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  .البحث
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  قائمة الجداول

  
  

  
  
  
  

رقم 
 الجدول

  
  عنوان الجدول

  
  الصفحة

١  
 اإلعاقةالجنس  و درجة  متغير توزع الطلبة المعاقين بصريا حسب

  اإلقامةو
٢٩  

٢  
 اإلعاقة الجنس  و درجة  متغيرلبة المعاقين بصريا حسبتوزع الط

  اإلقامةو
٣٠  

٣  
 اإلعاقة الجنس  و درجة  متغيرتطالعية  حسبسعينة االالتوزع 

  اإلقامةو
٣٤  

٤  
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم االنحرافمتوسط الدرجات و

         لعينة الطلبة المبصرين) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية 
  األربعس الفرعية يو الطلبةالمعاقين بصريا على المقاي

٣٨  

   أ– ٤
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم االنحرافمتوسط الدرجات و

لعينة  الذكورالمبصرين و الذكور ) p(المحسوبة وقيم االحتمالية 
  األربعس الفرعية يالمعاقين بصريا على المقاي

٣٩  

  ب- ٤
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم رافاالنحمتوسط الدرجات و

 اإلناثو المبصرات اإلناثلعينة ) p(المحسوبة وقيم االحتمالية 
  األربعس الفرعية يالمعاقات بصريا على المقاي

٤١  

٥  
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم االنحرافمتوسط الدرجات و

خارجية  الاإلقامةلعينة الطلبة في ) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية 
   الداخليةاإلقامةوعينة الطلبة في 

٤٢  

٦  
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم االنحرافمتوسط الدرجات و

للعينة الطلبة ضعاف البصر وعينة ) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية 
  الطلبة المكفوفين

٤٤  

٧  
) ت( المعياري ودرجات الحرية وقيم االنحرافمتوسط الدرجات و

وعينة لعينة الذكور المعاقين بصريا ) p( االحتمالية المحسوبة وقيمة
   المعاقات بصريااإلناث

٤٥  
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  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

١  
   فقرات إختبار أيزنك

  
٦٢  

٢  
  األربعة س الفرعيةيى المقاي المقياس علفقراتتوزع 

  
٦٦  



ط  

 الداخلية اإلقامةالخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين بصريا في مراكز 

  دراسة مقارنة: المراهقين المبصرين النهارية وو

  

  
  إعداد 

  قتيبة محمد محمد 

  
  

  إشراف 

  الدكتورة ميادة الناطور  

  

  
  ملخص
  

  
المراهقين المبصرين    هدفت الدراسة الحالية إلى المقارنة بين المراهقين المعاقين بصريا  و

، وقد ) و درجة الرؤيةاإلقامةالجنس و(في بعض الخصائص الشخصية، وعالقتها بمتغيرات 

من ) ٨٠( ومنهم من الذكور،) ٧٢(،) ١٥٢(بلغ عدد أفراد الدراسة من المراهقين المبصرين

م من منه) ٤٢(، )٨٧( ، بينما بلغ عدد أفراد الدراسة من المراهقين المعاقين بصريا اإلناث

           ،استخدم مقياس أيزنك للشخصية الصورة القصيرة، وقد اإلناثمن )٤٥( ولذكور،ا

)EPQR-S(  Eysenk Personality Questionnaire - Short الذي  كأداة في الدراسة الحالية ،

، والمقياس مكون من أربعة )٢٠٠٥(قام بتعييره وتقنينه على البيئة السورية ميخائيل عام 

  .مقياس المراءاةس االنبساط ،  مقياس العصابية ،  فرعية ، هي مقياس الذهانية ،  مقياسمقايي

  . للعينات المستقلة) t-test(اختبار استخدام    والستخراج النتائج تم 

    وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقن المعاقين بصريا 

وكانت الفروق ) α ≥ ٠,٠٥(داللة ال عند مستوى ياس العصابيةوالمراهقين المبصرين في مق

  .هر فروق في باقي المقايس الفرعية لصالح المبصرين ولم تظ

  



ي  

ا في ن والذكور المعاقين بصريي كما أشارت  النتائج إلى وجود فروق بين الذكور المبصر

وعدم وجود  )α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة ر المبصرينمقياس العصابية لصالح الذكو

 اإلناث المعاقات بصريا واإلناث، بينما لم تظهر هناك فروق بين سفروق في بقية المقايي

، وقد أظهرت النتائج )α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة األربعةالمبصرات في المقايس الفرعية 

 مةاإلقاريا في مراكز أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين المعاقين بص

س الفرعية ي الخارجية على المقاياإلقامةالمراهقين المعاقين بصريا في مراكز الداخلية و

        فروق بين المراهقين وكذلك لم توجد هناك )α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة األربعة

            الداللةعند مستوى  األربعةس الفرعية يالمقايالمراهقين ضعاف البصر على المكفوفين و

)٠,٠٥ ≤ α(  وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور المعاقين

عند مستوى الداللة                 ح الذكورلياس الذهانية لصا المعاقات بصريا على مقاإلناثبصريا و

)٠,٠٥ ≤ α( اإلناثظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور المعاقين بصريا وكما و 

، ولم )α ≥ ٠,٠٥( عند مستوى الداللة اإلناثقات بصريا على مقياس العصابية لصالح المعا

  . تظهر فروق بينهم على مقياس االنبساط ومقياس المراءاة

  
 



 ١

  لوالفصل األ

  اإلطارالنظري

  

  :المقدمة

تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر المراحل النمائية الحرجة في تطور الفرد وذلك لما تتركه      

 فهي المرحلة التي ،من أثر واضح على شخصية الفرد نتيجة ما يحدث فيها من تحوالت كبيرة

ائية يمر بها جميع االفراد دون والمراهقة كمرحلة نم.  الفرد من طفل إلى راشدينتقل فيها

 وقد أجريت العديد من ، أفراد ذوي احتياجات خاصةأوادين استثناء سواء كانوا أفراد ع

األبحاث التي سعت إلى التعرف على هذه المرحلة النمائية لدى هاتين الفئتين وذلك الدراسات و

 أو اإلجتماعية أوية من حيث الخصائص المميزة لكل فئة سواء على صعيد الخصائص اإلنفعال

  . االكاديميةأوالفيزيولوجية 

 فقد أجريت العديد من الدراسات واالبحاث العالميـة          بصرياً  وفيما يخص المراهقين المعاقين     

التي استهدفت دراسة هذه الفئة من كافة النواحي ولكن المراجع لالدب التربوي العربي بشكل              

لشخصية لت دراسة الخصائص ا   اوبحاث التي تن  عام والسوري بشكل خاص يالحظ قلة عدد األ       

، ومن هنا فإن الدراسة الحالية تسعى لدراسة الخصاص الشخصـية           بصرياًللمراهقين المعاقين   

 ومقارنتها مع المراهقين العادين وسيتم في هذا الفصل الحديث          بصرياًلدى المراهقين المعاقين    

ـ بعض جوانـب    عن المراهقة وخصائصها النمائية و      البصـرية وبعـض نظريـات       ةاإلعاق

  .الشخصية

  

  :المراهقة

 المراهقة كمرحلة نمائية على كافة الخصائص النمائية للفرد سواء على الخصـائص             تؤثر    

هي فترة نمو جسـدي     : والمراهقة كما يراها روجرز   .  االجتماعية وأ النفسية   وأالفيزيولوجية  

فالمراهقـة هـي    . )٢٠٠٦،  الشعرانيوسليم  ( فترة تحوالت نفسية عميقة     اعية و وظاهرة إجتم 

الحاديـة  لحادية عشر عاما من حيـاة الفـرد و      مرحلة التأهب لمرحلة الرشد وهي تمتد مابين ا       

  . )١٩٩٨مخول، (  والعشرين

، فهـي مرحلـة     التي تميزها عن غيرها من المراحل      كمرحلة لها خصائصها          والمراهقة

 مرحلـة التحـوالت     ، وهـي  ر الشخصـية  نضج في كافة مظاه   النمو الواضح المستمر نحو ال    

  ، وتنمـو العضـالت        الطـول  و ،حيث تبدأ الزيادة الواضحة في الـوزن      ،  الواضحةالجسمية  



 ٢

 حيث يـزداد حجـم القلـب،        ، وتحدث تغيرات على صعيد األجهزة الداخلية      الهيكل العظمي و

ـ        ، و والرئتين              ظهـور  و و للغـدد التناسـلية    كذلك تبدأ عالمات النضج الجنسي بالظهور من نم

 Fenwick and(   لدى المراهقين الـذكور  تغيرات في الصوتحدوثفي أماكن معينة والشعر 

Smith, 1998( .  

مع تقدمه خـالل سـنوات      تنمو قدرة المراهق    ف ،  التغيرات على مستوى النمو العقلي         أما  

         حـل المشـكالت   ت و لعالقـا إدراك ا التعامل مع األفكـار المجـردة و      على التعلم و  المراهقة  

ويحدث نمو واضح في الذكاء وتزداد قدرة المراهق على التعميم والتجريـد ويتسـع تفكيـره                

ــع، و ز محيطــه االاوليتجــ ــي المجتم ــاس ف ــى الن ــهســري والخــاص إل ــر لدي                     تظه

               عبـد المعطـي    ( العملـي    وأهتمامات الشخصـية سـواء علـى المسـتوى األكـاديمي            اإل

  ) ٢٠٠١ي، اوقنو

  جتماعيـة اإللمعايير السـلوكية و   اكتساب ا جتماعي و التطبيع اإل اهر النضج و  كما تبدأ مظ       و

 حيث يبدأ المراهق باالنتماء إلى جماعـات        ،جتماعيةتكوين العالقات اإل  وتحمل المسؤوليات و  

 يظهر المراهـق  تقبلية، و باته وآماله وتطلعاته المس   األقران التي يستطيع من خاللها تحقيق رغ      

ات بينـه   ، كما تكثر الصدام   فكاريجي عن أهله على مستوى القيم واأل      ستقاللية التدر نوع من اإل  

قسـطنطين،  ( خاص بـه للحيـاة      خاذ أسلوبه ال  يبدأ المراهق بات  و،  وبين أسرته والمحيطين به   

  )  ٢٠٠١،  ؛ الجرابة١٩٩٣

مة والهزات االنفعاليـة    ة الصراعات المحتد   فالمراهقة هي مرحل   ،على الصعيد النفسي  أما       

ـ      و الميل إلى التطرف وكثرة االندفاع،    العنيفة ويظهر فيها     و ذاتـه   يكون المراهق حساسـا نح

  المراهق في هـذه المرحلـة   يتسم و،الرغبة في إثبات الذات مدفوعا إلى االستقاللية والتحرر و    

  الشعور بعـدم األمـان   اليقظة و المحتنتابه أ  و ،الخوفبعدم الثبات االنفعالي وسرعة الغضب و     

يـز بشـدة     وفترة المراهقة كما يراها فرويد هي فترة تتم        ).Hurlok,1993(  الحساسية الزائدة و

ـ ب: المراهقـة    قد وصف ستانلي هـول    و.  )٢٠٠٦،  الشيخ( األعراض العصابية  ا فتـرة   أنه

          القلـق ط والصراع و  ا المعاناة واإلحبا  تسودهفها األزمات النفسية و   نشدة تكت عواصف وتوتر و  

  .)١٩٩٩ ،مخول( صعوبات التوافق والمشكالت و

يكـون  ، ويتوقـع أن    رها على حياة الشخص   ن مما سبق أهمية مرحلة المراهقة وتأثي      بي     ويت

 أكثر حدة لدى األفراد المعـاقين       هذه المرحلة كمرحلة نمائية وما يصاحبها من مشكالت       تأثير  

ن قدرتهم   عليهم من قيود تحد م     اإلعاقةذلك نتيجة لما تفرضه     و .) ٢٠٠٣ ،الحديدي(  بصرياً

، وتقليل فرصهم في خـوض التجـارب        على اكتساب المعلومات والتفاعل مع المحيط والبيئة      



 ٣

 األهل نحو الفرد المعاق قد تشكل قيـوداً        ذلك فإن اتجاهات المجتمع و     فضال عن ، و والخبرات

 نفسها، ففي مرحلة المراهقة يواجه األشـخاص        عاقةاإل بكثير مما تفرضه     أكبرعلى هذا الفرد    

 جتمـاعي زال اإلنعذا بدوره يطور لديهم نزعة نحو اإلهاً من أصدقائهم و كبيراًالمعاقون رفض

)Algozzine, 1995  and Ysseldke ( .  

  

  : البصريةاإلعاقة

  البصـرية      اإلعاقة )٢٠٠٢( ، فتعرف الحديدي  يد من التعريفات لإلعاقة البصرية        هناك العد 

 بفاعلية مما يؤثر سلبا فـي       ا الحالة التي يفقد فيها الفرد القدرة على استخدام حاسة البصر          أنهب

 اإلعاقـة  )٢٠٠٢(  المشار إليه فـي الحديـدي      زامبرونبينما يعرف اشروفت و   .  ونموه اداءه

 تغيـر أنمـاط النمـو عنـد         أوالجهاز العصبي تعيق     ضعف في    أوا حالة عجز    أنهالبصرية ب 

                                              .اإلنسان

، ويقصـد    على حدة البصر ومجال اإلبصار     اإلعتماد البصرية ب  اإلعاقة فتعرف       أما قانونياٌ 

ز األشكال واألحجام على أبعاد معينة وحدة اإلبصار العادية هي          يبحدة اإلبصار القدرة على تمي    

، قـدم ) ٢٠( على لوحة سنلن على بعد       يع رؤية األحرف  وهذا يعني أن الفرد يستط    ) ٢٠/٢٠(

الفرد أن يراها في وقـت معـين        بينما يقصد بمجال اإلبصار هو المساحة الكلية التي يستطيع          

 درجـة  ) ١٨٠(ي ل، وهو يقاس بالدرجات ويقدر لدى اإلنسان العادي بحوا   تحريك المقلتين دون  

ناحية القانونية إذا كانت حدة اإلبصار      ويعتبر الشخص مكفوف كلي من ال     . )٢٠٠٥،  عليوات( 

) ٢٠(ديه مجال إبصار أقل من       كان ل  أوزم  لتصحيح الال  إجرى ا  بعد ) ٢٠/٢٠٠(لديه أقل من    

بينما يعتبر الشخص ضعيف بصر من الناحية القانونية إذا كانت حدة اإلبصـار لديـه               . درجة

، الحديـدي الخطيب و (  التصحيح  في العين األفضل بعد    )٧٠/٢٠٠(و) ٢٠/٢٠٠(ح بين   اوتتر

٢٠٠٥(.  

  :  من الناحية التربوية إلىبصرياًينقسم األفراد المعاقين و

 هم افراد يسـتطيعون ادراك الضـوء وتقـل حـدة إبصـارهم عـن                             :)Blind(  المكفوفين

 متحرك على بعد ثالثة أقـدام       وأم اليمكنهم رؤية أي مثير بصري ثابت        أنهإال  ) ٢٠٠ /٢٠( 

   . )٢٠٠٤، يوالبيبالخضير و( من أعينهم

هم األشخاص الذين يعانون من صعوبات كبيرة في الرؤيـة   : )Low Vision(ضعاف البصر 

 وهم يعتمدون كثيرا    .البعيدة واليستطيعون رؤية األشياء عندما تكون على بعد امتار قليلة منهم          



 ٤

( ريبة منهم فقـط      يرون األشياء الق   مأنهعلى الحواس األخرى للحصول على المعلومات حيث        

   .)٢٠٠٢، الحديدي

، يجد المتتبع لتـاريخ     بصرياً البصرية واإلهتمام باألفراد المعاقين      اإلعاقة      وبالحديث عن   

عاقـات  فر حظـا بـين اإل     و كانوا األ  بصرياً، أن المعاقين    الهتمام بتربية األشخاص المعاقين   ا

 اإلعاقـة ر أية مؤسسـات لفئـات       ، فقد أنشات المؤسسات الخاصة لرعايتهم قبل ظهو       خرىاأل

، وبعـد   بصـرياً المعاقين   ل من أسس مدرسة لتربية    وأ، ويعتبر الفرنسي فالنتين هوي      خرىاأل

ربة ومـن ثـم     وأ في   بصرياًشخاص المعاقين   ذلك ظهرت العديد من المؤسسات التي تهتم باأل       

لواليـات المتحـدة     إلـى ا   بصرياًالتربوية الخاصة بالمعاقين    انتقل اإلهتمام بإقامة المؤسسات     

  .)٢٠٠٥، الخطيب والحديدي( لك في بدايات القرن التاسع عشراألمريكية بعد عدة عقود وذ

، أما التدريس فيها فقد كان يقتصر        الداخلية اإلقامة وقد كانت هذه المؤسسات تعتمد على نظام        

ـ    على الحواس األخرى دون االهتمام باألشخاص ال       اإلعتمادعلى   ون بقايـا   معاقين الذين يملك

دا من مؤسسـات    ي في بدائل أقل تقي    بصرياًولكن فيما بعد بدأ األهتمام بتعليم المعاقين        . بصرية

، بسـبب البحـوث     بصـرياً  الداخلية وذلك نتيجة لتغير فلسفة تعليم األشخاص المعاقين          اإلقامة

نواحي النفسية  المعاقين من ال  العلمية العديدة التي بينت أن األسرة هي أكثر أهمية لنمو األفراد            

وضـغوط  تجاهات المجتمع نحو األشخاص المعـاقين       ، ونتيجة تغير ا   يمية واإلجتماعية كادواال

وهكذا ظهرت العديد من البدائل التربويـة    . ) ٢٠٠٢،  الحديدي( يات األهالي والمختصين    جمع

عـاقين  ، ومن البدائل التربوية التي يدرس فيها الم       بصرياًاقين   الخاصة للمع  حتياجاتتناسب اال 

  :بصرياً

 بعيدا عن عائلته    بصرياً الداخلية وهي مراكز يقيم فيها الشخص المعاق         اإلقامة  مؤسسات    -١

  .  عن المجتمعبصرياًوهذه المؤسات تعزل المعاق 

 المدارس النهارية وهذه المدارس تكون مخصصة لتدريس األشخاص المعاقين حيث يلتحق            -٢

ولكنه يذهب إلى المنزل بعد انتهاء الدوام وهـي اقـل           فيها الشخص المعاق خالل فترة النهار       

حـرمهم   وت بصـرياً  تعزل المعـاقين     ولكنها رغم ذلك فهي    الداخلية   اإلقامةدا من مؤسات    يتقي

  .)Head,1979(فرصة التفاعل مع المجتمع 

لصف يكون مخصـص لألشـخاص       ا العادية وهذا رسة  د الصف الخاص يوجد ضمن الم     -٣

  . )Algozzine 1995   and Ysseldke(فيهبهم وتلقي الخدمات الخاصة تدريولتدريسهم المعاقين 

ن غرفة مجهزة بالوسائل ، وهي عبارة علمصادر توجد ضمن المدرسة العادية غرفة ا-٤

لتدريس االشخاص المعاقين ويشرف عليها شخص مؤهل، وفيها يلتحق الشخص الضرورية 



 ٥

    يتلقى الخدمات التربوية الخاصة  حصتين حسب الضرورة لوأ بواقع حصة بصرياًالمعاق 

.)٢٠٠٢، الخطيب والحديدي(    

ن المدرسة العادية واألشخاص المعاقين هنا يتلقون تعليمهم إلى جانـب           م الصف العادي ض   -٥

األشخاص العاديين ويقوم المدرس العادي بالعمل على تلبيـة الحاجـات التعليميـة الخاصـة               

ــك  ــاقين وذل ــك مســاعدة مــن األبلألشــخاص المع ــى ذل ــد الحاجــة إل                    خصــائين عن

Kauffman, 2002 )  Hallahan and (.    

 في سوريا يتلقـون تعلـيمهم ضـمن          بصرياً  وتجدر األشارة هنا إلى أن األشخاص المعاقين        

 الداخليـة والمدرسـة النهاريـة الخاصـة         اإلقامة نوعين من البدائل التربوية وهي مؤسسات     

  .   بصرياًبالمعاقين 

  

ك ما يزيـد عـن      حصائيات العالمية أن هنا    فتبين اإل  اإلعاقةنتشار  ا     أما فيما يتعلق بنسبة     

من %) ٨٠( حوالي   ، وأن لعالممليون ضعيف بصر في ا    ) ١٢٠(حوالي  مليون مكفوف و  ) ٣٥(

بـين   البصـرية    اإلعاقة ، وتقدر نسبة حدوث   ناميةلم ال ا الع  موجودون في دول   بصرياًالمعاقين  

ــالمي بحــوالي  ــى المســتوى الع ــدي، %) (٠,١(الســكان عل ــب؛ الخ ٢٠٠٢ الحدي                 طي

                                                                         .)٢٠٠٥، والحديدي

عدد المعـاقين   و البصرية   اإلعاقةت دقيقة لنسبة إنتشار      التوجد إحصاءا  أنهفي سوريا يالحظ    و

  . فيهابصرياً

  

      :بصرياًالمعاقين  خصائص

إال  للفـرد،    الجوانب النمائية ، تأثيرها على     البصرية كغيرها من اإلعاقات    اإلعاقةتفرض      

 بصـرياً  ، فاألفراد المعـاقين    البصرية على األفراد ليس واحداً     اإلعاقةالتأثير الذي تفرضه    أن  

هذه الفروق قد تعود إلـى درجـة         العاديين توجد بينهم فروق كبيرة، و      كغيرهم من األشخاص  

 ،بصـرياً المعاق  جتماعي الذي يتلقاه    اإلصابة والدعم األسري و   نوعها والعمر عند اإل    و اإلعاقة

               خضـير ( بـل المجتمـع     ضافة إلى نوعيـة الخـدمات التـي يتلقاهـا المعـاق مـن ق              باإل

  .)٢٠٠٤، يووالببال

 البصرية على مظـاهر النمـو       اإلعاقة     وقد بينت البحوث العلمية التي سعت لمعرفة أثر         

، حيث أن األشخاص المعـاقين      الجسمي اليوجد لها أثر واضح على مظاهر النمو         أنهالحركي  

، ولكـن    المظهـر الجسـمي    وأ ال يختلفون عن األشخاص المبصرين من حيث الحجم          بصرياً



 ٦

 قد تظهر لديهم بعض اإلستجابات الحركية النمطية مثل هز الجسم والضـغط             بصرياًاقين  المع

  .) ٢٠٠٥ الحديدي،الخطيب و(  تحريك اليدين بطريقة غير هادفة وأعلى العين باليد 

الطفل العادي بأن الطفـل      و بصرياًنت بين نمو الطفل المعاق      سات التي قار   وقد بينت الدرا     

 ولكنها تكون أبطا    بصرياً في نفس الخطوات التي يسير بها الطفل المعاق           يسير بصرياًالمعاق  

 إتقان بعض   أوستقالل في المشي    المبصر في بعض الجوانب من حيث اإل      في نموها من الطفل     

  .)Rhyne,1981( الوقوف والجلوس والجلوس والتوازنالمهارات الحركية مثل 

          ديمـوت  راسات التي قام بها كل مـن وارن و   لدعلى صعيد النمو اللغوي فقد بينت ا              أما

ـ    التي أوردها الخطيب والحديدي في كتابهما      ماتسودا وسيلفي و يس هنـاك فـروق بـين        أن ل

 قـد   بصـرياً كتساب اللغة ولكن يالحظ أن المعاقين        والمبصرين على صعيد ا    بصرياًالمعاقين  

 أنـه في حديثهم ويقترح كارترايت     ) ، انظر أرى: ( مثل ،تخدمون كلمات لها عالقة باإلبصار    يس

دراك أن  ا تسـاعدهم علـى إ     نه هذه األلفاظ أل    على استخدام مثل   بصرياًيجب تشجيع المعاقين    

  .)٢٠٠٥، الخطيب والحديدي ( الم الخارجياللغة هي وسيلة للتواصل مع الع

  

 لهـا   عاقـة اإل فيالحظ أن درجة     بصرياًفيما يتعلق بالخصائص األكاديمية للمعاقين              أما

، فالمكفوفين قد يواجهون صعوبات كبيرة علـى        درة األشخاص المعاقين على التعلم    على ق تأثير

الصعيد األكاديمي وخاصة في المواد التي تعتمد كثيرا على حاسة البصر، أما األشخاص الذين              

بشرط إجراء بعض التعديالت في عملية      هم قادرين على التعلم بشكل كبير       لديهم ضعف بصر ف   

              كتـب مطبوعـة بـأحرف كبيـرة        ت المناسبة لهم من أجهزة مكبرة و      تقديم الخدما لتدريس، و ا

)  1995 Algozzine,  and Ysseldke(  .  

 

   البصـرية   اإلعاقـة   فإن ،بصرياً لألفراد المعاقين    نفعالية للخصائص النفسية واإل   بالنسبةو     

 لكبيرعلى الفرد في كافة المجاالت    ها ا  تأثير  نتيجة   ةالضغوط النفسي  من القيود و   قد تحمل مزيداٌ  

  ).٢٠٠٢ ،الحديدي( 

        البصرية علـى الخصـائص النفسـية       اإلعاقةقد أجريت العديد من الدراسات لمعرفة أثر        و 

الخوف عند األشـخاص المعـاقين      ول القلق واألحالم و   حموهل  ل ، ففي دراسة  نفعالية للفرد واإل

 بصـرياً رت إلى أن األشخاص المعـاقين       ، أشا ابالت فردية معهم  ن طريق إجراء مق    ع بصرياً

الية أكثر مـن    نفعأسباب هذا السلوك إلى العوامل اإل     يعانون من جمود في سلوكهم وقد أرجعت        

 يخلقـون   بصـرياً كذلك وجدت الدراسة أن غالبية االشخاص المعـاقين         العوامل العضوية، و  



 ٧

نون مـن الشـعور بـالنقص نتيجـة لعجـزهم           يعاو هام المتباينة كما  و من األ  ألنفسهم أنواعاٌ 

   )٢٠٠١،سليمان(

 وكتسفورث وسميث و فتحي     كذلك بينت العديد من الدراسات التاريخية  كدراسات سومرز        و   

 أن تسيطر عليهم     يغلب بصرياًالسيد عبد الرحيم و نعمات عبد الخالق  أن األشخاص المعاقين            

الشعور باالغتراب وانعدام األمان واإلحسـاس      نفس و انعدام الثقة بال  مشاعر الدونية والصراع و   

حيل الدفاعيـة فـي سـلوكهم كالكبـت          لل اًاستخدامو اًم أكثر انطواء  أنه، كما   بالفشل واإلحباط 

  .)٢٠٠٣ حسين،  ؛٢٠٠٥،القريطي( االنسحاب والتعويض و التبريرو

ـ  أن لديهم درجات أ    بصرياًمن الخصائص التي تميز األفراد المعاقين            و ى مـن القلـق     عل

كذلك بالنسـبة    في مرحلة المراهقة، و    بصرياًاقات   المع اإلناثخاصة لدى   مقارنة بالمبصرين و  

ضـحت الدراسـات بـأن      وأكمـا    و ،نفعاليةفعالي فهم أكثر عرضة للمشكالت اإل     نللتوافق اإل 

 الملتحقين بمؤسسات خاصة يواجهون مشكالت انفعالية أكثر مـن          بصرياًشخاص المعاقين   األ

إعاقة بصرية جزئيـة لـديهم      أن الذين لديهم    ، و جهها الملتحقون بالمدارس العادية   تي يوا تلك ال 

   ).٢٠٠٢الحديدي، ( نفعالية أكثر من المعاقين إعاقة كلية مشكالت إ

ـ  بصرياًلت الخصائص السيكولوجية للمعاقين     اوتشير بعض المراجع التي تن    و     م أكثـر   أنه ب

هـي  جتمـاعي و  نسحاب اإل لجامد اإلكتئاب واالنطواء واإل   االسلوك  لتمركز حول الذات و    ل ميالٌ

   ).١٩٩٧سيسالم، (  من المبصرين بصرياً بين المعاقين أكثر انتشاراً

لت التعرف على السـيكولوجية الخاصـة       اوبالرغم من الدراسات الكثيرة التي ح     لكن و       و

سيكولوجية خاصـة تميـز      ليس هناك نتائج دقيقة حول وجود        أنه إال   بصرياًباألفراد المعاقين   

 مـن   بصـرياً شخاص المعاقين   ن غيرهم، فثمة فروق كبيرة بين األ       ع بصرياًاألفراد المعاقين   

 العقليـة والشخصـية،   جتماعية واإلنفعالية و  االهتمامات والدوافع والمظاهر اإل   حيث الخبرات و  

جـه  أوقوى من    ليست أ  بصرياًغيره من المعاقين     و بصرياًجه الشبه بين الفرد المعاق      أوولعل  

فضال عن ذلك فهناك كم هائل مـن األدلـة           ).٢٠٠٢الحديدي،  ( بين المبصرين   الشبه بينه و  

حيـث تشـير األدبيـات الخاصـة         المتناقضة فيما يتعلق بمستوى تكيفهم مقارنة بالمبصرين،      

 إلى أن المشكالت الشخصية ليست محصلة مباشرة لفقدان البصر          بصرياًبسيكولوجية المعاقين   

ــد ذ ــدان الب بح ــن الفق ــه، لك ــات ــدة    ص ــية عدي ــاطر نفس ــرتبط بمخ ــد ي                    ري ق

    .)٢٠٠٥الحديدي، الخطيب و( 

ن على عينات مـن     او   وهذا األمر يظهر بشكل واضح من خالل الدراسات التي قام  بها بر            

روق بينهم في اإلنطواء     التوجد ف  أنه و المبصرين حيث ظهر من خالل نتائجه         بصرياًالمعاقين  
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 اإلنـاث  وكان الذكور المعاقين أقل إنطوائية من الذكور المبصرين فـي حـين أن               االنبساطو

 المبصرات ولكن هذه الفروق تالشت عند المقارنة بينهم         اإلناثنطوائية من    أكثر إ  المعاقات كن 

سة أخـرى   بينما ظهر في درا.)١٩٨٢، أحمد(  ومجموعة مبصرين  بصرياًكمجموعة معاقين   

ن هـذه الميـول     م ميول عصابية أكثرمن المبصرين وأ      لديه بصرياً أن المعاقين     براون قام بها 

        . )٢٠٠٥، بو النصرأ(  المعاقات من الذكور المعاقين اإلناثأعلى عند 

             حول الفروق في الشخصية بـين األشـخاص المبصـرين           Zahran في دراسة لزاهران       و

للدراسات السابقة حول هذا الموضوع وجد أن        من خالل مراجعته     بصرياًمعاقين  األشخاص ال و

 تعويضي قد يترافق مـع عـدم         البصرية تؤدي إلى سلوك    اإلعاقةهناك دراسات تشير إلى أن      

 ال تختلـف عـن      بصرياً، بينما وجدت دراسات أخرى أن عملية التكيف عند المعاقين           التكيف

  .)Chapman et’al , 1978( المبصرين 

أن هناك تناقضات كبيرة في نتـائج الدراسـات التـي     )Beaty, 1992( ضحت بيتي وأوكذلك 

ن بالمبصرين في موضوع مفهوم الذات حيث بينت بعض الدراسـات أ           بصرياًقارنت المعاقين   

خرى لم   تدني في مفهوم الذات مقارنة بالمبصرين في حين أن دراسات أ           بصرياًلدى المعاقين   

  .روق بينهمتبين وجود أي ف

 بصـرياً شخاص المعاقين    إلى هذا الموضوع فبينت أن األ      )Scohll,1986( قد أشارت شول  و   

  فلـيس لـديهم أي     ،يتمتعون بكافة الخصائص التي يمكن أن تتمتع بها أي مجموعة من الناس           

مثـل  البيئيـة   صهم هي نتاج المؤثرات الوراثية و     ، فخصائ خصائص تميزهم كأشخاص معاقين   

  .اآلخرين  الناسبقية

 الخصائص التي تمت مالحظتها علـى األفـراد المعـاقين     )Smith, 2004( يفسر سميث   و

 كقلة تقديرهم لذواتهم وعدم النضج االجتماعي والتمركز حول الذات والعزلة والسـلبية             بصرياً

ء ا محصلة ونتيجة للطريقة التي يتعامل فيها المجتمع معهم سوا         أنهتكالية على   واالنسحاب و اال  

  .  أقاربأو معلمين أولياء أمور أوكانوا 

  

  :مفهوم الشخصية

     حظي موضوع الشخصية في مجال علم النفس باهتمام كبير من قبل العلماء والباحثين، 

وظهرت العديد من األبحاث والدراسات والنظريات التي سعت لتحديد السمات والخصائص 

ض، ويعد موضوع الشخصية من أعقد العامة للشخصية التي تميزاألفراد بعضهم عن بع

الموضوعات التي تناولها علم النفس، ويؤكد الكثيرين صعوبة تحيد المقصود بمصطلح 
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أنه على الرغم من أن أغلبنا لديه تصور بديهي ) ١٩٩٨(الشخصية، ويرى عبد الرحمن 

وي على لمعنى الشخصية إال أن مفهوم الشخصية وتعريفها علمياً في مجال علم النفس أمر ينط

صعوبة كبيرة، ألنه مصطلح متعدد الوجوه، فقد نعتمد عند وصف الشخصية على الجوانب أو 

، اآلخرينالمظاهر الجسمية الخارجية، والجوانب االجتماعية، وكيف يبدو الفرد في مواجهة 

إال أن هذا التصور لمفهوم الشخصية غالباً ما يهمل بعض االعتبارات المهمة، فشخصية الفرد 

  .        وهي تشمل على الكثير من الجوانب غير المرئية والمالحظةاآلخرين حتى في غياب توجد

وقد تناولت معظم مدارس علم النفس موضوع الشخصية بالدراسة وسعت لوضع مفهوم 

ومن أشهر هذه المدارس مدرسة التحليل النفسي التي عمدت إلى . وتعريف واضح للشخصية

قديم صورة عن تركيب الجهاز النفسي وبنائه، حيث يرى وصف بنية الشخصية من خالل ت

ما أن يونج يصف الشخصية ك. فرويد أن الشخصية هي تكامل بين الهو، واألنا، واألنا األعلى

بينما . تكامل بين األنا، والالشعور الشخصي والجمعي، والعقد، واألنماط األصيلة البدائيةبأنها 

 الفرد وطريقته المميزة في االستجابة لمشكالت الحياةيرى أدلر الشخصية بأنها أسلوب حياة 

    ).١٩٩٤عبد الخالق، (

ومن المدارس التي سعت لوصف الشخصية المدرسة السلوكية التي ترى بأن الشخصية هي 

  .التنظيمات واألساليب السلوكية المتعلمة، الثابتة نسبياً، التي تميز الفرد عن غيره من الناس

هت نظر الجشطلت فهو يعتمد على مفهوم الوحدة الكلية العضوية  ومفهوم الشخصية من وج

منها، ق والوظيفية اللذين يعتبران بمثابة الدعامة العامة، والمسلمة البديهية التي ينطل

نتظام الدينامي داخل الفرد ألجهزته الفرعية والذي يحدد توافقه مع والشخصية لديهم هي اال

ات الفيزيائية والشعورية التي يحاول بها الكائن في المواقف البيئة والسلوك، وهي جملة العملي

  ). ١٩٩٧االنصاري، (  خفض توتراته

أما الشخصية من وجهت نظر مدرسة التعلم االجتماعي فهي تلك التي تتكون من خالل سياق 

اجتماعي تنمو فيه، وتركز هذه المدرسة في نظرتها إلى الشخصية على العمليات العقلية 

  ).١٩٩٨خليفة ورضوان،  (والمالحظة والنمذجة والتنظيم في سياق اجتماعيكالذاكرة 

  

  نظريات السمات في الشخصية 

تم الحديث في هذا الجانب عـن ثـالث         يوسهناك العديد من نظريات السمات في الشخصية          

ت عنـد البـورت     ، هي نظرية السمات عند كاتل  ونظرية السما         الشخصية نظريات في سمات  
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، وقبل الحديث عن هذه النظريات نورد تعريف للشخصـية مـن            أيزنكات عند   ونظرية السم 

   .وجهة نظر هؤالء العلماء

بمـا  ا مجموعة السمات المترابطة التي تسمح لنا بـالتنبؤ          أنهب:      فقد عرف كاتل الشخصية   

    . )٢٠٠٢، ياوالهندالزغلول و (سيفعله الشخص في موقف معين

         الجسـمية   جهـزة ظيم الدينامي داخل الفرد لتلـك األ      ا التن نهأب: بينما عرف ألبورت الشخصية   

  . )١٩٩٣، طه (التي تحدد سلوكه وفكره المميزينالنفسية و

 طباعـه   أو الدائم لخُلـق الفـرد       أوا ذلك التنظيم الثابت     أنهب : فقد عرف الشخصية   أيزنكأما  

          اآلخـرين ميـزه عـن     فـرد لبيئتـه وي    ، والذي يحدد توافـق ال     ومزاجه، وعقله وبنية جسمه   

  .)١٩٩٨، خليفة ورضوان(

   

   نظريةالسمات عند كاتل -أ

، وقد هدف من    ذين عملوا في مجال نظريات السمات           يعتبر كاتل من أبرز علماء النفس ال      

خالل عمله الى ايجاد عدد محدد من السمات المركزية المستقلة عن بعضـها والتـي يمكـن                 

 ) ٢٠٠٢، قطـامي وعـدس  ( فراد يساعد على قياس شخصيات األوضعها في اختبار مناسب  

ل إلـى سـتة عشـر عـامالً فـي           واستطاع كاتل من خالل استخدام التحليل العاملي الوصو       

                    . )٢٠٠١،  نعيسـة (وامـل فيمـا بعـد اسـم السـمات           طلـق علـى هـذه الع      الشخصية، أ 

جابات التي يربطها نـوع مـن        االست أوفعال  ا مجموعة ردود األ   أنهب: ل السمات   يعرف كات و

 بالطريقة ذاتها في    ، ومعالجتها االستجابات أن توضع تحت اسم واحد     ، التي تسمح لهذه     الوحدة

، وهي بعد عاملي يسـتخرج       من خصائص الشخصية   انب ثابت نسبياٌ  هي ج حوال، و معظم األ 

كاتل من خالل عمله الـى       وعمد   . )١٩٩٧،  األنصاري(  العاملي لالختبارات    بواسطة التحليل 

من حيث  ريقة، فصنفها من حيث الشمولية ومن حيث العمومية و        تصنيف السمات باكثر من ط    

   .النوعية

   

  :  السمات من حيث الشموليةتصنيف

 وسمات مصـدرية   )surface traits(  من حيث الشمولية إلى سمات سطحية    تنقسم السمات 

كية  االحـداث السـلو  أوات السطحية هي مجموعة الظواهر السم و ،) suree traits ( ثابتة أو 

مـن طريقتـه    ، و اآلخرينخالل تفاعل الشخص مع     تظهر من   التي يمكن مالحظتها بسهولة و    

ـ  ل بسهولة حسب ظروف و ضغوط البيئة      قل ثباتا وتتعد  هذه السمات أ  بالقيام بعمل ما، و    ي ، وه
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                    المـرح، والحيويـة   لسـمات مـثال     ، ومـن هـذه ا     تؤدي إلى ظهور السـمات المصـدرية      

  .)١٩٩٠،عبد اهللا(

 طريـق    عـن  عنهـا برلكن يع فهي سمات اليعبر عنها مباشرة، و          أما السمات المصدرية    

تحديد السـلوك   ، وتمثل المتغيرات التي يمكن من خاللها        ي سمات ثابتة  السمات السطحية، وه  

بالتحليل العـاملي   يتم استخراج السمات المصدرية     و ). ١٩٩٤،  عبد الخالق (االنساني وتفسيره   

تي تقبع خلف أشـكال  ساس العميق للشخصية ال للسمات السطحية، وتمثل السمات المصدرية األ     

، حيث وضع هـذه السـمات       ختبارهى هذه السمات في بناء ا      عل ، واعتمد كاتل  السلوك الظاهر 

 كمـا    من السلوك وهذه السمات    كثر تطرفاً بلين يشير كل منهما إلى الشكل األ      ضمن قطبين متقا  

  :  هي )٢٠٠٥(أوردها ميخائيل 

  .الجموداإلنطالق مقابل التحفظ و -١

 .الذكاء مقابل الغباء -٢

وة األنا وعدم القـدرة علـى ضـبط         ي ق  قوة األنا مقابل الضعف ف     أونفعالي  اإلتزان اإل  -٣

 .ندفاعات العاطفيةاإل

 .السيطرة مقابل الخضوع -٤

 .الوقار مقابل المرح -٥

 .خالقيةقوة األنا األعلى مقابل ضعف المعاير األ -٦

 .ستسالمالمغامرة واإلقدام مقابل الجبن واإل -٧

 .الخشونةحة والرقة مقابل الصراة واو الطر -٨

 . الثقة مقابل الشك -٩

 .اقعي مقابل الخيالي الوأو العملي  - ١٠

 . الحنكة مقابل الوضوح والبساطة - ١١

 .ثقة بالنفس مقابل الرضا عن النفسالشعور بضعف ال - ١٢

 .التحرر المحافظة مقابل  - ١٣

 .د للجماعة مقابل االكتفاء الذاتياالنقيا - ١٤

 .هواء الذاتية مقابل التحكم بهاالا الخضوع للرغبات و - ١٥

    .  االسترخاء مقابل التوتر-١٦
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  :مات من حيث العمومية تصنيف الس  

 ) Common Traits ( مشـتركة  أو     تنقسم السمات من حيث العمومية إلى سمات عامـة  

فـراد  أل والسمات العامة هي سمات مشتركة يتسم بهـا ا ، )Unique Traits(  فريدة وسمات

أمـا السـمات    . يشتركون في خبرات اجتماعية معينـة      أو مجتمع ثقافي معين     المنتمون إلى 

   . )Bohart ,1996(  فرد معين والتوجد لدى فرد أخرفهي التوجد إال لدى  رديةالف

  

   :النوعيةتصنيف السمات من حيث 

 والسـمات  ) Ability Traits (       تقسم السمات من حيث النوعية إلى سـمات القـدرة   

، ويقصـد  ) Temperament Traits(  والسـمات المزاجيـة    )Dynamic Traits  (الدينامية

 على تعقيـدات لتحقيـق أهـداف        بسمات القدرة طريقة استجابة الفرد لموقف معين ينطوي       

علية الفرد في الوصول إلى هدف ما، ومن هـذه السـمات الثقافـة،              ، وهي تتعلق بفا   معينة

  .       )١٩٩٠،عبد اهللا( الذكاء، القدرة، المهارات الحركية 

، سـواء   لتي تحرك السلوك لتحقيق أهدافـه      ا  والسمات الدينامية يقصد بها الدوافع المختلفة     

 دوافع مكتسبة يكتسبها الفرد     أو،  فطرية كدافع الحصول على الطعام والشراب     أكانت دوافع   

             ،ة والحضارية وهي تشمل اإلنفعـاالت، واالتجاهـات       من خالل الخبرة والعوامل االجتماعي    

   .العواطفو

ترتبط بالسلوك الذي يحقـق     سلوك العام للشخص و   فهي تتعلق بال       أما السمات المزاجية    

، وهذه السمات تميز استجابات الشخص فـي موقـف معـين            من خالله ما يسعى إليه    الفرد  

  . )Aiken, 1993  (بغض النظر عن المثيرات التي تعطى له

  

    نظرية السمات عند ألبورت -ب

ريات السـمات وقـد قـدم       ائل الباحثين الذين عملوا في مجال نظ      وأ     يعتبر ألبورت من    

، كالصداقة والطموح والغيـرة     يب الشخصية من خالل مصطلح السمات     ألبورت وصفا لترك  

ـ ب:  ويعرف ألبورت السمة  .)١٩٩٨ ،عبد الرحمن (والخجل والسيطرة    ا نظـام عصـبي   أنه

 مـن المنبهـات     ، ولديه القدرة على نقـل العديـد       يتميز بالتعميم والتمركز، ويختص بالفرد    

         شكال متعادلة من السـلوك التعبيـري       ستمرين أل على الخلق والتوجه الم   ظيفيا و المتعادلة و 

  ).١٩٩٧، االنصاري ( التوافقيو
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  :ألبورت السمات إلى وقد قسم 

من ي سمات شائعة بين عدد كبير  وه) Common Traits( مشتركة أوسمات عامة  -١ 

، وهي تنتشر بين  موجودة في بيئات مختلفةقد تكون، ون في بيئة ثقافية معينة الموجوديفراداأل

         على وجه العموم وتتوزع هذه السمات المشتركة بين الناس وفق المنحنى اإلعتدالي األفراد 

    ).٢٠٠٠، عبد اهللا(

  

 وهي تخص فرد ما وهو يختلف بها عـن  ) Personal Traits ( فردية أو  سمات شخصية -٢

  في تحديد الخطوط العريضة المميزة لشخصية الفرد        أساسياً اً، وهي تلعب دور   اآلخريناألفراد  

  .)١٩٩٨ ،عبد الرحمن(

  

 تمثل السمة السـائدة التـي يظهـر     وهي) Cardinal Traits (  جوهريةأو رئيسية  سمات-٣

لها صفة   موجودة عند عدد قليل من الناس و       هي، و  على سلوك الفرد في جميع النواحي      تأثيرها

  .أساسيا في توجيه سلوك الفرددورا السيادة وتلعب 

 

عشـر سـمات   ح بين خمـس و او تتر وهي) Central Traits ( محورية أو سمات مركزية -٤

القـدرة علـى    ، و ساعد على فهم شخصية الفرد ووصفها     ثل الميول المميزة للفرد، وهي ت     وتم

   ).١٩٩٨،  ؛ عبد الرحمن١٩٩٧لسميع، عبد ا(التنبؤ بسلوكه 

  

محدودة التأثير على الفـرد  وهي سمات قليلة العدد و )  (Secondary Traits  سمات ثانوية-٥

ضـاع محـددة مثـل      أوقات و أو، وهي قريبة من العادات وتعمل في        وسلوكه، وقليلة الحدوث  

   .)٢٠٠١، ؛ نعيسة١٩٩٨عبد الرحمن، ( الطعام أوتفضيل الشخص لنوع معين من اللباس 

  

   أيزنك عند نظرية السمات -ج

 الذين درسـوا الشخصـية وأبعادهـا، ومـن                      الباحثين أحد أشهر     )Eysenck( أيزنك     يعد

       سـوياء لى ما يقارب عشرة آالف شخص مـن األ        لى التي تمت ع   و األ دراساتهخالل أبحاثه و  

         فـي   ، خلـص إلـى نظريتـه      ف عن السـمات الرئيسـية فـي الشخصـية         والعصابين للكش 

                  بـأن الشخصـية يمكـن    أيزنـك  حيث يرى . ) Brunas and Wagstoff ,1999 (  الشخصية

نطـواء ية مقابـل اإل االنبسـاط عدين رئيسـين همـا   أن توصف ضمن ب  ) Extraversion – 
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Introversion   ( العصابية مقابل االستقرار االنفعالي و)Neuroticism – Emotional stability( 

مـن األفعـال     لية التي اعتبرها مجموعـة    و من السمات األ    يتكون من عدد   أيزنكعد عند   والب 

 اإلعتمـاد شخصيته ب ستطيع التنبؤ بدقة بسلوك الفرد و      ي أنه أيزنكوأدعى  ،  السلوكية تتغير معا  

    ).Feldman,1996(  على هذين البعدين

 والعصابية باهتمام كبير من قبل الباحثين والعلماء بهـدف          االنبساطوقد حظي موضوع           

كداراسات عبد الخالق وسويف وعبد اهللا        ،كأبعاد أساسية في الشخصية   هما  رتحقق من استقرا  ال

 هما من أكثر األبعـاد      االنبساطعد العصابية و   والتي أثبتت أن ب    أيزنكوالدراسات التي قام بها     

  .)١٩٩٥، محمد(  في الشخصية استقراراً

داقات له ص عي يحب الحفالت و   الشخص المنبسط من وجهة نظره شخص إجتما              ويعتبر

التغير بصـورة عامـة أمـا        متفائل ومرح ويحب الظهور ويميل إلى الحركة و        أنهعديدة كما   

 حب   أوال يميل إلى االختالط بالناس       المنطوي فهو شخص يتصف بالهدوء والتأمل و       الشخص

  .)٢٠٠٥ل، ميخائي( طي قيمة كبيرة للمعايير األخالقيع متشائم إلى حد ما وأنهظهور كما ال

ـ  لعصابي فهو شخص يعاني من القلق والتوتر و       أما الشخص ا              نفعـالي  تقرار اإل عدم االس

   انخفاض الكفاءة اإلنتاجية   النمو والطعام و   تباالخوف واضطرا الحساسية الزائدة و  واإلكتئاب و 

   .)٢٠٠١المكتب التنفيذي، (

نضبط و غير مهموم وقليل التعـرض    شخص هادئ و م     الشخص المستقر انفعاليا فهو    أما     

  ).٢٠٠٥ميخائيل، ( التوتر الزائد لالستثارة اإلنفعالية الشديدة و

لى انطوائيين مستقرين انفعاليا    العصابية يمكن توزيع الناس إ    ية و االنبساط    ومن خالل بعدي    

          لقلـق  إلى انطوائيين عصابيين يميلـون إلـى ا  أوالتأمل وهم يميلون إلى ضبط النفس والدقة و 

               هم يميلـون إلـى البهجـة      لى انبساطيين مستقرين انفعاليا و     إ أوالتحفظ في السلوك    والتشاؤم و 

 إلى أشخاص انبساطيين عصابيين وهم يميلـون إلـى          أواالجتماعية في السلوك    واالنطالق و 

  . )Hjelle and Ziegler,1992(  سرعة الهياجالتهور والعدوان و

 عد الذهانيـة   عد مستقل أطلق عليه ب    هو ب  إلى نظريته و    ثالثاً عداً ب أيزنكضاف  ما بعد أ  في      و

األشخاص ذو المستوى العالي من الذهانية مـن وجهـة           و ) Psychoticism(  الميل للذهانية    أو

معارضة العـادات   خرين و  الذات والتهور وعدم الحساسية لأل      يميلون إلى التمركز حول    نظره

 وهم يتصـفون بالقسـوة وتنقصـهم        اآلخرينبشكل جيد مع    م ال يتالءمون    أنهكما  جتماعية  اإل

  .)٢٠٠٥،ميخائيل(  مضايقتهم واآلخرينلى السخرية من سانية ويميلون إالمشاعر اإلن
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يمكننا من معرفة درجته عد من األبعاد ال عرفة درجة الشخص في أي ب أن مأيزنك ويبين 

ك األبعاد تلأي ارتباط بين ، فليس هناك اآلخرينين عدعلى الب)Aiken,1993(. عدي وبالنسبة لب

ما يتوزعان بشكل إعتدالي بين الناس أما بعد الذهانية فهو أنه أيزنك فيرى االنبساطالعصابية و

   .)٢٠٠٠، عبد اهللا (اليتوزع بشكل إعتدالي مع أن معظم الناس لديها بعض السمات الذهانية 

عني أن الشخص يعنـي مـن       ة من الذهانية لدى الشخص الي      أن وجود درج   أيزنك كما وبين    

  .)Geen,1999( حتى ولوظهر لديه درجات مرتفعة من الذهانية ذهان مرضي 

، إال أن    فـي الشخصـية    أيزنكى نظرية   وعلى الرغم من بعض جوانب النقد التي وجهت إل         

كثير من األبحاث   تفصيل وولدت ال  الد بأن هذه النظرية تتصف بالدقة والشمول و       هناك من يعتق  

  ).٢٠٠١فيلتشر، شاكلتون و( وذجا ألبحاث الشخصية قدمت نمو

 من أهم المقاييس العالمية المتـوفرة للشخصـية         لنظرية وضع واحد   على هذه ا   اعتماداًو     

هر عشر مقاييس للشخصية في     هو يقع ضمن أش    و  وانتشاراً انبها األساسية و أكثرها شيوعاً    بجو

بعـاد  س فرعية تقـيس األ    ي مقاي ةأربع وضع على أساس النظرية يضم       ، والمقياس الذي  العالم

ضافة إلـى   عد العصابية باإل   وب االنبساطعد  عد الذهانية وب   وهي ب  أيزنكالثالثة التي تحدث عنها     

 .)Social Desirability(المرغوبية االجتماعيـة  أو المراءاة أومقياس فرعي أخر يقيس الكذب 

 في الشخصية يظهر     مستقراً عامالًأو المراءاة يقيس وظيفة مستقرة       أن مقياس  أيزنكوقد أعتبر   

   . اآلخرين المرغوب لدى    أومن خالل الميل المتأصل لدى الشخص بالظهور بالمظهر المقبول          

عـة كبيـرة مـن                 بعـد مجمو  ) ١٩٧٥(لية لهـذا المقيـاس عـام        ووقد ظهرت الصورة األ   

ـ  أيزنكاألبحاث التي قام بها                           للشخصـية  أيزنـك ، وأطلـق عليـه اسـم مقيـاس          ذه وتالمي

   Eysenk Personality Questionnaire   والمعروف إختصاراً باألحرف (EPQ ).  

 والتي عملت   )EPQ-R(  المقياس باسم    اظهرت الصورة المعدلة لهذ   ) ١٩٨٥ (       وفي عام 

 هـذا   الصورة، واشتق من هذه     لمقياسلية ل وئص السيكومترية للصورة األ   اعلى تحسين الخص  

 )EPQ-A(، والصورة المختصرة    )EPQR-S( القصيرة   ةالصور هي   تينصور المقياس المراجع 

  .)٢٠٠٥، ميخائيل(

معرفة الفروق فيمـا    دراسة الخصائص الشخصية لألفراد و    أداة هامة ل   يعتبر   المقياسو       

        ضـحته أوهـذا مـا      و بصرياًلمعاقين   يتصف بقابليته للتطبيق على األشخاص ا      أنهبينهم كما   

 من خالل دراستها لمالئمة بعض مقاييس الشخصية للتطبيق على المعاقين )Reid, 2000( ريد 

ذلـك إذا مـا      للتطبيق من حيث مالئمة فقراته و       للشخصية قابل  أيزنك فبينت أن مقياس     بصرياً

  .عملية التطبيقروعيت التعديالت المناسبة أثناء اإلجابة على فقراته خالل 
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سـورية مـن قبـل       والتقنين على البيئة ال    ريللتعيوقد خضع المقياس بصوره الثالثة المراجعة       

 وقد أعطى درجات ثبات وصدق جيدة وقريبة من دالت الصدق والثبات            )٢٠٠٥(ميخائيل عام   

هـذا األمـر يرشـح المقيـاس          التي أجريت على هذا المقيـاس، و       لمعظم الدراسات العالمية  

   .تخدام للدراسات واألبحاث لتي تسعى لدراسة الشخصية لدى األفراد في البيئة السوريةسلال
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  مشكلة الدراسة 

، تظهـر   بصرياًإن مراجعة األدب التربوي الخاص بدراسة سيكولوجية األفراد المعاقين                

كد على وجود سيكولوجية    دراسات تؤ ، فبعض ال   إليه من نتائج    واضح فيما تشير   وجود تناقض 

 بيـنهم وبـين األشـخاص       ، وان هناك فـروق      يزهم عن غيرهم   تم بصرياًخاصة بالمعاقين   

 ،القدرات العقليـة  أواإلجتماعية  أواألنفعالية والنفسية   أوالمبصرين سواء في الخصائص النمائية      

 اًبصـري  وجود  سيكولوجية خاصة باألفراد المعـاقين          عدم    دراسات أخرى  في حين توضح    

 لـدى   ، و قد أثار هذا الموضوع الرغبـة         تلفون عن غيرهم من األفراد    م كأشخاص اليخ  أنهو

 و خاصة   ، فيما يتعلق بالخصائص الشخصية     هذه االفتراضات   بعض الباحث للتحقق من صحة   

 وبالتـالي فـإن مشـكلة       -على حد علم الباحـث    -ل هذا الموضوع    اوأن األدب المحلي لم يتن    

 فـي   بصـرياً الخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين      ما  : التاليتتحدد بالسؤال    الدراسة

  لمراهقين المبصرين؟ الداخلية و النهارية، والخصائص الشخصية لاإلقامةمراكز 

  

   أسئلة الدراسة

  :ل الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية اوستح    

  الطلبة ومبصرينص الشخصية بين الطلبة المراهقين ال هل هناك فروق في الخصائ– ١

               ؟EPQR-Sالصورة القصيرة   للشخصيةأيزنكياس  مقعلىبصرياً معاقين المراهقين ال

 فـي   بصـرياً بين الطلبة المراهقين المعاقين      هل هناك فروق في الخصائص الشخصية        – ٢ 

 علـى   لية   الداخ اإلقامة في مراكز    بصرياًالطلبة المراهقين المعاقين     و  الخارجية اإلقامةمراكز

  ؟  EPQR-Sالصورة القصيرة   للشخصيةأيزنكمقياس 

 علـى   بصـرياً  المراهقين المعاقين     الطلبة  هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين       – ٣

   البصرية؟اإلعاقةتعزى لدرجة    EPQR-Sالصورة القصيرة   للشخصيةأيزنكمقياس 

 علـى   بصـرياً قين المعاقين   المراهالطلبة   هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين         – ٤

  تعزى للجنس ؟  EPQR-Sالصورة القصيرة   للشخصيةأيزنكمقياس 
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  أهمية الدراسة 

 الذين سعوا لدراسة الجوانـب       الباحثين  قبل من هتماما كبيرا لقد نال موضوع الشخصية إ         

ص وقـد تعـددت     المختلفة فيها، والتعرف على أهم ما يميز األشخاص من صفات وخصـائ           

، وذلك نتيجة أهمية تلك المرحلة      راسات التي سعت لدراسة الخصائص الشخصية للمراهقين      الد

    .كها على شخصية الفرد في المستقبلمن حياة الفرد واألثار الكبيرة التي تتر

لشخصية لـدى المـراهقين     لة التعرف على الخصائص ا    او الدراسة في مح    هذه تكمن أهمية   و

من أزمـة فـي حيـاة الفـرد                      لما تشكله مرحلة المراهقة      راً نظ بصرياًالمعاقين  المبصرين و 

بالتالي فإن معرفة هذه الخصائص قد يساعد األهـل علـى تفهـم ابـنهم                و ،محيطهوأسرته و 

صراعات كما وقد يسـاعد      وما يمر به من أزمات و      بصرياً المعاق   أوالمراهق سواء المبصر    

أيضا قد  و،   لتلك الخصائص  مراهق في ضوء معرفته   المعلمين في معرفة كيفية التعامل مع الم      

بالتالي وضع البرامج اإلرشادية    لك الخصائص و  يساعد المختصين النفسيين في التعرف على ت      

  .بصرياً المعاقين التي تساعد على معالجة المشكالت التي قد يتعرض لها المراهقين

  

   أهداف الدراسة 

  :إلى    تهدف الدراسة الحالية 

المراهقين المبصرين فـي     و بصرياً إذا كان هناك فروق بين المراهقين المعاقين         ما  معرفة -١

  .الشخصيةخصائص 

 بصـرياً ق في الخصائص الشخصية بين المراهقين المعاقين        وفر إذا كان هناك      ما معرفة – ٢

  . لمكان اإلقامة تعزى

     بصـرياً عاقين  ق في الخصائص الشخصية بين المراهقين الم      وفر إذا كان هناك      ما معرفة -٣

  .البصرية اإلعاقةدرجة ل تعزى

 بصـرياً ين المعاقين   ق في الخصائص الشخصية بين المراهق     وفر إذا كان هناك      ما معرفة – ٤

   .للجنس تعزى
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  التعريفات االجرائية

  :الخصائص الشخصية

 مزاجـه، و طباع الفـرد  ا التنظيم الثابت و الدائم إلى حد ما ل أنه الشخصية ب  أيزنك     يعرف  

   ) ١٩٩٤ ،عبد الخالق ( .الذي يحدد توافقه الفريد لبيئته و،وخُلقه، وبنية جسمه

 األبعـاد   ا مجموع الدرجات على   أنهخصية في هذه الدراسة ب    أما إجرائيا فتعرف خصائص الش    

     :وهيالتي يضمها المقياس 

ا المقياس من خالل     وهو بعد مستقل يتألف من مجموعة من السمات التي يقيسه          :عد الذهانية   ب

  ) ١٢ -  ٠(ح درجة الفرد على هذا البعد بين او وتترفقرة) ١٢(الفقرات عددها عدد من 

هو بعد ثنائي القطب يضم مجموعة من السمات التـي يقيسـها             ): األنطواء   – االنبساط( عدب 

د بين  ح درجة الفرد على هذا البع     اووتترفقرة  ) ١٢(عدد من الفقرات عددها     المقياس من خالل    

نطـواء بينمـا تشـير      خفضة للشخص على هذا البعد إلى اإل      وتشير الدرجات المن  ) ١٢ – ٠(

 في هذا الدراسـة  للداللـة        االنبساطخدام اسم بعد    ستوسيتم ا . المرتفعة إلى االنبساط  الدرجات  

  .على هذا البعد

السمات التي    هو بعد ثنائي القطب يضم مجموعة من       :)نفعالي   االستقرار اإل  – العصابية   (عد  ب 

درجة الفرد على هـذا     ح  اووتترفقرة  ) ١٢(عدد من الفقرات عددها     يقيسها المقياس من خالل     

سـتقرار  وتشير الدرجات المنخفضة للشخص على هذا البعـد إلـى اال          ) ١٢ – ٠(البعد بين   

 ستخدام اسم بعد العصابية فـي     وسيتم ا . المرتفعة إلى العصابية  اإلنفعالي  بينما تشير الدرجات      

  .هذا الدراسة  للداللة على هذا البعد

عـدد مـن الفقـرات        وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة التي يقيسها المقياس         :عد المراءاة ب 

وهـو يقـيس درجـة      ) ١٢ -٠( ح درجة الفرد على هذا البعد بين        او وتتر فقرة) ١٢(عددها  

شخاص بالظهور بشكل    ما يعرف بالمرغوبية األجتماعية أي رغبة األ       أوالكذب عند األشخاص    

  .اآلخرينجيد أمام 

   

  :بصرياًن المراهقون المعاقو

سـنة   ) ١٨-١٤(ح أعمارهم بين    او الذين تتر  بصرياً    هم مجموع الطلبة المراهقين المعاقين      

 لديهم القدرة علـى ادراك      أووينقسمون إلى الطلبة المكفوفين وهم اليستطيعون الرؤية بالكامل         

   . وهم يستطيعون الرؤية على بعد مسافات قريبة البصرعاف، و الطلبة ضفقطالضوء 

  :نالمبصروالمراهقون 
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 فـي المـدارس     لتحقينسنة الم ) ١٨-١٤(ح أعمارهم بين    او   هم الطلبة المراهقين الذين تتر    

  في مدينة دمشقالثانوية 

  :الداخلية اإلقامةمراكز 

 فيها تعليمهم  أسرهم ويتلقون  عن   عيداً ب بصرياًن       هي المدرسة التي يقيم فيها الطلبة المعاقو      

  .وتدريبهم

  

  :النهارية اإلقامةمراكز 

يعودن إلى أسرهم    خالل فترة النهار و    بصرياًن  رسة التي يدرس بها الطلبة المعاقو         هي المد 

    .بعد األنتهاء من الدوام

  

  :الدراسة   محددات 

 المكفـوفين وضـعاف البصـر        بصـرياً تقتصرهذه الدراسة على الطلبة المراهقين المعاقين       

الموجودين في المدرسة النموذجية لتأهيل المكفوفين التابعـة لـوزارة الشـؤون األجتماعيـة              

  . مدرسة نهارية و مركز إقامة داخلية عن وهي عبارة،الموجودة في مدينة دمشق

نوية  على الطلبة المراهقين المبصرين الموجودين في المدارس الثا         أيضا  وتقتصر هذه الدراسة  

    .في مدينة دمشق فقط

  .  التي أستخدمها الباحث في دراستهداةاألكما تتحد نتائج هذه الدراسة ب
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

  

 لت بعض جوانب الشخصـية    او التي تن   السابقة ل هذا الفصل الحديث عن الدراسات     اوسيتن    

 الدراسات العربية واألجنبيـة  التـي اسـتطاع          نظرا لقلة ، و  والمبصرين بصرياًلدى المعاقين   

 والمراهقين المبصرين في    بصرياًالباحث الحصول عليها، التي قارنت بين المراهقين المعاقين         

، فقد عمد الباحث إلى عرض مجموعة مـن         الني اعتمدها في الدراسة الحالية    أبعاد الشخصية   

صـية  ذات    في بعض جوانـب الشخ     والمبصرين   بصرياًالدراسات التي قارنت بين المعاقين      

، كما عمد الباحث إلى عرض بعض الدراسات التي تمـت علـى             صلة ببعض أبعاد الشخصية   

  ، ودراسات أجريت علـى     دراسات أجريت على عينات من المبصرين     ، و بصرياًعينة المعاقين   

رتيـب  الً ثم الدراست األجنبية، وسيتم ت     أوفئات إعاقة أخرى، وسيتم عرض الدراسات العربية        

، ثم الدراسـات التـي       والمبصرين بصرياً بدءاً بالدراسات التي قارنت بين المعاقين        الدراسات

، والدراسات التي تمت على عينات من اإلعاقات األخرى، و عينات           بصرياًتمت على المعاقين    

  .من المبصرين

 

  الدراسات العربية

دراسة مقارنة  : يف لدى الكفيف  التكدراسة بعنوان مفهوم الذات و     ) ١٩٨٣(أجرى الغزيز       

  طالب مبصـر    ٩٧ طالب كفيف و   ١٣من   مؤلفة    من الطلبة في ليبيا    مع المبصرين، على عينة   

قد استخدم الباحث فـي دراسـته مقيـاس         سنة و  ) ١٩ – ١٣( حت أعمار الطالب بين     اوترو

 األسـرية    أربعة أبعاد من مقياس منيسوتا وهي العالقات       روزنبرج لتقدير الذات و كما استخدم     

قد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بـين         الثبات االنفعالي والواقعية و    العالقات االجتماعية و  و

كذلك عدم وجود فروق بينهم على      لطالب العاديين في تقدير الذات و     ا و بصرياًالطالب المعاقين   

   . لمقياس منيسوتااألربعةاألبعاد 

  

نوع المدرسة   و والجنس اإلعاقةان أثر شدة    بعنو ) ١٩٨٨(لقريوتي        وفي دراسة أخرى ل   

   عينة مؤلفة مـن    واستخدم الباحث  في المدارس األردنية     بصرياًفي القلق الظاهر عند المعاقين      

 سـنة،   )٢٢ – ١٣( ح أعمارهم بين    اوتتر)  إناث   ٤٧( و)  ذكور   ٥١ (بصرياًمعاق  )  ٩٨ (

رب من مقياس القلق الظاهر لهاردي      مقياس القلق الظاهر المع   في دراسته    قد استخدم الباحث    و
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 )Hardy( ، قد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية على متغيـر القلـق                و

كذلك ال توجد فروق ذات     سة و مدر إلى نوع ال   أو اإلعاقة إلى شدة    أوالظاهر يعزي إلى الجنس     

مدرسة في القلق الظاهر كما     نوع ال  والجنس و  اإلعاقةداللة إحصائية للتفاعل بين متغيرات شدة       

نوع المدرسـة   نتائج أن غالبية أفراد الدراسة وبغض النظر عن شدة إعاقتهم وجنسهم و           بينت ال 

  .ا ال يعانون مستوى شديد من القلقالملتحقين به

  

 وحركيا  بصرياًدراسة بعنوان التوافق االنفعالي لدى المعاقين       ) ٢٠٠٦(    كما واجرى الفرح    

الجنس والعمر وهدفت الدراسة الى معرفة مستوى التوافق االنفعـالي لـدى            وسمعيا وعالقته ب  

داة الدراسـة    وكانت أ  اإلعاقة وعالقته بالجنس والعمر ونوع      ينة الدراسة من االفراد المعاقين    ع

مقياس قام الفرح بتطويره لقياس التوافق االنفعالي وتضمن المقياس بنود لقياس درجة القلـق              

ات وضبط الذات والثبـات االنفعـالي،       ت الشعور بالسعادة وتقدير الذ    ودرجة االكتئاب ودرجا  

نـاث  مـن اإل  ) ١٠٥(وذكور  ال  من )١٠٥(فراد من المعاقين    أ) ٢١٠(تالفت عينة الدراسة من     

ي وقدأخذت العينة من المراكز الخاصة بالمعاقين       او بالتس اإلعاقةوتوزعت العينة حسب متغير     

 ظهر أن المعـاقين     اإلعاقةالنتائج التالية بالنسبة لمتغير     في مدينة عمان وقد أظهرت الدراسة       

نفعالي ايجابي أفضل من المعاقين سمعيا وحركيا وكـذلك كانـت            لديهم درجات تكيف إ    بصرياً

قلق لصالح عينة المعاقين    على درجات ال  بصرياًالمعاقين   فروق دالة بين المعاقين سمعيا و      هناك

  علـى درجـات    بصـرياً  المعاقين حركيا والمعاقين     يضا كانت هناك فروق دالة بين     سمعيا وأ 

 اإلنـاث كما وأظهرت النتائج بالنسبة لمتغير الجنس أن لدى          ،االكتئاب لصالح المعاقين حركيا   

لسعادة وتقدير الذات لدى الذكور     درجات قلق أعلى منها لدى الذكور كما أن درجات الشعور ا          

  .اإلناثعلى منها لدى أ

  

دراسة قام خليل لمعرفة خصائص أداء االطفال المصـابين         ) ٢٠٠٥( قد عرضت الجلبي       و

 لشخصية االطفال وتمت الدراسة في جمهرية مصر العربية وكـان           أيزنكبالتوحد على مقياس    

طفال المصابين بالتوحد   ية التي يتصف بها األ    الهدف من الدراسة التعرف على سمات الشخص      

  . لشخصـية االطفـال  أيزنككأداة لبحثه مقياس طفال األسوياء واعتمد الخليل ومقارنتهم باأل

Eysenk Personality questionnaire for children)  (    ويقيس المقياس بعد اإلنطوائية وبعـد

 ، سـنة ) ٦,٢(ل توحـدي متوسـط أعمـارهم        طف) ٢٥(عينة الدراسة من    العصابية، وتكونت   

أكثر انبساطية  طفال االسوياء   ن اال ، وبينت النتائج أ   )٦,٦(طفل عادي متوسط أعمارهم     ) ٢٥(و
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وكما أن االطفال المصابين بالتوحد اتسموا باالنسحاب والعزلـة       من األطفال المصابين بالتوحد     

ثر انطوائية من االطفال العاديين، وظهـر ان         وكانوا اك  اآلخرينوعدم القدرة على التفاعل مع      

  .صابين بالتوحد أكثر عصابية من األطفال العادينطفال الماأل

 

بعنوان بعض السمات الشخصية للمعوقين جسميا علـى عينـة      ) ٢٠٠١(   وفي دراسة للحاج    

 وقد هدفت الدراسـة الـى   اإلناثشخص معاق جسميا من الذكور و     ) ١٣٠(سعودية مؤلفة من    

الكشف عن بعض السمات الشخصية للمعوقين جسميا وتقدير مدى الحاجـة الـى الخـدمات               

وقد استخدم الحاج مجموعة من االدوات وهي مقياس تايلور         ،ئةوبرامج التأهيل النفسي لهذه الف    

مقيـاس  ة االمام محمد بن سعود االسالمية، وللقلق الصريح الذي قننه قسم الطب النفسي بجامع 

جه الذي قننه   وختبار الشخصية المتعدد األ   نطواء االجتماعي وتوهم المرض في ا     االكتئاب واال 

من أفراد الدراسة تعاني    %) ٧٥(رت نتائج الدراسة إلى أن      الحاج على البيئة السعودية وقد أشا     

تقع ضمن فئة السواء النفسي وظهر أيضا       %) ٢٥(من أحد أشكال القلق النفسي الصريح مقابل        

%) ١٩,٦٧(من افراد الدراسة  تعاني من أحد أشكال االكتئاب النفسي مقابـل             %) ٨٠,٣٣(أن  

 أفراد الدراسة تعاني من أحـد       من%) ٧٣,١٣(، وكذلك تبين أن     تقع ضمن فئة السواء النفسي    

  . تقع ضمن فئة السواء النفسي%) ٢٦,٨٧(أشكال االنطواء االجتماعي مقابل 

  

أنمـاط الـتعلم    بدراسة للتعرف على األبعاد األساسية للشخصـية و       ) ١٩٩٥( محمد      وقد قام 

قـد   و لدراسـية اوالتفكير لدى عينة من الجنسين بدولة االمارات وعالقتها بالجنس والمرحلـة            

 طالب منهم في المرحلـة الثانويـة            )٨٦(طالب  ) ١٢٩(من  تكونت عينة الدراسة من الذكور      

طالبة من  ) ١٠٤( ،طالبة) ٢٠٧( فقد تكونت من     اإلناث، أما عينة    في المرحلة الجامعية  ) ٤٣(و

 أيزنـك مقيـاس   : من المرحلة الجامعية وكانـت أدوات الدراسـة         ) ١٠٣(المرحلة الثانوية و  

، ومقيـاس تـورانس      بصورته العربية احمد عبد الخالق      الذي قام باعداده   )E.P.Q(للشخصية  

، وقد بينت نتائج الدراسة بالنسبة  الذي قننه وأعده مراد مصطفى)  ( Torranceالنماط التفكير 

 ط من الذكور في المرحلة    لمتغير المرحلة الدراسية أن الذكور الجامعين كانوا أكثر ميال لالنبسا         

، أمـا   عصابية والكذب من الـذكورالجامعين    ، والذكور في المرحلة الثانوية أكثر ميال لل       الثانوية

 اإلنـاث  في المرحلة الثانوية كن أكثر ميال للعصابية والكذب مـن            اإلناث فقد تبين أن     اإلناث

 كانوا  الجامعيات، أما بالنسبة لمتغير الجنس فقد أظهرت النتائج ان الذكور في المرحلة الثانوية            

           أكثـر مـيال للعصـابية    اإلناث في المرحلة الثانوية بينما كانت اإلناثأكثر ميال لالنبساط من    
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 الجامعيات بينما   اإلناث، وكذلك تبين أن الذكور الجامعين كانوا أكثر ميال لالنبساط من            والكذب

  .ينصابية والكذب من الذكور الجامع الجامعيات أكثر ميال للعاإلناثكانت 

  

  نبيةاألجالدراسات 

 بدراسة للتعرف علـى الفـروق   )et’al,  Taina ,١٩٩٩( وآخرون كما قام كل من تانيا و       

ام الـذات وتلقـي الـدعم        والمراهقين المبصرين فـي احتـر      بصرياًبين المراهقين المعاقين    

معاقين حسب  ، كما هدفت الدراسة الى معرفة إذا كان هناك فروق بين المراهقين ال            االجتماعي

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة مقياس ذاتي        .)مكفوفين كليا، ضعاف بصر    (اإلعاقةدرجة  

عم االجتماعي والخلفية االسرية     البصرية والد  اإلعاقةتضمن فقرات تقيس الصفات الشخصية و     

) ٢١(اني من ضعف بصر، و    مراهق يع ) ٩٤( عينة الدراسة فقد تألفت من       أما،  واحترام الذات 

أظهرت النتائج أن المراهقين المعاقين     و مراهق مبصر، ) ٥٨٨(، و راهق يعاني من كف كلي    م

ات الشخصـية ونـوع   الصـف هقين المبصرين في أحترام الذات و      اليختلفون عن المرا     بصرياً

 حسب  بصرياً، كما لم تظهر هناك فروق ذات داللة  بين المراهقين المعاقين             الدعم اإلجتماعي 

 اإلناثلعالية للذكور المكفوفين جزئيا و     أظهرت الدراسة ارتباط الدرجات ا     ، وقد اإلعاقةدرجة  

في مقياس الدعم اإلجتماعي المقدم من االصدقاء مع ارتفاع درجـات           المكفوفات كليا وجزئيا    

احترام الذات، بينما تأثر درجات احترام الذات لدى عينة المكفوفين كليا بنـوع العالقـة مـع                 

  الوالدين 

  

 الكشف عن التي هدفت إلى  )١٩٩٤(ردها موسى أوالتي Matson  ماتسون اسة  در وفي    

  ، واألطفـال والمـراهقين المبصـرين      بصرياً المعاقين   والمراهقينطبيعة القلق لدى األطفال     

ثـى   أن )٢٩( مـن    تكونت  بصرياًالمعاقين  استخدم الباحث فيها عينة من األطفال والمراهقين        

) ٤٠( و ذكـر ) ٦٠( األطفال والمراهقين المبصرين تكونت من     ذكر، وعينة أخرى من   ) ٤٦(و

 الدراسـة تـم     هدفولتحقيق   ،سنه)  ٢٢ - ٩( حت أعمار العينتين من   اوتتر قد  ، هذا و  أنثى

أكثر قلقا من    كانت   بصرياً المعاقين    المراهقين وانتهت النتائج إلى أن عينة    . تطبيق مقياس القلق  

مـن   أكثر قلقا من بقيـة        كن بصرياً المعاقات   اإلناثن  ، كما تبين أ   المراهقين المبصرين عينة  

  .   العينات األخرى

ا آيف       د ( Kef, 2002 )   أم ى    دراسة هدفت  ب  قامت  فق ا إل ة التكيف النفسي    من خالله          معرف

دا   بصرياً  قينا المراهقين المع  عينة من االجتماعي لدى ومعنى الدعم ة   ، في هولن  ودرست الباحث
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ذات   و،  السعادة و الوحدة،صائص النفسية التي تشير إلى التوافق النفسي وهي         عدد من الخ   دير ال  ،تق

اب         ،استراتيجيات التكيف  و ،مرآز الضبط و ا بدراسات س ى      وقد قارنت الباحثة نتائجه قة أجريت عل

راهقين المبصرين ة الدراسة الم د بلغت عين اق ) ٣١٦(، وق نهم من )١١٦ (بصريًامراهق مع  م

اث   من )١٥٠(ذآور و   ال ة في دراستها عد        د واستخ  ،اإلن ايس  ةمت الباحث اس مرآز    : هي  و  مق مقي

ذي   ده  بيتسما  الضبط ال اس   Peetsma  أع ذات  ومقي دير ال رخ   تق  (Rosenberg Scale )    لروزنب

اس  و،  إلستراتيجيات التكيف  Utrecht Coping List ة  قائم و    Dutch Loneliness Scale مقي

داد    ، ومقياس الس  لقياس الوحدة  ة  عادة من إع د     . الباحث وقين           و ق راهقين المع ائج أن الم أظهرت النت

ن  بصريًا ى م دير ذات أعل توى تق ديهم مس ان ل دالمبصرين و  آ م توج روقل ين ا ف لمبصرين  ب

وقين        الوحدةو في موضوع مرآز الضبط    بصريًاالمعوقين  و ين أن المع  يستخدمون   بصرياً ، آما تب

 ،دةسعا المبصرين آانوا أآثر  أن وقد أشارت النتائج أيضُا إلى ،حل المشكلة والتجنب تاإستراتيج

  . بشكل عام في موضوع التوافق النفسيقليلةآانت الفروق و

نوان العالقة بين سمات الشخصـية   بع  ) Hegemoser, 1996(هيجموسير ل وفي دراسة أخرى

فرد من  ) ١٠٩(، وتكونت عينة الدراسة من      بصرياًالوضع الوظيفي لدى االشخاص المعاقين      و

غيـر   ) ٣٠( موظف و  ) ٤٠: ( على النحو التالي  ، حيث توزع أفراد العينة      بصرياًالمعاقين  

واها التعليمـي إلـى     قد قسمت العينة حسب مست    في فترة التجريب للوظيفة و     ) ٣٩(موظف و 

 أبعاد مـن مقيـاس      ٩دراسته  استخدام الباحث في    فئتين ثانوي ومادون، وأعلى من الثانوي و      

السلوك ، وهذه األبعاد هي القلق والهوس واالكتئاب والغضب والتشاؤم و         )MMPI-2( تا  منيسو

المشاكل العائليـة، كمـا      وتقدير الذات المنخفض وعدم االرتياح االجتماعي و        )A(من النمط   

وقد بينت النتـائج   Bastالذي وضعه باست  Employment key استخدم مقياس للقبول الوظيفي

والدرجـة علـى مقيـاس      ) المشاكل العائلية التشاؤم والهوس و  ( بين أبعاد   تباط سلبي   وجود ار 

      ووجود ارتباط ايجابي بـين الغضـب       . كان بعد التشاؤم هو األكثر ارتباط      و ،القبول الوظيفي 

مـن  % ٧١,٤من األشخاص الموظفين و   % ٨٠ضا أن   أظهرت النتائج أي  والمستوى التعليمي و  

كما بينت النتائج أن     تشاؤم ووجود مفهوم ذات منخفض،       ماألشخاص غير الموظفين ظهر لديه    

تهم بشـكل دال علـى     األشخاص الذين هم في فترة التدريب الوظيفي ارتفعت متوسطات درجا         

  .السلوكمن  ) A(النمط بعدي التشاؤم و

  

وافق اإلجتماعي  دراسة هدفت إلى التعرف على الت      ) Bouman، ١٩٨٤(بومان       كما وأجرى   

امة داخلية ونهاريـة فـي بريطانيـة         الموجودين في مراكز إق    بصرياًلدى المعاقين   نفعالي  واإل



 ٢٦

سة مقيـاس   ستخدم في الدرا   وقد ا  بصرياًفردا من المعاقين     ) ١٥٠(وتكونت عينة الدراسة من     

، وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة بين         لقياس درجات التوافق اإلجتماعي واإلنفعالي    

 داخليـة   امـة مقيمين فـي مراكـز إق     ، وبين ال   ضعاف البصر والمكفوفين    وبين اإلناثالذكر و 

حيث حصل األفراد الذين لديهم ضعف بصر علـى         راكز النهارية على درجات المقياس،      المو

كما تبين بأن المعـاقين     ، تكيف أكثر من األشخاص المكفوفين    درجات مرتفعا في القلق وسوء ال     

 من القلق وعدم األمن وسوء      حصلوا على درجات مرتفعة     الداخلية    اإلقامة في المراكز    بصرياً

  .  في المراكزالنهاريةبصرياًالتكيف اإلنفعالي مقارنة بالمعاقين 

  

 بدراسة هدفت إلى معرفة أثر عدد من المتغيرات لـدى           ) Head,1979(     وكذلك قامت هيد    

                   عاقـة اإل درجـة    مفهـوم الـذات، وهـذه المتغيـرات هـي          فـي    بصـرياً الطلبة المعاقين   

                  ، والبـديل التربـوي الـذي يـتعلم فيـه الطلبـة المعـاقين                ) ضعاف بصـر     –مكفوفين  ( 

، وقد تألفت العينـة مـن       ) معلم متنقل    –غرفة مصادر في المدرسة العادية       –إقامة داخلية   ( 

وقد أظهـرت    ،)Tscs( ت  ، واستخدم الباحث في دراسته مقياس تينسي لمفهوم الذا        طالب) ٦٢(

، وبالنسبة لمتغير البديل    بة المكفوفين والطلبة ضعاف البصر     التوجد فروق بين الطل    أنهالنتائج  

لذين يعتمدون على    الداخلية وا  اإلقامةالتربوي فلم تظهر هناك فروق بين الطلبة الموجودين في          

لى المعلم المتنقل حيـث      الطلبة الذين يعتمدون ع     وبين قد ظهرت فروق بينهم   غرفة المصادر و  

حصل الطلبة الذين يعتمدون على المعلم المتنقل على درجات منخفضة على المقياس بالمقارنة             

  بالطلبة المعاقين في باقي البدائل 

  

 دراسة هدفت إلى وصـف  )Lindo and Nordholm, 1999( كما أجرى ليندو ونوردهولم      

مدى ارتباط هـذه االسـتراتيجيات مـع        لبصر و تكيف التي يستخدمها ضعاف ا    استراتيجيات ال 

مظاهر الصحة العامة والصعوبات التي يواجهونها في نشاطات الحياة اليومية وتكونت عينـة             

استخدم في الدراسة استبانة بيرسون للتكيـف  مفحوصا من ضعاف البصر و ) ٤٨( من   الدراسة

قـد أظهـرت نتـائج      و. قحـة شاطات الحياة اليومية المن   والئحة شطب الحالة المزاجية وأداة ن     

كذلك أظهـرت   ستخدام استراتيجيات تكيف سلبية و    الدراسة أن العديد من أفراد العينة يميلون ال       

الصعوبات في  تدني االستقرار النفسي و   والنتائج وجود ارتباط ايجابي بين استراتيجيات التكيف        

ـ  العزلة مع تدني العالقات   رتبط الخجل و   إذ ا  ،نشاطات الحياة اليومية   ي مجـال االسـتقرار      ف

سـتراتيجيات السـلبية مثـل      كما أن األفراد الذين أحرزوا عالمات عالية في اال        . النفسي العام 
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 مثل استخدام المواصـالت     ، في حياتهم اليومية   الخجل صرحوا بمواجهة مشاكل أكثر    العزلة و 

وى مسـت م بحاجة إلى التدريب على المسـتوى العـاطفي و         أنه أظهرت النتائج أيضا   و ،عامةال

  التكيف في نشاطات الحياة اليومية 

  

هدفت  ) Sharma and Sigafoos, 2000( سيجفوس  وفي دراسة أخرى  لكل من شارما و    

إلى تقييم المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة في الذين لديهم إعاقة بصرية، حيث بلـغ                

فـي ثـالث    يدرسـون   وسنة   ) ١٦ – ٦( حت أعمارهم بين    اوترطالب و ) ٢٠٠(حجم العينة   

عات هي مجموعة المكفـوفين    الطلبة إلى ثالث مجمو    تصنيف  تم   قدمدارس داخلية في الهند و    

مجموعة الطالب الذين لدهم بقايا بصرية تساعدهم في التنقل فقط، و مجموعـة تملـك               كليا، و 

ت فـي  د اسـتخدم و ق. القراءة بالخط المكبرنشاطات اليومية و بصرا كافيا للتنقل و لممارسة ال     

قد أظهرت النتائج أن األفـراد فـي هـذه           االجتماعية و  الدراسة أداة ماتسون لتقييم المهارات    

م يعـانون مـن     أنهالدراسة يعانون من ضعف في المهارات االجتماعية، وبشكل خاص تبين           

التهور، هذا ولم   وكيد غير المالئم والثقة الزائدة و     الت المهارات االجتماعية المالئمة و    ضعف في 

  .اإلعاقةبط النتائج السابقة بمتغير شدة ترت

  

  بصـرياً الدراسات التي قارنت بين المعاقين          ومن خالل العرض السابق، يالحظ أن بعض        

                بعـض جوانـب    عـدم وجـود فـروق فـي مفهـوم الـذات و             المبصرين، أشارت إلـى   و

وكـذلك   )et’al,  Taina ,١٩٩٩( وآخرون ودراسة تانيا) ١٩٨٣(مثل دراسة الغزيز   الشخصية

  . توجد فروق في الوحدة ومركز الضبط الأنه التي بينت Kef, 2002 )( دراسة كيف 

والمبصـرين فـي بعـض       بصرياًبينما وجدت بعض الدراسات أن هناك فروق بين المعاقين          

 وجدت بأن هناك فروق في  التيMatson  خرون ماتسون وأ وكذلك دراسة جوانب الشخصية 

 أن تقدير الذات لـدى  Kef, 2002 ) (  بينما وجدت دراسة كيف بصرياًلح المعاقين القلق لصا

  .نهم كانوا أقل سعادة من المبصرين، ولك كان أعلى من المبصرينبصرياًالمعاقين 

 فقد أظهرت بعضها أن المعـاقين       بصرياًأما الدراسات التي أجريت على عينات من المعاقين         

شخصية مثل التهور والثقة الذائدة ولديهم أستراتيجيات تكيف         يظهرون بعض الصفات ال    بصرياً

 ليندو ونوردهولم  ودراسة  )Sharma and Sigafoos, 2000( شارما و سيجفوس  سلبية كدراسة 

 )Lindo and Nordholm, 1999 (   
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 اإلقامة و اإلعاقة حسب متغير الجنس و    بصرياًوبينت بعض الدراسات التي قارنت بين المعاقين        

 القريـوتي    التوجد فروق تعزى لتلك المتغيرات كدراسـة       أنهبعض الخصائص الشخصية    في  

تانيـا                ودراسـة  ، )Sharma and Sigafoos, 2000( سـيجفوس   شـارما و دراسة ، و)١٩٨٨(

 Head(، و دراسة هيد اإلعاقةالتي لم تجد فروق تعزى لمتغير  )et’al,  Taina ,١٩٩٩( آخرونو

 وكذلك لم تجد فروق بين الطلبة حسب        اإلعاقةلم تجد فروق تعز ى لمتغير درجة         التي   )1979,

، بينما وجدت دراسات    لذين يعتمدون على المعلم المتنقل    متغير البديل التربوي باستثناء الطلبة ا     

 الذي وجد أن Matson ماتسون أخرى أن هناك فروق تعزى لبعض هذه المتغيرات   كدراسة 

  .    ن الذكور المعاقينثر قلقا م المعاقات أكاإلناث

ويالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة قلة عدد الدراسات العربية والمحلية التي قارنـت               

صية المختلفة، وبالتالي فـإن     خبين األفراد المعاقين بصريا واألفراد المبصرين في جوانب الش        

اسات األولـى علـى الصـعيد       هذه األمر يجعل لهذه الدراسة ما يبررها كونها تعتبر من الدر          

د المبصرين في بعض جوانب     المحلي التي تسعى للمقارنة بين األفراد المعاقين يصريا واألفرا        

  .   الشخصية
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  الفصل الثالث

  اتالطريقة واالجراء

  

 الدراسة والمقياس الذي استخدمه الباحث في دراسته الحاليـة          وصفا ألفراد ل هذا الفصل    اويتن

  .لدراسةت صدقه وثباته واالجراءات التي اتبعت اثناء اودالال

  

  : افراد الدراسة 

ح اون ممـن تتـر     والطلبة المبصرو  بصرياًن  هم مجموعة من الطلبة المعاقو    فراد الدراسة     أ

  :سنة وفيما يلي توضيح لكل منهم) ١٨-١٤(اعمارهم بين 

  

   :بصرياًن و الطلبة المعاق

ح  اوتـر  وطالبـة ممـن ت     اًطالب) ٨٧  (بصرياً الطلبة المعاقين         بلغ عدد أفراد الدراسة من    

جية لتأهيل المكفوفين في مدينة     المدرسة النموذ  من   ختيارهماسنة تم   ) ١٨-١٤ (بين  أعمارهم  

طلبة الذكور في هـذه العينـة       ، وقد بلغ عدد ال    لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل   دمشق التابع   

لطلبة المعاقين  يوضح توزع ا  ) ١(الجدول رقم   ، و طالبة) ٤٥ (اإلناث فيما بلغ عدد     اًطالب) ٤٢(

  .ة داخل المدرسة وخارج المدرساإلقامة واإلعاقةدرجة  حسب الجنس وبصرياً

  )١(الجدول 

  اإلقامة واإلعاقةدرجة الجنس و  متغير حسببصرياًالطلبة المعاقين توزع 

  المجموع  اإلناث  الذكور  اإلقامةمتغير 

  ٤٧  ٢٤  ٢٣  اقامة داخلية

  ٤٠  ٢١  ١٩  اقامة خارجية

  ٨٧  ٤٥  ٤٢  المجموع

    اإلناث    الذكور  اإلعاقةمتغير 

  ٥٢  ٣١  ٢١  ضعف البصر

  ٣٥  ١٤  ٢١  كف كلي

  ٨٧  ٤٥  ٤٢  المجموع

  



 ٣٠

  :المبصرين الطلبة 

من أربع مناطق فـي      للمرحلة الثانوية بطريقة قصدية      قام الباحث باختيار ست مدارس           

ـ  ثالث مدارس    ،لمناطق السكانية المختلفة   بحيث تمثل ا   مدينة دمشق  ثـالث مـدراس    ذكور و لل

 وهم حسب السـجالت     )١٨-١٤ (وقد تم اختيار الطالب بحيث تتراوح أعمارهم بين          .ناثلإل

في الصف األول الثانوي، من     ) ١٥( عمر  : المدرسية يتوزعون من حيث العمر تقريباً كمايلي      

  .في الصف الثالث الثانوي) ١٨-١٧(ر في الصف الثاني الثانوي، من عم) ١٧-١٦(عمر

 سنة) ١٨-١٤ (بين  أعمارهم  ح  اوترممن ت  اًطالب) ٨٤( فقد بلغ عددهم      الذكور  بالنسبة للطلبة 

 وتـوزع    من مدرسة البعث ومدرسة عبد الرحمن الكواكبي ومدرسة جودت الهاشـمي           واكانو

اسـتمارة لتـرك   ) ١٣(  تم اسـتبعاد  وقد،الثالث الثانوي والثاني   و  األول الطالب على صفوف  

  .اًطالب) ٧٢ (لطلبة الذكور دون اجابة وهكذا اصبح عددافقرات

 مـن   ن ك سنة) ١٨-١٤ (بين   أعمارهنح    اوترممن ت طالبة  ) ٩٧ (فقد بلغ عددهن   اإلناث أما 

مدرسة اليرموك ومدرسة محمد كردعلي ومدرسة محمد بهجت البيطار وتوزعـت الطالبـات             

 دون  استمارة  لترك فقرات   ) ١٧(  تم استبعاد   وقد ،ثالث الثانوي الوالثاني   و األولعلى صفوف   

  . طالبة)٨٠ (اإلناث طالباتاجابة وهكذا اصبح عدد ال

ـ ) ١٥٢ (اإلنـاث  الطلبة المبصرين من الـذكور و      ددصبح مجموع ع  أ وبذلك                    ،  وطالبـة  اًطالب

  . والصف المبصرين حسب الجنس والمدرسةالطلبةتوزع يبن  )٢(الجدول رقم و

  

  )٢(الجدول 

   والصفالجنس والمدرسة متغير الطلبة المبصرين حسبتوزع 
  المجموع   اإلناث  الصف  المدرسة   الذكور  الصف   المدرسة

أول    البعث

  ثانوي

  ٢٦  أول ثانوي  اليرموك  ٢٧

ــدالرحمن  عبـ

  الكواكبي

ثـــاني 

  ثانوي

محمد بهجـت     ٢٣

  البيطار

ــاني  ثــ

  ثانوي

٣٠  

ــث   جودت الهاشمي ثالـ

  ثانوي

ــث   محمد كردعلي  ٢٢ ثالــ

  ثانوي

٢٤  

  

  ١٥٢  ٨٠    ٧٢   المجموع
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  :أداة الدراسة

 للشخصـية الصـورة     أيزنـك  استخدم الباحث  مقياس      ،لتحقيق أهداف الدراسة الحالية         

  EPQR-S (    Eysenk Personality Questionnaire - Short (،١٩٨٥ عـام  القصيرة المراجعة

  .٢٠٠٥ ميخائيل عام  قام بتعييره على البيئة السوريةالذي

  

  :وصف االداة 

ـ     ) ٤٨(يتألف المقياس من      -١  ي      فقرة موزعة على أربع مقايس فرعية تقيس أربع أبعـاد وه

 يتكونو)   المراءاة  العصابية مقابل االستقرار االنفعالي،     مقابل االنطواء،  االنبساط ،الذهانية( 

  .)فقرة١٢(  من ة السابقةفرعيال األربعةن المقايس  مكل مقياس

  :س الفرعية كما يليي تتوزع فقرات المقياس على المقاي  -٢

  التي يشملها هذا المقياس الفرعـي       فقرة والفقرات ) ١٢(  يتالف من     pمقياس الذهانية ورمزه    

  .)٤٣-٣٩-٣٥-٣١-٢٨-٢٦-٢٢-١٨-١٤-١٠-٦-٢(هي

    التي يشملها هذا المقياس الفرعـي       فقرة والفقرات ) ١٢(ن   يتألف م  E ورمزه   االنبساطمقياس  

  .)٤٨-٤٤-٤١-٣٦-٣٢-٢٧-٢٣-١٩-١٥-١١-٧-٣(هي 

 التي يشملها هذا المقياس الفرعـي        فقرة والفقرات ) ١٢( يتألف من  N مقياس العصابية ورمزه  

  .)٤٦-٤٢-٣٨-٣٤-٣٠-٢٥-٢١-١٧-١٣-٩-٥-١(هي 

  التي يشملها هذا المقيـاس الفرعـي     رة والفقرات فق) ١٢( يتألف من    L ورمزه   مقياس المراءاة 

  .)٤٧-٤٥-٤٠-٣٧-٣٣-٢٩-٢٤-٢٠-١٦-١٢-٨-٤(هي 

  . فرديةأو يتم تطبيق المقياس بصورة جماعية   -٣

و ال وتعطى االجابة بنعم درجة واحد واالجابـة         أ تتم االجابة على فقرات المقياس بنعم          -٤

  . درجة الصفرتعطى بال 

ات المفحوص الـذي يجيـب      جموعة من الفقرات التي تقلب فيها درج       يتضمن المقياس م     -٥

 الواحد الى صفر ودرجة الصفر الى واحد وهذه الفقـرات           على المقياس حيث يتم قلب درجة       

  .)٤٧-٤٣-٤١-٤٠-٣٧-٣٥-٣٣-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٤-٢٠-١٨-٦-٢(هي 

  

  

  



 ٣٢

     بصورته العربية السوريةالخصائص السيكومترية للمقياس 

جراء دراسـة   مقياس على البيئة السورية وقـام بـا       ير ال ي بتقنين وتع  )٢٠٠٥(عام   قام ميخائيل 

  : دق والثبات لهذا المقياس كما يليسيكومترية لهذا المقياس لمعرفة دالالت الص

    :صدق المقياس) أ

 وفيما يلـي    تم حساب صدق المقياس بطريقتين طريقة الصدق المحكي وطريقة الفرق المتقابلة          

  :جراءات توضيح لتلك اإل

  :المحكي الصدق -*

صدق المقياس عن طريق الصدق المحكي باستخدام مقيـاس القلـق كسـمة              تم دراسة         

) ١٠٠(على اربع عينات وهي عينة من كلية التربية ذكور عددهم           بتطبيقه   الذي قام    لشبيلبرجر

ر وعـددهم   عينة من كلية طب االسنان ذكو     و) ١٠٠ (نة  االقتصاد اناث وعدده    وعينة من كلي  

 موجب ودال بين مقياس العصابية      وكان هناك ترابط   )٥٠(وعينة من السجينات عددهم     ) ٥٤(

وكذلك كان هناك تـرابط     ) ٠٥٥و٠,٤٤(حت درجات الترابط بين     اوكسمة وتر القلق    مقياسو

ـ تر االمعامالت حت اوبين مقياس الذهانية ومقياس القلق كسمة وتر  موجب    ٠,٢٧( ط بـين  اب

 حـت او ومقياس القلق كسـمة وتر     االنبساط بين مقياس    بال س  ارتباط كان هناك كما و ) ٠,٤٩و

     .)٠,٤٤- و٠,٢٦-( بيندرجات الترابط 

 دراسة صدق المقياس عن طريق الصدق المحكي باستخدام مقيـاس بيـك             وكذلك تم       

ـ و) ٢٠( من الذكور العادين عددهم       احمد عبد الخالق على عينتين عينة      تعريباب  ئلالكت ة عين

مـع مقيـاس الذهانيـة علـى         اً موجب اًواعطى ترابط ) ٢٠(من الذكورالمعاقين سمعيا عددهم     

 فقـد كـان     المعاقين سمعيا   عينة   أما) ٠,٤٦=ر(ط  ابتركان اال  حيث   العينتين، عينة العادين  

ـ ابترا الصدق للمقياس مع مقيـاس االكتئـاب       دراسة   ت واعط ،)٠٥٧=ر(معامل االرتباط     اًط

 )٠,٥٩= ر( عينـة العـادين   حيث بلغ االرتباط في     لعصابية على العينتين،     مع مقياس ا   اًموجب

ـ تر وظهر هناك ا   كما) ٠,٧٦= ر(د بلغ االرتباط    فقالمعاقين سمعيا   عينة  أما مـع  ط سـالب    اب

عينة ولدى  ) ٠,٢٩-= ر(ط لدى عينة العادين     ابتر لدى العينتين حيث كان اال     االنبساطمقياس  

  .)٠,٣٩-= ر(المعاقين سمعيا 

  :    الصدق بطريقة الفرق المتقابلة -*

) ٤٦(ن الذكور عـددهم     ي تم دراسة الصدق بطريقة الفرق المتقابلة على عينة من العادي              

) ٥٠( العاديات عددهم    اإلناثكذلك على عينة من     و) ٤٨(من السجناء الذكور وعددهم     وعينة  



 ٣٣

 روق بين متوسـط الـدرجات      وتم  دراسة داللة الف     )٥٠( السجينات وعددهم    اإلناثعينة من   و

 والذكور علـى    اإلناثكانت الفروق دالة لصالح السجناء من       قد  التي حصلت عليها العينات و    

  .العصابيةمقياس الذهانية و

 اإلناثوكذلك تم دراسة الصدق بطريقة الفرق المتقابلة على عينة من العاملين الذكور و                  

ن هناك فـروق لصـالح      أى   النتائج ال  أشارت و اإلناثعينة من العاطلين عن العمل الذكور و      و

عينة العاطلين عن العمل على مقياس الذهانية والعصابية وكذلك كان هناك فروق لصالح عينة              

   . ولم تظهر فروق على مقياس المراءاة بين العينتيناالنبساطمقياس  العاملين على

   

  :  ثبات المقياس - )ب

في الصورة العربية السورية التـي قـام بتطويرهـا           استخدم في دراسة ثبات المقياس          

  )كرونباخ الفا( طريقة االعادة وطريقة االتساق الداخلي  هما طريقتينالدكتور ميخائيل 

  

  :  طريقة االعادة-*

جامعة   طالب كلية التربية       من تمت دراسة الثبات للمقياس  بطريقة االعادة على عينتين             

 جامعة   و عينتين من طالب كلية الزراعة      )٧١ (ن عدده إلناثاو)  ٢٠(لذكور عددهم   دمشق ا 

ح علـى   او وكانت معامالت الثبـات تتـر      )٤٠ (ن عدده اإلناثو)  ٤١( الذكور عددهم  دمشق

ومقيـاس   )٠,٩٣٦ و ٠,٥٣٣( بـين  االنبساطومقياس  ) ٠,٨٦١ و ٠,٤٢٩(مقياس الذهانية بين  

  .)٠,٩٧٧ و٠,٥٨١( بين  ومقياس المراءاة  )٠,٨٧١ و٠,٦٧٨(العصابية بين 

   : طريقة االتساق الداخلي -*

 على ثالث عينات من طلبـة     ) كرونباح الفا (تمت دراسة  الثبات بطريقة االتساق الداخلي             

       )٣٤(من اختصاصات مختلفة وهي عينة دبلوم تاهيل تربـوي ذكـور عـددهم            جامعة دمشق   

)  ٥٩(ليا تربية اناث عـددهم      وعينة دراسات ع  ) ٩١(وعينة دبلوم تاهيل تربوي اناث عددهم       

وعلـى مقيـاس   ) ٠,٥٨٠ و ٠,٢٩٨(حت معامالت الثبات على مقياس الذهانيـة بـين          اووتر

وعلـى  ) ٠,٨٣٢ و   ٠,٦٥٩(وعلى مقياس العصـابية بـين       ) ٠,٨٠٥ و ٠,٧٤٥( بين االنبساط

   .)٠,٧٨٣ و٠,٦٥٥(مقياس المراءاة بين 

اس اداة جيدة للبحث وتخول اسـتخدامه       ودالالت الثبات والصدق لهذا المقياس تجعل من المقي       

  .)٢٠٠٥( جرى تقنينه على البيئة السورية في عام أنهفي الدراسة الحالية خاصة و

                                                                                



 ٣٤

   : ثبات المقياس على عينة من الطلبة المكفوفين-)٢(

 ميخائيل فقد اراد الباحث التاكد من ثبات المقيـاس          ت الثبات التي قام بها         باالضافة لدراسا 

قام الباحث باجراء دراسـة      لمعرفة امكانية تطبيقه لذلك        بصرياًعلى عينة من الطلبة المعاقين      

 االعـادة    باسـتخدام طريقـة    بصرياًلثبات المقياس على عينة استطالعية من الطلبة المعاقين         

 من خارج عينة     وطالبة اً طالب )١٥(وتالفت العينة من    ) كرونباخ الفا (اخلي  وطريقة االتساق الد  

 اإلعاقـة درجـة   طالعية حسب الجنس و   ت العينة االس  يوضح توزع ) ٣(الجدول رقم   والدراسة  

  . المدرسة داخل المدرسة وخارجاإلقامةو

  

  )٣(الجدول 

  قامةاإل واإلعاقة الجنس  و درجة  متغيرتطالعية  حسبسعينة االالتوزع 

  اإلناثعينة   عينة الذكور  اإلقامةمتغير 

  ٥  ٤  اقامة داخلية

  ٣  ٣  اقامة خارجية

  

  اإلناثعينة   عينة الذكور  اإلعاقةمتغير 

  ٥  ٥  ضعف البصر

  ٣  ٢  كف كلي

  

     

ل والثـاني   وبالنسبة لدراسة الثبات بطريقة االعادة كان الفاصل الزمني بين التطبيـق األ               

  : معامالت  الثبات كما يلييوم  وكانت) ١٢-١٠(ح بيناويتر

ــة  ــد الذهاني ــد )٠,٧٦٣=( بع ــاط، بع ــابية )٠,٨٩٠=(االنبس ــد العص                ، )٠,٨٠٨=(، بع

  .)٠,٩٢٨=(بعد المراءاة 

فقد كانت معـامالت    )  كرونباخ الفا (قة  االتساق الداخلي     ي بالنسبة لدراسة  الثبات بطر     أما     

  : الثبات كما يلي

ــد ال ــة  بع ــد ، )٠,٢٩٧=(ذهاني ــاطبع ــابية )٠,٦٦١=(االنبس ــد العص              ،)٠,٦٩٦=(، بع

  .)٠,٦٨١=(بعد المراءاة 



 ٣٥

ا كانت منسـجمة    أنهيالحظ من دالالت الثبات التي تم الحصول عليها من العينة االستطالعية ب           

ـ               د علـى   مع دالالت الثبات التي تم التوصل اليها في دراسة الدكتور ميخائيل وهذا مؤشر جي

  .امكانية استخدام المقياس كاداة في الدراسة الحالية

  

  :تصحيح المقياس 

  ى صفر ويتم قلبها  إلب أن يقلب فيها الصفر الى واحد وواحد تحدد أرقام الفقرات التي يج-١ 

     من المقياس على حدة بالجمع البسيط للدرجات وهي  تحسب درجات كل مقياس فرعي-٢

  .ية ومقياس المراءاة ومقياس العصاباالنبساطمقياس مقياس الذهانية و    

  

   :اجراءات التطبيق

لية و ذلك بتحويل المقيـاس      أو  قام الباحث بتجربة      بصرياً بالنسبة لعينة الطلبة المعاقين      -) ١(

لمعرفـة   اإلناث طالب من الذكور وةالى طريقة بريل وتطبيقه على عينة استطالعية من عشر    

 ومعرفة الوقت الذي    بصرياًبيقه بشكل جماعي على عينة الطلبة المعاقين        مالئمته و امكانية تط   

  : وكانت آلية التطبيق تتم كما يلييستغرقه التطبيق

  . له اعطاء المقياس للطالب بعد شرح التعليمات-١       

                    يطلب منه االجابة على فقرات المقياس  وكتابة االجابة بطريقة بريل باسخدام لوحة              -٢       

       .بريل للكتابة           

  .م رقم واحد واالجابة بال رقم صفر يعطي الطاالب االجابة بنع- ٣        

  .قة العاديةي يقوم الباحث بتحويل االجابة من طريقة بريل الى الطر-٤        

ب عدم قدرة عدد من الطال ب على قراءة         وقد اظهرت التجربة ان الطريقة غير فعالة بسب           

بريل بشكل جيد يمكنهم من فهم الفقرات وبسبب الوقت الكبير الذي تتطلبـه االجابـة والتـي                 

دقيقة وكذلك االخطاء الكثيرة التي يقع فيها الطالب اثناء االجابة مما قد يـؤثر              ) ٤٥(ز  اوتتج

بطريقة شفهية وبناءا على ذلك لجأ       وطلبهم ان تتم االجابة      ،على درجات الطالب على المقياس    

 مـا   بالمتوسط  حت مدة تطبيق المقياس       اوالباحث الى تطبيق المقياس بطريقة فردية  وقد تر        

 ما يقارب   بصرياً وقد استغرقت مدة التطبيق على عينة الطلبة المعاقين          ،دقيقة)  ١٨-١٤(بين  

  .اًيوم) ٣٥(



 ٣٦

   المقياس بطريقة جماعية داخل الصف بعد  بالنسبة للعينة الطلبة المبصرين تم تطبيق-) ٢(

        ح بـين    اوشرح التعليمات لهم لمدة خمس دقائق وكانت مدة االجابة على المقيـاس تتـر                    

  ايام) ٦(وقد استغرق تطبيق المقياس على عينة الطلبة المبصرين . دقيقة) ١٦-١٢(     

  

  :تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية 

 إلى المقارنة بين الطلبة المراهقين المعـاقين      هدف، ت تحليلية  وصفية  الحالية دراسة  راسةتعد الد 

               والطلبة المراهقن المبصرين في خصـائص الشخصـية كمـا تقيسـها أداة الدراسـة                بصرياً

للعينـات المسـتقلة وذلـك       )t-test(اختبـار    الدراسة الحالية تم استخدام       جابة عن اسئلة  إللو

  .) SPSS(ام الحزمة اإلحصائية باستخد

  

  متغيرات الدراسة 

 :المستقلةالمتغيرات 

  .بصرياًن الطلبة المراهقون المعاقو ون،المبصرون الطلبة المراهقو -١

 ). مركز إقامة داخلي خارجي،مركز إقامة  (:بصرياً للطلبة المعاقين اإلقامةمكان  -٢

 ). مكفوفين بصر، ضعاف: ( اإلعاقةدرجة  -٣

 .) إناث ذكور،: ( جنسال -٤

   :التابعالمتغير 

للشخصـية   أيزنـك التي يضمها مقيـاس     األربعةس الفرعية   ي الطالب على المقاي   ء أدا درجات

  .الصورة القصيرة

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٧

  الفصل الرابع
  

 نتائج الدراسة
  

  

        بصـرياً ل هذه الفصل عرض لنتائج الدراسة الحالية التي تقارن بين المراهقين المعاقين             اويتن

  ، سها األداة المستخدمة فـي الدراسـة      اهقين المبصرين في الخصائص الشخصية التي تقي      والمر

  :تهدف هذه الدراسة الى االجابة عن االسئلة التاليةو

  

   هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين  المبصرين والطلبة– ١

   ؟            EPQR-Sصورة القصيرة  للشخصية الأيزنكعلى مقاييس  بصرياًالمراهقين المعاقين 

   

 فـي     بصـرياً  هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعـاقين            – ٢

 الداخلية  علـى     اإلقامة في مراكز    بصرياً الخارجية والطلبة المراهقين المعاقين      اإلقامةمراكز  

  ؟ EPQR-S للشخصية الصورة القصيرة أيزنكمقياس 

  

 علـى   بصـرياً ناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعاقين           هل ه  – ٣

   البصرية؟اإلعاقةتعزى لدرجة  EPQR-S للشخصية الصورة القصيرة أيزنكمقياس 

  

 علـى   بصـرياً  هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعاقين            – ٤

  تعزى للجنس ؟ EPQR-S للشخصية الصورة القصيرة أيزنكمقياس 

   

  لونتائج السؤال األ

والطلبة المراهقين  ص الشخصية بين الطلبة المراهقين المبصرين       هل هناك فروق في الخصائ    

   ؟EPQR-S للشخصية  الصورة القصيرة أيزنك على مقايس بصرياًالمعاقين 

  .للعينات المستقلة) t-test(جابة على السؤال تم استخدام اختبار لإل

) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقـيم         ) ٤(ول رقم   ويظهر الجد 

  .  األربعس الفرعية يللعينتين على المقاي) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية 

  



 ٣٨

  )٤(الجدول 
المحسوبة وقيمة االحتمالية ) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 

)p (األربعس الفرعية ي على المقايبصرياً و الطلبةالمعاقين لعينة الطلبة المبصرين  
  

المقايس 
الفرعية 

  )االبعاد(

ــم   العينة حجـ
  العينة

متوســط 
  الدرجات

االنحراف 
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجـــة 
  الحرية

ــة  قيمـ
االحتمال 

P 

  

  الذهانية  ١,٥٤٣  ٢,٤٧٣  ١٥٢ نالمبصرو
ن المعاقو
  بصرياً

١,٥١٥  ٢,٤٣٦  ٨٧  
  غير دال  ٠,٨٥٨  ٢٣٧  ٠,١٧٩

  االنبساط  ٢,٤١٧  ٨,١٤٤  ١٥٢ نالمبصرو
ن المعاقو
  بصرياً

٢,٤٧١  ٧,٧٧  ٨٧  
  غير دال  ٢,٥٤   ٢٣٧   ٠,١٤٣ 

  ٢,٥٣٨   ٦,٦٤٤   ١٥٢ نالمبصرو  العصابية
ن المعاقو  

  بصرياً
٣,٢٤٨    ٥,٥٠٥  ٨٧  

 ١٤٦,٤  ٢,٨١٥    
٠,٠٠٦  

  دال

   ٢,٨٤٦  ٧,٠٦٥   ١٥٢ نالمبصرو  المراءاة
ن المعاقو  

  بصرياً
٢,٩٧   ٧,٢٦٤  ٨٧   

  غير دال  ٠,٦١٠   ٢٣٧  ٠,٥١١-

  
  

توجد فروق بين عينـة الطلبـة        بالنسبة لبعد الذهانية ال      أنه) ٤(يتضح من الجدول رقم           

بـدرجات حريـة    ) ٠,٨٥٨ =(p حيث بلغت قيمـة      بصرياًالمبصرين وعينة الطلبة المعاقين     

ه القيمة ليست ذات داللـة      بالتالي فإن هذ  و) α ≥ ٠,٠٥(لة   من مستوى الدال   أكبروهي  ) ٢٣٧(

  .احصائية

 ال توجد فروق بين عينة الطلبة المبصرين وعينة         أنه، فقد بينت النتائج     االنبساطفي بعد   و      

 مـن   أكبـر وهي  ) ٢٣٧(بدرجات حرية   ) ٢,٥٤( =p حيث بلغت قيمة     بصرياًالطلبة المعاقين   

  .الي فهي ليست ذات داللة احصائيةالتبو) α ≥ ٠,٠٥(مستوى الداللة 

 بـين عينـة الطلبـة        ذات داللـة    توجد فـروق   أنهبة لبعد العصابية فتبين النتائج      بالنسو     

) ٠,٠٠٦ = (p على هذا البعد حيـث بلغـت قيمـة           بصرياًالمبصرين وعينة الطلبة المعاقين     

تـالي هـي ذات     وبال) α ≥ ٠,٠٥(وهي اصغر من مستوى الداللة      ) ١٤٦,٤(بدرجات حرية   

داللة احصائية وبمقارنة المتوسطات بين العينتين تظهر الفروق لصالح المبصرين حيث بلـغ             

   )٥,٥٠٥ (بصرياًوعينة الطلبة المعاقين  ) ٦,٦٤٤(متوسط عينة الطلبة المبصرين 



 ٣٩

 ال توجد فروق بين عينة الطلبة المبصرين وعينة         أنه النتائج على بعد المراءاة فتشير الى        أما 

 مـن  أكبروهي ) ٢٣٧(بدرجات حرية )  ٢,٥٤(p=   حيث بلغت قيمةبصرياًلطلبة المعاقين ا

  .قيمة ال تعتبر ذات داللة احصائيةبالتالي فهذه الو) α ≥ ٠,٠٥(مستوى الداللة 

  

 إذا كانت هذه النتائج التي تم التوصل إليها هي نفسها موجودة بين المراهقين               ما      ولمعرفة

 بصـرياً  بين المراهقات المعاقـات      أو الذكور،الذكور والمراهقين المبصرين     بصرياًالمعاقين  

     :يليوالمراهقات المبصرات قام الباحث بما 

 على  بصرياً المقارنة بين عينة الطلبة الذكور المبصرين وعينة الطلبة الذكور المعاقين            *١* 

) t-test(اختبـار   وذلـك باسـتخدام      ) EPQR-S(الصورة القصيرة    للشخصية   أيزنكس  مقيا

يظهر متوسط الدرجات واالنحراف المعيـاري ودرجـات        )  أ -٤(للعينات المستقلة والجدول    

  .األربعس الفرعية يللعينتين على المقاي) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية ) ت(الحرية وقيم 

  
  ) أ - ٤(الجدول 

ة وقيم االحتمالية المحسوب) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 
)p (األربعس الفرعية ي على المقايبصرياًن لعينة الذكورالمبصرون والذكور المعاقو  

  
المقــايس 
  الفرعية

ــم   العينة حجـ
  العينة

متوســط 
  الدرجات

االنحراف 
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجــة 
  الحرية

ــة  قيمـ
االحتمال 

P)( 

  

 الـــذكور 
  نالمبصرو

  الذهانية   ١,٥٩٦   ٣,٠٤١  ٧٢ 

 الـــذكور 
ــاقون  المع

  بصرياً

١,٥٩٢  ٣,٠٠٠   ٤٢   

 غير دال  ٠,٨٩٣   ١١٢   ٠,١٣٥ 

 الـــذكور 
  نصروالمب

  االنبساط   ٢,٥٥  ٧,٩٤٤   ٧٢ 

 الـــذكور 
ــاقون  المع

  بصرياً

٢,٧٥  ٧,٦٦٦   ٤٢   

 غير دال  ٠,٥٨٨   ١١٢   ٠,٥٤٤ 

 الـــذكور 
  نالمبصرو

  العصابية  ٢,٩٠١    ٦,٤٤٤  ٧٢ 

 الـــذكور 
ــاقون  المع

  بصرياً

٢,٩٤٣  ٤,٦٦٧   ٤٢   

  الد   ٠,٠٢  ١١٢  ٣,١٢٧ 

 الـــذكور 
  نالمبصرو

  المراءاة   ٣,٠٩٦   ٦,٦٣٨  ٧٢ 

 الـــذكور 
ــاقون  المع

  بصرياً

٣,٠٤٩  ٦,٦٦٦   ٤٢   

 غير دال  ٠,٩٦٣    ١١٢  ٠,٤٦- 



 ٤٠

 ن وعينـة  ين عينة  الذكور المبصرو     التوجد فروق ب   أنه)  أ   -٤(  يتضح من الجدول رقم        

بـدرجات حريـة    و) ٠,٨٩٣(p على بعد الذهانية حيث بلغت قيمـة         بصرياًن  ذكور المعاقو ال

  .احصائية  وبالتالي هي ليست ذات داللة )α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبروهي ) ١١٢(

 التوجد فروق بين عينة الذكور المبصرين وعينة الـذكور          أنه وكذلك يظهر من الجدول          

 وهي) ١١٢(بدرجات حرية   و) p)0.588 حيث بلغت قيمة     االنبساطعد   على ب  بصرياًالمعاقين  

  .احصائية ذات داللة القيمة ليستوبالتالي هذه  )α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبر

   

ين عينـة    جد فروق ب   تو أنه)  أ   -٤( من الجدول رقم     بالنسبة لبعد لعصابية  فيظهر       أما      

بدرجات حرية  و) ٠,٠٢(pحيث بلغت قيمة     بصرياًن  قوالذكور المعا الذكور المبصرون وعينة    

 وبالتـالي هـي ذات داللـة احصـائية          )α ≥ ٠,٠٥(وهي اصغر من مستوى الداللة      ) ١١٢(

وسط ن حيث بلغ المت   تظهر الفروق لصالح الذكور المبصرو    وبمقارنة المتوسطات بين العينتين     

 بصرياًن  لعينة الذكور المعاقو  وسط الحسابي   والمت) ٦,٤٤٤(ن  الحسابي لعينة الذكور المبصرو   

)٤,٦٦٧(.  

 

ن  المبصـرو   التوجد فروق بين عينة  الذكور      أنه)  أ   -٤( يتضح من الجدول رقم           كما و 

بدرجات حرية  و) ٠,٩٦٣(p على بعد المراءاة حيث بلغت قيمة        بصرياًن  نة الذكور المعاقو  وعي

لقيمـة ليسـت ذات داللـة       وتعتبرهـذه ا  ) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبروهي  ) ١١٢(

  .احصائية

  

بصرياً على   المعاقات   اإلناث المبصرات وعينة الطلبة     اإلناث المقارنة بين عينة الطلبة      *٢*

) t-test(وذلـك باسـتخدام اختبـار       ) EPQR-S(  الصورة القصيرة    مقايس أيزنك للشخصية  

يـاري ودرجـات   يظهر متوسط الدرجات واالنحراف المع)  ب-٤(للعينات المستقلة والجدول  

  .األربعس الفرعية يللعينتين على المقاي) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية ) ت(الحرية وقيم 

  

  

   

  



 ٤١

  ) ب -٤(الجدول 
المحسوبة وقيم االحتمالية ) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 

)p ( األربعس الفرعية يي على المقابصرياً المعاقات اإلناثو المبصرات اإلناثلعينة  

  
  
  
 التوجد فروق بـين عينـة    أنهيتبين من خالل النتائج  )  ب   -٤( بالنظر إلى الجدول رقم         

حيـث بلغـت قيمـة        على بعـد الذهانيـة       بصرياً المعاقات   اإلناث المبصرات وعينة    اإلناث

p)٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبروهي  ) ١٢٣(بدرجات حرية   و ) ٠,٨٣٠ ≤ α (  وبالتالي فإن

  . القيمة ليست ذات داللة احصائيةهذه

 االنبسـاط ان المقارنة بين نتائج  العينتين على بعـد          )  ب -٤(   كما ويتبن من الجدول رقم      

  حيـث    بصـرياً  المعاقات   اإلناثات وعينة    المبصر اإلناث التوجد فروق بين عينة      أنهتظهر ب 

  )  α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللـة      أكبروهي  ) ١٢٣(بدرجات حرية   و) ٠,٢٧٨(pبلغت قيمة   

  .وبالتالي ليست ذات داللة احصائية

المقايس 
  الفرعية

ــم   العينة حجـ
  العينة

ــط  متوس
  الدرجات

االنحراف 
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجـــة 
  الحرية

ــة  قيمـ
االحتمال 

P)( 

  

ــاث   اإلن
  المبصرات

  الذهانية  ١,٣٠٦    ١,٩٦٢  ٨٠ 

ــاث   اإلن
المعاقــات 

  بصرياً

 ١,٢٣٩  ١,٩١١  ٤٥   

  غير دال  ٠,٨٣٠   ١٢٣   ٠,٢١٥ 

ــاث   اإلن
  المبصرات

  النبساطا  ٢,٢٨٧    ٨,٣٢٥  ٨٠ 

ــاث   اإلن
المعاقــات 

  بصرياً

٢,٢٠١  ٧,٨٦٦   ٤٥   

  غير دال  ٠,٢٧٨   ١٢٣   ١,٠٩٠ 

ــاث   اإلن
  المبصرات

  العصابية   ٢,١٦٢   ٦,٨٢٥  ٨٠ 

ــاث   اإلن
المعاقــات 

  بصرياً

٣,٣٥٤  ٦,٢٨٨   ٤٥   

  غير دال   ٠,٣٣٨   ٦٤,٩٩   ٠,٩٦٥

ــاثاإل   ن
  المبصرات

  المراءاة   ٢,٥٦٠  ٧,٤٥٠   ٨٠ 

ــاث   اإلن
المعاقــات 

  بصرياً

٢,٨١٤  ٧,٨٢٢   ٤٥   

  غير دال   ٠,٤٥٣   ١٢٣  ٠,٧٥- 



 ٤٢

 اإلنـاث  المبصـرات وعينـة      اإلناث التوجد فروق بين عينة      أنهوكذلك يوضح  الجدول         

) ٦٤,٩٩(بدرجات حريـة    و) ٠,٣٣٨(p، حيث بلغت قيمة     ة على بعد العصابي   بصرياًالمعاقات  

  . ليست ذات داللة احصائية وهذه القيمة) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبروهي 

 التوجد فـروق    أنه)  ب   -٤(دة في الجدول رقم     ر بالنسبة لبعد المراءاة تبين النتائج الوا      أما   

 على بعد المراءاة حيث بلغت قيمة       بصرياً المعاقات   اإلناث المبصرات وعينة    اإلناثبين عينة   

p)٠,٠٥(   من مستوى الداللة   أكبروهي  ) ١٢٣(بدرجات حرية   و) ٠,٤٥٣ ≤ α (هذه القيمة  و

  .ليست ذات داللة احصائية

  

  نتائج السؤال الثاني
 فـي مراكـز      بصرياًهل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعاقين           

 للشخصـية   أيزنكالداخلية على مقياس     اإلقامة والطلبة المراهقين في مراكز       الخارجية اإلقامة

   ؟EPQR-Sالصورة القصيرة 

  .للعينات المستقلة) t-test( لالجابة على السؤال تم استخدام اختبار 

) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقـيم         ) ٥(ويظهر الجدول رقم    

 .األربعس الفرعية يللعينتين على المقاي) p(الية المحسوبة وقيمة االحتم

  )٥(الجدول 
المحسوبة وقيمة ) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 

   الداخليةاإلقامة الخارجية وعينة الطلبة في اإلقامةلعينة الطلبة في ) p(االحتمالية 
المقايس 
  الفرعية

ــم   العينة حجـ
  العينة

ــط  متوس
  تالدرجا

االنحراف 
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجـــة 
  الحرية

ــة  قيمــ
ــال  االحتم

P)( 

  

 اإلقامــة 
  الخارجية

  الذهانية  ١,٥٨٨   ٢,٢٠٠   ٤٠ 

 اإلقامــة 
  الداخلية

١,٤٣٥  ٢,٦٣٨   ٤٧   

غيـــر    ٠,١٨٠  ٨٥   ١,٣٥- 
  دال

 اإلقامــة 
  الخارجية

  االنبساط  ٢,٣١٤    ٨,٢٢٥  ٤٠ 

 اإلقامــة 
  الداخلية

٢,٥٥٨  ٧,٣٨٣   ٤٧   

غيـــر   ٠,١١٤   ٨٥   ١,٥٩٨ 
  دال

 اإلقامــة 
  الخارجية

  العصابية  ٣,٢٧٢   ٥,١٧٥    ٤٠

 اإلقامــة 
  الداخلية

٣,٢٣٦  ٥,٧٨٧   ٤٧   

غيـــر   ٠,٣٨٤   ٨٥   ٠,٨٥- 
  دال

 اإلقامــة 
  الخارجية

  المراءاة  ٣,١٤٣   ٧,٦٢٥   ٤٠ 

 اإلقامــة 
  الداخلية

٢,٨١٢  ٦,٩٥٧   ٤٧   

غيـــر   ٠,٢٩٩    ٨٥  ١,٠٤٥ 
  دال



 ٤٣

هانيـة  بالنسبة لبعد الذ  ) ٥(وكما يوضحها الجدول رقم     ) t-test(تشير النتائج على اختبار          

 الداخلية   وعينة  الطلبة في مراكز         اإلقامةالتوجد فروق بين عينة  الطلبة في مراكز          أنهالى  

 مـن  أكبـر  وهـي  ) ٨٥(بدرجات حرية ) ٠,١٨٠(p =  الخارجية  حيث بلغت قيمة اإلقامة

  . بالتالي ليست ذات داللة احصائية و)  α ≥ ٠,٠٥(مستوى الداللة  

 اإلقامة التوجد فروق بين عينة  الطلبة في مراكز          أنه االنبساطوكذلك يتضح بالنسبة لبعد         

) ٠,١١٤(p الخارجية على  حيـث بلغـت قيمـة           اإلقامةالداخلية   وعينة  الطلبة في مراكز         

 ليسـت ذات    هذه القيمـة  و) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبرهي  و ) ٨٥(بدرجات حرية   

  .داللة احصائية

 التوجد فـروق بـين عينـة         أنهالى   ) ٥( بعد العصابية فتشير النتائج في الجدول رقم         أما   

 الخارجية  حيـث  بلغـت        اإلقامة الداخلية وعينة  الطلبة في مراكز        اإلقامةالطلبة في مراكز    

          )  α ≥ ٠,٠٥( مـن مسـتوى الداللـة        أكبـر وهي   ) ٨٥(رجات حرية   بدو) ٠,٣٨٤(pقيمة  

  . ذات داللة احصائية هذهبالتالي ليستو

 التوجد فروق بين عينة  الطلبـة        أنهبالنسبة لبعد المراءاة    ) ٥(كما ويتضح من الجدول رقم        

عد حيث بلغت قيمة     الخارجية على ب   اإلقامة الطلبة في مراكز      الداخلية وعينة  اإلقامةفي مراكز   

p)= ٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبروهي   ) ٨٥(بدرجات حرية   ) ٠,٢٩٩ ≤ α( تعتبر هذه  و

  . ليست ذات داللة احصائيةالقيمة

  

  نتائج السؤال الثالث

 أيزنـك  على مقياس    بصرياًهل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين المراهقين المعاقين          

   ؟اإلعاقةب درجة  حسEPQR-Sللشخصية الصورة القصيرة 

للعينات المستقلة وتمت المقارنة بين الطلبـة       ) t-test(لالجابة على السؤال تم استخدام اختبار       

  .األربععلى المقايس الفرعية الطلبة المكفوفين ضعاف البصر و

) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقـيم         ) ٦(ويظهر الجدول رقم    

  .األربعس الفرعية يللعينتين على المقاي) p(حتمالية المحسوبة وقيمة اال

  
  

  
  



 ٤٤

  )٦(الجدول 
المحسوبة وقيمة ) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 

  للعينة الطلبة ضعاف البصر وعينة الطلبة المكفوفين) p(االحتمالية 
  

المقايس 
  الفرعية

ــم   العينة حجـ
  العينة

متوســط 
  الدرجات

ف االنحرا
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجـــة 
  الحرية

ــة  قيمـ
االحتمال 

P)( 

  

ــعاف   ض
  البصر

  الذهانية  ١,٥٥٢   ٢,٥١٩   ٥٢ 

   ١,٤٧٠  ٢,٣١٤   ٣٥ نالمكفوفو

  غير دال   ٠,٥٣٩  ٨٥   ٠,٦١٦ 

ضــعاف 
  البصر

  االنبساط   ٢,٥٥٧  ٧,٩٢٣   ٥٢ 

   ٢,٣٥٥  ٧,٥٤٢   ٣٥ نالمكفوفو

  غير دال  ٠,٤٨٥   ٨٥   ٠,٧٠٢ 

ضــعاف 
  البصر

  العصابية   ٣,١٦٢  ٦,٠٣٨   ٥٢ 

   ٣,٢٥٩  ٤,٧١٤   ٣٥ نالمكفوفو

  غير دال  ٠,٠٦٢   ٨٥   ١,٨٩٢ 

ضــعاف 
  البصر

  المراءاة  ٣,٠٤٨    ٧,٠٠٠  ٥٢ 

  ٢,٨٤٨  ٧,٦٥٧    ٣٥ نالمكفوفو

  غير دال   ٠,٣١٤  ٨٥   ١,٠١- 

  
  

 أنه بانسبة لبعد الذهانية     أنه)  ٦ ( رقم   وكما يوضحها الجدول  ) t-test(تشير نتائج  اختبار         

ر الداخلية  حيث بلغـت      ف البص عينة الطلبة ضعا   و ال توجد فروق بين عينة  الطلبة المكفوفين       

هـذه   و   )  α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الدالل   أكبروهي  ) ٨٥(وبدرجات حرية   ) ٠,٥٣٩(pقيمة  

  . ليست ذات داللة احصائيةالقيمة

ين عينة  الطلبة المكفوفين       التوجد فروق ب    االنبساط بالنسبة لبعد    نهأكما تشير النتائج الى         

)   ٨٥(وبدرجات حريـة    ) ٠,٤٨٥ =(p حيث بلغت قيمة     نة الطلبة ضعاف البصر الداخلية    عيو

  .و بالتالي ليست ذات داللة احصائية) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبروهي 

فين      توجد فروق بين عينـة  الطلبـة المكفـو          ال أنه ) ٦(  وكذلك يتضح من الجدول رقم          

وبـدرجات  ) ٠,٠٦٢(p= على بعد العصابية حيث بلغت قيمـة  وعينة الطلبة ضعاف البصر 

 ليست ذات    تعتبر هذه القيمة   بالتاليو)  α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبروهي  ) ٨٥(حرية  

  .داللة احصائية

الطلبـة   التوجد فـروق بـين عينـة         أنهث يظهر   سبة لبعد المراءاة حي         وكذلك االمر بالن  

) ٨٥(وبدرجات حرية ) ٠,٣١٤(p= حيث بلغت قيمة عينة الطلبة ضعاف البصر فوفين والمك

  .بالتالي ليست ذات داللة احصائيةو) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبروهي 

  



 ٤٥

  نتائج السؤال الرابع
  

 أيزنـك  على مقياس    بصرياًمعاقين  هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين المراهقين ال        

   الجنس ؟ تعزىEPQR-Sللشخصية الصورة القصيرة 

للعينات المستقلة وقد تمـت المقارنـة بـين         )  t-test(لالجابة على السؤال تم استخدام اختبار       

  .األربعس الفرعية   يعلى المقاي  بصرياً المعاقات   اإلناث والطلبة   بصرياًالطلبة الذكور المعاقين    

) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم         ) ٧( جدول رقم   ويظهر ال 

  .األربعس الفرعية يلمقايللعينتين على ا) p(المحسوبة وقيمة االحتمالية 

  
   )٧( الجدول 

المحسوبة وقيمة ) ت(متوسط الدرجات واالنحراف المعياري ودرجات الحرية وقيم 
  بصرياً المعاقات اإلناث  وعينةبصرياًاقين لعينة الذكور المع) p(االحتمالية 

  
المقايس 
  الفرعية

حجــم   العينة
  العينة

ــط  متوس
  الدرجات

االنحراف 
 المعياري 

ــة  Tقيم
المحسوبة

درجـــة 
  الحرية

ــة  قيمـ
االحتمال 

P)( 

  

ــور   ذكــ
ــاقو ن معـ

  بصرياً

  الذهانية  ١,٥٩٢   ٣,٠٠٠   ٤٢ 

اناث معاقات  
  بصرياً

١,٢٣٩  ١,٩١١   ٤٥   

   دال  ٠,٠١   ٨٥  ٣,٥٤١ 

ــور   ذكــ
ــاقو ن معـ

  بصرياً

  االنبساط   ٢,٧٥٥  ٧,٦٦٦   ٤٢ 

اناث معاقات  
  بصرياً

٢,٢٠١  ٧,٨٦٦   ٤٥   

 -
٠,٣٧٥  

  غير دال  ٠,٧٠٨   ٨٥ 

ــور   ذكــ
ــاقو ن معـ

  بصرياً

  العصابية   ٢,٩٤٣   ٤,٦٦٦  ٤٢ 

اناث معاقات  
  بصرياً

٣,٣٥٤  ٦,٢٨٨   ٤٥   

   دال  ٠,٠١٩   ٨٥   ٢,٣٩- 

ــ ور  ذكــ
ــاقو ن معـ

  بصرياً

  المراءاة   ٢,٩٤٣   ٤,٦٦٦  ٤٢ 

اناث معاقات  
  بصرياً

٣,٣٥٤  ٦,٢٨٨   ٤٥   

  غير دال  ٠,٧٠  ٨٥   ٢,٣٩- 

       

 بالنسبة لبعد الذهانية توجد فروق بين عينة  الطلبة الذكور           أنه ) ٧( يتضح من الجدول رقم        

وبدرجات ) ٠,٠١ ( p ث بلغت قيمة  حيبصرياً المعاقات اإلناث عينة الطلبة وبصرياًالمعاقين 

 ، ذات داللة احصـائية    هذه القيمة و) α ≥ ٠,٠٥(وهي اصغر من مستوى الداللة      ) ٨٥(حرية  
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 حيـث بلـغ     بصرياًوبمقارنة المتوسطات بين العينتين تظهر الفروق لصالح الذكور المعاقين          

   .)  ١,٩١١ (اإلناثومتوسط  دزجات ) ٣,٠٠٠(متوسط درجات الذكور 

  الطلبـة     التوجد فروق على هذا البعد بـين عينـة         أنه فيتضح ب  االنبساط بالنسبة لبعد    أما    

) ٠,٧٠٨(p حيث بلغـت قيمـة       بصرياً المعاقات   اإلناث عينة الطلبة و بصرياًالذكور المعاقين   

  فإن هـذه القيمـة     بالتاليو) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة     أكبروهي  ) ٨٥(وبدرجات حرية   

  .ائيةليست ذات داللة احص

جد فروق على هذا البعـد       تو أنهب ) ٧( الجدول رقم    النتائج في    ظهربالنسبة لبعد العصابية فت   و

حيث بلغت قيمة    بصرياً المعاقات   اإلناث عينة الطلبة  و بصرياًالطلبة الذكور المعاقين    بين عينة   

p) = ٠,٠٥(وهي اصغر من مستوى الداللـة       ) ٨٥(وبدرجات حرية   ) ٠,٠١٩ ≤ α (  وهـي

 المعاقات  اإلناثداللة احصائية  وبمقارنة المتوسطات بين العينتين تظهر الفروق لصالح           ذات  

  .)٤,٦٦٦(الذكور  متوسط درجاتو)   ٦,٢٨٨ (اإلناث حيث بلغ متوسط  دزجات بصرياً

  و عينـة     بصـرياً م تظهرهناك فروق بين عينة  الطلبة الذكور المعـاقين            بعد المراءاة فل   أما

وهـي  ) ٨٥(وبدرجات حريـة    ) ٠,٧٠ = (p  حيث بلغت قيمة      بصرياًقات   المعا اإلناثالطلبة

  .وبالتالي ال يوجد هناك داللة احصائية) α ≥ ٠,٠٥( من مستوى الداللة أكبر
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  الفصل الخامس
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

 الخصـائص  يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة الحالية و التي هدفت  إلى التعرف على      

 باإلضـافة إلـى مقارنـة       ، مقارنة بالمراهقين المبصرين   بصرياًالشخصية للمراهقين المعاقين    

 ،اإلعاقةدرجة   و ،اإلقامة بالنسبة لخصائص الشخصية حسب متغير       بصرياًالمراهقين المعاقين   

  : ي عرض ألسئلة الدراسة ومناقشتهاوالجنس، وفبما يل

  

  :لواألمناقشة نتائج السؤال 

 و المـراهقين    بصرياًالذي يقارن بين المراهقين المعاقين      ل  وفيما يتعلق بنتائج السؤال األ         

 التوجد فروق   أنه فقد بينت النتائج     ،المبصرين في خصائص الشخصية كما تقيسها أداة الدراسة       

 ، الذهانية ،في األبعاد التالية   ) a ≥ ٠٫٠٥( بين الفئتين ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

 بينما ظهرت فرو ق ذات داللة إحصائية في بعد العصابية    عند مستوى                ، المراءاة ،االنبساط

 وكذلك بينت النتائج عند مقارنة الـذكور        ،لصالح المراهقين المبصرين   ) a ≥ ٠٫٠٥( داللة  

 التوجد فروق بـين المـراهقين       أنه بالذكور المراهقين المبصرين     بصرياًالمراهقين المعاقين   

 والمراءاة وظهرت الفروق فقط فـي بعـد   االنبساط في بعد الذهانية و     بصرياً المعاقين   الذكور

 بصـرياً  بالنسبة لمقارنـة المراهقـات المعاقـات         أما ،العصابية لصالح المراهقين المبصرين   

 األربعة التوجد هناك فروق بين الفئتين على األبعاد         أنهبالمراهقات المبصرات فقد بينت النتئج      

  .للمقياس

 و المراءاة والتـي أظهـرت عـدم         االنبساط    ويمكن تفسير النتائج المتعلقة ببعد الذهانية و        

على إعتبـار أن هـذه      ،  والمراهقين المبصـرين    بصرياًوجود فروق بين المراهقين المعاقين      

 يمتلكها  ،األبعاد   هي عبارة عن مجموعة من السمات التي تعبر عن بعض جوانب  الشخصية               

 و إن كانت قد تؤثر على بعـض جوانـب           اإلعاقة كما و أن     ، وبدرجات مختلفة  الناس جميعا 

 اشـخاص يتفـردون     بصـرياً الشخص لكنها ليست سببا قد يجعل من االشـخاص المعـاقين            

   )Scohll,1986  (و قد أشارت شول   بسيكولوجية خاصة بهم وهذا ما بينته العديد من الدراسات          

 يتمتعون بكافة الخصائص التي يمكن      بصرياًلمعاقين  إلى هذا الموضوع فبينت أن االشخاص ا      

 خصائص تميزهم عن غيرهم كأشخاص       فليس لديهم أي   ،أن تتمتع بها أي مجموعة من الناس      
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وكـذلك  . اآلخرينمثل بقية  الناس     البيئية  ثات الوراثية و  رمعاقين، فحصائصهم هي نتاج المو    

عديد من الدراست التي لـم تجـد        ذلك حين وجدت أن هناك ال      )  Beaty 1992,( بينت بيتي   

 ضح الخطيب والحديدي ذلـك خـالل  أو، وكذلك    والمبصرين بصرياًهناك فروق بين المعاقين     

 التـي قـد    أن المشكالت الشخصـية  التي بينتبصرياًاألدبيات الخاصة بسيكولوجية المعاقين  

لخطيـب  ا( لبصـر بحـد ذاتـه       مباشرة لفقدان ا   ليست محصلة    بصرياًن  يعاني منها المعاقو  

                                             ). ٢٠٠٥والحديدي، 

 مـع  بصـرياً  وهذه النتائج تخالف ما  توصلت إليه بعض الدراسات التي قارنـت المعـاقين       

 التي وجـدت أن هنـاك   Matson    كدراسة ماتسون،المبصرين  في بعض جوانب الشخصية

   .)١٩٩٤،موسى ( بصرياًفروق في القلق لصالح المعاقين 

 بصـرياً كما و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي لم تجد فروق بين المعاقين    

 ودراسة تانيا  ) ١٩٨٣(لتها  كدراسة الغزيز     اوو المبصرين في بعض جوانب الشخصية التي تن       

ن او وكذلك دراسـة بـر  ،Kef ,2002 )(    وكذلك دراسة كيف)et’al,  Taina ,١٩٩٩( وآخرون

  .)١٩٨٢، أحمد ( االنبساط والمبصرين في اإلنطواء و بصرياًالتي لم تجد فروق بين المعاقين 

 و المـراهقين الـذكور      بصرياً فيما يتعلق بوجود فروق بين المراهقين الذكور المعاقين          أما   

 ، فربما تعود تلك الفروق  إلى عامل الصدفة،        لى بعد العصابية  لصالح المبصرين     المبصرين ع 

ذه النتيجـة   طريقة إختيارها قد لعب دوراً في ه       عينة الدراسة و    قد يكون عامل صغر حجم     أو

 يدرسون فـي    بصرياًربما يعود السبب إلى كون المراهقين المعاقين        أو،  التي تم التوصل إليها   

 وبالتالي قد يخفف ذلك من النزاعات التي قـد يعيشـها            اإلناثمدرسة مختلطة تضم الذكور و    

مبصر على صعيد نظرة الجنس األخر إليه ومعروف كم يأخـذ هـذا األمـر مـن             المراهق ال 

، نظر إلى هذه النتيجة  توخي الحذر      ولكن يجب عند ال   لمراهق في هذه الفترة من العمر،       تفكيرا

 حـث اإلطـالع عليـه،               فهذه النتيجة تختلف مع الكثير من األدب االسابق الذي أسـتطاع البا           

المبصـرين               أكثـر مـيال للعصـابية مـن     بصـرياً  بينت أن المعـاقين  ن التياوفدراسة  بر 

جراء المزيـد مـن البحـوث ذات صـلة بهـذا      ، وهنا يقترح الباحث ا   )٢٠٠٥أبو النصر،   ( 

  . و تشمل فئات عمرية متنوعةأكبرالموضوع على عينات 

  

  : الثالني سؤالمناقشة نتائج ال

ين ل المقارنة   او  بالنسبة للسؤال الثاني الذي يتن     ة  ب اقين      ا  الطلب راهقين المع  في مراآز     بصرياً لم

ة ة اإلقام اد      والخارجي ى األبع ة عل ز النهاري ي المراآ راهقين ف ة الم ةالطلب ــةاألربع ، ، الذهاني
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 التوجد  فـروق ذات      أنه فقد بينت النتائج     ، المراءاة  التي يضمها المقياس     ، العصابية ،االنبساط

 وذلك عند مسـتوى     اإلقامة حسب مكان    بصرياًالمراهقين المعاقين   داللة إحصائية بين الطلبة     

  . )a ≥ ٠٫٠٥( داللة 

 أثنـاء تطبيـق     هذه النتيجة إلى مجموعة من األسباب التي الحظها الباحث              وربما تعود   

 في المراكز الداخلية واالمراكز النهارية يدرسون       بصرياً فالطلبة المعاقين    البحث في المدرسة،  

 نفس المعاملـة مـن قبـل         ويتلقون  يخضعون لنفس األنظمة والقوانين    لمدرسة وهم في نفس ا  

 كما  البيئة  اإلجتماعية ضمن المدرسة،    الجهاز اإلداري وكذلك هم يوجدون في نفس        المعلمين و 

 الداخلية ليس ذلك النظام المغلق بالكامل الذي يعزل ويحـرم           اإلقامةأن الباحث الحظ أن نظام      

 وأن كان يفرض نوع مـن العـزل         اإلقامة، فنظام   من األنشطة اإلجتماعية  من أي نوع    الطلبة  

، إال أن إدارة المدرسة قامت بالكثير من اإلجراءات التـي تعمـل             بصرياًعلى الطلبة المعاقين    

، وذلك من خالل القيام بالكثير       الداخلية اإلقامةعلى دعم الجانب اإلجتماعي للطلبة المعاقين في        

مل على إختالط الطلبة المعاقين في المجتمع مثل القيام بحفالت متنوعـة            من األنشطة التي تع   

 بالعمل  ير من المتطوعين من خارج المدرسة، وكذلك قيام اإلدراة        في المدرسة يشارك فيها الكث    

على دمج الطلبة في المجتمع من خالل تنظيم جوالت لطلبة خاج إطار المدرسة تهـدف إلـى                 

، وهذا ربمـا سـاعد الطلبـة        التعامل مع االشخاص المبصرين   على  مساعدة الطلبة المعاقين    

  .  د في هذا المجتمع وليس شخص معزول فرأنه الداخلية على اإلحساس باإلقامةالمعاقين في 

  بعض الدراسات  التي وجدت أن هناك فروق بين  الطلبة الذين             نتائج وهذه النتيجة تختلف مع   

رية في بعض الجوانب    لذين يتعلمون في مدارس نها    الطلبة ا يتعلمون في مراكز إقامة داخلية و     

 اإلقامـة  فـي     لمعاقون  الطلبة  أن  التي وجدت  ) Bouman، ١٩٨٤(دراسة بومان    و .الشخصية

رنة بالمقا  واجتماعيا االداخلية لديهم درجات مرتفعة من القلق وعدم األمن وسوء التكيف انفعالي          

  .لمعاقين في المدرسة النهارية بالطلبة

 اإلقامة في   بصرياً النتيجة مع بعض الدراسات التي لم تجد فروق بين طلبة المعاقين             وتتفق هذه 

 في بعض جوانب الشخصية كدراسة      ،  في المدارس النهارية    بصرياًطلبة المعاقين   الالداخلية و 

 التي تم تجد فروق بين الطلبة حسب نوع المدرسة في القلق وكذلك دراسة              )١٩٨٨(القريوتي  

المدرسة النهارية  الداخلية وطلبة اإلقامةالتي لم تجد هناك فروق بين طلبة ) Head ,1979(هيد 

  . في مفهوم الذات
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  :الثالثمناقشة نتائج السؤال 

ا   على  اإلعاقة حسب درجة    بصرياًفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث الذي يقارن بين المعاقين           أم

، فقد بينت نتائج التحليل     والعصابية والمراءاة  االنبساط للمقياس وهي الذهانية و    األربعةاألبعاد  

 بين   )a ≥ ٠٫٠٥(  التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          أنهاإلحصائي على   

  .ي يضمها المقياس التاألربعةالطلبة المكفوفبن والطلبة ضعاف البصر على األبعاد 

، إلى   والطلبة ضعاف البصر   بة المكفوفين ربما يكون السبب في عدم وجود فروق بين الطل          و

 اإلعاقـة كون أن الطلبة المكفوفين والطلبة ضعاف البصر يتعلمون في مدرسة واحدة خاصة ب            

 وهـذه النتيجـة     . وهم معرضون لنفس الظروف اإلجتماعية والتعليمية في المدرسة        .البصرية

 فـي   عاقةاإل  على أساس درجة      بصرياًتتفق مع عدد من الدراسات التي قارنت بين المعاقين          

عدد من الخصائص والصفات النفسية والشخصية  حيث لم تجد تلك الدراسات  فروق تعـزى                

 التي لم تجد هنالك فروق بين المكفوفين و ضعاف          )١٩٨٨(القريوتي  ، كدراسة   اإلعاقةلدرجة  

التي لم تجد فروق بينهم  )et’al,  Taina ,١٩٩٩( وآخرون تانيا البصر في القلق، وكذلك دراسة 

التي لم تجد هناك    ) Head,1979(هيد   ، ودراسة لتها في دراستها  او الصفات الشخصية التي تن    في

 شـارما ، وكذلك دراسـة     مفهوم الذات فروق بين الطلبة المكفوفين والطلبة ضعاف البصر في         

 اإلعاقـة  التي لم تجد هناك فروق تعزى لدرجة ) Sharma and Sigafoos, 2000( سيجفوس و

  . ت اإلجتماعيةفي موضوع المهارا

 على أسـاس    بصرياًختلفت هذه النتيجة مع عدد من الدراسات التي قارنت بين المعاقين            بينما ا 

 حيـث    )Bouman، ١٩٨٤(  في بعض جوانب الشخصية كدراسة بومـان       اإلعاقةمتغير درجة   

لتكيف أكثـر   وجد أن األفراد الذين لديهم ضعف بصر لديهم درجات مرتفعة في القلق وسوء ا             

 لديهم إعاقة   ، وكذلك ما أشارت إليه الحديدي إلى أن األشخاص الذين           ألشخاص المكفوفين من ا 

   .)٢٠٠٢الحديدي، ( بصرية جزئية لديهم مشكالت انفعالية أكثر من المعاقين إعاقة كلية

  

  :مناقشة نتائج السؤال الرابع 

                ،بصـرياً معـاقين    بالنسبة لنتائج السؤال الرابع الذي قـارن بـين المـراهقين الـذكور ال              أما

 للمقياس فقد بينت نتائج التحليل اإلحصـائي        األربعة على األبعاد    بصرياًالمراهقات المعاقات   و

 والمـراءاة عنـد مسـتوى داللـة                 االنبساط على بعد    اإلناث التوجد فروق بين الذكور و     أنهب



 ٥١

 )٠٫٠٥ ≤ a(        قين على بعد الذهانية عند مستوى      ، بينما ظهر هناك فروق لصالح الذكور المعا

 اإلنـاث حصائية  بين الـذكور و     الة  ، وكذلك وجد هناك فروق ذات دال       )a ≥ ٠٫٠٥( داللة  

  . )a ≥ ٠٫٠٥(  على بعد العصابية على مستوى داللة اإلناثلصالح 

ن المراءا ة بين المراهقي    و االنبساطنتائج المتعلقة بعدم وجود فروق في بعد        ال    ويمكن تفسير   

 العمريـة التـي يمـر بهـا         ، في ضوء المرحلة   بصرياً والمراهقات المعاقات    بصرياًالمعاقين  

 يعيشون الكثير من الصراعات     اإلناث أو، فالمراهقين في هذه المرحلة سواء الذكور        المراهقون

متحمسين ومندفعين كثيري الحركة والنشاط     ية المتناقضة، فقد تجدهم فرحين و     والمواقف النفس 

ين إلى الهـدوء وقلـة الحركـة        ، وأحيان تجدهم ميال   االنبساطر، وهي صفات تعبر عن      والتغي

حبـاط وهـي     بالخجل تنابهم مشـاعر اإل      ويتسمون اآلخرينيميلون إلى اإلختالط ب   ن ال منعزلو

  . )Hurlok , 1993  ؛  ١٩٩٩ ،مخول( صفات تعبر عن اإلنطواء 

ـ                 ى المبصـرين  كدراسـة مـارتن    وهذه االنتيجة تتفق مع بعض الدراسات التي أجريـت عل

 حيث وجدت عدم فروق اإلناث التي قارنت بين الذكور و)  Martin and Kirkcadl (وكيركادلي

  ).٢٠٠٥ميخائيل، ( ستخدام نفس المقياس  بااالنبساط بعد بينهم على

  على عينات من المبصـرين     تي اجريت ال) ١٩٩٥(بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة محمد        

  .    اإلناث للشخصية التي بينت أن الذكور أكثر إنبساطية من أيزنكوباستخدام أحد صور مقياس 

 المعاقات علـى بعـد      اإلناث بالنسبة لعدم وجود فروق في بعد المراءاة بين الذكور و          أما      

ـ ل قد يكون لدى المراهقين والمراهقات مـيالً ل        أنهالمراءاة، فيمكن تفسير هذه النتيجة، ب      ور ظه

بمظهر جيد، فالمراهق في هذه المرحلة لديه نزعة قوية ألن يكون مقبول إجتماعيا مـن قبـل                 

  .اآلخرين

و مـارتن وكيركـادل         ) ١٩٩٥(محمـد    وهذه النتيجة تختلف مع نتائج الدراسات التي أجرها       

 أكثر مراءاة مـن  اإلناثن أن ي حيث تب) Martin and Kirkcadly(  على عينات من المبصرين

  .)٢٠٠٥ميخائيل، ( لذكور ا

، لى بعد العصابية لصالح المراهقات     فيما يتعلق بوجود فروق بين المراهقات والمراهقين ع        أما

 فهن  ، وبالتالي  التي تفرض عليهن أكثر من الذكور       يتعرضن للكثير من القيود    اإلناثفربما أن   

 نحـوهن المجتمع  ، وذلك بسب  وذلك  بسبب نظرة وإتجاهات          عرضة للتوتر والقلق والخوف   

 البصرية قد تزيد من حدة تلـك األمـور،          اإلعاقةعلهم أكثر عرضة للنقد والمسائلة، و     التي تج 

   .نثىفق المراهقة النفسي ونظرتها إلى نفسها كأحيث قد تؤثر على مدى توا



 ٥٢

 عصـابية مـن      المعاقـات أكثـر    اإلناثن التي وجدت أن     اووهذه النتيجة تتفق مع دراسة بر     

 المعاقـات  اإلناثالتي وجدت أن  Matson  ماتسون ، ودراسة )٢٠٠٥ النصر، أبو( المعاقين 

، وكـذلك   )١٩٩٤ ،موسى( يعد من أحد سمات العصابية      أكثر قلقا من الذكور المعاقين والقلق       

، وأعتمـدت   لتي اجريت على عينات من المبصـرين      أتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات ا      

ودراسـة مـارتن    ) ١٩٩٥(محمـد     للشخصية كدراسـة   كأيزنعلى الصورالمختلفة لمقياس    

 وعبد الخالق والناصر التي وجـدت  أيزنكودراسات )    Martin and Kirkcadly( وكيركادل 

  .)٢٠٠٥ميخائيل، ( ات في العصابية أعلى من الذكور درج لديهناإلناثأن 

لمراهقات المعاقـات   ا و بصرياً بالنسبة لوجود فروق بين المراهقين الذكور المعاقين         أما      

ة االفيزيولوجية والنفسية   ، فربما يرجع ذلك إلى الطبيع      على بعد الذهانية لصالح الذكور     بصرياً

لعـادات والتقاليـد    لوة وأكثر معارضةً للمحيطـين بهـم، و       هم اكثر قس  التي  تجعل من   للذكور  

انيـة    وهي صفات تتسم بشـيء مـن الذه        اآلخرينهم أقل حساسية تجاه     المفروضة عليهم، و  

ا لما تفرضه العادات      والتصرف تبع  اآلخرين الذين قد يكن أكثر ميال لتقبل        اإلناثبالمقارنة مع   

 اإلنـاث رن الباحث بين الذكور المبصرين و     وقد ظهرت تللك النتيجة أيضا عندما قا      والتقاليد،  

نية المبصرات كدراسة إضافية لم تدخل ضمن أسئلة الدراسة الحالية حيث كانت درجات الذها            

  . اإلناث لدى الذكور من أكبر

التي لم تجد فروق في بعد الذهانية بين الذكور         ) ١٩٩٥(وهذه النتائج  تختلف مع دراسة محمد        

  . اإلناثو

وق  التي أظهرت فـر )  Martin and Kirkcadly( و مارتن وكيركادل أيزنكوتتفق مع دراسة 

  .)٢٠٠٥ميخائيل، ( في بعد الذهانية لصالح الذكور

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٣

  التوصيات 

  

  : فإن الباحث يوصي بما يلي الحالية،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  

ـ  بصرياًصلة بخصائص الشخصية لدى المعاقين      ال إجراء المزيد من البحوث  ذات        -١ ل او تتن

  . من الصغار والراشدينبصرياًفئات عمرية أخرى من المعاقين 

  

       ،بصـرياً صلة بخصائص الشخصية لـدى المعـاقين        الذات    إجراء المزيد من البحوث         -٢

ل متغيرات لم تتم دراستها في هذا البحث مثل المستوى اإلقتصادي للمعاقين والعمر عند              اوو تن 

  . التحصيل األكاديميأواإلصابة 
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  دار النهضة العربية : بيروت
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 .دمشق
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 المالحق
  

 )١(ملحق رقم 

  أيزنكفقرات إختبار 

  :عزيزي الطالب 
التي تقيس بعض جوانـب     )   EPQ-S  (التقدير الذاتي مقياس  تؤلف األسئلة التالية    

 بوضع إشـارة حـول      فقرة من فقرات المقياس    اإلجابة عن كل     ى يرج .الشخصية

 ويرجـى   . خاطئة هنا  أوجود إلجابات صحيحة    و ال .الخيار الذي تجده يعبر عنك    

حينمـا  ، كمـا نرجو   ، بالمعنى الدقيق لكل سؤال    العمل بسرعة وعدم التفكير مطوال    

 تترد فيه أن تختار االحتمال الذي ترجحه سـواء أكـان             أويصعب عليك االختيار    

  ."ال "أو"نعم"

 ونرجو بالتالي اإلجابة بحريـة      ،نك معنا سيفيد هذا البحث    اوتذكر من فضلك أن تع    

 لجهودكم                         وشكرا، وعدم ترك أي سؤال من دون إجابة،وأمانة دون أي تحفظ

                                                                                 

الباحث                         

  

  :يرجى كتابة البيانات التالية  

  : المدرسة 

                                           :                 الجنس   

  :العمر  

  

   بصرياًخاص بالطلبة المعاقين 

   :اإلقامةنوع 

  :درجة الرؤية 
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  األسئلة 

 ال نعم  الفقرة الرقم

      هل يتقلب مزاجك كثيرا ؟  ١

      هل تعطي اهتماما كبيرا ألفكار الناس ؟  ٢

      هل أنت شخص كثير الكالم ؟   ٣

 كلف إذا وعدت بأداء فعل معين فهل تنفذ دائما وعدك ومهما  ٤

  األمر وسبب لك من  ضيق  ؟

    

      من دون سبب ؟" شخص بائس"هل تشعر بأنك   ٥

      هل يقلقك أن تكون عليك ديون ؟  ٦

      هل أنت على درجة ال بأس بها من الحيوية والنشاط ؟  ٧

هل سبق لك في وقت أن كنت طماعا وأخذت أكثر من نصـيبك   ٨

  في أي شيء ؟)  حصتكأو(

    

       االنفعال ؟أوهل أنت سريع الغضب   ٩

 أدوية  قد يكون لها آثار غير أوهل يمكن أن تأخذ عقاقير   ١٠

   خطيرة ؟أومعروفة 

    

      هل تشعر بالسرور عند مقابلة أشخاص جدد ؟  ١١

 صدر أنهت شخصا لخطأ ما تعلم هل سبق لك في أي وقت أن لم  ١٢

  ؟عنك

    

      هل تجرح مشاعرك بسهولة ؟  ١٣

هل تفضل المضي في الطريق الذي اختطته لنفسك بدال من إتباع   ١٤

  القواعد السائدة ؟

    

      هل تسمح لنفسك عادة بالذهاب إلى حفلة سارة واالستمتاع بها ؟  ١٥

      هل جميع عاداتك حسنة ومرغوبة ؟  ١٦

      هل تشعر بالملل في غالب األحيان ؟  ١٧



 ٦٤

      لنظافة ؟هل تهمك كثيرا العادات الحميدة وا  ١٨

      هل تأخذ عادة زمام المبادرة في تكوين صداقات جديدة ؟  ١٩

حتى ولو كان تافها (هل حدث أن أخذت شيئا يخص شخصا آخر   ٢٠

  ؟) زرأوكدبوس 

    

      هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا ؟  ٢١

      قديمة ويجب مقاطعته ؟" موضة "هل تعتقد أن  الزواج هو   ٢٢

 المرح في حفلة مملة أوشيئا من الحياة هل يسهل عليك أن تبعث   ٢٣

  إلى حد ما ؟

    

 ضيعت شيئا يخص أو كسرت هل سبق لك في أي وقت أن  ٢٤

  ؟شخصا آخر

    

      هل  أنت شخص مهموم ؟  ٢٥

       ؟اآلخرينن مع أوهل يسرك أن تتع  ٢٦

      هل تميل إلى البقاء في الخلف في المناسبات االجتماعية ؟  ٢٧

      أن هناك أخطاء في عملك ؟هل تقلق إذا علمت   ٢٨

       قبيح عن أي شخص ؟أوهل سبق لك أن تفوهت بكالم سيئ   ٢٩

       مشدود األعصاب ؟أوهل تعتبر   نفسك شخصا متوترا   ٣٠

هل تعتقد أن الناس يبددون وقتا كثيرا جدا لضمان مستقبلهم عن   ٣١

  طريق االدخار والتأمين ؟

    

      هل تحب االختالط بالناس ؟  ٣٢

      هل حدث مرة أن كنت وقحا مع والديك عندما كنت طفال ؟  ٣٣

      هل تقلق لفترة طويلة بعد تعرضك لتجربة محرجة ؟  ٣٤

      ل أال تكون فظا مع الناس ؟اوهل تح  ٣٥

      هل تحب أن تكون محاطا بالكثير من الصخب واإلثارة ؟  ٣٦

      هل سبق لك في أي وقت أن لجأت للغش في اللعب ؟  ٣٧



 ٦٥

      ؟)النرفزة (أوعاني من العصبية هل ت  ٣٨

      هل ترغب في أن يخافك اآلخرون ؟  ٣٩

       أحد ؟لهل سبق لك في أي وقت أن قمت باستغال  ٤٠

       ؟اآلخرينهل تلزم الصمت غالبا عندما تكون مع   ٤١

      هل تشعر بالوحدة في غالب األحيان ؟  ٤٢

ريقتك هل تفضل أتباع قواعد المجتمع بدال من أن تسير بط  ٤٣

  الخاصة  ؟

    

      هل يراك اآلخرون شخصا مليئا بالحيوية والنشاط؟  ٤٤

      هل تنفذ دائما ما  تنصح به غيرك ؟  ٤٥

      هل تشعر في كثير من األحيان بالضيق بسبب شعورك بالذنب ؟  ٤٦

      هل تؤجل أحيانا عمل اليوم إلى الغد ؟  ٤٧

      ه ؟ تساهم في استمرارأوهل تستطيع أن تدير حفال   ٤٨

  

  

  .تأآد من أجابتك عن جميع األسئلة من فضلك وشكرا لجهودك
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  )٢(ملحق رقم 

  األربعتوزع فقرات المقياس على المقايس الفرعية 

  

  مقياس الذهانية فقرات 

  الفقرة  الرقم

  هل تعطي اهتماما كبيرا ألفكار الناس ؟  ٢

  هل يقلقك أن تكون عليك ديون ؟  ٦

 أو أدوية  قد يكون لها آثار غير معروفة أوخذ عقاقير هل يمكن أن تأ  ١٠

  خطيرة ؟

هل تفضل المضي في الطريق الذي اختطته لنفسك بدال من إتباع القواعد   ١٤

  السائدة ؟

  هل تهمك كثيرا العادات الحميدة والنظافة ؟  ١٨

  قديمة ويجب مقاطعته ؟" موضة "هل تعتقد أن  الزواج هو   ٢٢

   ؟اآلخرينن مع اوهل يسرك أن تتع  ٢٦

  هل تقلق إذا علمت أن هناك أخطاء في عملك ؟  ٢٨

هل تعتقد أن الناس يبددون وقتا كثيرا جدا لضمان مستقبلهم عن طريق   ٣١

  االدخار والتأمين ؟

  ل أال تكون فظا مع الناس ؟اوهل تح  ٣٥

  هل ترغب في أن يخافك اآلخرون ؟  ٣٩

  من أن تسير بطريقتك الخاصة  ؟هل تفضل أتباع قواعد المجتمع بدال   ٤٣
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  االنبساطفقرات مقياس 

  الفقرة  الرقم

  هل أنت شخص كثير الكالم ؟   ٣

  هل أنت على درجة ال بأس بها من الحيوية والنشاط ؟  ٧

  هل تشعر بالسرور عند مقابلة أشخاص جدد ؟  ١١

  هل تسمح لنفسك عادة بالذهاب إلى حفلة سارة واالستمتاع بها ؟  ١٥

  هل تأخذ عادة زمام المبادرة في تكوين صداقات جديدة ؟  ١٩

 المرح في حفلة مملة إلى أوهل يسهل عليك أن تبعث شيئا من الحياة   ٢٣

  حد ما ؟

  هل تميل إلى البقاء في الخلف في المناسبات االجتماعية ؟  ٢٧

  هل تحب االختالط بالناس ؟  ٣٢

  واإلثارة ؟هل تحب أن تكون محاطا بالكثير من الصخب   ٣٦

   ؟اآلخرينهل تلزم الصمت غالبا عندما تكون مع   ٤١

  هل يراك اآلخرون شخصا مليئا بالحيوية والنشاط؟  ٤٤

   تساهم في استمراره ؟أوهل تستطيع أن تدير حفال   ٤٨
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  فقرات مقياس العصابية 

  الفقرة  الرقم

  هل يتقلب مزاجك كثيرا ؟  ١

  من دون سبب ؟" شخص بائس"هل تشعر بأنك   ٥

   االنفعال ؟أوهل أنت سريع الغضب   ٩

  هل تجرح مشاعرك بسهولة ؟  ١٣

  هل تشعر بالملل في غالب األحيان ؟  ١٧

  هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا ؟  ٢١

  هل  أنت شخص مهموم ؟  ٢٥

   مشدود األعصاب ؟أوهل تعتبر   نفسك شخصا متوترا   ٣٠

  تجربة محرجة ؟هل تقلق لفترة طويلة بعد تعرضك ل  ٣٤

  ؟)النرفزة (أوهل تعاني من العصبية   ٣٨

  هل تشعر بالوحدة في غالب األحيان ؟  ٤٢

  هل تشعر في كثير من األحيان بالضيق بسبب شعورك بالذنب ؟  ٤٦
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  فقرات مقياس المراءاة

  الفقرة  الرقم

مر إذا وعدت بأداء فعل معين فهل تنفذ دائما وعدك ومهما كلف األ  ٤

  وسبب لك من  ضيق  ؟

هل سبق لك في وقت أن كنت طماعا وأخذت أكثـر مـن نصـيبك   ٨

  في أي شيء ؟)  حصتكأو(

 صدر أنهت شخصا لخطأ ما تعلم هل سبق لك في أي وقت أن لم  ١٢

  ؟عنك

  هل جميع عاداتك حسنة ومرغوبة ؟  ١٦

ولو كان تافها حتى (هل حدث أن أخذت شيئا يخص شخصا آخر   ٢٠

  ؟) زرأوكدبوس 

 ضيعت شيئا يخص شخصا أو كسرت هل سبق لك في أي وقت أن  ٢٤

  ؟آخر

   قبيح عن أي شخص ؟أوهل سبق لك أن تفوهت بكالم سيئ   ٢٩

  هل حدث مرة أن كنت وقحا مع والديك عندما كنت طفال ؟  ٣٣

  هل سبق لك في أي وقت أن لجأت للغش في اللعب ؟  ٣٧

   أحد ؟لفي أي وقت أن قمت باستغالهل سبق لك   ٤٠

  هل تنفذ دائما ما  تنصح به غيرك ؟  ٤٥

  هل تؤجل أحيانا عمل اليوم إلى الغد ؟  ٤٧
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Abstract 
 
 
    The purpose of this study was to compaire the Personality characteristics, and its 

relationships with some variables (gender, level of vision, and the kind of residence), 

in a sample of (239) adolescents student, witch contain visually impaired student 

(n=87, male=42, and female=45) and a sighted ones (n=152, male=72, and 

female=80). 

    In order to reach the aim of this study, the Eysenck Personality Questionnair- Short               

(EPQR-S) witch design by Eysenck and developed by Michael (2005) was used. And 

the four domains of this scale (Extraversion, Psychoticism, Neuroticism, and Social 

desirability) were examined. 

    To analyze these results the researcher used the t-test to study the differences. 

    The results of the study showed that there was a statistical significant difference 

between those adolescents who have a Visual Impairment and the sighted ones. And 

that difference was an advantage to the sighted adolescents in Neuroticism domain, 



 ٧١

and for the male sighted adolescents in the same domain, but according to the 

differences as a function of the level of vision (low vision and blind); no significant 

differences was found in the four domains. And no significant differences was found   

in the other  domains.   

   

  according to the differences as a function of  gender; a significant differences was 

found in the Psychoticism domain between the visually impaired sample for the male, 

and in the Neuroticism domain for the  female. But no significant differences was 

found in the other domains.  

  

   According to the differences as a function of the kind of residence (internal and 

external residence); no significant differences was found in the four domains.  

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


