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Abstract 

This study aimed to identify the concept of self and social adjustment among visually impaired 

students in the primary stage in Hail, Saudi Arabia, To achieve this goal, the researcher used the 

descriptive approach, where the sample size was 26 students, For data collection, the researcher used 

the measures of self-concept (Piers, 1982) and social adjustment (Zaid, 2008). Data were analyzed by 

the Statistical Analysis Program (SPSS), The study concluded with a series of results, the most 

important of which are: There is a relationship between the concept of self and the social adjustment of 

visually impaired students. There are differences in the concept of self and social adjustment among 

visually impaired students in favor of the visually impaired, There are differences in the concept of self 

and social adjustment of visual disabilities due to the variable degree of disability, the results were 

discussed in the light of the theoretical framework and previous studies and then the researcher 

developed a set of recommendations based on the results and some future research proposals. 
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 الملخص:
بمنطقة  التعرف على مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى الطالبات المعوقات بصريا بالمرحلة االبتدائية إلىهدفت هذه الدراسة 

( طالبة 26)حيث بلغ حجم العينة  أالرتباطيحائل المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
إعداد  – ( والتكيف االجتماعي1982إعداد )بيرس،  -مفهوم الذاتلجمع البيانات استخدمت الباحثة مقياسي من المعوقات بصريا، و 

: أهمهامجموعة من النتائج  إلى( حيث خلصت الدراسة spss) اإلحصائيللت البيانات عن طريق برنامج التحليل ، ح(2008)زيد، 
الطالبات المعوقات بصريا، توجد فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي عالقة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى  توجد

توجد فروق في مفهوم الذات ، العمر لصالح المعوقين بصريا ذوات األعمار الكبيرةلدى الطالبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير 
سات السابقة االنظري والدر  اإلطارتمت مناقشة النتائج على ضوء والتكيف االجتماعي للمعوقات بصريا تعزى لمتغير درجة اإلعاقة، 

 مقترحات البحثية المستقبلية. ومن ثم وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات بناءا على النتائج وبعض ال
 مدينة حائل. ،معهد األمل، المعوقات بصريا ،طالبات ،التكيف االجتماعي ،الذاتالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
ويشير ، السلوك وعلى الصحة النفسية لألفرادعلى  ذا اثر كبيرفي دراسة الشخصية وعاماًل  المهمةيعد مفهوم الذات من األبعاد 

سطته يكافح الفرد للتغلب على المؤثرات الطبيعية والمتطلبات االجتماعية للبيئة التي اإلى السلوك التكيفي الذي بو  (Herbert) هربرت
فاإلعاقة البصرية تختلف ، )1983جبريل، (يعيش فيها، وهنـا تكون اإلشارة إلى أهمية تلبيـة الفـرد لمتطلبـات المجتمـع الـذي يعـيش فيـه

حـاالت اإلعاقـة من حيث سماتها وخصائصها، ومن حيث قدرة المعـوقين بـصريًا علـى التواصـل والتفاعل االجتماعي،  عن غيرها من
وبالتالي فإن تفاعلهم مع الوسط المحيط سيعرضهم إلـى الكثيـر من المواقف التي تؤثر في تكيفهم وتفاعلهم االجتماعي، وكـذلك مفهـومهم 

يقول: إن الشعور بالنقص  Adler)أدلـر )جعل العـالم  تؤثر في سلوك الفرد المعوق وانفعاالته، وهذا ما فاإلعاقة البصرية، لـذاتهم
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وهكذا تعمل النفس جاهدة تحت ضـغط الـشعور الذي ، العضوي يدفع اإلنسان إلى البحـث عـن وسـائل تخفف من شعوره بالمذلة والضيق
(، ومن ناحية أخرى يتضح أن األفراد الذين 1983فهمي، ) درة علـى اإلنتـاج والعمـليعانيه المرء من فكرته عن ضعفه على زيادة الق

أن و من مشاعر اإلحباط والتوتر، كما قد يعانون من العزلة وضعف القدرة على التواصل مع اآلخرين،  انفعاليا يعانونفقدوا بصرهم 
اآلخرين  عن البعد التاموخارجه قد تصل بهم إلى  الدراسي فداخل الص انعزالية تشير الى عدم التكيف االجتماعيلديهم سلوكيات 

الطالب ب مقارنة ويمتلكون مفهوما خاطئا عنها ، إضافة إلى أنهم أقل تقديرًا لذاتهم(2011؛ مصطفى، 2007؛ العزة، 2000)السيد، 
في الجانب الحركي أن لديهم اضطرابات في التوازن الحركي أو المشي أو البقاء في مكان واحد  كما يالحظ( 2006العاديين )القمش، 

الذي ينتج فعليا عن عدم تمكنهم من رؤية األشياء أو العالم المحيط  أو المسك باألشياء، كما قد تظهر لديهم مشكالت الحركات الدقيقة
 (.2003، الشيخ) د تبدو غير مقبولة اجتماعيا بعض األحيانبهم مما يحدو بهم إلى التصرف بهذه الطريقة التي ق

تهم قد اأن معظم دراس إالباهتمام كبير من قبل الباحثين،  اإلعاقة البصريةحظي مفهوم الذات لدى طلبة فقد وبناء على ما تقدم 
، أو بحثت وكذلك التكيف االجتماعي اموالطالب العاديين في مفهوم الذات األكاديمي أو العالمعوقين بصريا ركزت على المقارنة بين 
ولم يكن هنالك دراسة )في حدود علم الباحثة( تناولت مفهوم الذات والتكيف االجتماعي  اإلنجاز األكاديميو في عالقة مفهوم الذات 

 للمعوقين بصريا بمدينة حائل.
 مشكلة البحث:

 التالية: التساؤالتتمثلت مشكلة البحث في 
 الطالبات المعوقات بصريا؟وم الذات والتكيف االجتماعي لدى ما هي العالقة بين مفه  
  الطالبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير السن العمرية؟.ق بين و فر هل توجد 
 هل توجد فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي بين المعوقين بصريا تعزى لمتغير درجة اإلعاقة؟ 

 تهدف هذا الدراسة إلى:أهداف الدراسة: 
  الطالبات المعوقين بصرياالعالقة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى التعرف على. 
 الطالبات المعوقات بصريا التى تعزى لمتغير السن العمرية.ق بين و فر التعرف على ال 
  االعاقة.التعرف على الفروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي الطالبات المعوقين بصريا التي تعزى لمتغير درجة 

 اهمية الدراسة:
 األتي: منتأتي أهمية الدراسة 

 تناول مسألة مهمة في وقتنا الحاضـر فـي مجـال التربية الخاصة بوجه عام، وفي مجال تربية األبناء المعوقين بصريًا انها ت
فالمعوق الطالبات المعوقات بصريا، وهي مسالة مفهوم الذات وعالقته بالتكيف واالجتمـاعي لـدى  على وجه الخصوص أال

 وله مفهوم ذات ايجابي ومتكيفا اجتماعيا في الوسط الذي يعيش فيه فو ـاخمبصريًا فرد يحق له أن يكون ومتحـررًا مـن ال
 .أهمية خاصة هذه الدراسةاألمر الذي يعطي 

  وهو مفهوم الذات الذي  ى الفرد المعوق بصرياً تناول جانبًا من أهم جوانب الشخصية لدت أنهاإلى  ه الدراسةترجع أهمية هذكما
، إال أن هذه الدراسات واألبحاث ركـزت حـول األفراد العلمية حظي باهتمام كبير من العلماء والباحثين في دراساتهم وأبحاثهم

ا وذلك حسب علم ولتلك الفئات تحديددراسة تناولـت هذا الجانب بفي البيئة المحلية  المعوقون بصرياً  العاديين، ولم يحظ  
 الباحثة.

 كما أن أهميتها أيضا تكمن في  لدى المعوقين بصرياً  والتكيف االجتماعيأهمية التعرف على مفهوم الذات  الدراسة هبين هذت
 .النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة
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 فروض الدراسة:
 بصريا.الطالبات المعوقين عالقة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى  توجد  
  .توجد فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى المعوقات بصريا تعزى لمتغير السن العمرية 
  لدى الطالبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير درجة اإلعاقة. في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي قو فر توجد 

 مصطلحات الدراسة:
هو)المجال التصوري الثابت والمنظم والمتآلف من المدركات الخاصة بـالفرد وعالقاتهـا باآلخرين،  بأنه روجرز: عرفه مفهوم الذات

 (.Rogers.Borg , 1979) ومظاهر الحياة المختلفة المرتبطة بهذه المدركات
ول الفرد صيانة أمنه بأنه العملية التي يحا Good عرفه عبد ااهلل عنadaptation Social :التكيف االجتماعي :التكيف االجتماعي

وراحته ومنزلته وتوجهاته المبدعة في مواجهة أي تغيير في الظروف المحيطة به ومالئمة تلك البيئة للحالة أو الظروف من خالل هذه 
 (.1966)محمود، الجهود

ا يؤثر سلًبا في أدائه اإلعاقة البصرية هي ضعف في حاسة البصر يحد من قدرة الشخص على استخدامها بفعالية ممالمعاقين بصريا: 
ونموه، وهي ضعف في أي من الوظائف البصرية الخمس وهي: البصر المركزي، والبصر الثنائي، والتكيف البصري، والبصر 

 م(.2012المحيطي، ورؤية األلوان)الحديدي، 
 حدود الدراسة:
 به الطالبات المعوقات بصريا. لهذا البحث تعتبر مدينة حائل والمتمثلة في معهد االمل الموجود الحدود المكانية

 م.2017/2018فهي العام الدراسي أما الحدود الزمانية
 اإلطار النظري:
تعريف بذاته وهكذا فإنه لتعيين حدود مفهوم اليعرف هولتر مفهوم الذات بأنه تلك األنواع التي يستخدمها الفرد بغرض مفهوم الذات: 

 (.2003)الشيخ، المتعددة التي يعرف الناس أنفسهم بهاالذات يجب األخذ بعين االعتبار الطرق 
الخاصة  والتقييماتات الشعورية والتطورات كمفهوم الذات على أنه تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدر  (1990زهران) ويعرف
 هة األبعاد من العناصر المختلفة لكينونتويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المحدد، الفرد ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاته هبالذات يبلور 

وتشتمل هذه العناصر التصورات والمدركات التي تمدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائيًا في وصف الفرد لذاته ، والخارجية ةالداخلي
 .م(1990)زهران، كما يتصورها هو

رد عن مختلف نواحي شخصيته فمهومه عن جسده الف أفكاريتكون من  معرفيم( ان مفهوم الذات هو بناء 2000) القذافيوأشار 
يمثل الذات البدنية ومفهومه عن بنائه العقلي يمثل الذات المعرفية ومفهومه عن سلوكه االجتماعي مثال للذات االجتماعية وهذا االتجاه 

 .يقبل القياس إدراكيةهو المدخل للتعامل مع الذات بوصفه استعدادًا أو خاصية 

ل احتكاكات الفرد ومروره بالخبرات مفهوم الذات على أنه إدراك الفرد لذاته، وهذه المدركات تتشكل خال (2001)وعرف الزيات
فعرفه على  (2008)أما الحبيب ، في حياة الفرد األهميةذوي  األشخاصالبيئية التي تتأثر بصفة خاصة بالتعزيزات التي تصدر عن 

، هذه النفس ما تقديرك لها؟ ما نظرتك لها؟ كيف ترى سلبياتك؟ كيف ترى اإلنسانأنه هو ما تحمله من تقديرات عن نفســـــك أيها 
 إيجابياتك؟

للهوية في المعنى  األساسيعن بقية المخلوقات الذي يؤدي إلى التنظيم  لإلنسانإن الشـــعور بالذات من أهم الســــمات المميزة 
 (.2006الحوسني، )ـخصــية كل فرد والتنظيم، وهذا الشــعور بالذات يمثل الجوهر الموحد لشـ
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 أنواع مفهوم الذات:
مفهوم ذات إيجابي صورًا واضحة ومتبلورة بنها حيث تظهر لمن يتمتع عويتمثل في تقبل الفرد لذاته ورضاه  مفهوم الذات االيجابي:

يظهر فيه دائمًا الرغبة في احترام  للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به ويكشف عنها أسلوب تعامله مع اآلخرين الذي
الذات وتقديرها والمحافظة على مكانتها االجتماعية ودورها وأهميتها والثقة الواضحة بالنفس والتمسك بالكرامة واالستقالل الذاتي مما 

)بارون، والتبصر بها يعبر عن تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها ويعود قبول الذات من لديه مفهوم إيجابي عن ذاته إلى معرفة الذات
2002.) 

 أساليبالمتعددة أو المتناقضة مع  واألنماطالسلوكية  االنحرافاتينطبق هذا النوع من مفهوم الذات على مظاهر  مفهوم الذات السلبي:
كم على ما تصدر العاديين في المجتمع والتي تجعلنا نح األفرادالسلوكية المتوقعة من  األنماطعن  أصحابهاالحياة العادية مما يخرج 

 (.م2012,)طلعة  األسوياءنضعه في فئة غير ف والنفسيعنه هذه المظاهر السلوكية لسوء التوافق االجتماعي 
 األمنيشير إلى فهم الذات كما هي عليه من وجهة نظر الشخص وتتضمن مخاوفه ومشاعره المتصلة بعدم  :مفهوم الذات الخاص

 (.م2014، أسامةإلى الجوانب السلبية جوانب ايجابية ) باإلضافةالحد وهذه تتضمن  اإلنسانونقاط الضعف التي ال يعترف بها 
 مكونات مفهوم الذات: 

مفهوم الذات هو مفهوم افتراضي يعبر عن خصائص الشخص وصفاته كما يدركها في الجوانب التعليمية واالجتماعية واالنفعالية 
 :مفهوم الذات يتضمن ثالثة مكوناتيرى )هيرسلر( ان   والجسدية واألخالقية

يشير إلى الطريقة التي يدرك بها المرء نفسه ويشمل الصورة التي لدى الفرد عن مظهره الجسدي وتصوره لالنطباع  اإلدراكي:الجانب .1
 الذي يتركه لدى اآلخری.

صوله وأفكاره وطموحاته فيما يتعلق بالمستقبل خلفيته وأو قدراته مواطن ضعفه لويعني تصور الفرد لصفاته المميزة  :الجانب المفهومي.2
 (.ويطلق على هذا الجانب )مفهوم الذات النفسي

يعني مشاعر المرء تجاه ذاته واتجاهاته نحو وصفه الحالي وآفاق المستقبل، مشاعره حول أهميته، واتجاهه نحو  :الجانب الموقفي
 م(.2014، بذاته أو تأنيبها والشعور بالخجل منها وهذا يعكس قناعاته فيما يتعلق ومدى قبوله تقديره لذاته )اسامة االعتزاز
 :م( إلى ان مكونات الذات هي1987)إبراهيم،  وأشار
 ة.الذات المادية: وهي ممتلكات الفرد المادي  
 ه.الذات االجتماعية: وهي كيفية رؤية زمالؤه ل  
 :وهي ممتلكاته النفسية الذات الروحية. 
  بهويته إحساسهاألنا الخاصة: وهي ما يكون. 

 نظريات مفهوم الذات: 
م( ان الذات مفهوم رئيسي في نظرية روجرز في الشخصية ومفهوم الذات 1999أوضح محمد) :كارل روجرز لدىالذات مفهوم نظرية 

وبجوانب الحياة  باآلخرينادراكات عالقات األنا  عنىمن ادراكات خصائص الـ )أنا( بم يتألقهو جشطلت تصوري متسق منظم 
بالتدريج مميزًا  اإلدراكيالمختلفة وفي ارتباطها بالقيم المتعلقة بهذه االدراكات وكنتيجة لهذه التفاعالت مع البيئة يصير ذلك الجانب 

مفهوم الذات( تؤثر في االدراك والسلوك وتفسير الذات هو الذي يؤثر في كيفية  (self.perceiveal داخل الذات هذه الذات المدركة
الشخص لبقية عالمه وتصير خبرات الذات مغلفة بالقيم وهذه القيم هي نتيجة للخبرة المباشرة مع البيئة أو يتشربها الشخص من  إدراك

 .(1999)محمد، اآلخرين
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 : : theory-Self.combs snygge نظرية الذات عند سنييج وكومبز
م( ان هذه النظرية استخدمت مصطلح المجال الظاهري ليشير إلى البيئة السيكولوجية وان سلوك الشخص 2010أوضح أسامة )

وينقسم ، يتحدد بالمجال الظاهري للكائن الحي نفسه والمجال الظاهري عندهم ليس شيئًا ثابتًا يعتبر من الحاجات المتغيرة للفرد إنما
لظاهري إلى الذات الظاهرية حيث ان مفهوم الذات الذي يتكون من اجزاء للمجال الظاهري هو الذي يحدد السلوك ومن هذا المجال ا

المجال تحدد الذات الظاهرية وفي النهاية يتميز مفهوم الذات على انه الجانب األكثر أهمية واألكثر تحديدًا للمجال الظاهري وللذات 
على علم النفس قبول فكرة ان الوعي سبب  إن (سينج وكومبز)ويعتقد كل من ، التي يتصرف بها الفرد الظاهرية في تحديد الكيفية

نفهم  أنأساسية واحدة نستطيع بموجبها  إنسانيةويؤكد انه ثمة حاجة ، وان ما يعتقده المرء وما يشعر به يحدد ما سوف يفعله، السلوك
الشخصي يحدد  اإلدراك أنوبما ، ورفع قيمتها وتأكيدهاوأن نتنبأ به وهذه الحاجة هي المحافظة على الذات الظاهرية  اإلنسانيالسلوك 

يحدد  إنماالسلوك فان السلوك دائمًا معقول وهادف وأن الفرد يختار طريقة السلوك األكثر فاعلية حسب تفسيره لخبراته فكل سلوك 
 .(2010اإلدراكي)خيريالمجال 

 د مفهوم الذات:أبعا
هي عبارة عن إدراك الفرد لقدراته ومكانته وأدواره في العالم الخارجي؛ أي أنها مفهوم الفرد لنوع الشخص الذي يعتقد أنه  الذات الواقعيِة:

، هميةاألعليه، فقد تكون لديه صورة إيجابية أنه شخص قادر على النجاح، وقد تكون لديه صورة سلبية عن عجزه وفشله أو أنه قليل 
 .بأن فرص النجاح لديه ضئيلةو  ضعيف القدرات،

يعتقدون بأنه  اآلخرينيرونها، فإذا ما تكون لدى الفرد انطباعا بأن  اآلخرينوهي فكرة الفرد عن نفسه كما يعتقد إن  :االجتماعيةالذات 
فكرة إيجابية عن شخصيته فإنه سوف يتخذ اتجاها آلخرين لغير مقبول اجتماعيا، فيتكون لديه اتجاها سلبيا نحو ذاته، أما إذا رأى أن 

 (.2011، محمود ومطر)ينظرون بها نحوه  اآلخرينإدراك الفرد لذاته يتأثر بانطباعه للطريقة التي يشعر أن  ايجابيا نحو ذاته؛ أي أن
تكون منخفضة أو قد تكون مرتفعة وهي نظرة الفرد إلى نفسه كما يجب أن يكون، وهذه النظرة قد تكون واقعية أو قد  الذات المثالية:

قة ذلك بقدراتهم والفرص المتاحة لهم لتحقيق الذات، فإذا كانت هذه النظرة واقعية فإن ومدى عال األفرادطبقا لمستويات الطموح عند 
ته، أما إذا كانت يقدر ذا اليستغل جميع إمكانياته و ال  الفرد يكون متقبل لذاته، أما إذا كانت منخفضة فإن هذا يدل على أن الشخص
مكاناتهالنظرة المثالية مرتفعة فإن هذا يدل أن الفرد يضع لنفسه أهدافا أعلى من قدراته   األملالواقعية، مما قد يؤدي إلى شعوره بخيبة  وا 

 (.2000، )القذافيوتحقير الذات  واإلحباطوالفشل 
يقا بعجزه عن تمييز حرياته واختياراته ومسؤولياته عن حياته من ذاته أو حتى كراهيتها ارتباطا وث التقليلويرتبط ميل الفرد إلى 

هذه  د او اوجدالذي ول األسريالتي تكون محكومة بحتمية صارمة، وتظل كراهيته لذاته لفترة طويلة بعد أن يكون قد ترك السياق 
 .) 1978سيفرين، )الكراهية 

 التكيف االجتماعي:
مـن علـم البيولوجيـا علـى نحـو مـا حددتـه نظريـة تشـارلس دارون المعروفة بنظرية  امسـتمد االتكيـف االجتمـاعي مفهـوم يعتبر

ويشير هذا المفهوم عادة إلى أن الكائن الحي يحاول أن يوائم بين نفسـه والعـالم الطبيعـي الـذي يعـيش فيـه محاولـة منـه  (النشوء واالرتقاء)
يمكـن أن يوصـف سـلوك اإلنسان بكونه ردود أفعال للعديد من المطالـب والضـغوط البيئيـة الـتي ووفقـًا لهـذا المفهـوم ، مـن اجـل البقـاء

 الطبيعية ومتغيرات البيئة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان من أفراد يعـيش فيهـا كالمنـاخ وغيرهـا مـن عناصـر البيئـة
 .(1987)فهمي، وجماعات
ي علم االجتماع حيث دراسة تكون الجماعات والزمر وعالقات األفراد مع الجماعة أو عالقات كثيرا ما تستعمل كلمة التكيف فو 

قبول الراضي أو قبول الف، وهذه العالقات تكون عالقات قبول األفراد والجماعات، الجماعات الصغيرة مع بعضها أو مع الجماعة الكبيرة
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الطفل تدريجيًا ما يطلب إليه في البيت والمدرسة هو عملية  لك قبولالخاضع وما تشير به الجماعة الكبيرة هو عملية تكيف كذ
 (.2000)القمش، تكيف

وترى الباحثة ان التكيف االجتماعي هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة )الطبيعية واالجتماعية( بالتغيير والتعديل 
 عا من إشباع حاجات الفرد، وتحقيق متطلبات البيئة.حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته، ويتضمن هذا التوازن نو 

  : خصائص التكيف االجتماعي
  :عندما نتحدث عن التكيف االجتماعي ال بد لنا أن نتعرض للخصائص ومنها

نمط اخر حتى يظهر  تكيف اإلنسان مع هذا التغير الجديديأي االستمرارية وذلك ألن ظروف البيئة متغيرة باستمرار فما أن  الدينامية: 
والظروف ، وكذلك فإنه الحاجة اآلن أصبحت تختلف عن السابق ألن التحضر عجل وعقد الحياة بتغيرهامن التغيير والتجديد، 

لى بيئة جديدة بنظامها ومجتمعها االطالب عندما يأتي ، كاالقتصادية الثقافية تساعد على التغير سواء على مستوى الفرد أو الجماعة
مما يتطلب منه أن يعيد تكيفه مع هذه الحياة  عاديا او ذو احتياج خاصعلى ما اعتمد عليه في جميع مراحل حياته سواء كان الطالب 

 .(2002)النيال، الجديدة بما تشمله من قيم وعادات وتقاليد وتضع عليهم أعباء في محاولة التكيف هذه
ويرى العلماء على أن معيار التكيف متعلق بمقياس القدرة على التكيف ، وله مفهوم معياري، عني أن التكيف له قيم معينةوت لمعيارية:ا

 (.1985)الهابط، مع الظروف العديدة التي تواجه الفرد أو الجماعة
يسمى تكيف في مجتمع ما قد ال يكون تمع أي أن ما لمجأي أن التكيف وسوء التكيف تختلف باختالف الثقافات السائدة في ا النسبية:

هي الطريقة الصحيحة وأن طريقة  حياتهمتكيف في مجتمع آخر وأن كل مجتمع يرى أن العادات والتقاليد والقيم السائدة فيه وطريقة 
 ه(.1426ن)السيف، غيرهم هي الخطأ لذا فإننا نحكم على أن السلوك مناسب أو غير مناسب حسب ربطه بثقافة وزمن معي

 العاقة البصرية:ا
تعرف اإلعاقة البصرية على أنها حالة يفقد الفرد فيها المقدرة على استخدام حاسة البصر بفعالية مما يؤثر سلبًا في أدائه ونموه،  
اإلعاقة البصرية على أنها حالة عجز أو ضعف في الجهاز البصري تعيق أو تغير أنماط النمو عند  (إشروفت وزامبون)ويعرف 
وذلك نتيجة تشوه تشريحي أو إصابة بمرض أو جروح في العين، ومن أكثر أنواع اإلعاقات البصرية شيوعًا: اإلعاقات التي  اإلنسان،

 .م(2017)محمد، تشمل البصر المركزي والتكيف البصري واإلنكسار الضوئي
طفال المعوقين بصريًا هم م، والذي ينص على أن األBarrga 1976المستخدمة حاليًا تعريف بارجا  اتومن أكثر التعريف

األطفال الذين يحتاجون إلى تربية خاصة بسبب مشكالتهم البصرية األمر الذي يستدعي إحداث تعديالت خاصة على أساليب التدريس 
 والمناهج والمواد التعليمية ليستطيعوا النجاح تربويًا، ومن ناحية عملية يصنف األطفال المعوقين بصريًا إلى فئتين:

 يل.اي بر ئهي فئة المكفوفين وهم أولئك الذين يستخدمون أصابعهم للقراءة ويطلق عليها اسم قار )االعاقة الشديدة(ئة األولى: الف –أ 
هي فئة المبصرين جزئيًا وهم أولئك الذين يستخدمون عيونهم للقراءة ويطلق عليها أيضًا )االعاقة البسيطة والمتوسطة(الفئة الثانية:  –ب

 .م(2017)محمد، الكلمات المكبرةاسم قارئي 
في العين األفضل حتى بعد التصحيح )بعد  200/ 20فالمكفوف هو الشخص الذي ال تزيد حدة البصر المركزي لديه عن 

درجة في أحسن  20استعمال النظارة(، أو هو الشخص الذي لديه مجال بصري محدود جدًا بحيث ال يزيد بصره المحيطي عن 
بمجال الرؤية أو حقل اإلبصار، هو المساحة الكلية التي يستطيع الشخص أن يراها في وقت معين دون تحريك العينين، والمقصود 

 المقلتين، 
ويقاس حقل اإلبصار بالدرجات؛ فبعض األفراد يكون حقل اإلبصار لديهم ضيق جدًا بحيث يسمى بصرهم بالبصر النفقي  

Tunnel Vision 20ال من مكان آلخر وهذا ما ينطبق على من لديه مجال بصري يقل عن ويكون من الصعب على هؤالء االنتق 
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)محمد، فالشخص يعتبر مكفوفًا قانونيا درجة 20درجة فإذا أصبح أقل من  180درجة، إن مجال البصر لإلنسان العادي حوالي 
 م(.2004

بأنه الشخص الذي فقد : مكفوف تربوياً ويميز التربويون عادة بين المكفوفين والمبصرين جزئيًا )ضعاف البصر( حيث يعرف ال
قدرته البصرية بالكامل أو الذي يستطيع إدراك الضوء فقط )يفرق بين الليل والنهار( ولذا فإن عليه االعتماد على الحواس األخرى 

ة شيء من القدرة البصرية فالمكفوف لديه عادالتي هي معدة للكفوفين، بريل  الة للتعلم، ويتعلم المكفوف القراءة والكتابة عادة عن طريق
 .م(2015)الروسان، أو ما يسمى بالبصر الوظيفي

هو ذلك الشخص الذي تبلغ إعاقته البصرية درجة من الحدة تحتم عليه فم، 1973أما التعريف الوظيفي الذي اقترحه هارلي 
الكبيرة تحت أفضل الظروف القراءة بطريقة برايل، أما الطفل ضعيف البصر فهو الذي يستطيع بوجه عام قراءة الحروف 

 .م(2001)الببالوي، الممكنة
فهم األشخاص الذين يعانون من صعوبات كبيرة في الرؤية البعيدة والذين ال يستطيعون رؤية  Low Visionأما ضعاف البصر 

ل على المعلومات حيث األشياء عندما تكون على بعد أمتار قليلة منهم، هؤالء األشخاص يعتمدون كثيرًا على الحواس األخرى للحصو 
 .م(2015)الخطيب، أنهم يرون األشياء القريبة منهم فقط

 20/70واألفراد الذين يطلق عليهم اسم ضعاف البصر من الناحية القانونية هم األشخاص الذين تتراوح حدة الرؤية لديهم من 
ة الوظائف المختلفة دون اللجوء إلى أجهزة ومن الناحية التربوية فضعيف البصر هو الشخص الذي ال يستطيع تأدي، 20/200إلى 

فهم األشخاص الذين يواجهون صعوبة في  Visually Limitedبصرية مساعدة تعمل على تكبير المادة التعليمية، أما محدودي البصر 
يحتاجون إلى استخدام الرؤية في الظروف االعتيادية فهؤالء قد يواجهون صعوبات في رؤية المواد التعليمية دون إضافة خاصة، لذا قد 

 .م(2017)محمد، عدسات خاصة أو معدات ووسائل بصرية خاصة
م، باعتماد تعريف المكفوفين، فقد تبنى تعريف المبصرين جزئيًا وهو 1935كما قام قانون الضمان االجتماعي األمريكي عام 

في العين األفضل وذلك بعد استخدام  20/70و 20/200ضعيف البصر أو المبصر جزئيًا هو الذي تبلغ حدة إبصاره فيما بين 
م(، وان بعض الدراسات بينت ان هنالك فروق في مفهوم 2011)الحديدي، العدسات أو النظارات الطبية والمعينات البصرية المالئمة

لـذات االجتمـاعي سعت إلى معرفة العالقة االرتباطية بين مفهوم ام( والتي 2010الذات والتكيف االجتماعي للمكفوفين كدراسة )موسى، 
، كفيفًا وكفيفة( 85وتألفت عينة البحث من )، والتكيف النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير الجنس لدى المعوقين بـصريًا فـي هـذه العالقة

المدرسي بين التالميذ  االجتماعياجريت الدراسة في االردن، وهدفت إلى معرفة الفروق في السلوك  (1998دراسة الحديدي والزبيدي )و 
( من المعاقين نصفهم من 300( طالبًا وطالبة منهم )721تألفت عينة الدراسة من )، ذوي االحتياجات الخاصة والتالميذ العاديين

، استخدمت الدراسة اإلناث( من 242)و ( من الذكور179منهم ) األصحاء( من العاديين 421و) اإلناثالذكور والنصف االخر من 
والسلوك الال اجتماعي(، وبعد الحصول على  االجتماعيةالمدرسي بجزأيه )الكفاءة  االجتماعيالمعربة من مقياس السلوك  الصورة

وجود  :الدراسة النتائج أظهرتوالقيمة الفائية  األحاديالبيانات من خالل تقديرات المعلمين ومعالجتها إحصائيًا باستخدام تحليل التبادين 
وجود فروق معنوية لصالح الطلبة ذوي االجتماعية، الثالثة لمقياس الكفاءة  األبعادالطلبة العاديين على فروق معنوية لصالح 

المدرسي للتالميذ  االجتماعيوجود فروق معنوية في السلوك ، الثالثة لمقياس السلوك الال اجتماعي األبعاداالحتياجات الخاصة على 
المدارس مقارنة مستوى مفهوم الذات لدى التالميذ الملتحقين في ، وفي دراسة أخرى أجريت سوالجن اإلعاقةالمعاقين تبعًا لمتغير فئة 

مستوى مفهوم الذات للتالميذ العاديين م( أوضحت النتائج 2012)قطيشات،  ، والتالميذ العاديين في المرحلة األساسيةالعادية)معوقين(
 ذوات صعوبات التعلم. و  المعوقين بصرياية في مفهوم الذات بين التالميذ إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ باإلضافةكان متوسطًا، 
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جراءات الدراسة:   منهج وا 
 منهج الدراسة:

 ةالباحث ت، اتبعمفهوم الذات والتكيف االجتماعي لهم، وذلـك للكـشف عن الطلبات المعوقات بصرياتستهدف الدراسة الحالية 
المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على األسئلة المحددة، باعتباره طريقة في البحث عن الحاضر، وذلك لوصف وبيان الظاهرة المراد 

 .دراستها كما توجـد فـي الواقـع وصفًا دقيقا
 مجتمع وعينة الدراسة:

من  ( طالبة26وهن عبارة عن ) األملات معهد طالب هي الدراسة الحالي الطالبات المعوقات بصريا، كما ان العينةمجتمع  يعتبر
 يية البسيطة، ومن ثم تم توزيع مقياسئة، تم اختيارهن بالطريقة العشوان( س15-8بين ) أعمارهنتراوحت الطالبات المعوقات بصريا، 

تحقق من فرضيات لل اآلليلحاسب على االبيانات المتحصل عليها  إدخالهن وبعد ذلك تم ياالجتماعي عل مفهوم الذات والتكيف
 .الدراسة

 ( يوضح الفئة العمرية للعينة ودرجة اإلعاقة.1جدول رقم )
  اإلعاقة البصرية 
 لعددا الفئة العمرية 
 طالبة12 سنوات10-8من  1
 طالبة14 سنة11-15 2
 طالبة26 المجموع 

 درجة االعاقة
 العدد الفئة 1
 12 االعاقة البسيطة والمتوسطة 2
 14 الشديدةاالعاقة  3

 طالبة 26 المجموع
 

 أداة الدراسة:
 أوال: مقياس مفهوم الذات:

(، أخذت الباحثة المقياس والذي يتكون من 1982مفهوم الذات لبيرس والذي ترجمه للعربية الداود) الدراسة عبارة عن مقياس أداة
( فقرة وقامت بعرضه على مجموعة من المحكمين ذوو الخبرة بهذا المجال )تربية خاصة/ علم نفس( وكانت آراء المحكمين أن 100)

(عبارة وعدلت خيارات اإلجابة من )نعم / 100( عبارة بدال عن)80)تحذف بعض العبارات وتعدل أخرى وأصبح المقياس يحتوي على 
 ال( إلى خيارات ثالثية)دائما/ أحيانا/ ال يحدث( وذلك ليتناسب مع أفراد عينة الدراسة.

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية  بإيجاد: تم حساب االتساق الداخلي االتساق الداخلي المقياس
  :والجدول التالي يوضح ذلك، عينة الدراسة أفراد( فردا من 26للمقياس وذلك بتطبيق المقياس على عينة استطالعية التي تكونت من )
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 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون2جدول رقم )
 قيمة االرتباط رقم البند االرتباط قيمة البندرقم  االرتباط قيمة رقم البند
1 .584 31 .815 61 .115 
2 .795 32 .952 62 .815 
3 .836 33 .965 63 .815 
4 .744 34 .918 64 .215 
5 .886 35 .883 65 .135 
6 .903 36 .652 66 .368 
7 .920 37 .202 67 .610 
8 .184 38 .129 68 .321 
9 .916 39 .197 69 .646 
10 .323 40 .199 70 .479 
11 .122 41 .033 71 -.310 
12 .720 42 .167 72 .135 
13 .789 43 .562 73 .271 
14 .199 44 .836 74 .529 
15 .952 45 .854 75 .163 
16 .836 46 .836 76 .581 
17 .952- 47 .836 77 .486 
18 .636 48 .836- 78 .687 
19 .952 49 .836 79 .490 
20 .836 50 .836 80 .209 
21 .710 51 .399   
22 .586 52 .433-   
23 .952 53 .767   
24 .836 54 .562   
25 -.130 55 .836   
26 .952 56 .854   
27 .954 57 .836   
28 .935 58 .499   
29 .956- 59 .533-   
30 .952 60 .667   

 
 أنبالدرجة الكلية للمقياس تالحظ  مفهوم الذاتوالذي يوضح معامل ارتباط درجات فقرات مقياس  أعالهمن الجدول 

، 52، 29، 25‘17( ضعيفة االرتباط، وان الفقرات )80، 64، 75، 73، 72، 65، 61، 42,41,40,39,38,14,11,8الفقرات),
( اما الصدق 0,97حيث كان ثبات المقياس )، ( فقرة80 عن )( فقرة بدال59( سالبة االرتباط لذلك تم حذفها ليصبح المقياس )48، 59

 (.0,98فكان )
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 ثانيا: مقياس التكيف االجتماعي: 
( عبارة، تم عرضه للمحكمين 50( والذي يتكون من )2008استخدمت الباحثة مقياس التكيف االجتماعي الذي أعدته )زيد،  

متزامنا مع مقياس مفهوم الذات وقد ابدوا آرائهم حيال الفقرات بالتعديل وحذف بعض العبارات لتتناسب مع أفراد عينة الدراسة الحالية 
 ( عبارة.50( عبارة بدال عن )41فأصبح المقياس يحتوي على )
 تم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط لبيرسون والجدول التالي يوضح ذلك: االتساق الداخلي للمقياس:

 ( يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الكلية:3جدول رقم )
 االرتباط قيمة رقم البند االرتباط قيمة رقم البند
1 .854 23 .552 
2 .695 24 .836 
3 .836 25 .130 
4 .844- 26 .352 
5 .786 27 .554 
6 .453 28 .735 
7 .630 29 .656- 
8 .132 30 .152 
9 .569 31 .815- 
10 .323 32 .952 
11 .122 33 .065 
12 .720 34 .918 
13 .789 35 .883 
14 .199 36 .152 
15 .952 37 .202- 
16 .836 38 .356 
17 .952- 39 .542 
18 .636 40 .623 
19 .952 41 .033 
20 .836   
21 .710-   
22 .586   

 
 أنبالدرجة الكلية للمقياس تالحظ  التكيف االجتماعيوالذي يوضح معامل ارتباط درجات فقرات مقياس  أعالهمن الجدول 

( سالبة االرتباط لذلك تم حذفها 4.17.21.29.31.37) ( ضعيفة االرتباط، وان الفقرات8.11.14.25.30.33.36.41) الفقرات
 (.0,90( اما الصدق فكان )0,88حيث كان ثبات المقياس )، ( فقرة41( فقرة بدال عن )27ليصبح المقياس )

 األساليب اإلحصائية:
 :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية 
 .معامل الفا كرونباخ لمعرفة صدق وثبات المقاييس 
 بار)ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي التي تعزى لمتغير درجة االعاقة.اخت 



 م2018 /نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        38العدد/

13 

 .اختبار)ت( لمعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي التي تعزى لمتغير العمر 
 كيف االجتماعي.معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين مفهوم الذات والت 

 تفسير النتائج ومناقشتها:
المعوقات عالقة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى  توجد) الختبار الفرض االول والذي ينص علىالفرض االول: 

 ( بصريا.

 للمعوقات بصريا( يوضح معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرين )مفهوم الذات/ التكيف االجتماعي( 4جدول رقم )
 االستنتاج القيمة االحتمالية قيمة االرتباط حجم العينة المتغير

 مفهوم الذات
 توجد عالقة إرتباطية بين المتغيرين 0,000 0,7950 56

 التكيف االجتماعي
 

يتضح من الجدول أعاله وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي المعوقات بصريا، اي انه كلما زادت 
درجة مفهوم الذات زادت درجة التكيف االجتماعي، فتدل هذه النتيجة على ان الطالبة التي حصلت على درجة عالية في مفهوم الذات 

 والعكس صحيح. االجتماعيفي التكيف  حصلت على درجة مرتفعة كذلك
وجود عالقة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي التي أجريت  (2008)كدراسة زيد، الدراسات بعضنتائج  تتفق هذه النتيجة مع

الذات وأن مفهوم التفاعل االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية الناضجة تعزز الفكرة السليمة عن  على طلبة الشهادة الثانوية، والن
وتلعب خبرات تربية الطفل من خالل ه، الذات الموجب يعزز بنجاح التفاعل االجتماعي ويزيد عن نجاح العالقات االجتماعية بدور 

تشكيل فكرته عن نفسه وتكوين شخصيته من خالل عالقاته المتبادلة مع  فيوخطيرًا  مهماعملية التنشئة والتطبيع االجتماعي دورًا 
ومن خالل عملية التنشئة ترتبط مشكلة الذات بمشكلة الدافعية اإلنسانية نتيجة تنمية الفرد البيولوجي معهم،  وتفاعلهواإلخوة الوالدين 

نما تجاه نفسه ومعايير جماعته وتعتب ، كما أنها تعتبر ر هذه المشاعر عالمات محددة لنمو الذاتردود فعل ليس فقط تجاه اآلخرين وا 
 المجال. في هذا االيجابي واالرتقاء به من العمليات الديناميكية التي تساعد على تكوين الذات

 الفرض الثاني:
 توجد فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى الطالبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير السن العمرية. 

 )ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي. ( يوضح اختبار5ول رقم )جد

من الجدول أعاله تالحظ وجود فروق في مفهوم الذات لدى الطلبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير السن العمرية وذلك بمقارنة 
( بالوسط الحسابي للطالبات المعوقات بصريا ذوات األعمار 41.3562) الوسط الحسابي للمعوقات بصريا ذوات األعمار الكبيرة

(، كما بينت النتيجة انه توجد فروق في التكيف االجتماعي لدى 0,05إحصائيا عند مستوى داللة )( وهو فرق دال 42.3697الصغيرة )
( 46.2564) افراد عينة البحث لصالح المعوقات بصريا أيضا وذلك بمقارنة الوسط الحسابي للمعوقات بصريا ذوات االعمار الكبيرة

 (.0.05( وهو دال إحصائيا عند مستوى داللة )54.3268لصغيرة )بالوسط الحسابي للطالبات المعوقات بصريا ذوات االعمار ا

 مجموعتي المتغير
الوسط  العينة المقارنة

 الحسابي
االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري

 درجة
 الحرية

 القيمة
 االحتمالية

 االستنتاج

 مفهوم الذات
 0,163 6,32623 42.3697 12 االعمار الصغيرة

25 0,022 
احصائيا  توجد فروق دالة

 0,168 5,96363 41.3562 14 االعمار الكبيرة لصالح االعمار الصغيرة
التكيف 
 االجتماعي

 0.341 7.3257 54.3268 12 االعمار الصغيرة
55 25 0.0 

0.000 
توجد فروق لصالح االعمار 

 0.546 6.9782 46.2564 14 االعمار الكبيرة الصغيرة
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تتفق هذه النتيجة مع دراسة)الحديدي( التي أسفرت عن وجود فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي للمكفوفين تعزى لمتغير 
مـن السـلوك تختلـف للموقـف  أنواع إلىـؤدي وراء كـل سـلوك اجتمـاعي دافـع، والـدافع الواحـد ي السن العمرية، كما ان الباحثة ترى ان

وقد يصدر للظروف النفسية والجسدية له،  مختلفة من السلوك لدى الفرد نفسه تبعـا أنواع، وقد يؤدي الى األفرادالخـارجي باختالف 
نت لصالح األعمار الصغيرة أيضا، لذلك ان الفروق التي وجدت بين هذه األعمار في مفهوم الذات كا السلوك الواحد من دوافع مختلفة

اما في التكيف االجتماعي فكانت لصالح األعمار الكبيرة وذلك يعني ان الفرد يتاثر تكيفه االجتماعي بمقدار وجوده مع أفراد آخرين 
 ومدة الوجود هذه تبنى خاللها عالقات اجتماعية جيدة مما يزيد من التكيف االجتماعي للفرد.

 الفرض الثالث:
 مفهوم الذات والتكيف االجتماعي للمعوقات بصريا تعزى لمتغير درجة اإلعاقة )بسيطة/متوسطة، وشديدة(. في قو فر توجد 

 
من الجدول أعاله تالحظ وجود فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى الطلبات المعوقات بصريا تعزى لمتغير درجة 

الحسابي للطالبات ذوات ( في مفهوم الذات، بالوسط 43.3697اإلعاقة وذلك بمقارنة الوسط الحسابي لإلعاقة البسيطة والمتوسطة )
( إعاقة شديدة وهو فرق دال 46.2564بسيطة ومتوسطة، و) إعاقة( 54.3268(، والتكيف االجتماعي )40.3562اإلعاقة الشديدة )

 (.0,05إحصائيا عند مستوى داللة )
ال توجد دراسة تؤيد او تخالف هذه النتيجة لذا ترى الباحثة ان زيادة التكيف االجتماعي ومفهوم الذات للطالبات ذوات اإلعاقة 

وهو ما يؤكد أهمية البصر في التواصل االجتماعي والتكيف مع  الشديدةالبسيطة والمتوسطة كان اكبر منه لدى الطالبات ذوات اإلعاقة 
عام، فذوات اإلعاقة البسيطة والمتوسطة يستطعن ان يتكيفن مع األفراد المبصرين ويتشاركن معهم في اغلب  أفراد المجتمع بشكل

 األنشطة التي يقومون بها مما يجعلهن أكثر تكيفا وتوافقا من غيرهن من ذوات اإلعاقة الشديدة.
 بناءا على النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة وهي:  التوصيات:
  الطالبات المعوقين بصريا.ة بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى عالق توجد

 توجد فروق في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى المعوقين بصريا تعزى لمتغير السن العمرية لصالح االعمار الكبيرة.  
لمتغير درجة اإلعاقة، توصي الباحثة لدى الطالبات المعوقات بصريا تعزى  في مفهوم الذات والتكيف االجتماعي قو فر توجد 

 باالتي:
 االهتمام بشريحة الطالبات المعوقات بصريا. .1
 االهتمام ببرنامج التدخل المبكر لإلعاقة البصرية خاصة واالعاقات االخرة بشكل عام. .2
 االهتمام بالتوعية المجتمعية والبيئة التعليمية لتعليم الطلبة المعوقين بصريا. .3
 التكيف االجتماعي ومفهم الذات للمعوقين بصريا )ذكور واناث( ومقارنتهم بالطلبة العاديين.اجراء بحث عن  .4

 مجموعتي المتغير
 المقارنة

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

 درجة
 الحرية

 القيمة
 االحتمالية

 االستنتاج

 مفهوم الذات

 0,173 6,32623 43.3697 12 متوسطة اعاقة بسيطة/

25 0,022 

 توجد فروق دالة
احصائيا لصالح 

المعوقات من الدرجة 
 البسيطة والمتوسطة

 0,175 5,96363 40.3562 14 اعاقة شديدة

التكيف التك 
 االجتماعي

 0.432 7.356 54.3268 12 اعاقة بسيطة/ متوسطة
55
 25 

0.0 
0.000 

توجد فروق لصالح 
االعاقة من الدرجة 

 والمتوسطة.البسيطة 
 0.542 6.862 46.2564 14 اعاقة شديدة
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