات التي وافق عليها ثالثة فأكثر من المحكمين ، وقد أجمع المحكمـون علـى                

  .الفقرات للهدف المعدة له

 معهـد  قام الباحث بعرض االختبار على عينة استطالعية مكونة من خمسة  طالب فـي                -٥

لمـدارس العامـة الثانويـة       و عشرة طـالب مـن ا       بصرياً المعوقين لتأهيل   التربية الخاصة 

وذلك بهدف التأكد من فهم الطالب لمحتوى        ) ٢٤ إلى   ١٥تراوحت أعمارهم من    (للمبصرين  

لم أقم قط بعمل فيه خطـر       (البنود  وبعد ذلك قام الباحث بالتعديالت الالزمة للبنود مثال ذلك            

خطر لمجرد اإلثـارة    لم أقم أبدا بعمل فيه      (أصبح البند   ) لمجرد اإلثارة التي تترتب على ذلك       

  ).٢انظر الملحق ( وأصبح المقياس جاهزا في صورته النهائية ). التي تترتب على ذلك

  

  ) :العدائية (  مقياس الضبط الزائد -ج

للمعوقين ) العدائية( مسح لألدب المتعلق بسيكولوجية المراهقة وبخاصة منها الضبط الزائد           -١

من ثم مراجعة هذه األدبيات لالستفادة منها في        و.  بشكل عام  المبصرون بشكل خاص و   بصرياً

 البحث 

Anderson,٢٠٠٢;Bouman,١٩٨٢;DolardAndMillerAndDoob;؛١٩٣٩

(Martin,٢٠٠١محجوب،؛  ٢٠٠١الرفاعي،  ؛٢٠٠٢ حسن ؛ ; ٢٠٠٢      الحديدي،٢٠٠٧ 

  .)١٩٧٥فرويد،؛  ١٩٨٦فرويد، ؛ ١٩٨٦ ؛الحاج،١٩٩٤ نمر،؛ ١٩٩٧؛ مليكة،

 األصلية من المقياس على أربعة عشر محكما من الجامعـة الـسورية              عرض الصورة  -٢  

واألردنية من ذوي االختصاصات في ميدان التربية الخاصة وعلم الـنفس والقيـاس واللغـة               

وذلك بهدف التحكيم من حيث وضـوح أو عـدم وضـوح            . بصرياً المعوقينالعربية وبعض   

 حيث تكونت الصورة األولى لألداة من       عبارتها ، ومن حيث مالءمتها لما هو مطلوب قياسه ،         

ـ   اتـي   وقد اعتمدت كل المالحظات ال    ". العدائية" فقرة لقياس الضبط الزائد     ) ٣١(  اتفـق عليه

عنـدما  :  (  لبعض البنود التي تم حذفها أو تغيرها         اًوفيما يلي عرض   .من المحكمين %) ٨٠(



 ٨٢ 
 

عندما أقع في مـأزق     (  لبندأصبح ا ) يضيق عليا الخناق أقول الصدق بالقدر الذي ال يضرني          

  )..أقول الصدق بالقدر الذي ال يضرني

 وفيما يلي البنود التي تم حذفها من االختبار بناء على إجماع المحكمين مع أرقامها األصلية 

: من اختبار الشخصية المتعدد األوجه التالية   

  أحب مجالت الميكانيك-١  

.جت دماً مع السعال لم يسبق لي قط أن تقيأت دماً أو أخر-١٣٠   

 قام الباحث باستبدال أرقام البنود األصلية بأرقام جديدة لتسهيل عملية إجابـة المفحوصـين               و

وفيما يلي األرقام األصـلية      ). ٣أنظر الملحق ( عليها وتسهيل عملية التصحيح أنظر الملحق       

  : للبنود مع مفتاح اإلجابة عليها 

-٥٢١-٤٨٨-٤٣٦-٤٢٥-٣٣٨-٣١٩-٢٢٩-٩١-٧٨ ( الفقرات التي تأخذ اإلجابة نعـم         

٥٥٩.(  

-١٦٥-١٤١-١٣٠-١٢٩-١٠٩-١٠٢-٩٠-٨١-٣٠-١: الفقرات التي تأخـذ اإلجابـة ال        

٥٤٩-٥٣٤-٥٠١-٤٧٥-٤٦١-٤٣٩-٣٧٦-٣٢٩-٢٩٠-١٨٣-١٨١.(  

  فقـرة وأرقـام هـذه        ٢٩ من   اً أصبح المقياس بصورته الثانية بعد التعديل والحذف مكون        -٣

-٥٠-٤٩-٤٥-٤١-٣٧-٣٢-٣٠-٢٦-٢٥-٢٢-٢١-٦(ة هي   الفقرات وفق األرقام الجديد   

١٢١-١١٧-١١٤-١١١-١٠٨-١٠٦-١٠٢-١٠٠-٩٨-٩٥-٨٥-٧٨-٧٧-٧٦-٧٣-٦١-

 . نعم ، ال: يقابلها سلم تقديري مكون من إجابتين هي ). ١٢٦

 قام الباحث بعرض االختبار على خمسة من المحكمين في الجامعة الـسورية مـن ذوي                -٤

 الفقرات التي تم إضافتها أو تعـديلها وتـم أخـذ            مالءمةمن  االختصاص مرة أخرى ، للتأكد      

 مالءمـة الفقرات التي وافق عليها ثالثة فأكثر من المحكمين ، وقد أجمع المحكمـون علـى                

  .الفقرات للهدف المعدة له

 قام الباحث بعرض االختبار على عينة استطالعية مكونة من خمسة  طالب في المدرسة               -٥ 

          و عشرة طالب من المدارس العامة الثانويـة للمبـصرين           بصرياً عوقينالمالنموذجية لتأهيل   

وذلك بهدف التأكد من فهم الطالب لمحتوى البنود ثـم           ) ٢٤ إلى   ١٥تراوحت أعمارهم من    ( 

ال أستطيع في أغلب األحيان أن أفهـم        ( قام الباحث بالتعديالت الالزمة للبنود مثال على ذلك         

ال أستطيع في أغلب األحيان أن أفهم لماذا        ( أصبح البند   ) اقماً على الحياة  لماذا كنت غاضباً و ن    

  ).٢انظر الملحق ( وأصبح المقياس جاهزا في صورته النهائية ). كنت غاضباً و كارها الحياة

  



 ٨٣ 
 

  : مقياس الكذب -د

عرض الصورة األصلية من المقياس على أربعة عشر محكما مـن الجامعـة الـسورية                -١

ن ذوي االختصاصات في ميدان التربية الخاصة وعلم الـنفس والقيـاس واللغـة              واألردنية م 

وذلك بهدف التحكيم من حيث وضـوح أو عـدم وضـوح            . بصرياً المعوقينالعربية وبعض   

عبارتها ، ومن حيث مالءمتها لما هو مطلوب قياسه ، حيث تكونت الصورة األولى لألداة من                

. من المحكمين %) ٨٠ (اتفق عليه ال المالحظات التي    كوقد اعتمدت   . فقرة لقياس الكذب  ) ٣١(

أفكر من حين ألخر في أشياء من       : ( رهاي لبعض البنود التي تم حذفها أو تغي       اًوفيما يلي عرض  

ـ  أفكر من حين آل   ( تم تعديله إلى    ) القبيح بحيث ال يمكن التحدث عنها        ياء قبيحـة ال    خر بأش

 أرقام البنود األصلية بأرقام جديدة لتسهيل عملية        و قام الباحث باستبدال   . )يمكن التحدث عنها    

   ).٦أنظر الملحق( اإلجابة على المفحوصين وتسهيل عملية التصحيح أنظر الملحق 

  فقـرة وأرقـام هـذه        ١٥ من   اً أصبح المقياس بصورته الثانية بعد التعديل والحذف مكون        -٢

-٥٤-٤٥-٤٢-٣٩-٣٦-٣١-٢٥-٢٠-١٧-١٢-٦-٣(الفقرات وفق االرقا الجديـدة هـي        

 . نعم ، ال: ،يقابلها سلم تقديري مكون من إجابتين هي ) ٧٢-٦٩-٦٠

  قام الباحث بعرض االختبار على خمسة من المحكمين في الجامعة الـسورية مـن ذوي                 -٣

 الفقرات التي تم تعديلها  وتم أخذ الفقـرات التـي   مالءمةاالختصاص مرة أخرى ، للتأكد من  

 الفقـرات للهـدف     مالءمة المحكمين ، وقد أجمع المحكمون على        وافق عليها ثالثة فأكثر من    

و قد قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التـي أوصـى بهـا             ) ٤انظر الملحق   (المعدة له   

  .نوالمحكم

 معهـد  قام الباحث بعرض االختبار على عينة استطالعية مكونة من خمسة  طالب فـي                -٤

 و عشرة طـالب مـن المـدارس العامـة الثانويـة             اًبصري المعوقين لتأهيل   التربية الخاصة 

وذلك بهدف التأكد من فهم الطالب لمحتوى        ) ٢٤ إلى   ١٥تراوحت أعمارهم من    ( للمبصرين  

خر في  أفكر من حين آل   ( ود مثال على ذلك     البنود وبعد ذلك قام الباحث بالتعديالت الالزمة للبن       

أفكر من حين ألخر بأشياء قبيحـة       ( لبند  أصبح ا ) أشياء من القبح بحيث ال يمكن التحدث عنها       

حيث  ).٢انظر الملحق   ( وأصبح المقياس جاهزا في صورته النهائية       ). ال يمكن التحدث عنها     

يستخدم في الدراسة الحالية ألغراض استبعاد األفراد الذين تزيد درجاتهم على هـذا المقيـاس    

  . درجة تائية ٧٠عن 

  

  :ثبات المقاييس 
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 معهد التربية الخاصة   وطالبة في    اًطالب) ٩٩( البالغ عددهم    بصرياً المعوقيند  تم  توزيع األفرا   

طالب وطالبة لعينة   ) ٢٠: (، لخدمة أغراض البحث على الشكل التالي        بصرياً المعوقينلتأهيل  

ـ  الط ) ٥( بصرياً و  المعوقينالثبات وقد روعي بأن تكون ممثلة لمجتمع          كعينـة   اتب وطالب

كما قام الباحـث بـسحب عينـة        .  وطالبة كعينة أساسية للدراسة    اًطالب ) ٧٤( استطالعية و   

وتـم توزيـع    .  من مدارس مدينة دمشق لحساب ثبات االختبار عليها        المبصرونعشوائية من   

) ١٨: (على الـشكل التـالي      . ات وطالب اًطالب) ١١٨( البالغ عددهم    المبصرونأفراد الدراسة   

ـ ) ٩٥( كعينة اسـتطالعية ، و     اتب وطالب الط ) ١٠( طالبة  لعينة الثبات ، و      و   اًطالب  اًطالب

 وطالبـة مـن     اًطالب) ١٦٩(وبهذا أصبح المجموع الكلي للعينة      .وطالبة كعينة أساسية للدراسة   

  .المبصرون وبصرياًالمعوقين 

بسبب تجاوز درجتهم المعياريـة علـى       الكلية   أفراد من عينة الدراسة      ةوقد تم استبعاد ست       

ادهم على  عواألفراد الذين تم استب   . درجة تائية كما تشير تعليمات االختبار     ) ٧٠(مقياس الكذب   

وخمـس أفـراد    ) ٢٤-١٩( من عمر     كليا بصرياً المعوقذكر من   ) واحد(فرد  : الشكل التالي 

وبهـذا  ). ٢٤-١٩(والباقي ذكور من عمـر      ) ١٨-١٥(ن منهم أنثى واحدة من عمر     ومبصر

وأصبح عدد أفراد الدراسـة     . فردا) ٧٣ (بصرياً وقينالمعأصبح عدد أفراد عينة الدراسة من       

  ).١٦٣(فردا ، والمجموع الكلي للعينة ) ٩٠ ( المبصرونمن 

حيـث تـم    ) الثبات بطريقة اإلعادة    ( وتم التوصل إلى دالالت ثبات المقياس، بطريقة اإلعادة         

ثـم    الدراسة ،  تطبيق المقاييس األربعة على عينة من ثالثة وثالثين فردا من غير أفراد عينة            

ومعامـل  ) ٠,٨٨( أعيد تطبيقه بعد أسبوعين على العينة نفسها حيث بلغ معامل الثبات الكلي             

ومقيـاس الـضبط الزائـد      ) ٠,٨٦( المسؤوليةومقياس الشعور ب  ) ٠,٩٤( الثبات لمقياس األنا  

 ارتبـاط ( يبين معامالت الثبـات      ) ٣( والجدول  ) ٠,٩١( ومقياس الكذب ) ٠,٧٩" (العدائية"

  . لكل مقياس من المقاييس) بيرسون 

    

  معامالت الثبات لالختبارات بطريقة اإلعادة على االختبارات األربعة  )٣(الجدول  

  

مقياس الشعور   مقياس قوة األناالمقياس ككل االختبار
 المسؤوليةب

ــضبط  ــاس ال مقي
 )العدائية(الزائد 

 مقياس الكذب

 ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ العينة
 ١٥ ٢٩ ٣١ ٦٨ ١٢٧ عدد الفقرات
 ٠,٩١ ٠,٧٩ ٠,٨٦ ٠,٩٤ ٠,٨٨ معامل الثبات
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  :صدق المقاييس 

أما دالالت صدق المقاييس ، فقد تم تحقيقها من خالل إجراءات إعداد المقياس ، التي حققـت                 

 المقياس في صورته النهائية وإمكانيـة       مالءمةصدق المحكمين ، حيث اجمع المحكمون على        

عامالت اتفاقهم على كل فقرة من فقرات المقياس ، التي تراوحـت            تطبيقه ، و يتبين ذلك من م      

وهذا يدل علـى أن المقيـاس       . ، وهي معامالت أتفاق مرتفعة    % ) ١٠٠إلى  %  ٨٠( ما بين   

  .يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة

  

  :تصحيح المقاييس واستخراج الدرجات  

  :لخطوات التالية بعد تطبيق المقاييس على أفراد عينة الدراسة ،اتبع الباحث ا

قبل التصحيح قام الباحث بمراجعة كل ورقة إجابة فإذا الحظ وجود إجابتين عن احـد                -١

األسئلة قام بشطب اإلجابتين بالقلم األسود العريض ، وال تعد العالمـات المـشطوبة              

  .أثناء استخدام مفتاح التصحيح

جابة عنها فإذا كانت    مراجعة كل ورقة إجابة لمعرفة عدد األسئلة التي أغفل الطالب اإل           -٢

وفي  ، سؤاال فال تصحح ورقة اإلجابة      )١٤ – ٧( اإلجابات المغفل عنها تتراوح بين      

مثل هذه الحالة أما أن تتم مراجعة الطالب لمحاولة اإلجابة مرة أخرى عـن األسـئلة                

غفل الطالب اإلجابة عن أكثر     أأما إذا    .التي أغفلت أو تستبعد ورقة اإلجابة من العينة       

 . سؤاال فتستبعد ورقته١٤ن م

أوال وهي عبارات مقياس الكـذب التـي         ) L( قبل تصحيح االختبار تحسب الدرجة       -٣

فـي  ) ال ( هـي عـدد اإلجابـات    )  L (والدرجة . أدمجت ضمن عبارات المقياس

-٦٩-٦٠-٥٤-٤٥-٤٢-٣٩-٣٦-٣١-٢٥-٢٠-١٧-١٢-٦-٣: العبارات اآلتيـة  

تستبعد ورقة اإلجابة ألنهـا تتجـاوز   ) ١٠( عن  L )(وفي حال زيادة الدرجة  .٧١

 .مما يشك في دقة وصدق استجابة المفحوصين) ٧٠(الدرجة التائية 

تحسب الدرجات الخام للمفحوصين في كل اختبار من االختبارات على أسـاس عـدد               -٤

اإلجابات المطابقة التجاه اإلجابة بتطبيق مفاتيح التصحيح المثقبة على ورقة اإلجابـة            

وتدون الدرجة الخـام    . العالمات السوداء التي تظهر من ثقوب المفاتيح      ومن ثم تعداد    

 . للمقياس في أسفل ورقة اإلجابة

ومعرفة الدرجة  )  و الكذب  المسؤوليةقوة األنا والشعور ب   ( بعد تصحيح جميع المقاييس      -٥

للذكور والجـدول   ) ٢٨(الخام للمفحوص تحول إلى درجة تائية باستخدام الجدول رقم          



 ٨٦ 
 

أما بالنسبة لمقياس الـضبط     ). ٥أنظر الملحق   )  (١٩٨٦الحاج ، ( لإلناث  ) ٢٩(رقم  

 اعتمدت الـدرجات الخـام لتحديـد        وإنمافلم يكن له درجات تائية      " العدائية  " الزائد  

  ) ١٩٩٧مليكه ، (الدرجة الفاصلة 

  

  : تفسير الدرجات المعيارية

   :Strong) (Ego وصف مقياس قوة األنا -ا

فقرة من المرغوب فيه أن يحصل المفحوص على درجـة          ) ٦٨( نا من   يتكون مقياس قوة األ   

وتقترب من االرتفاع ، فأصحاب الدرجـة العاليـة         درجة  ) ٥٠(تزيد عن المتوسط االعتدالي     

) االنفعاليـة والنفـسية     ( كافة الضغوط الداخليـة     تجاه  يتسمون بالقدرة على التصدي والدفاع      

  ).يةالبيئية واالجتماع(والضغوط الخارجية 

كما يتصف أصحاب الدرجة المرتفعة على هذا المقياس بقدرة المفحوص علـى الـتحكم فـي                

التعامل مع اآلخرين وكذلك القدرة على اكتساب تقبلهم وخلق انطباعات جيدة عـن الـشخص               

لديهم ، وكذلك يعني أن الفرد يمكنه التوفيق بين النـواحي الثقافيـة واالجتماعيـة للمبـادئ                 

  ).  ١٩٩٧ ؛ مليكه ، ١٩٨٦الحاج ،( جنبا إلى جنب مع احترام الذات األخالقية وذلك 

إن ارتفاع الدرجة المرغوب فيها ال يعني أن يصل إلى الحد الذي يقترب من الدرجة التائيـة                 

درجـة خـام للبنـين الن هـذا     ) ٤٨(درجة خام للبنات أو ) ٤٣(فما فوق أي ما يقابل  ) ٧٠(

 وربمـا يـؤدي إلـى       ،ر إلى ضعف التحكم والكراهيـة     فما فوق يشي  ) ٧٠(االرتفاع الالسوي   

وذلك باإلضافة إلى األنانية المفرطة وال سيما إذا كان المفحوص لديه بعض التجارب             . العدوان

الطفولية التي تتميز بالخالفات بالعالقات المنزلية واألسرية والعالقـة بالوالـدين والحرمـان             

مليكه ،  ( يجة مواجهة انضغاطات موقفية كبيرة      كما أنه قد يكون نت    ). ١٩٨٦الحاج ، (العاطفي  

١٩٩٧.(  

 فـي  اً في كبح الـذات أو نقـص  اًوأما الدرجة المنخفضة على مقياس قوة األنا فهي تعني نقص     

 في الوعي المعرفي الذي يحـد مـن قـدرة           اًالقدرة على التحكم في الظروف البيئية أو نقص       

ية والخارجيـة والمـشكالت النفـسية       المفحوص على التعامل مع المؤثرات والضغوط الداخل      

  .واالجتماعية

فإنهـا  . وما يقل عنها   ) ٣٠(أما الدرجة المنخفضة انخفاضا ال سويا في حدود الدرجة التائية           

أي مـا يقابـل     .تدل على الجمود واالستسالم وعدم التكيف في النواحي االنفعالية واالجتماعية         
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أو قـد يكـون      ). ١٩٨٦الحاج،(  فما دون    درجة خام للبنين  ) ٢٥(درجة خام للبنات  و    ) ٢٣(

  ).١٩٩٧مليكة ، (نتيجة مشكالت خلقية مزمنة 

 درجة تائية بالنسبة    ٧٠و بالتالي فإن الدرجة التائية المرغوب فيها تقع فوق الثالثين  وأقل من              

  ).  ١٩٨٦الحاج ،( للذكور واإلناث 

  

    : (Responsibility)المسؤولية وصف مقياس الشعور ب-ب

فقرة وهو يقيس درجة تشابه المفحوص بجماعـة        ) ٣١( من   المسؤوليةف مقياس الشعور ب   يتأل

 والثقة بـالنفس ، والعزيمـة القويـة         المسؤوليةاألشخاص الذين يتصفون بالقدرة على تحمل       

  .واإلرادة الثابتة ، وقوة الشخصية

مفحوص على  وبالنسبة لتفسير الدرجات على هذا المقياس فان من المرغوب فيه أن يحصل ال            

درجة تقترب من االعتدال مع ميل إلى االرتفاع الن الدرجة المرتفعة تدل على قدرة هـؤالء                

ة ومواجهـة   أعلى تحمل األعباء ومواجهة الصعاب واإلحساس بالواجـب والجـرأة والمبـاد           

 كما يتصف أصحاب الدرجة المرتفعة بالجدية والصبر واالتزان         ،المواقف بما يجب أن تواجه    

درجة تائية فينقلب الحزم إلى تعنت والجرأة إلى         ) ٧٠( تزيد الدرجة المرتفعة عن      على أن ال  

  .وقاحة والقدرة على المواجهة إلى تحدي

أما بالنسبة لذوي الدرجات المنخفضة فمن المتوقع أنهم يتصفون بعدم الثقة بـالنفس وضـعف               

المغامرة وعدم القدرة   الشخصية واالستسالم واالبتعاد عن خوض المجهول وعدم الجرأة وعدم          

درجة خـام فمـا   ) ٢٠( و الطالبة التي تحصل على    ،المسؤوليةعلى مواجهة الصعاب وتحمل     

 وكلما ارتفعت الدرجة كلما كانـت قـدرتها علـى الـشعور             المسؤوليةفوق هي التي تتحمل     

رجـة   وبالمقابل فإن انخفاض الد    ،فما فوق ) ٧٠( أكبر ما لم تتجاوز الدرجة التائية        المسؤوليةب

 والخوف من المجهول وبخاصة إذا وصلت الدرجة        المسؤوليةيشير إلى عدم القدرة على تحمل       

هذا بالنسبة للطالبات أما بالنسبة للطـالب فـان         ) ٣٠(أي ما يقابل الدرجة التائية       ) ١٠(إلى  

) ٥٠(درجة خام فما فوق الن ذلك يقابـل         ) ١٩(الطالب المرغوب فيه هو الذي يحصل على        

 وبخاصـة إذا    المـسؤولية وكلما انخفضت الدرجة كلما قلت القدرة على الشعور ب        . ةدرجة تائي 

درجة تائية فهي تشير إلـى  الالمبـاالة والتبلـد االنفعـالي واالستـسالم                ) ٣٠(وصلت إلى   

  ).١٩٨٦.الحاج(

  

  ):"Over Control "Hostility( وصف مقياس الضبط الزائد للعدائية  -ج
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وأن هذا المقياس يميز بين األفراد الـذين        . فقرة) ٢٩(من  " العدائية"يتألف مقياس الضبط الزائد   

ينقصهم الضبط لعدوانهم الذي يحدث نتيجة االستجابة لصورة من صور االستثارة الخارجيـة             

وبين األفراد زائدي الضبط الذين يدافعون بصالبة وجمود ضـد أي تعبيـر عـن الـدفعات                 

ي عامل أخر ، أن هذه المجموعة األخيرة يكـون          العدوانية بصرف النظر عن االستثارة أو أ      

 ن الفروق بين المجمـوعتين زائـدي     إو. أحيانا ومفاجئا وبصورة بالغة العنف      اًسلوكهم هجومي 

وأن األفراد الذين يحصل على درجة عالية       . الضبط ومنخفضي الضبط غالبا ما يكون صغيرا      

ى المقياس يظهـرون ضـبطا      درجة خام لإلناث عل   ) ١٩(درجة خام للذكور و   ) ٢٠(تزيد عن   

 العدائية وأنهم مغتربون اجتماعيـا ويتـرددون بـاالعتراف بـأي أعـراض              مزائدا لدفعاته 

أما أصحاب الدرجة المنخفـضة علـى       .  وينظر إليه بأنه متصلب وال يظهر القلق       ،سيكولوجية

 خام للذكور يعتبـرون عـدوانيين       اتدرج) ٩(درجة خام لإلناث و     ) ٨(المقياس أي أقل من     

جتماعيا ،وهم في حاجة إلى السيطرة على عالقتهم مع اآلخرين ، ويصعب عليهم ممارسـة               ا

 نقص في القدرة على التحكم فـي الظـروف البيئيـة أو        مولديه) ١٩٩٧.مليكة(الضبط الذاتي   

نقص في الوعي المعرفي الذي يحد من قدرة المفحوص على التعامل مع المؤثرات والضغوط              

  .لمواقف واالجتماعيةالداخلية والخارجية و ا

  

  ) :Lie( وصف مقياس الكذب -د

 إال أنهـا ال تنطبـق       ،فقرة تتضمن كلها أمورا مقبولة اجتماعيا     ) ١٥(يتألف مقياس الكذب من     

 ومن المفروض أن أغلب الناس سوف يجيبـون باإليجـاب           ،عادة على الناس في عالم الواقع     

.  مكروهة أو غير مرغوبـة اجتماعيـا        رغم أنها تتصل بمشاعر أو أفعال      ،ألنها تنطبق عليهم  

مليكـة ،   (  للعدوان وعدم أمانة     اً سيئة و إنكار   اًالن هذه الفقرات تتناول أفكار    ) ١٩٨٦الحاج،(

) ال(إال أن اإلجابة المقبولة اجتماعيا تكون       ) نعم  ( فرغم أن اإلجابة الصحيحة تكون      ). ١٩٩٧

    لى درجة مرتفعة علـى مقيـاس      فالشخص الذي يريد أن يظهر نفسه بصورة مقبولة يحصل ع         

 )L (              ألنه يحرف إجابته فهذا المقياس يحدد الصراحة والصدق واإلفـصاح الن المفحـوص

الذي يحاول تغطية أو إنكار عيوبه الشخصية ينال درجة عالية ، ويوصف أصحاب الدرجـة               

، وفقـدان   المرتفعة بكونهم سلبيين محافظين ، وجامدين ، وبعدم الصدق مع الذات ، والجمود              

ــاألمن ــشعور ب ــ  . ال ــص ف ــة ونق ــار مرتفع ــة إنك ــديهم آلي ــذاتيو ل ــوعي ال                     ي ال

فما فوق تمثل سلوكا مـن هـذا        ) ٦٠(وأن الدرجة التائية    ). ١٩٨٦،الحاج ؛ ١٩٩٧مليكة ،   ( 
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وق أي  فما ف ) ٧٠(النوع ويزداد التأكد على التحريف وعدم الصدق بارتفاع الدرجة التائية إلى            

  .درجة خام عند الطالب) ١١(درجة خام عند الطالبات و ) ١١(ما يقابل 

 وبالرغم من انه مـن المرغـوب فيـه أن ينـال             ،وأما الدرجة المنخفضة على هذا المقياس     

 إال أنه من غير المطلوب الحصول على درجة منخفضة جدا           ،المفحوص على درجة منخفضة   

.  إلى رغبة شديدة لدى المفحوص باإلقرار بالعيوب       رتأشاأو أقل من المتوسط بكثير الن هذه        

ويوصف أصحاب الدرجة المنخفضة بأنهم على قدر مـن االسـتجابة االجتماعيـة والـوعي               

والصدق واالعتماد على النفس ويمكن الحكم عليهم بصفة عامـة أنهـم قيـاديون نـاجحون                

يـاح والـصدق    يـشير إلـى االرت    ) L(ناضجون أسوياء وبوجه عام فإن انخفاض الدرجـة         

لدى الطالب أي ما يقابـل      ) ٥(لدى الطالبات و    ) ٦(والدرجة الخام المعتدلة هي     . والصراحة

فما فوق تـستبعد ورقـة أسـئلته وال         ) ٧٠(والذي يتجاوز الدرجة التائية     . درجة تائية ) ٥٠(

  ).١٩٨٦الحاج ، (  إلى عدم الصدق وإمعانا في الكذب أشارتتصحح باقي المقاييس 

  

  

  

  

  :ييسات المقاتعليم

يتكون هذا المقياس من عدة عبارات ، يطلب من أفراد الدراسة اإلجابة عليهـا ،بـنعم أو ال ،                

 على كلمة نعم ،     أشارتفإذا كانت اإلجابة تنطبق عليهم على وجه التقريب يطلب منهم وضع            

تـرة   بف اًوالمقياس ليس مقيـد   .  على كلمة ال   أشارتأما إذا كانت ال تنطبق فيطلب منهم وضع         

  .زمنية محددة

  

  :إجراءات التطبيق 

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة في صورتها النهائية ، قام               

  :الباحث بتطبيق إجراءات الدراسة على النحو األتي 

الحصول على تصريح من كلية التربية ووزارة التربية ووزارة الشؤون االجتماعيـة             -١

.  اجل تسهيل مهمة الباحث في معهد التربية الخاصة لتأهيـل المكفـوفين            والعمل من 

  .والمعاهد و المدارس العادية للمبصرين



 ٩٠ 
 

 لتأهيـل المكفـوفين   معهد التربيـة الخاصـة  االجتماع بالطاقم اإلداري والتعليمي في   -٢

والمعاهد و المدارس العادية للمبصرين بهدف شرح أهمية الدراسة والغايـة منهـا ،              

 .تسهيل مهمة تطبيق الباحث للدراسةوذلك ل

حصر أعداد الطالب الذين يمكن تطبيق المقياس عليهم في معهـد التربيـة الخاصـة                -٣

 إلـى   ١٥( وطالبة تراوحت أعمارهم من      اًطالب) ٩٩(لتأهيل المكفوفين وقد بلغ عددهم      

 .سنة) ٢٤

بـة   حيـث بلـغ عـدد الطل   المبصرون من   بصرياً المعوقين سحب عينة مقابلة لعينة      -٤

ـ ) ١١٨ (ة من المدارس الثماني والمعاهد الثالث     المبصرون  وطالبـة تراوحـت     اًطالب

 .سنة) ٢٤ إلى ١٥(أعمارهم من 

" العدائيـة " والـضبط الزائـد    المسؤوليةقوة األنا والشعور ب   ( تطبيق المقاييس األربعة     -٥

 .على أفراد الدراسة) والكذب 

. بـصرياً  المعـوقين ع الطالب   تطبيق المقاييس بشكل فردي على شكل مقابلة فردية م         -٦

حيث كان الباحث يقوم بقراءة التعليمات وتوضيحها للطالب ثم البدء بقـراءة فقـرات              

 بصرياً المعوقالمقياس على الطالب، واإلجابة على األسئلة التي يجيب عليها الطالب           

 )٦أنظر الملحق(على ورقة اإلجابة 

 .اعاة شروط تطبيق االختبارتأمين جو مريح وآمن أثناء تطبيق االختبار مع مر -٧

 مـع مراعـاة شـروط       المبصرونتطبيق االختبار بشكل جماعي على أفراد الدراسة         -٨

حيث كان يوزع على كل طالب كراسة األسـئلة موضـحا عليهـا             . تطبيق االختبار 

 ).٧أنظر الملحق (التعليمات وورقة لإلجابة 

 .٢٠٠٦ /١٥/١٢ إلى ١٥/٩/٢٠٠٦استغرقت المدة الزمنية للتطبيق من  -٩

واستخراج الدرجات الخام ثم اسـتخراج الـدرجات المعياريـة           تصحيح المقاييس   -١٠    

 . لإلجابة عن أسئلة الدراسةإحصائيةوإدخال البيانات في الحاسب وتحليلها 

    .استخالص النتائج ومناقشتها وصياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة الحالية -١١

  

  

  :حصائية تصميم الدراسة والمعالجة اإل

 المـسؤولية  تهدف إلى التعرف على قوة األنا و الـشعور ب          تحليليةتعد الدراسة الحالية دراسة     

 ، ويمثـل المتغيـر      المبـصرون  و بصرياً المعوقينلدى المراهقين   ) العدائية  (والضبط الزائد   
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بة ،  المستقل في هذه الدراسة ، العمر، الجنس ، المستوى التعليمي لألهل ، العمر عند اإلصـا               

فـي حـين يمثـل      . ، الوضع الصحي ، نوع اإلقامة ، صلة القرابة بين الوالدين           الرؤية درجة

  :المتغير التابع في هذه الدراسة 

  .قوة األنا -١

  .المسؤوليةالشعور ب -٢

  ."العدائية"الضبط الزائد  -٣

  .الكذب -٤

 حيـث تـم حـساب       ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي         

األحادي                 وتحليل التباين (T-Test) ) ت ( لمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار ا

)One-Way ANOVA( .  

  

  
  
  
  
  
  

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 
لـدى  "للعدائية  " هدفت هذه الدراسة إلى معرفة قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد            

درجة الرؤية،    المعوقين بصرياً والمبصرون وعالقتها ببعض المتغيرات،      عينة من المراهقين  

العمر، الجنس، المستوى التعليمي لألهل، العمر عند اإلصابة، الوضع الصحي، نوع اإلقامـة،             

  :وفيما يلي عرض لنتائج هذه الدراسة . صلة القرابة بين الوالدين

  

  :نتائج السؤال األول 

 ( ٠,٠٥ ≥α )فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى   هل توجد :لإلجابة عن السؤال األول 

بـين المعـوقين    " العدائيـة "بين المتوسطات في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد        

بصرياً والمبصرون حسب متغير درجة الرؤية؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحـراف            

ن بصرياً على كـل مقيـاس مـن المقـاييس           المعياري ألفراد الدراسة المبصرون و المعوقي     
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وتحليـل  (T-Test) ) ت(إلى جانب حساب الفروق بين األفراد عن طريـق اختبـار   .االربعة

  .توضح ذلك) ٦- ٥–٤(والجداول . (Anova)التباين األحادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لدى أفراد العينة حسب متغير درجة . ٤الجدول 

  ).العدائية ( رؤية في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد ال

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١٣,٣٨ ٥٦,٩٩ ٧٣ المعوقين بصرياً 

 ١١,٠٩ ٥٥,٤٤ ٩٠ المبصرون

 ١٤,٤١ ٥٦,٥٢ ٤٢ المبصرون جزئيا

  

  

 قوة األنا

 ١٢,٠٦ ٥٧,٦١ ٣١ ن بصرياً كلياالمعوقي

 ٩,٢٢ ٣٣,٥٥ ٧٣ المعوقين بصرياً 

 ٩,٢٦ ٣٦,٥٦ ٩٠ المبصرون

 ٨,٢٦ ٣٣,٥٧ ٤٢ المبصرون جزئيا

  

 الشعور بالمسؤولية

 ١٠,٥٢ ٣٣,٥٢ ٣١ المعوقين بصرياً كليا

 ٢,٩١ ١٤,٤٢ ٧٣ المعوقين بصرياً 

 ٢,٦٦ ١٣,٩٨ ٩٠ المبصرون

  

  

 ٣,٠٧ ١٤,٣٨ ٤٢ المبصرون جزئيا )العدائية(الضبط الزائد 
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 ٢,٧٣ ١٤,٤٨ ٣١ المعوقين بصرياً كليا

  

 المعوقينللفروق بين ) ت(درجة الحرية ومستوى الداللة  وقيمة ف واختبار  .٥الجدول 

  .)العدائية( والضبط الزائد  في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤوليةالمبصرون وبصرياً

  

 ت مستوى الداللة ف درجة الحرية لمستقلالمتغير ا المتغير التابع

   معاقين بصرياً

 مبصرين قوة األنا

٠,٨ ٠,٤ ٢,٣١ ١٦١ 

   معاقين بصرياً

 مبصرين الشعور بالمسؤولية

٢,٠٦ ٠,٠٤ ٠,٠٩ ١٦١ 

   معاقين بصرياً

 مبصرين ) العدائية(الضبط الزائد 

١,٠٢ ٠,٣ ٠,٤ ١٦١ 

  

  

في قوة  للفرق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ANOVAاين تحليل التب .٦الجدول رقم

  ".ةالعدائي"األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 

 
  البعد

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  مستوى الداللة ف المربعات

 ٥٨,٩٨٥  ٢ ١١٦,٩٧٧ بين العينات

 ١٤٩,٠١٣ ١٦٠ ٢٣٨٤٢,٠٥٣داخل العينات

  قوة االنا

   ١٦٢  ٢٣٩٥٩,٠٣١ المجموع

٠,٣٩٣ 

  

  

٠,٦٧٦ 

  

   

  ١٨٢,٣٢٩ ٢  ٣٦٤,٦٥٨ بين العينات

 ٨٦,٠٦٤ ١٦٠  ١٣٧٧٠,٢٥٠داخل العينات

الشعور 

 بالمسؤولية

   ١٦٢  ١٤١٣٤,٩٠٨ المجموع

٢,١١٩ 

  

  

٠,١٢٤ 

  

   

 ٤,١١٩ ٢ ٨,٢٣٨ بين العينات

 ٧,٧٧٣ ١٦٠  ١٢٤٣,٦٠٢عيناتداخل ال

الضبط 

"العدائية"الزائد

   ١٦٢  ١٢٥١,٨٤٠ المجموع

٠,٥٣٠ 

  

  

٠,٥٩٠  

  

  

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط         ) ٥( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

على مقياس الشعور   . درجات األفراد المعوقين بصرياً ، و متوسط درجات األفراد المبصرون         
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وهي قيمـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             ) ٢,٠٦( بالمسؤولية، إذ بلغت قيمة ت      

فإن هذه الفروق كانـت     ) ٤( ، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول          (٠,٠٥≥α)داللة

بينما بلـغ متوسـط      ) ٣٦,٥٦( لصالح األفراد المبصرون  حيث بلغ متوسط الدرجات لديهم          

   ). ٣٣,٥٥( درجات األفراد المعوقين بصرياً 

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) ٥(لموضحة في الجدول    يتبين من النتائج ا   

 بين  متوسط درجات األفراد حسب متغير درجة اإلصـابة علـى    ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

  .باقي المقاييس 

قوة األنا، الـشعور    ( على المقاييس األربعة   مستوى الداللة أن قيمة   ) ٦(يالحظ من الجدول رقم   

 )٠,٥٩٠(  ،)١٢٤٠.( ،)٠,٦٧٦:( التـوالي كانت علـى    ") العدائية"زائدالمسؤولية، الضبط ال  ب

 وبالتالي ال يوجد فروق دالة تتيح لنا اختبار الفروق ( ٠,٠٥ ≥α )دالة عند عير وهي جميعها 

  . LSDبواسطة 

  

  

  :نتائج السؤال الثاني 

 (٠,٠٥ ≥α)عند مـستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : و لإلجابة عن السؤال الثاني

 المعوقين بصريا و المبصرون في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط            متوسط درجات  بين

حسب متغير الجنس؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري           "  العدائية"الزائد

إلى جانب حساب الفروق بـين      .إلفراد الدراسة المعوقين بصرياً على كل مقياس من المقاييس        

  .يوضحان ذلك) ٨-٧(والجدوالن (T-Test) ) ت(د عن طريق اختبار األفرا

 

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للفروق بين أفراد الدراسة حسب متغير .٧الجدول 

  ).العدائية ( الجنس في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 

  

 االنحراف المعياري توسط الحسابيالم العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١١,٦٣ ٥٥,٣٣ ٣٦ ذكور معاقين بصرياً

 ٩,٣١ ٥٣,٧٩ ٤٨ ذكور مبصرين

 ١٤,٨٨ ٥٨,٥٩ ٣٧ إناث معاقين بصرياً

  

 قوة األنا

 ١٢,٦٨ ٥٧,٣٣ ٤٢ إناث مبصرين



 ٩٥ 
 

 ٩,٧٥ ٣٦,٣١ ٣٦ ذكور معاقين بصرياً

 ٨,٦٤ ٣٨,٦٣ ٤٨ ذكور مبصرين

 ٧,٩١ ٣٠,٨٦ ٣٧ ث معاقين بصرياًإنا

  

 الشعور بالمسؤولية

 ٩,٤٨ ٣٤,١٩ ٤٢ إناث مبصرين

 ٢,٧١ ١٤,٧٢ ٣٦ ذكور معاقين بصرياً

 ٢,٧١ ١٤,٠٤ ٤٨ ذكور مبصرين

 ٣,١١ ١٤,١٤ ٣٧ إناث معاقين بصرياً

  

  

 )العدائية(الضبط الزائد 

 ٢,٦٣ ١٣,٩ ٤٢ إناث مبصرين

  

  

  

  

  

للفروق بين المعوقين بصرياً حسب ) ت(ار  درجة الحرية ومستوى الداللة واختب.٨الجدول 

  ) .العدائية ( متغير الجنس في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 

  

درجة  المتغير المستقل المتغير التابع

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

٠,٦٧ ٠,٥ ١,٦٢ ٨٢ ذكور مبصرين  ذكور معاقين قوة األنا

١,٠٤ ٠,٣ ٤,٠٢ ٦٧,٨٦ إناث معاقين بصرياً 

١,١٥ ٠,٢ ٠,٠٦ ٨٢ ذكور مبصرين  ذكور معاقين الشعور بالمسؤولية

٢,٦٢ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٧١ إناث معاقين بصرياً 

١,١٣ ٠,٢ ٠,٠٥ ٨٢ ذكور مبصرين  ذكور معاقين)العدائية(الضبط الزائد 

٠,٨٥ ٠,٣ ٠,٠٢ ٧١ إناث معاقين بصرياً 

 ٠,٤ ٠,٦ ١,٠١ ٧٧ إناث مبصرين إناث معاقين بصرياً  قوة األنا

١,٦٧ ٠,٠٩ ٠,٢٨ ٧٧ إناث مبصرين إناث معاقين بصرياً  الشعور بالمسؤولية

٠,٣٥ ٠,٧ ٠,١٨ ٧٧ إناث مبصرين إناث معاقين بصرياً )العدائية(الضبط الزائد 

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط         ) ٨( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

درجات األفراد المعوقين بصرياً الذكور، و متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً اإلنـاث             



 ٩٦ 
 

وهي قيمة ذات داللة إحـصائية       ) ٢,٦٢( على مقياس الشعور بالمسؤولية، إذ بلغت قيمة ت         

فإن هـذه  ) ٧(، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول ( ٠,٠٥ ≥α )عند مستوى داللة

لصالح األفراد المعوقين بصرياً الذكور حيث بلـغ متوسـط الـدرجات لـديهم                      الفروق كانت   

   ).٣٠,٨٦( بينما بلغ متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً اإلناث  ) ٣٦,٣١( 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد         ) ٨(وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

ين  متوسط درجات األفراد حسب متغير الجنس علـى  بـاقي     ب( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

  .المقاييس

  

  

  

  

  :نتائج السؤال الثالث 

المعـوقين  متوسط درجات بين  (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

حسب متغيـر  " العدائية"في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد ، بصرياً والمبصرون

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف          لتعليمي لألهل؟ المستوى ا 

إلى جانـب حـساب   .على كل مقياس من المقاييس المعياري ألفراد الدراسة المعوقين بصرياً

 .يوضحان ذلك) ١٠-٩(والجدوالن . (T-Test) ) ت(الفروق بين األفراد عن طريق اختبار 

  

سابية واالنحراف المعياري بين أفراد الدراسة حسب متغير  المتوسطات الح. ٩الجدول 

  ). العدائية(المستوى التعليمي لألهل في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١٤,٣٢ ٥٩,٣٦ ١١ اشهادة جامعية وأكثر معاقين بصر

 ١٠,٩١ ٥٤,١٩ ٤٢ شهادة جامعية وأكثر مبصرين

 ١٣,٢٩ ٥٦,٥٦ ٦٢  بصرياًشهادة ثانوية و أقل معاقين

  

 قوة األنا

 ١١,٢٥ ٥٦,٥٤ ٤٨   شهادة ثانوية و أقل مبصرين

 ١٢,٣١ ٣٣,٧٣ ١١ شهادة جامعية وأكثر معاقين بصرا  



 ٩٧ 
 

 ٨,٧٧ ٣٥,٧٩ ٤٢ شهادة جامعية وأكثر مبصرين

 ٨,٦٩ ٣٣,٥٢ ٦٢  بصرياًشهادة ثانوية و أقل معاقين

الشعور 

 بالمسؤولية

 ٩,٧٢ ٣٧,٢٣ ٤٨   شهادة ثانوية و أقل مبصرين

 ٣,٦٠ ١٤,٨٢ ١١ شهادة جامعية وأكثر معاقين بصرا

 ٢,٩٢ ١٣,٧٤ ٤٢ شهادة جامعية وأكثر مبصرين

 ٢,٨٠ ١٤,٣٥ ٦٢  بصرياًشهادة ثانوية و أقل معاقين

  

  

الضبط الزائد 

 ٢,٤٢ ١٤,١٩ ٤٨   شهادة ثانوية و أقل مبصرين )العدائية(

  

  

  

  

  

للفروق بين المعوقين بصرياً ) ت( درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار .١٠الجدول 

 في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية المستوى التعليمي لألهلوالمبصرون حسب متغير 

  ).العدائية(والضبط الزائد 

  

درجة  المتغير المستقل المتغير التابع

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

١,٣١ ٠,١ ١,٩٨ ٥١ شهادة جامعية وأكثر مبصرين شهادة جامعية وأكثر  قوة األنا

٠,٦٣ ٠,٥ ٠,٣٢ ٧١ شهادة ثانوية وأقل معاقين بصرياً معاقين بصرياً

٠,٦٣ ٠,٥ ١,٧٥ ٥١  مبصرينشهادة جامعية وأكثر الشعور 

 بالمسؤولية

شهادة جامعية وأكثر 

٠,٠٦ ٠,٩ ٢,٣٤ ٧١ شهادة ثانوية وأقل معاقين بصرياً معاقين بصرياً

١,٠٤ ٠,٣ ١,٤٢ ٥١ شهادة جامعية وأكثر مبصرين الضبط الزائد 

 )العدائية(

شهادة جامعية وأكثر 

٠,٤٨ ٠,٦ ٢,٤٨ ٧١ شهادة ثانوية وأقل معاقين بصرياً معاقين بصرياً

قل شهادة ثانوية وأ قوة األنا

 معاقين بصرياً

٠,٠١ ٠,٩ ١,٠٥ ١٠٨ شهادة ثانوية وأقل مبصرين

الشعور 

 بالمسؤولية

شهادة ثانوية وأقل 

 معاقين بصرياً

٢,١١ ٠,٠٣ ٠,٩٦ ١٠٨ شهادة ثانوية وأقل مبصرين

الضبط الزائد 

 )العدائية(

شهادة ثانوية وأقل 

 معاقين بصرياً

٠,٣٢ ٠,٧ ٠,٦٩ ١٠٨ شهادة ثانوية وأقل مبصرين

  



 ٩٨ 
 

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١٠( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً أبناء األهالي الذين حصلوا على شهادة ثانوية وأقـل،              

و متوسط درجات األفراد المبصرون أبناء األهالي الذين حصلوا على شهادة ثانوية وأقل على              

وهي قيمة ذات داللة إحـصائية عنـد    ) ٢,١١( عور بالمسؤولية، إذ بلغت قيمة ت      مقياس الش 

فـإن هـذه   ) ٩( ، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة 

الفروق كانت لصالح األفراد المبصرون أبناء األهالي الذين حصلوا على شهادة ثانوية وأقـل              

بينما بلغ متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً       ) ٣٧,٢٣(ديهم  حيث بلغ متوسط الدرجات ل    

  ).٣٣,٥٢( أبناء األهالي الذين حصلوا على شهادة ثانوية وأقل 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) ١٠(ويتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

 المستوى التعليمي لألهل    بين  متوسط أفراد الدراسة حسب متغير( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

  .في باقي المقاييس

  

  :نتائج السؤال الرابع

 بين (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : لإلجابة عن السؤال الرابع

" العدائيـة " المعوقين بصرياً في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائـد          متوسط درجات 

اد؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألفراد        حسب متغير مكان إقامة األفر    

إلى جانب حساب الفروق بين األفـراد       .الدراسة المعوقين بصرياً على كل مقياس من المقاييس       

  .يوضح ذلك) ١١(والجدول . (T-Test) ) ت(عن طريق اختبار 

  

ومستوى الداللة  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري و درجة الحرية .١١الجدول 

  للفروق بين المعوقين بصرياً حسب متغير مكان اإلقامة لألفراد المعوقين (T-Test)واختبار 

  ).العدائية(بصرياً في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد 

  

المتغير  المتغير التابع

 المستقل

المتوسط  العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

  قوة األنا ١٤,٢٢ ٥٥,٦١ ٣٦ داخلي

 ١٢,٥٧ ٥٨,٣٢ ٣٧ خارجي 

٠,٨٦ ٠,٣ ٠,٢٦ ٧١ 



 ٩٩ 
 

الشعور  ٩,٧٩ ٣٥,٨٦ ٣٦ داخلي

 ٨,١٤ ٣١,٣٠ ٣٧ خارجي بالمسؤولية

٢,١٦ ٠,٠٣ ٠,٦٢ ٧١ 

الضبط الزائد  ٢,٤٣ ١٤,٣١ ٣٦ داخلي

 ٣,٣٥ ١٤,٥٤ ٣٧ خارجي )العدائية(

٠,٣٤ ٠,٧ ٢,٥٤ ٧١ 

  

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١١( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين يقيمون في السكن الداخلي للمدرسة ، و متوسط              

درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين يقيمـون خـارج المدرسـة علـى مقيـاس الـشعور                 

 ≥α )وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ) ٢,٢( ة، إذ بلغت قيمة ت بالمسؤولي

، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول فإن هذه الفروق كانت لصالح األفـراد  ( ٠,٠٥

المعوقين بصرياً الذين يقيمون في السكن الداخلي للمدرسة حيث بلغ متوسط الدرجات لـديهم              

غ متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين يقيمون خـارج المدرسـة            بينما بل  ) ٣٥,٨٦(

)٣١,٣٠ .(   

  

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) ١١(يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

 في متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً بين الذين يقيمون في ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

سة و متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الـذين يقيمـون خـارج             السكن الداخلي للمدر  

  .والكذب) العدائية(المدرسة في قوة األنا و الضبط الزائد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نتائج السؤال الخامس

بـين   (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : بالنسبة للسؤال الخامس

" العدائيـة "في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد        ريا  متوسط درجات المعوقين بص   

حسب متغير العمر؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألفـراد الدراسـة             

إلى جانب حساب الفروق بـين األفـراد عـن    .على كل مقياس من المقاييس المعوقين بصرياً

  . يوضحان ذلك) ١٣-١٢(والجدوالن . (T-Test) ) ت(طريق اختبار 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري بين أفراد الدراسة حسب متغير العمر .١٢الجدول 

  ).العدائية(في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١٣,٣٦ ٥٨,١٧ ٦٣  معاقين بصريا١٨ًإلى  ١٥من 

 ١١,٤٨ ٥٦,١٧ ٧٠  مبصرين١٨ إلى ١٥من 

 ١١,٤٤ ٤٩,٥٠ ١٠  معاقين بصريا٢٤ً إلى ١٩من 

  

 قوة األنا

 ٩,٤١ ٥٢,٩ ٢٠  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من 

 ٩,٣ ٣٣,٥٩ ٦٣  معاقين بصريا١٨ً إلى ١٥من 

 ٩,٤ ٣٧,٠١ ٧٠  مبصرين١٨ إلى ١٥من 

 ٩,١٤ ٣٣,٣٠ ١٠  معاقين بصريا٢٤ًإلى  ١٩من 

  

الشعور 

 بالمسؤولية

 ٨,٨١ ٣٤,٩٥ ٢٠  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من 



 ١٠١ 
 

 ٣,٠٤ ١٤,٥١ ٦٣  معاقين بصريا١٨ً إلى ١٥من 

 ٢,٦ ١٣,٨١ ٧٠  مبصرين١٨ إلى ١٥من 

 ١,٩٦ ١٣,٩ ١٠  معاقين بصريا٢٤ً إلى ١٩من 

  

  

الضبط الزائد 

 ٢,٨٥ ١٤,٥٥ ٢٠  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من  )العدائية(

  

  

  

  

  

  

للفروق بين المعوقين (T-Test)  )ت(درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار . ١٣الجدول 

  ).العدائية(بصرياً  حسب متغير العمر في مقياس قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد

  

درجة  المتغير المستقل المتغير التابع

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

٠,٩٢ ٠,٣ ٠,٨٣ ١٣١  مبصرين١٨ إلى ١٥من   ١٨ إلى ١٥من  قوة األنا

١,٩٤ ٠,٠٥ ٠,٤٤ ٧١  معاقين بصريا٢٤ً إلى ١٩من  معاقين بصرياً

الشعور  ٢,١ ٠,٠٣ ٠,١٠ ١٣١  مبصرين١٨ إلى ١٥من 

 بالمسؤولية

 ١٨ إلى ١٥من 

٠,٠٩ ٠,٩ ٠,٠٢ ٧١  معاقين بصريا٢٤ً إلى ١٩من  معاقين بصرياً

١,٤١ ٠,١ ٠,٩٨ ١٣١  مبصرين١٨ إلى ١٥من  الضبط الزائد 

 )العدائية(

 ١٨ إلى ١٥من 

٠,٦١ ٠,٥ ٢,٤٣ ٧١  معاقين بصريا٢٤ً إلى ١٩من  معاقين بصرياً

 ٢٤ إلى ١٩من  قوة األنا

 معاقين بصرياً

٠,٨٦ ٠,٣ ٠,٣١ ٢٨  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من 

الشعور 

 بالمسؤولية

 ٢٤ إلى ١٩من 

 معاقين بصرياً

٠,٤٧ ٠,٦ ٠,٠ ٢٨  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من 

الضبط الزائد 

 )العدائية(

 ٢٤ إلى ١٩من 

 معاقين بصرياً

٠,٦٤ ٠,٥ ١,٥٨ ٢٨  مبصرين٢٤ إلى  ١٩من 

  

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١٣( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

 ومتوسـط    ، ١٨ و   ١٥متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين تتراوح أعمارهم بـين           



 ١٠٢ 
 

 على مقياس قوة األنـا،      ٢٤ و ١٩درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين تتراوح أعمارهم بين         

 ، ( ٠,٠٥ ≥α )و هذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ١,٩٤(إذ بلغت قيمة ت 

، فقد كانت هذه الفروق لـصالح متوسـط         ) ١٢(و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول      

،  )٥٨,١٧( حيث بلغت    ١٨ و ١٥ات األفراد المعوقين بصرياً الذين تتراوح أعمارهم بين         درج

  ). ٤٩,٥٠ (٢٤ و ١٩بينما بلغ متوسط  درجات األفراد المعوقين بصرياً تتراوح أعمارهم بين 

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسـط          ) ١٣( وتشير النتائج الموضحة في الجدول      

، ومتوسط درجات    )١٨ - ١٥( د المعوقين بصرياً الذين تتراوح أعمارهم بين        درجات األفرا 

على مقياس الشعور بالمسؤولية ،     ) ١٨ - ١٥( األفراد المبصرون الذين تتراوح أعمارهم بين     

 ، و ( ٠,٠٥ ≥α )و هذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ٢,١(إذ بلغت قيمة ت 

، كانت الفروق لصالح األفراد المبـصرون       ) ١٢(لواردة في الجدول    بالنظر إلى المتوسطات ا   

، بينما بلغ متوسـط  درجـات األفـراد          ).٣٧,٠١) (١٨ - ١٥(الذين تتراوح أعمارهم بين     

   ).٣٣,٥٩ ) (١٨ - ١٥( المعوقين بصرياً الذين تتراوح أعمارهم بين

   

 فروق ذات داللـة إحـصائية       أنه ال توجد  ) ١٣( وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

على .  بين  متوسط درجات أفراد الدراسة حسب متغير العمر( ٠,٠٥ ≥α )عند مستوى داللة

  .باقي المقاييس بين األعمار

  

  :نتائج السؤال السادس

المعـوقين  متوسط درجات بين  (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

حسب متغيـر العمـر عنـد    " العدائية"بالمسؤولية والضبط الزائدفي قوة األنا والشعور  بصرياً

اإلصابة ؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألفـراد الدراسـة المعـوقين        

إلى جانب حساب الفروق بين األفراد عن طريق اختبـار  .على كل مقياس من المقاييس بصرياً

  . يوضح ذلك) ١٤(والجدول . (T-Test) ) ت(

  

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري و درجة الحرية ومستوى الداللة .١٤لجدول ا

للفرق بين المعوقين بصرياً حسب متغير العمر عند اإلصابة في مقياس قوة األنا ) ت(واختبار 

  .والشعور بالمسؤولية والضبط الزائد العدائية
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المتوسط  العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

  قوة األنا ٢١,١٦ ٥٩,٥٣ ٥٥ قبل خمس سنوات

 ١٤,٣ ٤٩,٢٢ ١٨ بعد خمس سنوات 

٢,٩٨ ٠,٦٩٠,٠٠٤ ٧١ 

الشعور  ٨,٠٤ ٣١,٥١ ٥٥ قبل خمس سنوات

 ١٠,٠١ ٣٩,٧٨ ١٨ بعد خمس سنوات بالمسؤولية

٣,٥٥ ٠,٢٧٠,٠٠١ ٧١ 

ائد الضبط الز ٣,٠٧ ١٤,٢٢ ٥٥ قبل خمس سنوات

 ٢,٣١ ١٥,٠٦ ١٨ بعد خمس سنوات العدائية

١,٠٥ ٠,٢ ١,٥ ٧١ 

  

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١٤( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين أصيبوا بفقدان البصر قبل عمر الخمس سنوات،             

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين أصيبوا بفقدان البصر بعـد عمـر الخمـس               و  

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند       ) ٢,٩٨( سنوات على مقياس قوة األنا، إذ بلغت قيمة ت          

، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول فإن هذه الفـروق  ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة 

د الذين أصيبوا بفقدان البصر قبل عمر الخمس سنوات حيث بلغ متوسـط             كانت لصالح األفرا  

بينما بلغ متوسط درجات األفراد الذين أصيبوا بفقدان البصر بعـد            ) ٥٩,٥٣( الدرجات لديهم   

   ). ٤٩,٢٢( عمر الخمس سنوات 

  

ن أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـي        ) ١٤( وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين أصيبوا بفقدان البصر قبل عمر الخمس سنوات،             

و متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين أصيبوا بفقدان البصر بعـد عمـر الخمـس                

وهي قيمـة ذات داللـة       ) ٣,٥٥( سنوات على مقياس الشعور بالمسؤولية، إذ بلغت قيمة ت          

 ، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول فإن ( ٠,٠٥ ≥α )وى داللةإحصائية عند مست

هذه الفروق كانت لصالح األفراد الذين أصيبوا بفقدان البصر بعد عمر الخمس سنوات حيـث               

بينما بلغ متوسط درجات األفراد أصيبوا بفقدان البصر         ) ٣١,٥١( بلغ متوسط الدرجات لديهم     

   ). ٣٩,٧٨( قبل عمر الخمس سنوات 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) ١٤(ويتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

  بين  متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين أصيبوا بفقدان ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة
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البصر قبل عمر الخمس سنوات و متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الـذين أصـيبوا               

  ).العدائية( البصر بعد عمر الخمس سنوات في  الضبط الزائد بفقدان

  

  

  

  

  

  

  :نتائج السؤال السابع 

 بين (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : لإلجابة عن السؤال السابع

في قوة األنا والشعور بالمـسؤولية والـضبط    و المبصرون ، المعوقين بصرياًمتوسط درجات

حسب متغير الوضع الصحي ؟ تم حساب المتوسطات الحـسابية واالنحـراف            " ئيةالعدا"الزائد

إلى جانـب حـساب   .على كل مقياس من المقاييس المعياري ألفراد الدراسة المعوقين بصرياً

  .يوضحان ذلك) ١٦-١٥(والجدوالن . (T-Test)الفروق بين األفراد عن طريق اختبار 

اف المعياري ألفراد الدراسة حسب متغير الوضع  المتوسطات الحسابية واالنحر.١٥الجدول 

  ).العدائية (الصحي في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤولية والضبط الزائد

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١٦,٦٤ ٤٨,٥٦ ٩ )معاقين بصرياً(يعاني من أمراض مزمنة 

 ٣,٤٠ ٤٩,٢٥ ٤ )مبصرين(ي من أمراض مزمنة يعان

 ١٢,٥٧ ٥٨,١٧ ٦٤ )معاقين بصرياً(ال أعاني من أمراض مزمنة

  

 قوة األنا

 ١١,٢٥ ٥٥,٧٣ ٨٦ )مبصرين(ال أعاني من أمراض مزمنة

 ١٢,١٧ ٣٨,٤٤ ٩ )معاقين بصرياً(يعاني من أمراض مزمنة 

 ١٣,١٧ ٣٧,٥٠ ٤ )مبصرين(يعاني من أمراض مزمنة 

 ٨,٦٣ ٣٢,٨٦ ٦٤ )معاقين بصرياً(ال أعاني من أمراض مزمنة

  

الشعور 

 بالمسؤولية

 ٩,١٥ ٣٦,٥١ ٨٦ )مبصرين(ال أعاني من أمراض مزمنة

 ٢,٨٣ ١٣,٤٤ ٩ )معاقين بصرياً(يعاني من أمراض مزمنة 

 ١,٩١ ١٣,٥٠ ٤ )مبصرين(يعاني من أمراض مزمنة 

  

  

 ٢,٩٢ ١٤,٥٦ ٦٤ )معاقين بصرياً(ال أعاني من أمراض مزمنةالضبط الزائد 
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 ٢,٧ ١٤,٠٠ ٨٦ )مبصرين(ال أعاني من أمراض مزمنة )العدائية(

  

  

  

  

  

  

 للفروق بين المعوقين بصرياً (T-Test) درجة الحرية ومستوى الداللة واختبار.١٦الجدول

حسب متغير الوضع الصحي في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤولية والضبط 

  ) .العدائية(الزائد

  

درجة  المتغير المستقل ير التابعالمتغ

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

معاقين (يعاني من أمراض مزمنة 

 )بصرياً

٢,٠٦ ٠,٠٤ ١,٨٩ ٧١  

 

   قوة األنا

ال أعاني من أمراض 

ال أعاني من أمراض  )معاقين بصرياً(مزمنة 

 )مبصرين(مزمنة

١,٢٤ ٠,٢ ٠,٦٢ ١٤٨

معاقين (يعاني من أمراض مزمنة 

 )بصرياً

١,٧٢ ٠,٠٨ ٢,٢٤ ٧١  

 

الشعور 

 بالمسؤولية

  

ال أعاني من أمراض 

ال أعاني من أمراض  )معاقين بصرياً(زمنة م

 )مبصرين(مزمنة

٢,٤٧ ٠,٠١ ٠,٣٣ ١٤٨

معاقين (يعاني من أمراض مزمنة 

 )بصرياً

١,٠٧ ٠,٢ ٠,٠٦ ٧١  

 

الضبط الزائد 

 )العدائية(

  

ال أعاني من أمراض 

 أعاني من أمراض ال )معاقين بصرياً(مزمنة 

 )مبصرين(مزمنة

١,٢١ ٠,٢ ٠,٢٦ ١٤٨

يعاني من أمراض مزمنة  قوة األنا

 )معاقين بصرياً(

 ٠,١ ٠,٩ ٧,٣٧ ٩,٣٥)مبصرين(يعاني من أمراض مزمنة 

الشعور 

 بالمسؤولية

يعاني من أمراض مزمنة 

 )معاقين بصرياً(

٠,١٢ ٠,٩ ٠,٠٥ ١١)مبصرين(يعاني من أمراض مزمنة 

٠,٠٣ ٠,٩ ٠,٥ ١١)مبصرين(يعاني من أمراض مزمنة يعاني من أمراض مزمنة لزائد الضبط ا
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 )معاقين بصرياً( )العدائية(

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط         ) ١٦(يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

ت األفـراد   درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين يعانون من أمراض مزمنة، و متوسط درجا           

( المعوقين بصرياً الذين ال يعانون من أمراض مزمنة على مقياس قوة األنا، إذ بلغت قيمة ت                 

، و بـالنظر إلـى   ( ٠,٠٥ ≥α )وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   ) ٢,٠٦

فإن هذه الفروق كانت لصالح األفراد المعوقين بـصرياً         ) ١٥(المتوسطات الواردة في الجدول     

بينما بلـغ    ) ٥٨,١٧( ذين ال يعانون من أمراض مزمنة  حيث بلغ متوسط الدرجات لديهم             ال

   ). ٤٨,٥٦( متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين يعانون من أمراض مزمنة 

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـين         ) ١٦( وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

د المعوقين بصرياً الذين ال يعانون من أمـراض مزمنـة، و متوسـط              متوسط درجات األفرا  

درجات األفراد المبصرون الذين ال يعانون من أمـراض مزمنـة علـى مقيـاس الـشعور                 

 )وهي قيمة  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  ) ٢,٤٧( بالمسؤولية، إذ بلغت قيمة ت 

α≤ فإن هذه الفـروق كانـت   ) ١٥(الجدول  ، و بالنظر إلى المتوسطات الواردة في ( ٠,٠٥

لصالح األفراد المبصرون الذين ال يعانون من أمراض مزمنة حيث بلغت  متوسط الـدرجات               

بينما بلغ متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الـذين ال يعـانون مـن               ) ٣٦,٥١(لديهم  

   ). ٣٢,٨٦(أمراض مزمنة 

  

ه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           أن) ١٦(يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

 بين متوسطات درجات أفراد الدراسة حسب متغير الوضع الصحي ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

  .لباقي المقاييس
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  :نتائج السؤال الثامن

بين  (٠,٠٥ ≥α)عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : لإلجابة عن السؤال الثامن

" العدائيـة "في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والضبط الزائـد  لمعوقين بصرياًامتوسط درجات 

حسب متغير صلة القرابة بين الوالدين ؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري             

إلى جانب حساب الفروق بـين  .على كل مقياس من المقاييس ألفراد الدراسة المعوقين بصرياً

  . يوضحان ذلك) ١٨-١٧(والجدوالن . (T-Test) ) ت(ر األفراد عن طريق اختبا

  

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمعوقين بصرياً حسب متغير صلة .١٧الجدول 

  ).العدائية(القرابة بين الوالدين في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤولية و الضبط الزائد 

  

 االنحراف المعياري متوسط الحسابيال العينة المتغير المستقل المتغير التابع

 ١١,١٨ ٦٠,١٩ ٤٨ )معاقين بصرياً( يوجد قرابة بين الوالدين

 ١٠,٦٦ ٥٥,٨٠ ٤٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 ١٥,٢٦ ٥٠,٨٤ ٢٥ )معاقين بصرياً( ال يوجد قرابة بين الوالدين

  

 قوة األنا

 ١١,٥٣ ٥٥,١٦ ٥٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدينال 

 ٩,١٥ ٣٣,٢١ ٤٨ )معاقين بصرياً( يوجد قرابة بين الوالدين

 ٩,٤٨ ٣٧,٥٠ ٤٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 ٩,٥١ ٣٤,٢٠ ٢٥ )معاقين بصرياً( ال يوجد قرابة بين الوالدين

  

الشعور 

 بالمسؤولية

 ٩,١١ ٣٥,٨٠ ٥٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدينال 

 ٢,٦٨ ١٤,٩٨ ٤٨ )معاقين بصرياً( يوجد قرابة بين الوالدين

 ٢,٧٦ ١٤,٦٠ ٤٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدين

  

  

 ٣,٠٩ ١٣,٣٦ ٢٥ )معاقين بصرياً( ال يوجد قرابة بين الوالدينائد الضبط الز
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 ٢,٥٠ ١٣,٤٨ ٥٠ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدينال  )العدائية(

  

  

  

  

  

  

 الفروق بين المعوقين بصرياً (T-Test)حرية ومستوى الداللة واختبار  درجة ال.١٨الجدول 

حسب متغير صلة القرابة بين الوالدين في مقياس قوة األنا و الشعور بالمسؤولية و الضبط 

  ).العدائية(الزائد 

  

درجة  المتغير المستقل المتغير التابع

 الحرية

مستوى  ف

 الداللة

 ت

معاقين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 )بصرياً 

    قوة األنا ٢,٧ ٠,٠١ ٥,٥٧ ٣٧,٧٩

ن ال يوجد قرابة بي

مبصرين  (  يوجد قرابة بين الوالدينال  )معاقين بصرياً( الوالدين

( 

١,٢ ٠,٢ ٤,٤١ ٣٨,١٣ 

معاقين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 )بصرياً 

الشعور  ٠,٤ ٠,٦ ٠,١٥ ٧١

 بالمسؤولية

  

ال يوجد قرابة بين 

مبصرين  (  يوجد قرابة بين الوالدينال  )معاقين بصرياً( الوالدين

( 

٠,٧ ٠,٠٠٥٠,٤ ٧٣ 

معاقين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 )بصرياً 

الضبط الزائد  ٢,٣ ٠,٠٢ ٠,٢٤ ٧١

 )العدائية(

  

ال يوجد قرابة بين 

مبصرين  (  يوجد قرابة بين الوالدينال  )معاقين بصرياً( الوالدين

( 

٠,١٨ ٠,٨ ٠,٦٣ ٧٣

يوجد قرابة بين  قوة األنا

 )معاقين بصرياً (الوالدين

 ١,٨ ٠,٠٦ ٠,١٤ ٨٦ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدين

الشعور 

 بالمسؤولية

يوجد قرابة بين 

 )معاقين بصرياً (الوالدين

 ٢,١ ٠,٠٣ ٠,١٠ ٨٦ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدين

 ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥٤ ٨٦ )مبصرين ( يوجد قرابة بين الوالدينيوجد قرابة بين الضبط الزائد 
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 )معاقين بصرياً (والدينال )العدائية(

  

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١٨( يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً أبناء الوالدين الذين بينهم صـلة قرابـة، و متوسـط                

ن بصرياً الذين ليس بين والديهم صلة قرابة على مقياس قوة األنـا، إذ              درجات األفراد المعوقي  

 ، و ( ٠,٠٥ ≥α )وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   ) ٢,٧( بلغت قيمة ت 

فإن هذه الفروق كانـت لـصالح األفـراد         ) ١٧(بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول       

ن بينهم صلة قرابة حيث بلـغ متوسـط الـدرجات لـديهم             المعوقين بصرياً أبناء الوالدين الذي    

بينما بلغ متوسط درجات األفراد لمعاقين بصرياً الذين ليس بين والديهم صلة قرابة              ) ٦٠,١٩(

)٥٠,٨٤ .(   

  

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـين         ) ١٨( وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

بصرياً أبناء الوالدين الذين بينهم صـلة قرابـة، و متوسـط            متوسط درجات األفراد المعوقين     

درجات األفراد المعوقين بصرياً الذين ليس بين والديهم صلة قرابة على مقياس الضبط الزائد،              

 ، ( ٠,٠٥ ≥α )وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   ) ٢,٣( إذ بلغت قيمة ت 

فإن هذه الفروق كانـت لـصالح األفـراد         ) ١٧(ل  وبالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدو     

المعوقين بصرياً أبناء الوالدين الذين بينهم صلة قرابة حيث بلـغ متوسـط الـدرجات لـديهم                 

بينما بلغ متوسط درجات األفراد لمعاقين بصرياً الذين ليس بين والديهم صلة قرابة              ) ١٤,٩٨(

)١٣,٣٦ .(   

  

أن هناك فروقا ذات داللـة إحـصائية بـين           ) ١٨ (يتبين من النتائج الموضحة في الجدول       

متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً أبناء الوالدين الذين بينهم صـلة قرابـة، و متوسـط                

درجات األفراد المبصرون الذين بين والديهم صلة قرابة على مقياس الشعور بالمـسؤولية، إذ              

 ، و ( ٠,٠٥ ≥α )د مـستوى داللـة  وهي قيمة ذات داللة إحصائية عن ) ٢,١( بلغت قيمة ت 

فإن هذه الفروق كانـت لـصالح األفـراد         ). ١٧(بالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول       

بينما ) ٣٧,٥٠( المبصرون الذين بين والديهم صلة قرابة حيث بلغ متوسطات الدرجات لديهم            

   ).٣٣,٢١ (بلغ متوسط درجات األفراد لمعاقين بصرياً الذين بين والديهم صلة قرابة
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        ) ١٨(وكما يتبين من النتائج الموضحة في الجدول        

  بين  متوسط درجات أفراد الدراسة حسب متغير صـلة القرابـة   ( ٠,٠٥ ≥α )مستوى داللة

  .على باقي المقاييس

  

  

  

  

  

  : التالي لى الشكويكمن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي عل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات األفـراد المعـوقين بـصرياً                .١

ومتوسط درجات األفراد المبصرون على مقياس الشعور بالمسؤولية لصالح األفـراد           

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس قوة األنـا والـضبط             . المبصرون

فروق حسب متغير درجـة اإلعاقـة علـى المقـاييس           وعدم وجود   ". العدائية"الزائد  

 .األربعة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الذكور             .٢

متوسط درجات األفراد المعوقات بصرياً اإلناث على مقياس الـشعور بالمـسؤولية             و

 .لعينةوعدم وجود فروق على باقي المقاييس لدى أفراد ا. لصالح الذكور

وجود فروق بين متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً أبناء األهالي الذين حصلوا             .٣

على شهادة ثانوية وأقل ومتوسط درجات األفراد المبصرون أبنـاء األهـالي الـذين              

ولم تدل  . حصلوا شهادة ثانوية وأقل في الشعور بالمسؤولية لصالح األفراد المبصرون         

 .  ى باقي أفراد العينةالنتائج على وجود فروق عل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الـذين              .٤

يقيمون في السكن الداخلي للمعهد و متوسط درجات األفراد الذين يقيمون في الـسكن              

الخارجي في الشعور بالمسؤولية وكانت هذه الفروق لصالح األفراد الذين يقيمون فـي   

 .  ولم تدل النتائج على وجود فروق على باقي المقاييس. داخليالسكن ال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األفراد المعوقين بصرياً الـذين              .٥

المعـوقين بـصرياً الـذين        سنة ومتوسط درجات األفراد    ١٩-١٥تتراوح أعمارهم   

لفـروق لـصالح     سنة على مقياس قوة األنا وكانت هـذه ا         ٢٤-١٩تتراوح أعمارهم   
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 مـن   المبصرون و بصرياً المعوقينإال أن الفروق بين      .األفراد المعوقين األصغر سنا   

 .المبصرون كانت لصالح المسؤولية في الشعور ب١٩-١٥نفس فئة العمر 

أما بالنسبة إلى متغير العمر عند اإلصابة فقد كانت هناك فروق في قوة األنا لـصالح                 .٦

أما ,يبوا باإلعاقة البصرية قبل عمر الخمس سنوات        األفراد الذين أص  متوسط درجات   

 األفراد الذين أصـيبوا     متوسط درجات   فكانت لصالح  المسؤوليةبالنسبة إلى الشعور ب   

 .باإلعاقة البصرية بعد خمس سنوات من العمر

 الـذين   بصرياً متوسط درجات األفراد المعوقين   فروق في قوة األنا ظهرت بين       وجود   .٧

 األصحاء حيث   بصرياً متوسط درجات األفراد المعوقين    نة و يعانون من أمراض مزم   

 .كانت هذه الفروق لصالح األصحاء

 متوسـط درجـات     وجود فروق بين   وتبين أن صلة القرابة بين الوالدين قد أدت إلى         .٨

 بـين والـديهم صـلة        الذين كان   في قوة األنا لصالح األفراد     بصرياً األفراد المعوقين 

 .قرابة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

"  العدائية" والضبط الزائد  المسؤوليةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على قوة األنا والشعور ب         

، وسيتم في هذا الفصل تفسير وشـرح        المبصرون و بصرياً المعوقينلدى عينة من المراهقين     

  .دراسة النتائج المتعلقة بأسئلة ال

  

  : مناقشة السؤال األول  -

 داللـة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         : فيما يتعلق بنتائج السؤال األول      

(α≤٠,٠٥)       بـين   "العدائيـة "المسؤولية والضبط الزائد   بين المتوسطات في قوة األنا والشعور ب

  ؟ المبصرون وبصرياً المعوقين

 المعـوقين  و المبـصرون جود فروق ذات داللة إحصائية بين          فقد بينت نتائج هذه الدراسة و     

 وكانت هـذه الفـروق      المسؤولية على مقياس الشعور ب    (٠,٠٥≥α) عند مستوى داللة     بصرياً

 )١٩٩٠( وجاءت نتائج هذه الدراسة مختلفة مع نتـائج دراسـة الغزيـر              ،المبصرونلصالح  

 الـشعور    مقيـاس   فـي  ونالمبـصر  و بـصرياً  المعوقينالمتمثلة في عدم وجود فروق بين       

الى تدني مستوى التكيف في نـشاطات       ) ١٩٩٩( توصل ليندو و نوردهولم      بينما،  المسؤوليةب

 علـى تحقيـق     بـصرياً  المعوق عدم قدرة الفرد     فإن وبالتالي   ،بصرياًين  للمعوق الحياة اليومية 

م وعدم القدرة   تدني الثقة بالنفس واالستسال   إلى  التكيف يخلق منه فردا اعتماديا وبالتالي يؤدي        

) ١٩٩٧(وقد أشار سيـسالم      هذا   .تحمل المسؤولية و عدم القدرة على     على مواجهة الصعاب    

كمـا وقـد    . بأن مفهوم الذات يدل إلى عدم ثقة الفرد في قدرته الذاتية واعتماده على اآلخرين             

 أكثـر تعرضـا   بـصرياً  المعـوقين إلـى أن  ) ١٩٨٧(دلت النتائج التي توصل إليها بـراون      

ن فقدان البصر يـؤدى إلـى سـوء         أ، و المبصرونطرابات و الضغوط النفسية مقارنة ب     لالض
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وأكثر مـيال     أكثر تعرضا للقلق و التوتر و االضطرابات       بصرياً المعوقالتكيف فقد ظهر أن     

 إلـى أن يكـون      بـصرياً  المعـوق  هذه العوامل مجتمعة تؤدي بالفرد       إلىلالنطواء، وبالنظر   

وربما يعود السبب في ذلك إلى طبيعة القيود التي         . المسؤوليةلشعور ب اعتماديا ولديه تدني في ا    

  .      تفرضها اإلعاقة البصرية بالدرجة األولى

حيث ترى أن الفروق عندما توجد ال تعزى إلى اإلعاقة          ) ٢٠٠٢(   وتؤكد على ذلك الحديدي     

 المعوق بعدم قدرة الفرد     كما أن السبب قد يتمثل    . بحد ذاتها وإنما لألثر الذي قد تتركه اإلعاقة       

 فالتأخر في المهارات    ، على تحقيق االستقاللية الذاتية كما هو الحال لدى الفرد المبصر          بصرياً

الحركية إلى مرحلة تتعدى مرحلة االستعداد، ال تؤثر فقط على مظاهر النمو الحركي وإنمـا               

أن التـصرفات   ) ١٩٥١,Cutsforth(ويرى .ثارها على النواحي المعرفية واالجتماعية    آتترك  

التي تنشأ عن الفرد تكون بسبب تفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي فهـو يتـصرف                 

 أن يتحمل   بصرياً المعوقو أن المجتمع ال يتوقع من الفرد        . بحسب ما يتوقع منه هذا المجتمع     

ه وعمل  وكما يشير مارتن و هوبن أن حرمان الفرد من فرص االعتماد على نفس            .  المسؤولية

وتزويده بالحماية الزائدة وحرمانه من فـرص        األشياء نيابة عنه والتعامل معه بوصفه ضعيفا      

 وتخلـق منـه فـردا       ،ر على نمو الفرد من جميع النـواحي       التنافس والشعور بالمسؤولية تؤث   

بـرز  أأن القلـق واالعتماديـة مـن        ) ٢٠٠٢( يؤكد عبد اللطيف    حيث ).٢٠٠٦يكن،(اعتماديا

ثـار القلـق    آ حتى بعد تعلمه مهارات االستقاللية، وأن        بصرياً المعوقين تواجه   المشكالت التي 

الكامن يقلل من استخدام الفرد لالستراتيجيات التي تؤثر على التعلم واالستقاللية وبالتالي تدني             

يتصف أفرادها بعدم الرغبة في االشتراك      و. بصرياً المعوقين لدى األفراد    المسؤوليةالشعور ب 

 المسؤوليةة أي نشاط وأن كل عضو ال يعرف دوره في الجماعة ال يستطيع تحمل               في ممارس 

  .)١٩٩٤مرعي، (األمن وعدم االنتماء للجماعة  أن أعضاء الجماعة يشعرون بعدمحيث 

بالنسبة إلى المعوقين    "العدائية"ا والضبط الزائد     أما بالنسبة إلى عدم وجود فروق في قوة األن        

ا ما يؤكد رؤية الباحث في عدم وجود خصائص سيكولوجية خاصـة            فهذبصرياً والمبصرون   

 ما دعمته العديد من األدبيـات       اوبالتالي هذ  ،المبصرون عن   بصرياً المعوقينتميز المراهقين   

 ;١٩٧٣,Baker;١٩٧١,Lowenfeld ٢٠٠٢الحديـدي،  (المعـوقين المتعلقة بـسيكولوجية  

scholl,١٩٨٦; Cutsforth, ١٩٦٦ ;Kirk,٢٠٠٣( .  

 بصرياً المعوقين أن األطفال Fraiberg AndFreedman  (١٩٦٤)ا ما يتفق مع دراسة وهذ

ومن هنا نستنتج أن فقدان البـصر       . المبصرونألطفال  اقد حققوا مستوى من األنا يتشابه مع        

  .  النفسيبنفسه ليس عامال رئيسا يجعل الطفل ينحرف في تطوره
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 المعوقين جزئيا و  بصرياً المعوقين و لمبصروناأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين           كما و 

في عدم وجود فـروق بـين       ) ١٩٨٠,hed( كليا، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة         بصرياً

  . المبصرون جزئيا و بصرياً المعوقين كليا و بصرياً المعوقين

وباختصار يمكن القول أن مجموعة المشكالت السيكولوجية التـي أشـارت إليهـا نتـائج                  

بتعميمها فربما تكون هذه المشكالت ال تعبر عـن شخـصية           دراسات السابقة ال يمكن الجزم      ال

 مقيـد  القول أن الفـرد ال     من الصعب  فمثال   ،  بقدر ما تعبر عن طبيعة اإلعاقة       بصرياً المعوق

  .ل حديدية ال يستطيع التنقل بحرية نتيجة ضعف القوة البدنية لديهسبسال

  

  :مناقشة السؤل الثاني 

هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           : ما يتعلق بنتائج السؤل الثاني       فيأما  

(α≤٠,٠٥) فـي قـوة األنـا والـشعور         المبصرون و   بصرياً المعوقين متوسط درجات   بين 

  حسب متغير الجنس؟ "العدائية"بالمسؤولية والضبط الزائد 

     (٠,٠٥≥α)ية عند مستوى داللة      فقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائ         

ـ  واإلنـاث    بـصرياً  المعـوقين بين الـذكور                علـى مقيـاس الـشعور      بـصرياً ات  المعوق

      وتتفق نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة          . ، وكانت هذه الفروق لصالح الذكور     المسؤوليةب

  ). ١٩٩٠(موسى 

ادات و تقاليد و بشكل خاص الحماية          وبالتالي فإن القيود التي تفرضها طبيعة المجتمع من ع        

بل األهل على اإلناث أكثر من الذكور ، مما يؤدي لعدم توفير فرص االحتكـاك               الزائدة من قِ  

بالمجتمع لهن وتضعف احتماالت تعلمهم من خالل محاوالت التعرف على البيئة ، و ينتج عن               

ــا و  مــن وليةالمــسؤقــل شــعورا بأهــذه الحمايــة أن تــصبح الفتيــات أكثــر اعتمادي

على ذلك بأن الحماية الزائدة تحرم الطفل من        ) ٢٠٠٢(وتؤكد الحديدي ) ٢٠٠٥الداالتي،(الذكور

، هذا و تـشير     المسؤولية اعتماديا و بالتالي تضعف شعوره ب      افرص التعلم و تخلق منه شخص     

 جتمـاعي ، فالتربيـة    إلى أن هذه الحماية تولد لدى الفتاة حالة من الخوف اإل          ) ٢٠٠٥(الداالتي

 الفتاة من المجتمع اعتقادا أن ذلك يعمل على         ترهبالناتجة عن العادات و التقاليد تسعى دائما ل       

  .حمايتها

 التـي   (١٩٦٥ ,Zunich And Ledwith)   وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة  

 المعـوقين  حسب متغير الجنس بين الذكور       المسؤوليةأشارت لعدم وجود فروق في الشعور ب      

 ، واختلفت معها في الفروق      المسؤولية على مقياس الشعور ب    بصرياًات  المعوق واإلناث   ياًبصر
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 مقارنة بالفتيات المبـصرات حيـث كانـت لـصالح الفتيـات             بصرياً اتالمعوقبين الفتيات   

. المبـصرون  أما بالنسبة إلى الذكور فكانت لصالح        المسؤولية بالنسبة إلى الشعور ب    اتالمبصر

 الـشايب   أما. حيث كانت الفروق لصالح اإلناث    ) ١٩٩٤( نتائج زايد وعلي   واختلفت أيضا مع  

  . عدم وجود فروق حسب متغير الجنسعلىدلت دراسته فقد ) ٢٠٠٢(

   

 في  يدعم القول  فهذا   "العدائية"   أما بالنسبة إلى عدم وجود فروق في قوة األنا والضبط الزائد            

 ،  المبـصرون  عن   بصرياً المعوقينن  عدم وجود خصائص سيكولوجية خاصة تميز المراهقي      

فـي  وخاصة   بصرياً المعوقين ما دعمته العديد من األدبيات المتعلقة بسيكولوجية         اوبالتالي هذ 

                     كـل مـن     إليـه  أشـار جاءت نتائج هذه الدراسة متفقـة مـع مـا           حيث  قوة األنا   ب ما يتعلق 

(Adam And Ditch ,١٩٨٢)ودراسة  (Abraham ,١٩٨٣)   في عدم وجود فـروق ذات 

  .  األنا النفسية يعزى للجنسكونداللة إحصائية في ت

  

  :مناقشة السؤل الثالث  

  داللـة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       :  يتعلق بنتائج السؤل الثالث      مافي   و

(α≤٠,٠٥) ألنـا والـشعور     فـي قـوة ا     المبصرون و   بصرياً المعوقين متوسط درجات   بين

  حسب متغير المستوى التعليمي لألهل؟ "العدائية"بالمسؤولية والضبط الزائد 

بين (٠,٠٥≥α)    بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 أبناء   والمبصرون ،قلأ الذين حصلوا على شهادة ثانوية و      يهالأل أبناء ا  بصرياً المعوقيناألفراد  

، وكانـت هـذه     ل على مقياس الشعور بالمسؤولية    قأ الذين حصلوا على شهادة ثانوية و      يهالاأل

  .قلأ الذين حصلوا على شهادة ثانوية ويهال أبناء األالفروق لصالح المبصرون

 أبنـاء   بـصرياً  المعوقين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق بين األفراد          هذا وقد أظهرت    

 يهـال  أبنـاء األ   بصرياً المعوقينشهادة جامعية وأكثر ، و األفراد        الذين حصلوا على     يهالاأل

 الفروق في الشعور     فإن لنظر لهذه النتيجة  ، ومن خالل ا   قلأالذين حصلوا على شهادة ثانوية و     

 إلى وجود اإلعاقة نفسها وما تفرضه       مي لألهالي و إنما ترد     للمستوى التعلي   ال تعود  المسؤوليةب

 المعوق باإلضافة إلى اتجاهات أفراد المجتمع وما يتوقعونه من الفرد           من قيود بالدرجة األولى،   

وهذا ما تـشير إليـه      .  كما ويمكن تفسير هذا السؤال في ضوء مناقشة السؤال األول          .بصرياً

  بصرياً المعوقيناألدبيات المتعلقة بسيكولوجية 
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 , Kirk;١٩٩٢ , Porgund, And Lampert ;١٩٧٣ ,Baker ؛٢٠٠٣الحديــدي، (

٢٠٠٣;.(  

  

  

  

  

  

  :مناقشة السؤل الرابع 

  داللـة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       :  نتائج السؤل الرابع     أما بالنسبة إلى  

(α≤٠,٠٥)   في قوة األنا والشعور بالمسؤولية والـضبط        بصرياً المعوقينمتوسط درجات    بين 

   حسب متغير مكان إقامة األفراد؟ "العدائية"الزائد

  بـين  (٠,٠٥≥α) هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          بينت نتائج 

 الذين يقيمون في السكن الداخلي للمعهـد و األفـراد           بصرياً المعوقيناألفراد  متوسط درجات   

 الذين يقيمون خارج المدرسة على مقياس الشعور بالمسؤولية، وكانت هـذه             بصرياً المعوقين

  . الذين يقيمون في السكن الداخلي للمعهدبصرياً معوقينالالفروق لصالح األفراد 

 السبب إلى طبيعة الخدمات التربوية و النفسية التي يقدمها المعهد لهـؤالء             زىويمكن أن يع     

األفراد الذين يقيمون في السكن الداخلي الذي يوفر لهم الفرص الكافية للتعلم والتدريب والقيام              

ة النموذجية حيث يقدم نماذج سلوكية جيدة وفق بـرامج تربويـة            باألنشطة الترفيهية والتعليمي  

 اًمدروسة، وبما أن المعهد يخضع لمجموعة من هذه األنظمة النموذجية ، فهو يهيئ لهم فرص              

قراراتهم ، وبحكم   و طبيعية من أجل تدريبهم على االستقاللية و تحمل مسؤلية أفعالهم            اًوظروف

ن إبتدائية ف رة طويلة والتي قد تكون منذ بداية المرحلة اإل        وجود الطالب في السكن الداخلي لفت     

 الذاتية عن أفعـالهم بـسبب خـضوعهم ألنظمـة           المسؤولية قد اعتادوا تحمل     االطالب يكونو 

وتعليمات المعهد التي ال يستطيعون مخالفتها وابتعادهم عن اتجاهات المجتمع السلبية نحـوهم             

 هذا باإلضافة إلى أن طبيعة المعهد تعمل        .ن بهم ييطوشعورهم بعدم االختالف عن األفراد المح     

 من خالل األنشطة العديدة التي تفيـد        المبصرونعلى توجيه الطالب إلى الدمج داخل مجتمع        

في شكل من أشكال الدمج، وإتاحة فرص االعتماد على الذات في شؤون الحياة اليومية ألفرد               

 ال تمـارس الفعاليـات      بـصرياً  طفل معـاق     ، أما األسر السورية التي لديها     بصرياً المعوقين

واألنشطة التي تدعم دمجهم واعتمادهم على أنفسهم بسبب قلة الخبـرة والمعرفـة بحاجـات               
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ـ     بصرياً المعوقينأطفالهم    عـن ضـعف الجهـات الخاصـة         ة وأساليب التعامل معهم الناتج

   . ة عن هذا الوعيالمسؤولو

 بدورها الخبرات   دئة التي يعيش فيها الفرد تحد     ن البي أب) ٢٠٠٢( ما أشارت إليه الحديدي      وهذا

الدراسة هذه   نتائج   تعودويمكن أن     اإلعاقة البصرية،   واالتجاهات نحو األفراد ذوي    رفاعموال

 باألمن في السكن الداخلي ، حيث أشار بالند إلى أن شعور الفرد بـاألمن               المعوقينإلى شعور   

ـ     يتكون من اعتبار الفرد لذاته ومن خالل ما يست          المعـوق ن شـعور    إطيع أن يفعله وبالتالي ف

 المـسؤولية باألمن واالنتماء هو ما يجعل الفرد يسعى للمحافظة على هذا االنتماء و الشعور ب             

تجاه نفسه و الجماعة التي ينتمي إليها ، كما وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصـلت إليـه                   

 فـي أن وجـود الطفـل    (١٩٥١, Cutsforth)وكيتسفورث ) ١٩٨١ ,Lowenfed(نتائج  

 دعم لألنشطة االجتماعية بشكل كبير يـؤدي بـه          ا في مدرسة داخلية يكون فيه     بصرياً المعوق

  .إلى نمو طبيعي و ضمن شروط طبيعية

) ١٩٨٤ ,Bouman(و دراسة  ) ١٩٧٧ ,Wareen(   وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

 المعـوقين حيث أشاروا إلى عدم وجود فـروق بـين   )Berit  (٢٠٠٠ ,And Siv و دراسة 

  . حسب متغير مكان اإلقامةبصرياً

 المعـوقين      أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قوة األنا بـين األفـراد                

 الذين يقيمون خارج    اًبصري المعوقين الذين يقيمون في السكن الداخلي للمعهد واألفراد         بصرياً

فـي أن   ) ٢٠٠٥(ن هذه النتائج جاءت مختلفة مع ما أشار إليه الخطيب و الحديـدي              إالمعهد ف 

.  من إمكانية تفاعل الفرد مع بيئته وتؤثر على نموه النفـسي           ضعفمؤسسات اإلقامة الداخلية ت   

 أن   الـذي توصـل إلـى      (١٩٣٠) عاموقد جاءت هذه الدراسة مختلفة أيضا مع دراسة واي          

 األطفال الذين يقيمون في السكن الداخلي كانوا يظهرون أنماط سلوكية شـاذة وعـدم توافـق               

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع ما توصل       . ،على خالف األطفال الذين يقيمون في منازلهم      نفسي

  في أن األطفال في السكن الخارجي يكون نموهم النفسي أفضل من             ) ,Wareen ١٩٧٧(إليه  

  .ذين يقيمون في السكن الداخلياألطفال ال

وربما يعود السبب في ذلك إلى الخدمات التي يقدمها المعهد والتي تعمل علـى تطـوير ذات                 

 مقابل العزل الممارس في المنازل باإلضافة إلى ضعف معرفة و ثقافـة             بصرياً المعوقالفرد  

معهـد بتقـديم األنـشطة      ، وبالتالي فإن قيـام ال     بصرياً المعوقيناألهل في التعامل مع أبنائهم      

 قد يكون السبب في ارتفاع هذه النتيجة وعدم إحـساس األفـراد             ةوالخدمات التربوية النموذجي  

  . بالنقصبصرياً المعوقين
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  :مناقشة السؤل الخامس 

 داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         :  يتعلق بنتائج السؤل الخامس    ماوفي   

(α≤٠,٠٥) والـضبط    في قوة األنا والشعور بالمسؤولية     بصرياً المعوقين اتمتوسط درج   بين 

   ،حسب متغير العمر؟ "العدائية"الزائد

 (٠,٠٥≥α)   فقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 سـنة  ١٨ -١٥ الذين تتراوح أعمـارهم بـين        بصرياً المعوقينبين متوسط درجات األفراد     

علـى  سـنة    ٢٤-١٩ الذين تتراوح أعمارهم بـين       بصرياً المعوقينسط درجات األفراد    ومتو

 الـذين   بـصرياً  المعوقينمقياس قوة األنا، وكانت هذه الفروق لصالح متوسط درجات األفراد           

  . سنة١٨-١٥تتراوح أعمارهم بين 

ـ  بهـا    نتائج إلى طبيعة فرص التعلم والخبرات التي يمر       ال  أن تعود هذه      ويمكن ن والمراهق

األصغر سنا فهم لم يتعرضوا للخبرات والظروف اإلحباطية التي واجههـا المـراهقين فـي               

األفراد في مرحلة المراهقة المتأخرة يسعون إلى تكوين شخصيتهم التـي           فالمرحلة المتأخرة،   

  لذلك فهم يدركون إمكانياتهم ومحدودية القـدرة لـديهم         ،سوف يسيرون بها إلى طريق الرشد     

 تؤثر في اإلعاقة حيث يرى أن (١٩٨١, Alan) ويؤكد على ذلك المبصرون بأقرانهم مقارنة

) ١٩٥٥ ,Lowenfed( ويـشير  . مع تقدم العمربصرياً المعوقينمفهوم الذات لدى المراهقين 

 سنة يحاول أن يؤسس شخصيته الفريـدة ، و          ١٨ –١٥ن المراهق في هذه المرحلة من       أإلى  

عتمادية في مرحلة الطفولـة و االسـتقالل عـن          لتخلص من اال  هذه الفترة إلى ا   يسعى خالل   

 كما أن تركيزه يكون منصبا حول نفسه و راغبا بالحياة بشكل كبير واالنتماء للجماعة               ،والديه

ن تطور الثقة بـالنفس     إأما في المراهقة المتأخرة ف    . على الرغم من تعرضه إلحباطات كثيرة     

 المعـوق  حيث أن توقعـات الفـرد        ،ه أكثر ثباتا  قل في هذه المرحلة، وتصبح شخصيت     أيكون  

 ممـا    إجتماعيا المراهقحياة   لنفسه و بيئته تصبح أكثر منطقية وتتسع في هذه المرحلة            بصرياً

 ؛  ٢٠٠١الرفـاعي، (  يؤدي إلى شعوره بالقلق و اإلحباط نتيجة إلدراكه محدودية إمكانياتـه          

يحقق في مرحلة المراهقة االستقاللية     إذا كان الفرد    ) ٢٠٠٢(وتقول الحديدي   ). ٢٠٠٧الحاجي،

فان اإلعتمادية التي تفرضها اإلعاقة قد تمنع الفرد من بعض الحقوق التي يتميز بها اآلخرون               

 الذات لـدى    ن هذا يؤثر في مفهوم    إفي نهاية مرحلة المراهقة و في مرحلة الشباب و بالتالي ف          

  . وبالتالي ضعف األنابصرياً المعوقالمراهق 
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 قد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    كما و

(α≤٠,٠٥)      ١٨ -١٥ الذين تتراوح أعمارهم بين      بصرياً المعوقين بين متوسط درجات األفراد 

 علـى    سـنة  ١٨ -١٥ الذين تتراوح أعمارهم بين      المبصرون، ومتوسط درجات األفراد     سنة

   . المسؤوليةمقياس الشعور ب

   ويمكن مناقشة هذه النتيجة في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة في مناقشة السؤال األول               

  . المسؤولية في الشعور بالمبصرون و بصرياً المعوقينبما يتعلق بالفروق بين 

  من عمـر    بصرياً المعوقينالدراسة إلى وجود فروق بين المراهقين       هذه  أشارت نتائج   فقد     

على مقياس الكذب و كانت هـذه الفـروق         سنة   ٢٤-١٩ من عمر    صرونالمبوسنة   ٢٤-١٩

مرحلـة  بـه    إلى مـا تتـصف       المبصرون تحريف اإلجابة من قبل      ويعود المبصرونلصالح  

 فهذه المرحلة يسعى المراهق من خاللهـا إلـى          ،المراهقة المتأخرة من خصائص سيكولوجية    

لة الكمال، لذلك فهـو يعمـل علـى    التثبيت االنفعالي لشخصيته فهو يحاول الوصول إلى مرح  

جابته بما يتماشى مع المجتمع سعيا منه للوصول إلى التقبل االجتمـاعي والظهـور              إتحريف  

 منصبا على   بصرياً المعوق عيوبه بينما يكون اهتمام المراهق       إخفاءبالمظهر الالئق من خالل     

ا ذكره الباحث في الفرضية     فيم) ١٩٥٩(التكيف مع إعاقته وهذا يتفق مع ما أشار إليه لوينفيلد           

  .األولى

  

  :ل السادس امناقشة السؤ

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى            :    وبما يتعلق بنتائج السؤل السادس    

(α≤٠,٠٥) والـضبط   في قوة األنا والشعور بالمسؤولية       بصرياً المعوقين متوسط درجات   بين

  بة ؟ حسب متغير العمر عند اإلصا" العدائية" الزائد

     (٠,٠٥≥α)بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة                

واألفـراد    الذين أصيبوا بفقدان البصر قبل عمر الخمس سـنوات         بصرياً المعوقينبين األفراد   

 الذين أصيبوا بفقدان البصر بعد عمر الخمس سنوات على مقياس قوة األنـا،              بصرياً المعوقين

 الذين أصيبوا بفقدان البصر قبـل عمـر         بصرياً المعوقينانت هذه الفروق لصالح األفراد      وك

  ، الخمس سنوات

 أقـل أن األفراد الذين أصيبوا بفقدان البصر بعد عمر الخمس سنوات كـانوا             يتبين من ذلك     و

ارجية والضغوط الخ ) االنفعالية والنفسية   (  قدرة على التصدي والدفاع لكافة الضغوط الداخلية      

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الفرد الذي أصيب باإلعاقة بعـد عمـر               ) البيئة الخارجية ( 
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يجعـل  وأدرك قيمة الفقدان الذي حدث له مما      ،المبصرونخمس سنوات يكون قد اعتاد حياة       ال

 وبالتالي فإنها تؤدي لحـدوث خلـل        ،الفرد يتعرض لصدمة انفعالية ليس من السهل تجاوزها       

  .ي لدى الفردسيكولوج

 ولم  المبصرونفانه لم يشهد عالم       قبل عمر الخمس سنوات    بصرياً المعوقأما بالنسبة للفرد       

   كل من وهذا يتفق مع ما أشار إليه. بصرياً المعوق سوى عالم واحد وهو عالم يدرك

) Rush And Rand, لجـأ إلـى   يالفرد إلى أن ) ١٩٩٧ ؛ فرويد، ١٩٨٧عباس،  ؛ ٢٠٠٦

 ، ويأخذ أشـكاال عدوانيـة     ، منحرفا هسلوكويصبح  التي فرضت عليه    وائق والقيود   تحطيم الع 

وتتفق نتائج   ،وخاصة لدى األفراد الذين فقدوا بصرهم في وقت الحق بعد عمر الخمس سنوات            

حيـث توصـلوا إلـى أن اإلصـابة     )   ١٩٧٨,Creenough et al(هذه الدراسة مع دراسة 

 لإلصـابة   عرضة أكثر   بصرياً المعوقوات يجعل الفرد    باإلعاقة البصرية بعد عمر الخمس سن     

 الوصـول  من حيث    هانفسخر مع نتائج الدراسة     وتختلف في جزئها اآل   . ةباالضطرابات النفسي 

بعـد   بـصرياً  المعوقيناألفراد   وجود فروق في الضبط الزائد أو مشاعر العدائية لصالح           إلى

  .عمر خمس سنوات

 لصالح األفراد   المسؤوليةا إلى وجود فروق في الشعور ب          وكما أوضحت نتائج الدراسة أيض    

الذين أصيبوا باإلعاقة البصرية بعد عمر الخمس سنوات ، ويمكن تفسير ذلك فـي أن الفـرد                 

خبر ما له و     له فرص التفاعل االجتماعي وتنوع الخبرات        تواتيح المبصرونالذي اعتاد حياة    

 تـشير    لديـه،  المـسؤولية ة بارتفاع الشعور ب   ، وهذا ما قد يكون له عالق      ما عليه من مسؤلية   

 زاد تمكن األفراد فـي جميـع األنـشطة           اإلعاقة تأخر حدوث نه كلما   أإلى  ) ٢٠٠٢(الحديدي  

  . والمهام الحياتية فالبصر يزود اإلنسان بخبرات شاملة ومتكاملة

  

  :مناقشة السؤل السابع 

  داللـة  اللة إحصائية عند مـستوى    هل توجد فروق ذات د    :  يتعلق بنتائج السؤل السابع    ماأما في 

(α≤٠,٠٥)   والـضبط الزائـد     في قوة األنـا والـشعور بالمـسؤولية        بصرياً المعوقين بين  "

  ،حسب متغير الوضع الصحي؟"العدائية

     (٠,٠٥≥α)    فقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            

 الذين يعانون من أمراض مزمنـة، و متوسـط          بصرياً نالمعوقيبين متوسط درجات األفراد     

 الذين ال يعانون من أمراض مزمنة على مقياس قوة األنا، و            بصرياً المعوقيندرجات األفراد   

  . الذين ال يعانون من أمراض مزمنةبصرياً المعوقينكانت هذه الفروق لصالح األفراد 
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 و ذلـك بـسبب      ،ألنا لـديهم ضـعيفة       إن األفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة تكون ا        

 ,ن وبأنهم يختلفون عنهم   وفس السوية التي يكون عليها اآلخر     شعورهم بالعجز و بأنهم ليسوا بن     

أنه عندما يكون الفرد متعبا أو يعاني من أمراض مزمنة          ) ٢٠٠١(وهذا ما أكده شيفر وميلمان      

تـصبح الحالـة     بحيـث    ،فإن حالة المرض تؤدي إلى الشعور بالعجز وضـعف المقاومـة          

 يكون أكثر عرضـة     اًوعندما يكون اعتبار الذات لديه منخفض      السيكولوجية للطفل أقل فاعلية،   

إذ يشعر بالحزن والعزلة والعجز وضعف القدرة على التعامل مع المشاعر            لتطوير المخاوف، 

أن المراهقين )  Taina And Hillevi ٢٠٠٠,( الباحثان لوكما قا. واألفكار المثيرة للخوف

من أقل  اجتماعية  ويكون لديهم مشاكل نفسية     غير المصابين بأمراض مزمنة      بصرياً المعوقين

 مــنهــذا وقــد اشــار كــل    . أولئــك الــذين لــديهم أمــراض مزمنــة    

 إلـى أن وجـود      ;١٩٨٤,Warren;١٩٨٦,Scholl;٢٠٠٠,Demirkanp)٢٠٠٢الحديدي،(

مشكلة صحية باإلضافة إلى اإلعاقة البصرية تزيد من حدة المشكالت األخـرى االجتماعيـة              

  .بصرياً المعوقينوالتربوية والنفسية لدى األفراد 

 ن   أما بالنسبة إلى وجود فروق بين األفراد الذين ال يعانون من أمراض مزمنة من كال الفئتي               

 تفسيرها في ضوء مناقشة السؤال      نانت لصالح المبصرون يمك   في الشعور بالمسؤولية والتي ك    

  .األول

  

  :مناقشة السؤل الثامن 

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى            : ل الثامن انتائج السؤ أما بالنسبة إلى    

 والضبط   في قوة األنا والشعور بالمسؤولية     المبصرون و   بصرياً المعوقين بين   (٠,٠٥≥α)داللة

   ،حسب متغير صلة القرابة بين الوالدين؟ "دائيةالع" الزائد

     (٠,٠٥≥α)    فقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            

 بـصرياً  المعوقين أبناء الوالدين الذين بينهم صلة قرابة، واألفراد         بصرياً المعوقينبين األفراد   

وكانت هذه الفروق لصالح األفـراد      . لى مقياس قوة األنا   الذين ليس بين والديهم صلة قرابة ع      

  . أبناء الوالدين الذين بينهم صلة قرابةبصرياً المعوقين

   وربما تعود هذه الفروق بغض النظر عن اإلعاقة إلى التماسك األسري، فاألفراد الذين بينهم          

، فالعـادات والتقاليـد     قرابة يشكلون قوة تنعكس على الفرد من الناحية النفسية واالجتماعيـة            

 تشكيل القوة القبلية التي تحمي      إلىهدف  ها ت العربية التي تركز على صلة القرابة وتقوية روابط       

". شعوري أو ال شـعوري    "الفرد ضمن هذه الجماعة وتنعكس على حالته السيكولوجية بشكل          
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أن هـذه   وعلى الرغم من أن المراهق يسعى إلى تكوين شخصيته المستقلة عـن األهـل، إال                

 و على الـرغم مـن أن        .)٢٠٠٧محجوب ، (الشخصية تكون مستمدة أصال من األسرة نفسها        

 زواج األقارب نتيجة لوجود مشكالت فيزيولوجية ناتجة عن         ال تشجع على  االتجاهات الحديثة   

ذلك كما تشير أدبيات التربية الخاصة بشكل عام ،إال أن ذلك ال يعني أن تأثيرها سلبي علـى                  

  .لسيكولوجيةالناحية ا

 (٠,٠٥≥α)بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              كما  

 بـصرياً  المعوقين أبناء الوالدين الذين بينهم صلة قرابة، واألفراد         بصرياً المعوقينبين األفراد   

 الفروق لـصالح    إذ كانت هذه  " العدائية"الذين ليس بين والديهم صلة قرابة على الضبط الزائد          

  . أبناء الوالدين الذين بينهم صلة قرابةبصرياً المعوقيناألفراد 

 ال يستطيع   بين والدين بينهم صلة قرابة         وترد نتائج هذه الدراسة إلى أن الفرد الذي يربى          

التي ليس بين والديها صلة     التعبير عن عدوانه بشكل واضح كما هو الحال بالنسبة إلى األسرة            

نه يكبح مـشاعره العدوانيـة      أفالطفل قد يعبر عن غضبه تجاه زميله بشكل واضح إال            قرابة،

 تنتقل من الوالـدين     عملية ضبط العدوان  ن  إ، وبالتالي ف  ) بسبب صلة القرابة  (  أحد أقاربه تجاه  

إذا فعملية الضبط من العوامل الفطريـة       .  والوراثة بشكلها األولى إلى األبناء عن طريق التعلم      

، باإلضافة إلى وجود عامل أساسي يدعم نتيجة الدراسة هو أن الجميع يتدخل فـي               انفي اإلنس 

تربية الطفل بشكل واضح ودون اعتراض، فالطفل ال يستطيع االعتراض على هذا التـدخل ،               

وهذا ما يؤدي به إلى اللجوء إلى آليات دفاعية مثل الكبت الذي يشكل لديه مـشاعر عدائيـة                  

؛عبـد  ٢٠٠٣؛ صـموئيل،  ٢٠٠٥الداالتي،(اليد التي يتمنى عدم وجودها    ناتجة عن العادات والتق   

   ).٢٠٠٣الصمد،

  

 أبناء األهـالي    بصرياً المعوقين بين األفراد    المسؤولية   أما بالنسبة إلى الفروق في الشعور ب      

 ، أبناء األهالي الذين ال يوجد بينهم صلة قرابـة         المبصرونالذين ال يوجد بينهم صلة قرابة مع        

  . دم وجود عنصر القرابة ، فيمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مناقشة السؤال األولنظرا لع
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  : التوصيات
  
  

     في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يوصـي المؤسـسات                

ـ         بصرياً المعوقينة عن األفراد    المسؤول اعهم  بمراعاة حاجاتهم النفسية، بغيـة تحـسين أوض

والوصول بهم إلى أقصى درجات االستقاللية والصحة النفسية في مختلـف جوانـب الحيـاة،         

  :وعلى وجه التحديد يوصي الباحث بما يلي 

  

 المعـوقين إجراء المزيد من البحوث التي تتناول الجوانب السيكولوجية عند األفـراد             .١

طويرهـا مـن    بهدف معرفة نواحي القصور في هذه الجوانب والعمل علـى ت      بصرياً

 .خالل تقديم المتطلبات السيكولوجية في مرحلة مبكرة من العمر

 

 والضبط  المسؤوليةإجراء المزيد من البحوث التي تتناول موضوع قوة األنا والشعور ب           .٢

 " .العدائية"الزائد 

 

إجراء بحوث تتناول متغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة الحالية لمعرفة أثرها علـى              .٣

 ".العدائية" والضبط الزائد المسؤوليةشعور بقوة األنا وال

 

 .تبني نتائج هذه الدراسة والعمل على بناء برامج تربوية نفسية  .٤
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العمل على فتح مراكز خدمات إرشادية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عـام              .٥

 بشكل خاص في محافظات الجمهورية العربية السورية ، ويمكـن           بصرياً المعوقينو

 .ك من خالل تعميم فكرة برامج التأهيل النفسي لكل المحافظاتتفعيل ذل

  

العمل على تغيير التسمية من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية إلى تسمية األطفال ذوي              .٦

 من أثر نفسي على الفـرد وعـدم تـذكيره           ة لما يعود لهذه التسمي    ،التحديات البصرية 

 .بعجزه بشكل دائم

  
  
 

  المراجع باللغة العربية

 

وجيـه  :ترجمة.التحليل النفسي والثقافة مجموعة علم اإلنسان     ).١٩٩٨(براهام،كارولأ -

 .أسعد،منشورات وزارة الثقافة،دمشق

فاعلية برنامج لتنمية فعالية الـذات للتخفيـف   ): ٢٠٠٤(سمير السيد شحاتة    ،   إبراهيم -

 .األردن:،عمانحدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من المراهقين المكفوفين من

العدوانية وعالقتهـا بموضـوع     ) ١٩٩٤(محمد نبيل   , عبد الحميد   . عبد اهللا   , إبراهيم   -

 .٣٨صفحة ,)٣٠(العدد , مجلة علم النفس الهيئة المصرية للكتب, الضبط وتقدير الذات 

مكتبة االنجلـو   . التربية وطرق التعليم في روضة األطفال     ). ١٩٩٤(إبراهيم، عواطف    -

 .المصرية، القاهرة

 .دمشق. دار األوائل . الشعور بالمسؤولية). ٢٠٠٧(و بكر، فرح أب -

منشورات جامعة دمشق،   . التربية الخاصة لألطفال المعوقين   ). ٢٠٠٤(أبو فخر، غسان   -

 .دمشق

التنـشئة االجتماعيـة    ).٢٠٠٢(أبو رداحة،قـدري  .سالمة،عبد الحافظ .أبو معلي،سميح  -

 .ماندار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،ع.للطفل
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، ترجمة عبـد    إرشاد اآلباء ذوي األطفال غير العاديين     ). ١٩٩٦( ، جاك سي     داستيور -

 .الرياض. جامعة الملك سعود. الوهاب آل مشرف الصمد قائد األغبري وفريدة عبد

دار نشر مركـز    .ترجمة فالح الخالصي  .العدوانية في اإلنسان  ). ١٩٩٦(أنثوني ، ستور   -

 .الحرف العربية

: ترجمة. ١ ط، معجم علم النفس المعاصر   ).١٩٩٦( ياروشوفسكي،م،ج.،فبتروفسكي،أ -

 .دار العالم الجديد، القاهرة . حمدي عبد الجواد و عبد السالم رضوان

 . جدة، تهامة،١ط. الرعاية التربوية للمكفوفين) . ١٩٨٢(بركات احمد ،لطفي  -

رسالة ماجـستير   . الخبرات العدوانية بعض الشروط المحددة    ).١٩٩٤(بركات ،مطاع    -

 .غير منشورة، جامعة ميتسيكفيتش معهد علم النفس

دور التعليم الثانوي العام وذوي المصرفات فـي تنميـة          ) ١٩٩٩(بطرس، فهمية لبيب   -

 .مصر.، كلية التربية ،جامعة المينياالمسؤولية االجتماعية

ل للطباعـة   مدني قصري، دار الجلي   : ترجمة   . ما قاله يونغ حقا   ). ١٩٩٤(،أ ، أ     بنيت -

 . سورية: والنشر، دمشق

المجلـد الثـاني،   . اإلثراء الثقافي لألطفـال   ). ١٩٩٩(رمضان، كافيه . البيبالوي، فيوال  -

 .مطبعة حكومة الكويت، الكويت

دار العلـم    . دراسات في علم الـنفس والجريمـة      ) . ١٩٨٩(مصطفى أحمد   , تركي   -

 .الكويت

معجـم علـم الـنفس والطـب        ).١٩٩١.(ينكفافي،عالء الـد  . بر عبد الحميد  جابر،جا -

 .دار النهضة العربية ،القاهرة.١ج.النفسي

المقاييس الجديدة في اختبارات الشخصية المتعـددة       ).١٩٨٦(الحاج ، فايز محمد علي     -

 . المكتب اإلسالمي، بيروت١ط،.األوجه التعليمات واألسئلة
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لنفسي للبيئة الـسعودية    بطارية اختبارات اإلرشاد ا   ). ١٩٨٦(الحاج ، فايز محمد علي     -

 . المكتب اإلسالمي، بيروت١ط،.دليل البطارية

 .، دار المكتبي، دمشقدنيا المراهقة).٢٠٠٧(الحاجي، محمد عمر  -

لمسؤولية الشخصية االجتماعية لدى عينة من الشباب       ا). ١٩٩٥(الحارثي،زايد بن عجير   -

 ،جامعة قطر الـسنة     ةبويمجلة مركز البحوث التر   .  ببعض المتغيرات  االسعودي وعالقته 

 ).٩١ص(الرابعة، العدد السابع 

علم النفس  ).١٩٩٩(سميرة محمد ,شند.عبد الرحمن ,سيد سليمان   .نبيل عبد الفتاح  , حافظ -

 القاهرة, مكتبة زهراء الشرق١,ط .االجتماعي

 ، دار   التحليل النفسي للرجولة واألنوثة من فرويد إلى الكان       ) ٢٠٠٤(حب اهللا، عدنان     -

 .ابي ، بيروتالفار

ـ        لدمج األطفا ).١٩٩٤(الحديدي، منى  -  نظـر   ة المكفوفين في المـدارس العاديـة وجه

ــين ــة .المعلم ــسانية واالجتماعي ــوم اإلن ــسلة العل ــرسل ــد العاش ــة . ،المجل جامع

 ٥٩٨ص . األردن:اليرموك،عمان

 ، مؤسـسة    االضطرابات النفسية عند األطفـال والمـراهقين      ) ٢٠٠٠(الحلبي ، موفق     -

   . ، بيروتالرسالة

 دار الفكــر ، ٢ط،. مقدمــة فــي اإلعاقــة البــصرية).٢٠٠٢(الحديــدي ، منــى   -

  .األردن:عمان

مجلة مركـز البحـوث     . قيم المكفوفين في مرحلة المراهقة     ).٢٠٠٣( الحديدي ، منى     -

 .قطر. ٢٤، العدد التربوية

ـ مجلة األخبار السورية،    .إلعاقة البصرية ا) ٢٠٠٦(حيدر،رجاء - قتـصادي،   اال زالمرك

 .دمشق
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، دار الفكـر     نظرية وتطبيقيـة   تعلم النفس االجتماعي دراسا   ). ١٩٩٤(حيدر، فؤاد    -

 .العربي، بيروت

 .دار األولى ، دمشق. مدخل إلى فهم العدائية ).٢٠٠٢(يحسن ، حسن مرض -

 .منشورات جامعة دمشق، دمشق .تاريخ التربية) ١٩٩٨(الجندي، نزيه. حالق، محمد -

منشورات جامعة القدس .اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر). ١٩٩٨(حمدي، نزيه -

 .األردن:المفتوحة، عمان

دار  . تعديل سلوك األطفال المعوقين دليل اآلباء والمعلمين. )٢٠٠١(الخطيب، جمال -

  .حنين، عمان

 ٢ ط، .التربية الخاصة في الطفولة المبكرة    ). ٢٠٠٤(الخطيب، جمال، والحديدي، منى      -

 .األردن: كر، عماندار الف

:  دار حنـين، عمـان     المدخل إلى التربية    ). ٢٠٠٥(الخطيب، جمال، والحديدي، منى      -

 .األردن

. اإلرشاد  النفسي و التربوي مسؤوليات وواجبات). ٢٠٠٢(الخواجا ،عبد الفتاح  -

 .دار المعارف ، القاهرة). ١ط(

 ٢ط،.وجيه أسعد   : ترجمة. ث االنتصارات المذهلة لعلم النفس الحدي     .)١٩٩٨(داكو،بير -

 .منشورات وزارة الثقافة ،دمشق

 ٦ط،.وجيه أسعد   : ترجمة.  االنتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث     )٢٠٠١(داكو،بير -

 .منشورات وزارة الثقافة ،دمشق

 .دمشق.،دار األوائل  دأحكام الشريعة والعادات والتقالي )٢٠٠٥(داالتي ، جميلة -

ــاثرين - ــة ).١٩٩٥( دورين،ك ــادة الجماع ــيم وقي ــة.تنظ ــت :ترجم ــد طلع محم

 .،القاهرة١عيسى،ط،
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فـوزي  : ترجمـة . التربية االجتماعية في رياض االطفـال ). ١٩٩٢(راندا، ميريالكيا   -

 .دار الفكر العربي القاهرة . محمد عبد الحميد، عبد الفتاح حسن

ــاروق - ــان ، ف ــاديين ) ٢٠٠١(الروس ــر الع ــال غي ــيكولوجية األطف  دار ٥ط،.س

  .األردن:لفكر،عمانا

 ٦ط،  . الصحة النفسية دراسة فـي سـيكولوجية التكيـف        ). ١٩٨٦(الرفاعي ، نعيم     -

 .منشورات جامعة دمشق

 ١٣ط ، . الصحة النفسية دراسة في سـيكولوجية التكيـف      ). ٢٠٠١(الرفاعي ، نعيم     -

  .منشورات جامعة دمشق

 . ، عمانردنيةالجامعة األ.نظريات اإلرشاد النفسي). ١٩٩٧(الزيود، نادر -

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق،       . العدوان واللعب ) ١٩٩٩(السقا، صباح    -

 .دمشق

 .الرياض.دار الصفحات الذهبية. بصرياً المعوقين).١٩٨٨(سيسالم،كمال السيد -

 الـدار   ١ط،. خصائـصهم ومنـاهجهم    بـصرياً  المعوقين).١٩٩٧(سيسالم،كمال السيد  -

 .لقاهرةالمصرية اللبنانية،ا

 .منشورات جامعة دمشق ،دمشق.علم الشذوذ النفسي).١٩٩٣(سعد ، علي  -

رسالة ماجستير   . المسؤولية الجتماعية وعالقتها بتنظيم الوقت    ).٢٠٠٣(الشايب،ممتاز -

 . جامعة دمشق ، دمشق

. مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المـساعدة     )٢٠٠١(ملمان،هوارد.شيفر،شارلز -

 .األردن:عمان.منشورات الجامعة األردنية٢ط،.مدي و نسيمه داوودترجمة نزيه ح

في سيكولوجية العوق الجسدي واإلرشاد النفسي لكفيف       ).٢٠٠٦(الصادق ،سالم نوري   -

 .جامعة ديالي،العراق.البصر
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 .جامعة بغداد ،بغداد.اإلنسان من هو).١٩٨٧(صالح، قاسم حسين  -

سلسلة أدم و حـواء، دار الرفيـق ،         . ثىمراهقة األن ) ٢٠٠٦(صالح ، ضرغام محمد      -

 .بيروت

  .، دار األوائل ،دمشقأفكار في العادات والتقاليد) ٢٠٠٣(صموئيل ،حبيب -

 .،القاهرة ١ط،. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي). ١٩٩٣( فرح عبد القادر، طه-

  .يروتب: دار العلم للماليين،لبنان١٠ط،.علم النفس التربوي). ١٩٨٥(عاقل ، فاخر -

دار المـسيرة ،    . ٢ط،. في ضوء التحليل النفسي    ة الشخصي ).١٩٨٧(عباس ، فيصل     -

 القاهرة 

  .جدة.دار الشروق. التوجيه واإلرشاد النفسي. )١٩٨٩(،محمد الهاشمي دعبد الحمي -

 .دار قباء، القاهرة. نظريات الشخصية). ١٩٩٨(عبد الرحمن ، محمد السيد  -

سيكولوجية الطفل غيـر العـادي      )١٩٨٥(شيخ،يوسف،محمودال.عبد السالم،عبد الغفار   -

 .دمشق.المطبعة الجديدة ، جامعة دمشق.والتربية الخاصة

 .دار األوائل ،دمشق  . عادات وتقاليد عربية). ٢٠٠٣(عبد الصمد ، محمد كامل  -

التنـوين   دار.  االجتمـاعي  ف مفهوم الذات والتكي   المعوقين)٢٠٠٢( ارأذعبد اللطيف،    -

 . والنشر،دمشقللطباعة

، لطفل ما قبل المدرسة   . المسؤولية االجتماعية ). ٢٠٠٢(عبد المقصود، حسنية غنيمي    -

 .دار الفكر العربي .١ط،

مجلـة  ,دور كلية التربية في تأهيل الوفـاء الـوطني        ). ١٩٩٣(عبد النواب، عبد االله      -

 . ، عالم الكتاب، القاهرة٥٦، المجلد الثاني، العدددراسات تربوية

 .مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة.المسؤولية االجتماعية). ٢٠٠٤(ثمان، سيد أحمدع -
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أثر برنامج تدريبي على تحسين فاعلية الرؤيـة        ). ٢٠٠٥(عليوات ،شادن خليل حسن      -

 رسالة ماجستير   الوظيفية والتحصيل األكاديمي والمهارات االجتماعية عند ضعاف البصر       

 .األردن: عمان .ليا الجامعة األردنيةكلية الدراسات الع. غير منشورة

 .جامعة دمشق، دمشق.اختبار مينسوتا للشخصية المتعدد األوجه). ١٩٨٩(عنبر، أحمد -

مفهوم الذات والتكيف لدى الكفيف دراسة مقارنـة        ). ١٩٨٣(الغزير ، ناصر الصديق      -

يرية العربية  الجماه: المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس     . ١ط،.المبصرونب

 . الليبية الشعبية االشتراكية

 وحركيـا وسـمعيا     بـصرياً  المعوقينالتوافق االنفعالي لدى    ). ٢٠٠٦(الفرح، يعقوب  -

 .، الرياض٩الجلة العربية للتربية الخاصة، العدد.وعالقته بالجنس والعمر

خائيـل  صالح مخيمر وعبده مي   : ترجمة.األنا و ميكانزمات الدفاع   ). ١٩٨٧(فرويد، أنا    -

  .رزق،مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة 

  الدولـة  –الجماعـة   -سيكولوجية العدوان لـدى الفـرد     ). ١٩٨٦(فرويد ،سيغموند    -

 .األردن: عبد الكريم ناصيف، دار منارت ، عمان:ترجمة

نيفـين  :  ،ترجمـة    خمس محاضرات في التحليل النفـسي     ). ١٩٩٧(فرويد ،سيغموند    -

 .االنجلو المصرية ، القاهرةمكتبة . ٢ط،. مصطفى زيوت

تربية الشعور بالمـسئولية عنـد األطفـال سلـسلة           ). ١٩٦٣( فوستر ، كونستانس     -

 ، مكتبـة النهـضة العربيـة      ٢ط،. خليل كامل إبراهيم  : ترجمة  . الدراسات السيكولوجية 

 . ،القاهرة

  .٣عمر كحيالن،ط،:ترجمة. مبادئ الطب الشرعي و النفسي). ٢٠٠٠(فولك -

المدخل إلى التربيـة    ).١٩٩٥(الصمادي،جميل.السرطاوي،عبد العزيز .يوتي،يوسفالقر -

 .اإلمارات العربية المتحدة:  دار القلم، دبي.الخاصة
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عـادل  :ترجمـة   . االضطرابات السلوكية لألطفال والمراهقين   ). ٢٠٠٣( كازدين ،أالن    -

 . ، دار الرشاد ،القاهرة٢عبد اهللا محمد ،ط 

أحمـد  : ترجمـة . المسؤوليةكيف تعلمون أطفالكم تحمل     ) ٢٠٠٢(أيز. ريتشارد. ليندا -

 .رمو، دار عالء الدين ، دمشق

) خـارجي   /داخلي( تأثير مصدر الضبط    ). ١٩٩٤(محمد علي، جمال    .محمد زايد،نبيل  -

 .المملكة العربية السعودية:الرياض.والجنس على االتجاه نحو المسؤولية االجتماعية

 . سورية: دار القلم العربي، حلب.لسفة التحليل النفسيف) ٢٠٠٣(محمد ، عنداني  -

 بيت الحكمة القرطـاج وزارة      ١,ط. السلوك العدواني ).٢٠٠١(عبد الوهاب   , محجوب   -

  .تونس ,الثقافة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون 

مطبعة فكتورية  . ٥ط،. المتعدد األوجه  اختبار الشخصية ). ١٩٩٧(مليكه ، لويس كامل      -

 .كارلس ،القاهرة

دار  ,القلق وعالقته بالشخصية في مرحلـة المراهقـة       ).١٩٧٩(كمال إبراهيم   ,مرسي   -

 . القاهرة , النهضة العربية 

دار ,ة  القلق وعالقته بالشخصية في مرحلة المراهـق      ).١٩٨٦(كمال إبراهيم   ,مرسي   -

 القاهرة, النهضة العربية 

، مؤسسة مختـار    الفروق بين الجنسين  سيكولوجية  ).١٩٩٠(موسى، رشا عبد العزيز    -

 .للنشر والتوزيع ،القاهرة

دار النهضة  . المعوقبحوث في سيكولوجية    ). ١٩٩٤(موسى ،رشاد علي عبد العزيز       -

 .القاهرة. العربية
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أنماط الشخصية ذات الضبط المفرط والـضبط المـنخفض         ). ١٩٨٢(أدوين,ميجارجي   -

: عمـان , دار منـارت    , بد الكريم ناصـيف   ع: ترجمة   .فيما يتعلق بالعدوان المتطرف   

 .األردن

 .األردن: عمان, دار منارت  . سيكولوجية العدوان) . ١٩٨٦(عبد الكريم , ناصيف  -

 المؤسـسة الجامعيـة   ١ط،.في سيكولوجية العدوان دراسة نظرية).١٩٩٤.(نمر ،أسعد  -

 .للدراسة والنشر والتوزيع ،بيروت

االضطرابات النفسية عند الطفل والمراهـق       ). ٢٠٠٠( الحلبي، صقر   . هاشم، موفق  -

 .مؤسسة الرسالة ، الرياض. ،٢ط. أسبابها أعراضها الوقاية منها معالجتها

المشكالت السلوكية للطلبة المكفوفين في مراكز      ).١٩٩٦( شحرور،ملك  .،خولة وريكات -

، ٢٣لمجلـد   ، ا مجلة العلوم التربويـة   .التربية الخاصة وعالقتها بمتغيرات الجنس والعمر     

 .١العدد

،  ٤٧العـدد   ، مجلـة الراِبطَـة  .الشباب والشعور بالمـسؤولية ).٢٠٠٦ ( فتحي ،يكن -

 .٤-١ص.لبنان
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   المدارس والمعاهد التابعة إلى وزارة التربية و التي سحب عينة المبصرون منها.١الملحق 

  

 اناث/ ذكور  المنطقة اسم المدرسة

 للبنات الميدان .انوية بهجت البيطارث

   

 للبنين الميدان .ثانوية عمر أبو ريشة للبنين

   

 للبنين مزه فيالت .ثانوية احمد اسكندر

   

 للبنات مزه أوتستراد .ثانوية عمر بن عبد العزيز

   

 للبنين فردوس .ثانوية جودة الهاشمي

   

 للبنات نالمهاجري .ثانوية عادلة بيهم الجزائري

   

 للبنات اليرموك ).اليرموك ( ثانوية الفالوجة 

   

 للبنين اليرموك .ثانوية اليرموك

   

 )مختلط( اليرموك معهد الخيام

   

 ).مختلط ( المزه معهد أبن سينا

   

 )مختلط (  الميدان .معهد أبو النور
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  :العمــر الحالي 
  
  
  
  
  ذكر                               أنثى :                              جنـس  ال
    
  

         
               

  شهادة ثانوية واقل                شهادة جامعية وأكثر :   المستوى التعليمي لألهل 
  
  
  
  

  أعاني من مرض مزمن         ال أعاني من مرض مزمن:      الوضع الصحي 
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  يوجد                          ال يوجد:               صلة القرابة بين الوالدين 

  
  
  

  :المرحلة الدراسية 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال نعمالعبارةالرقم الجديد

    شهيتي للطعام جيدة  ١
    أستيقظ صباحا نشيطا ومرتاحا في معظم األيام  ٢
    يمكن التحدث عنها خر بأشياء قبيحة ال أفكر من حين آل ٣
تنتابني أحيانا حاالت من الضحك و البكاء ال أستطيع مقاومتها أو السيطرة             ٤

  عليها
  

   حد اشعر بأن من الواجب أن أرد اإلساءة باإلساءة عندما يسيء إلي أ ٥
   )الشتم(اشعر أحيانا برغبة في السب  ٦
    أجد  صعوبة في أن أركز ذهني في نشاط أو مهمة ٧
    مررت بخبرات في منتهى العجب و الغرابة    ٨
    تنتابني الحكة في معظم األوقات  ٩
    قليال ما أشعر بالقلق على صحتي  ١٠
    نومي مضطرب وقلق  ١١
   ال أقول الصدق دائما  ١٢
     يضايقني أن اسمع أشياء غريبة جداسعندما أكون مع النا ١٣
     أصدقائي  صحتي الجسمية جيدة كصحة معظم ١٤
عندما كنت صغيرا فصلت عن المدرسة مـرة أو أكثـر بـسبب تمـردي                ١٥

  وعصياني 
  

    اعتقد أن كل  ما يحدث حولنا يحدث وفقا لما ذكرته األديان السماوية  ١٦
    ال اسمع يوميا النشرات اإلخبارية الصباحية  ١٧
    لم اعش الحياة الصحيحة التي كان يجب أن أعيشها ١٨
  كثيرا ما اشعر في بعض أجزاء جسمي بما يشبه االحتراق أو القشعريرة أو              ١٩



 ١٤٤ 
 

  

  التنميل أو التخدير 
    ينتابني الغضب أحيانا  ٢٠
    أحب الشعر  ٢١
    أحب نوع العمل الذي يقوم به الحارس الليلي  ٢٢
    من السهل أن اهزم في المناقشة ٢٣
ي سأصل إلى شيء ما في مثل هذه        من السهل علي أن أتنازل عن األمل بأن        ٢٤

  األيام
  

    أؤجل للغد في بعض األحيان ما يجب أن اعمله اليوم  ٢٥
    ال يضايقني أن أكون موضوعاً للمزاح ٢٦
    اعمل أشياء كثيرة اندم عليها فيما بعد  ٢٧
    كل أسبوع تقريبا )  الكنيسة , الجامع (أذهب إلى أماكن العبادة  ٢٨
الت لم استطع أن أقرر شيئا بشأنها لكثرة ما كـان لهـا مـن              واجهت مشك  ٢٩

  حلول 
  

    أقسى معاركي هي معركتي مع نفسي  ٣٠
    يضايقني أحيانا أن تسوء صحتي  ٣١

 األوامر إلى درجة اشـعر معهـا        ربعض الناس يصل حبهم للسيطرة وإصدا      ٣٢
  برغبة في مخالفتهم حتى ولو كانوا على حق 

  

     بعمل فيه خطر لمجرد اإلثارة التي تترتب على ذلك لم أقم أبدا ٣٣
) أو الثقافيـة    , الشعرية أو األدبية    ( يزداد استمتاعي بالمسابقات أو المباريات     ٣٤     

  عندما أراهن عليها 
  

    كنت أحول إلى المدير أحيانا بسبب  تغيبي عن المدرسة  ٣٥
    ا اهتم بمراعاتها خارج المنزل ال أهتم بمراعاة آداب المائدة في منزلي كم ٣٦
 ال أستطيع في أغلب األحيان أن أفهم لماذا كنت غاضباً  على الحياة و كارها               ٣٧

   لها
  

    أحب رائحة الزهور و تربية النباتات المنزلية  ٣٨
إذا دعيت إلى الغداء من الممكن أن أبدا بالطعم قبل أن يجلس الجميع علـى                ٣٩

  المائدة
  

    ن أقوم بطبخ الطعام أحب أ ٤٠
     عادات الناس حولي وتقاليدهم – إلى حد كبير –تتحكم في سلوكي  ٤١
    أفضل الربح على الخسارة في اللعب  ٤٢
    كانت صحتي جيدة خالل السنوات القليلة الماضية على وجه العموم  ٤٣

    أشعر أنني كثيرا ما عوقبت دون سبب ٤٤
    س المهمين الن ذلك يشعرني بأنني مهمأحب أن أتعرف على النا ٤٥
    أحب المدرسة  ٤٦
    لم يحدث لي أبدا أن أغمي علي  ٤٧
    قليال ما حدث أن أصبت بدوخة  ٤٨
    حين أشعر بالملل أو السأم أحب القيام بما يثير البهجة   ٤٩
    إني ضد إعطاء النقود للشحاذين ٥٠
    تزان و المهارة  لم يحدث أن أصبحت يداي ضعيفتي اال ٥١
    اشعر في معظم األوقات بضعف عام   ٥٢
    لم يحدث أن وجدت صعوبة في حفظ توازني في المشي  ٥٣
    ليس كل من أتعرف عليه أحبه  ٥٤
    أحب أن أغازل الجنس اآلخر  ٥٥
    اعتقد أن ذنوبي ال يمكن أن تغتفر  ٥٦
    ر غالبا ما أجد نفسي قلقا على أمر من األمو ٥٧
     شديدا اًأحب الصيد حب ٥٨
    كثيرا ما اعترض والداي على نوع األشخاص الذين أرافقهم  ٥٩
    قليال من حين آلخر ) أدردش(أحب أن  ٦٠
    أود االنتماء إلى أندية وهيئات عديدة  ٦١
    أحب التحدث في األمور الجنسية  ٦٢
    الطبيعية اغضب بسهولة ولكن سرعان ما أعود إلى حالتي  ٦٣
    كثيرا ما استغرق أو أسرح  في التفكير  ٦٤
    احلم عادة بأشياء أفضل أن احتفظ بها لنفسي  ٦٥
    يسئ اآلخرون عادة فهم طريقتي في التصرف  ٦٦
    تصيبني حاالت يتوقف فيها نشاطي وال اشعر فيها بما يدور حولي ٦٧
    بون أفعاال أعتبرها خطأ أستطيع أن أكون لطيفا مع الناس الذين يرتك ٦٨
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أحيانا قد يحدث أن أعطي صوتي في االنتخابات ألشخاص ال أعرف عـنهم              ٦٩

  .إال القليل 
  

    كنت متأخرا في دراستي  ٧٠
عندما أغادر المنزل ال ينتابني الضيق أو الشك في أن أكـون قـد  تركـت                  ٧١

  النوافذ مفتوحة أو الباب غير مغلق 
  

    . من النكت التي قد تخرج عن حدود اللباقة أضحك أحيانا ٧٢
    حين أعمل أشعر أنني أعمل تحت ضغط وتوتر شديد  ٧٣
    لم يحدث أبدا أن اصطدمت بالقانون  ٧٤
كنت أجد وأنا في المدرسة أن من الصعب علي أن أتحدث أمام جميع الطالب               ٧٥

  في الصف
  

    خرين معظم الناس يكره في داخل نفسه أن يساعد اآل ٧٦
    أنني تقريبا ال أرى أحالما مطلقا  ٧٧
    ال شك في أن نصيبي من األشياء المسببة للقلق في هذه الحياة كان كبيرا  ٧٨

    يصبح سمعي أحيانا حساسا لدرجة تضايقني  ٧٩     
    غالبا ما أصمت بوجود شخص ال أرغب بوجوده ألتحاشى التكلم معه  ٨٠
     غير عادية عندي أفكار غريبة ٨١
     الذين أحبهم صأجد متعة أحيانا في إيذاء األشخا ٨٢
     أحيانا فكرة تافهة وتظل تضايقني عدة أيام يتسيطر عل ٨٣
    أخاف من النار  ٨٤
     عادة نرجال الشرطة مستقيمو ٨٥
    ال أحب النساء المدخنات  ٨٦
    ه أحاول أن أصححه عندما يقول شخص كالما تافها  أو خطا عن شئ اعرف ٨٧
    اشعر بأنني ال أستطيع أن اخبر أي شخص اعرفه عن كل ما في نفسي  ٨٨
غالبا ما بدت لي خططي مملوءة بالصعاب لدرجة اضطررت إلـى التخلـي              ٨٩

  عنها     
  

     يسرني حقا أن أتغلب على محتال في نفس طريقته في االحتيال ٩٠
    ف علي في حالة المرض أو اإلصابة ال أخاف من زيارة الطبيب للكش ٩١
    كثيرا ما هربت من المدرسة عندما كنت طفال  ٩٢
     عاديةرمررت في حاالت دينية غي ٩٣
    .واحد أو أكثر من أفراد أسرتي عصبي جدا وسيئ في معاملته لي  ٩٤
    أحلم كثيراً  ٩٥
    يجذبني أفراد الجنس اآلخر  ٩٦
    عاب الرياضية أحب أن اشترك في األل ٩٧
يطلب الناس عادة أن تحترم حقوقهم بدرجة تفوق استعدادهم الحترام حقـوق             ٩٨

  اآلخرين 
  

    ال مانع أن يحتال اإلنسان على القانون بشرط أال يخالفه فعال  ٩٩
    االنتظار يقلقني  ١٠٠
     بالحيوية ينيبدوا أن همومي تزول عندما أكون مع أصدقاء ممتلئ ١٠١
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    عن عمل بدأت بتنفيذه – ولو لفترة قصيرة –أجد من الصعب علي أن أتخلى  ١٠٢
    غالبا ما أندم على أنني كثير الغاضب و التذمر  ١٠٣
نهم لم يسبقوني فـي     ألارون من أفكاري الجيدة فقط      كثيرا ما وجدت الناس يغ     ١٠٤

  الوصول إليها 
  

    ار كانت درجات سلوكي بالمدرسة سيئة باستمر ١٠٥
    عندما أقع في مأزق أقول الصدق بالقدر الذي ال يضرني  ١٠٦
    الخ فغالبا ما أتحدث إلى الغرباء ...... عندما أكون في السرفيس أو الباص   ١٠٧
    أصلي مرات عديدة في األسبوع ١٠٨
اشعر بالعطف نحو األشخاص الذين يغلب عليهم التفكير كثيرا في أحـزانهم             ١٠٩

   ومتاعبهم
  

    أخاف أن أجد نفسي في مكان صغير مغلق  ١١٠
    أقوم عادة بتدبير أموري بنفسي دون االلتجاء إلى أحد  ١١١
     أو تثير اشمئزازي يالقذارة تخيفن ١١٢
    ) الخ... سمثل الطعام الكافي و الملب( تتوفر في منزلنا الضروريات المعتادة  ١١٣
 جماعة من الناس ويطلب إلي أن ابدأ مناقشة         ال أشعر بحرج عندما أكون مع      ١١٤

  أو أن أبدي رأيي في شيء أعرفه معرفة جيدة 
  

    تضطرب أعصابي عند سماع أصوات حيوانات معينة  ١١٥
    أحب أن البس مالبس غالية  ١١٦
في حاالت كثيرة كنت أخر من يتوقف عن االستمرار في محاولة القيام بعمل              ١١٧

  ما 
  

     جلدي حساس جدا للمس يبدو أن ١١٨
    اشعر بالتعب في معظم الوقت  ١١٩
    أتجنب التحدث في األمور الجنسية تماما ما دام باستطاعتي ذلك ١٢٠
    أتراجع إذا واجهتني صعوبة أو أزمة  ١٢١
    أحب سماع  أو قراءة  موضوعات العلوم  ١٢٢
    )مكشوف ( دود أخاف عندما أجد نفسي وحيدا في مكان متسع غير مح ١٢٣
    اشعر أحيانا بأنني على وشك االنهيار ١٢٤
    أعتقد أن عددا كبيرا من الناس يسلك سلوكا جنسيا سيئا  ١٢٥
    في منتصف الليل ) ارتعبت(غالبا ما انزعجت  ١٢٦
    أحب األلعاب الرياضية   ١٢٧
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  ورقة اإلجابة

 

  
  
  
  

 ال نعم الرقم ال نعمالرقم النعمالرقم  ال نعمالرقم 
١١٨   ٧٩  ٤٠    .١   
١١٩   ٨٠  ٤١    .٢   
١٢٠   ٨١  ٤٢    .٣   
١٢١   ٨٢  ٤٣    .٤   
١٢٢   ٨٣  ٤٤    .٥   
١٢٣   ٨٤  ٤٥    .٦   
١٢٤   ٨٥  ٤٦    .٧   
١٢٥   ٨٦  ٤٧    .٨   
١٢٦   ٨٧  ٤٨    .٩   
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١٠٣  ٦٤    .٢٥      
١٠٤  ٦٥    .٢٦      
١٠٥  ٦٦    .٢٧      
١٠٦  ٦٧    .٢٨      
١٠٧  ٦٨    .٢٩      
١٠٨  ٦٩    .٣٠      
١٠٩  ٧٠    .٣١      
١١٠  ٧١    .٣٢      
١١١  ٧٢    .٣٣      
١١٢  ٧٣    .٣٤      
١١٣  ٧٤    .٣٥      
١١٤  ٧٥    .٣٦      
١١٥  ٧٦    .٣٧      
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ABSTRACT 
 
 
 The purpose of this study was to examine Ego Strong, 
Responsibility and Over Control ‘Hostility’ for those adolescents who 
have a Visual Impairment and the sighted ones. 
 The sample included (١٦٣) adolescent students, males and females, 
between ٢٤ – ١٥ years old from the tow kinds. 
 
In order to reach the aim of this study, the researcher has chosen the 
following skills: 

- The skill of Ego Strong, which contains ٦٨ items. 
- The Skill of Responsibility which contains ٣١ items. 
- The Skill of Over Control ‘Hostility’ witch contains ٢٩ items. 

 
 These Skills was taken from the Test of the Minnesota Multiphase 
Personality Inventory as tools to judge Ego Strong, Responsibility and 
Over Control ‘Hostility’ for those adolescents who have a Visual 
Impairment and the sighted ones, and to study the changes between them. 
And the study took three months.  
To analyze these results the researcher used the T-Test and he used one 
way ANOVA to study the differences. 



 ١٤٩ 
 

 The results of the study showed statistical significant differences 
between those adolescents who have a Visual Impairment and the sighted 
ones. There was an advantage to the sighted adolescents on behalf of the 
Skill of Responsibility, according to the differences between the tow 
genders; the advantage was to male adolescents who have a Visual 
Impairment on behalf of the Skill of Responsibility. In addition to that, by 
the Skill of Responsibility, there were differences between adolescents 
who have a Visual Impairment who lived in inside habitations and those 
who lived in outside habitations; and these differences were in advantage 
of those who lived inside habitations. The Skill of Ego Strong showed 
advantage in the differences to the younger adolescents who have a 
Visual Impairment (١٩-١٥) year old. Besides that, by the Skill of 
Responsibility, there were differences between the adolescents who have 
a Visual Impairment and the sighted ones during ١٩ - ١٥ years old and 
these differences were in advantage to the sighted ones. But according to 
the variable of the age when the impairment happened there were 
differences by the Skill of Ego strong and these differences were in 
advantage to those who had their Impairment before ٥ years old, but by 
the Skill of Responsibility the advantage was to those who had their 
Impairment after ٥ years old. Moreover, by the Skill of Ego strong, the 
differences were clear between the adolescents who had diseases and the 
others who didn’t have any diseases, the advantage were to the well 
health ones. Finally, by the Skill of Ego Strong the researcher found 
differences if the parents are relatives or not and the advantage were to 
those whose parents are relatives. 
 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


