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  :مقدمة 

مع الواقع الذي نعیشه الیوم ومتطلبات الحیاة المتزایدة أصبح الفرد منا معرض لإلجهاد    

والضغوط والقلق، كما أن اإلنسان كائن اجتماعي بالفطرة فإنه لیحقق ذاته ویلبي احتیاجاته 

المشاكل والصعاب والضغوطات ،فهو بحاجة  إلى الدعم والمساعدة وخصوصا ویتخطى 

المساندة التي یتلقها من الذین تربطه معهم عالقات اجتماعیة ویتلقى منهم التقدیر واالحترام 

  .ویشاركهم االهتمام والمشاعر 

في نفس عمره وقد یعجز الفرد عن أداء مهام أو وظائف تعتبر طبیعیة بالنسبة لألفراد الذین هم 

وجنسه وحالته االجتماعیة وثقافیة ،نتیجة إلعاقته وتختلف درجات العجز باختالف نوع ودرجة 

  .اإلعاقة وما یهمنا في دراستنا هذه هم األفراد الذین یعانون إعاقة حسیة وبالتحدید المكفوفین 

،حیث أصبح الكف الفئة مع تقدم الحیاة وتعقیدها برز واقعا غیر مریح بالنسبة لهذه انه كما 

البصري مشكلة اجتماعیة ونفسیة تؤثر في نفسیة الكفیف ،وبالتالي فإنها قد تؤدي إلى تقدیر ذات 

سلبي لدیه كذلك قد تؤثر في شخصیته خاصة بجهل اإلنسان لنفسه ،وعدم معرفته بقدراته یجعله 

ٕاما أن یزدري ذاته ویقلل یقیم ذاته تقییما خاطئا ،فإما أن یعطیها أكثر مما یستحق فیثقل كاهلها ،و 

  .من قیمتها فیسقط نفسه 

الشخص سواء كان  فالشعور السیئ عن النفس له تأثیر كبیر في تدمیر اإلیجابیات التي یملكها

إن الحدیث عن الصعوبات التي یعیشها المكفوفین یوجب علینا الحدیث عن ، مبصرا أو مكفوفا

رهم لذاتهم ،ورغبتنا في الكشف عن العالقة بینهما إدراكهم للمساندة المقدمة لهم وعالقتها بتقدی

لدى منا القیام بهذا البحث  الذي یتناول موضوع إدراك المساندة االجتماعیة  استوجب،وهذا ما 

  .لذاتهم مكفوفین وعالقتها بتقدیرهم ال

وفي هذا السیاق جاءت الدراسة الحالیة كمحاولة للكشف عن العالقة الموجودة بین إدراك 

ندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدى المكفوفین وقد تضمنت الدراسة الحالیة على جانبین المسا

  :ویضم أربع فصول هي على التوالي  الجانب النظري

تناولنا فیه اإلطار العام للدراسة ، حیث تم تحدید مشكلة البحث ، أهمیتها ، : الفصل األول 

وع البحث ، كما تناول هذا الفصل كذلك أسباب اختیار الموضوع و المفاهیم المتعلقة بموض

  .مجموعة من الدراسات السابقة العربیة منها و األجنبیة و التعقیب علیها



 
 ب 

حیث تم التطرق فیه إلى مفهوم اإلدراك، إدراك المساندة االجتماعیة : أما الفصل الثاني تناول 

اضطراباته ؛ كما شمل هذا أبعاده و النظریات المفسرة له و خصائصه ، عوامله ، مراحله ، 

الفصل أیضا على تعریف المساندة االجتماعیة ، مصادرها ، شروطها ، أنواعها و النظریات 

  .المفسرة لها ، متطرقین كذلك إلى أهمیتها وأثرها مارین بالعوامل المهددة لها 

ها و في حین اهتم الفصل الثالث بإلقاء نظرة على اإلعاقة البصریة و أسبابها و تصنیفات

االعتبارات التي یجب أن تراعى عند تحدید خصائصها ، إلى جانب خصائصها و اإلدراك 

الحسي و التوجیه الحركي عند المكفوفین ، بإضافة إلى أهمیة مهارات الحیاة الیومیة وكیفیة 

  .التعامل مع المكفوفین 

ال بشيء من التفصیل إلى أما بالنسبة للفصل الرابع فقد تناول تقدیر الذات حیث تم التطرق فیه أو 

مفهوم الذات ، خصائصه و أشكاله ، باإلضافة إلى محددات الذات وأبعاده وسماته وعالمات 

ضعف وقوة الذات ؛كما شمل هذا الفصل أیضا على مفهوم تقدیر الذات والفرق بین مفهوم 

عه والعوامل وتقدیر الذات ، باإلضافة إلى النظریات المفسرة لتقدیر الذات ، وأهمیته و أنوا

  .المؤثرة فیه ، زمن ثم التطرق الى تقدیر الذات و الكف البصري 

  :فقد تضمن فصلین وهما كاألتي  الجانب المیدانيأما 

اإلجراءات المنهجیة للدراسة بما فیها الدراسة االستطالعیة ، منهج  الفصل الخامس وقد تناول

جراءات تطبیقها ، وأسالیب المعالجة الدراسة ، مجتمع و عینة البحث ، أدوات الدراسة ، وإ 

  .اإلحصائیة 

أما الفصل السادس فقد خصص لعرض و تحلیل و مناقشة نتائج الدراسة  من خالل عرض عام 

للنتائج المتحصل علیها ، ثم محاولة عرض وتحلیل النتائج الخاصة بفرضیات البحث ، ومناقشة 

السابقة ، وصوال إلى االستنتاج العام  هذه النتائج على ضوء الفرضیات ثم على ضوء الدراسات

  .مع إعطاء مجموعة من التوصیات 
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  :اإلشكالیة: أوال

غیره  معاإلنسان ال یمكنه أن یعیش في معزل عن غیره من البشر ألنه مفطور على االجتماع 

تبادل  ىواالتصال بهم عن طریق اللغة المنطوقة أساسا و غیر المنطوقة عند الحاجة ، وعل

المنفعة معهم فیشبع بذلك حاجاته ویسهم في إشباع حاجات اآلخرین وهو في خالل هذا التبادل 

نسان قد اإلاالجتماعي یتبادل األفكار والقیم والمشاعر ، ویقدم لآلخرین ویتلقى منهم التقدیر ،  ف

ارج ، یشعر أن طاقته قد استنفذت وأنه في حاجة ماسة إلى مساعدة وشد أزر وعون من الخ

  .عند تعرضه لمعاناه ما خاصةوخاصة عندما یكون هذا العون من أقرب الناس إلیه 

في نظریته عن أنظمة المساندة االجتماعیة ودورها في الصحة  كابالنومن خالل مسعى إلیه 

فإن المساندة االجتماعیة تتضمن نمطا مستدیما من العالقات المتصلة أو " النفسیة للمجتمع

دیاب "(تلعب دورا هاما في المحافظة على وحدة النفس و الجسم للفرد عبر حیاته المنفصلة التي

            ).56.،ص 2002،

یرها ، فالشك أن اإلعاقة یوألن اإلنسان قد تفرض علیه معاناة خالل مسار حیاته ال یستطیع تغ

أمام قدر ال یمكن  والبصریة فرضت على الشخص الكفیف  قیودا لم یخترها لنفسه ،وبالتالي ه

هي األقدار التي ال یمكن "من وجهة نظره  فرانكلوتلك هي المعاناة التي قصدها . تغییره 

  . ) 19.،ص2012،عسوي( .هاتغییر 

وفقد البصر بالنسبة للمكفوفین معاناة ال یمكن تغیرها ، وبالتالي فعلیه التعامل معها وفهم مغزاها 

  .بة إلعاقتهومعرفة معناها واختیار اتجاهه بالنس

وال شك أن الشخص الكفیف بصفة خاصة یحتاج إلى دعم ومساندة من شبكة العالقات 

الخ، لمساعدته على تخطي أي عقبات یمكن ...واألصدقاء  االجتماعیة التي، تحیط به كاآلباء

  .رفع مستوى تقدیر ذاته والرضا عن حیاتهتأن تنتج عن إعاقته البصریة ، ول

اسات إلى وجود عالقة بین المساندة االجتماعیة وبعض المتغیرات مثل وبینت العدید من الدر 

و ) 1997، ویبل (لتفاؤل ونوعیة الحیاة والصالبة النفسیة وتقدیر الذات ، كدراسة كل من ا

  ) .2006،البهاص(و) 1998، مخیمر(

أن ) 2007،كلي(و ) 1986، یاهل(و ) 2008، جودة(وفي المقابل أوضحت دراسة كل من 

واالحتراق النفسي وبالتالي یؤثر نقص المساندة  واالكتئابندة ترتبط سلبیا بكل من القلق مساال
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 یجابیةاإل تجاهاتاللألفراد على الصحة النفسیة لدیهم وخاصة المكفوفین ، إذا أدركوا أن ا

  .قدرتهم على التوافق النفسي واالجتماعي  من لمبصرین تجاههم ، زادتل

أن البحث عن معني للمعاناة ال یمكنه إیقاف المعاناة ولكن یمكنه إیقاف الحزن " فرانكلویرى 

، ویحتاج المكفوف إلى جانب توافر شبكة )     21.،ص2012الكردي ،"(الذي قد یصاحبها

في تحقیق المعنى والوصول الى هدفه  همساندة اجتماعیة  توافر سمات شخصیة إیجابیة تساعد

الذات من السمات المهمة التي تساعد األفراد على مواجهة الضغوط  في الحیاة ، ویعد تقدیر

اعتقاد الفرد بأن لدیه القدرة على التعامل و السیطرة "  بندوراوكما یرى . التي تعترض حیاتهم 

المواقف و األحداث باإلضافة الى تحدیده لمدى الجهد و المثابرة المطلوبین ألداء   ىبفاعلیة عل

  ).58.،ص 2001الببالوي،.(السلوك

فاألفراد ذوي المستویات المرتفعة من تقدیر الذات یرون أنفسهم قادرین على التعامل مع المواقف 

الضاغطة والصعبة بنجاح و التي تعمل على إثارة االرتباك والتهدید و التخویف لدى األفراد 

  .اآلخرین 

آلن، ولكن أیضا ما یستطیع وال یرتبط تقدیر الذات فقط بالحكم على ما یستطیع الفرد أداءه ا

  .أداءه مستقبال

فذوي تقدیر الذات العالي لدیهم ثقة في أنفسهم ، والمواقف الصعبة تعد بالنسبة لهم تحدیا ، 

ولدیهم القدرة على تحمل الضغوط والوصول إلى هدف ، وال شك في أن كل تلك الصفات تساعد 

  .تحقیق هدفه في الحیاة  إلىالفرد على الوصول 

 ارتباط، )2008،عبد اهللا(و ) 1993، حامد(و ) 1991،لفرماويا(ثبت عدد من الدراسات وقد أ

تقدیر الذات بعدد من المتغیرات اإلیجابیة كالضغط الداخلي والطموح و اإلنجاز والذكاء 

   .الوجداني

و ارتباطاتها  سلبیا ببعض المتغیرات كاالكتئاب واالحتراق النفسي والتردد المهني كما في 

، وفي الوقت نفسه تحسن ) 2007،سوریسي(و) 2007، كیلي(و) 1991، كاردوني(سات درا

المساندة االجتماعیة المعاملة من تقدیر الذات المدرك لدي الفرد مما یساعد على خفض 

  .الضغوط 
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إلى أن أسالیب المعاملة الوالدیة القائمة على التقبل و التشجیع ) 1994، حسین(وأشارت دراسة 

التي یمكن أن یتلقاها الفرد من  وهي من أشكال المساندة العاطفیة أو الوجدانیة_والتسامح 

  .ترتبط إیجابیا بتقدیر ذات مرتفع_ والدیه

والدي المدرك وتقدیر كذلك إلى أن هناك عالقة بین األسلوب ال) 2005، بیرك(وأشارت دراسة 

الذات ،فكلما اتسم األسلوب الوالدي بالتسامح ارتبط إیجابیا مع تقدیر الذات ، بینما األسلوب 

  .الوالدي المتسلط یرتبط سلبیا تقدیر الذات 

  .أن المعاقین بصریا یعانون من الوحدة وتقدیر الذات المنخفض ) 1990، حسن(وأشارت دراسة 

كوموالنین  و  هیوري( تلك النتائج حیث أظهرت دراسة أخرى تخالف وفي المقابل جاءت دراسات

  .أن العالقات مع األصدقاء ساهمت في رفع تقدیر الذات لدى المعاقین بصریا) 1999وارو، 

محاولة للكشف عن العالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة و علیه جاءت هذه الدراسة ك

  :التساؤالت التالیة نطرحللمكفوفین وعالقتها بتقدیر الذات 

  :التساؤل العام

دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدى  ارتباطیههل توجد عالقة 

  المكفوفین؟

  : التساؤالت الفرعیة

دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم  ارتباطیههل توجد عالقة -1

  وتقدیر الذات لدى المكفوفین؟

دالة إحصائیا  بین إدراك المساندة  االجتماعیة المقدمة من قبل  ارتباطیههل  توجد عالقة -2

  األب و تقدیر الذات لدى المكفوفین؟

المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل  هل  توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك-3

  األصدقاء  غیر المكفوفین و تقدیر الذات لدى المكفوفین ؟

هل توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة التي یقدمها المكفوفین -4

  ؟لذاتهم لبعضهم البعض و تقدیرهم



اإلطار العام للدراسة                                                   الفصل األول          

 

 
9 

  :فرضیات الدراسة  :ثانیا

اسة و التساؤوالت التي تلیها، یمكننا على اثر ذلك صیاغة الفرضیة بعد عرضنا لمشكلة الدر 

  :العامة و الفرضیات الجزئیة على النحو التالي 

  :الفرضیة العامة

   .توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدى المكفوفین

  :الفرضیات الجزئیة 

للفرضیة و للتحقق اإلحصائي منها في الدراسة المیدانیة كان بناء فرضیاتنا انطالقا من صیاغتنا 

  :الجزئیة على النحو التالي 

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا  بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من  قبل األم  – 1

  .وتقدیر الذات لدى المكفوفین 

دراك المساندة  االجتماعیة المقدمة من قبل األب و توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إ -2

  .تقدیر الذات لدى المكفوفین

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا  بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل  -3

  .األصدقاء  غیر المكفوفین و تقدیر الذات لدى المكفوفین 

ك المساندة االجتماعیة التي یقدمها المكفوفین توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا  بین إدرا -4

  .لبعضهم البعض و تقدیرهم لذاتهم 

  :أسباب اختیار الموضوع : ثالثا 

من خالل خبرتنا القلیلة في مشوارنا الدراسي، ومن خالل المعرفة الجزئیة لمجتمعنا ،رأینا انه 

كالهم ،  ویتجنب الكثیر یفضل الكثیر من األفراد عدم التعامل مع الفئات الخاصة بمختلف أش

  .من الطالب المقبلین على التخرج مثل هذه المواضیع و یفضلون التعامل مع الفئة العادیة 

ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو محاولة التعرف عن قرب على فئة المكفوفین ومعرفة 

 .العالقة بین تقدیرهم لذاتهم وٕادراكهم للمساندة 
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  : أهداف الدراسة: رابعا 

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي 

  .التعرف على إدراك المساندة االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتها بتقدیرهم لذاتهم  - 

معرفة مدى وجود عالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم وتقدیر الذات لدى  - 

  .المكفوفین 

االجتماعیة المقدمة من األب وتقدیر الذات لدى معرفة مدى وجود عالقة بین إدراك المساندة  –

  .المكفوفین

التعرف على مدى وجود عالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من طرف األصدقاء  - 

  .غیر مكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفین 

التعرف على مدى وجود عالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء  - 

  .المكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفین 

  :أهمیة الدراسة : خامسا 

إن أهمیة أي دراسة تحدد في مدى إجابتها على األسئلة المطروحة وفي نوع األهداف التي تسعى 

  .إلى تحقیقها ،وتكمن أهمیة دراستنا في تسلیط الضوء على فئة المكفوفین 

موضوع الدراسة وهو إدراك المساندة االجتماعیة وتبرز أهمیة الدراسة أیضا في مدى حداثة  - 

لدى المكفوفین وعالقتها بتقدیرهم لذاتهم ، حیث یعتبر من المواضیع الحدیثة نسبیا في علم النفس 

  .االجتماعي بإضافة إلى انه توجد دراسات محتشمة في هذا الموضوع خصوصا لفئة المكفوفین 
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  :تحدید المفاهیم : سادسا 

  :دراك المساندة االجتماعیةتعریف إ - 1

  :تعریف اإلدراك  - 1- 1

یقصد باإلدراك االهتمام و الوعي الحسي و الفعلي بمدى استعمال األعضاء للقیام بوظائفها و 

من ثم اختیار الوظائف الواجب القیام بها ، و الربط بین المعرفة و األداء ، و األفعال السلوكیة 

  ).32.،ص2003شحاتة ، النجار ،و عمار،.(یختاریحدد ، یمیز ، یربط ، : هي 

  :تعریف المساندة االجتماعیة - 2- 1

عرفت المساندة االجتماعیة في دلیل علم االجتماع و الخدمة االجتماعیة بأنها مجموعة من 

األنشطة و العالقات الرسمیة و الغیر رسمیة التي تعمل على توفیر الدعم و المساندة لألشخاص 

ظروفا وأوضاع صعبة ،ومن أهم مظاهر المساندة االجتماعیة توفیر التعلیم و الذین یواجهون 

وهي أیضا المؤازرة و الدعم و .الصحیة و التعاطف و الهویة االجتماعیة  یة الدخل و الرعا

التعاطف و المعونة النفسیة التي یحصل علیها الفرد اإلنسان من البیئة التي یعیش فیها ،سواء 

تقدم من المؤسسات االجتماعیة الرسمیة أو غیر رسمیة یقدمها أفراد األسرة  كانت مؤازرة رسمیة

  ).44.، ص2008الهمالن ،.(و األقارب و زمالء العمل 

  ):2004(وتعرفها بشرى إسماعیل 

على أنها جمیع اإلمدادات التي یقدمها اآلخرون للفرد لمساعدته على مواجهة الضغوط ، 

  .ساس بان الفرد لیس لوحده في مواجهة الضغوط أو التهدیدفالمساندة االجتماعیة تنقل اإلح

  :تعریف إدراك المساندة االجتماعیة - 3- 1

هو إدراك الفرد بان هناك عدیدا من األشخاص في نطاق دائرته االجتماعیة من األصدقاء و 

أعضاء األسرة و أشخاص آخرین سوف یقدمون له ید العون و المساندة حین یكون في حاجة 

  ).215.،ص2007غانم،.( ك أو في وقت الشدة و الضیق إلى ذل

أن مفهوم إدراك المساندة یشیر إلى اإلحساس النفسي بالمساندة من اآلخرین   جوتلیبویرى  - 

والذي یؤدي إلى التعبیر عن الحب و التقدیر و االنتماء إلى شبكة العالقات االجتماعیة المحیطة 

  .الحاجة والثقة فیها بالفرد والتي یمكن االعتماد علیها وقت
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و آخرون إلى أن مفهوم إدراك المساندة قائم على اإلحساس النفسي  كاترونویشیر أیضا  - 

  )  .17.علي،د ت،ص( .بالمساندة وناتج عن الشعور بالحب و التقدیر

 :التعریف اإلجرائي إلدراك المساندة االجتماعیة

بحاجة للمساعدة  ونعندما یكون   ینللمكفوفهي اإلحساس النفسي المساندة االجتماعیة  إدراك

، والذي یظهر من خالل )المكفوفین وغیر مكفوفین( األم واألب واألصدقاءمن  الدعم والسند ب

  .محصلة النقاط التي یحصلون علیها من خالل إجابتهم على استبیان إدراك المساندة االجتماعیة

  :المكفوفین  - 2

  : الكفیف

  .الشخص الذي فقد بصره كلیةیعرف الكفیف عادة بأنه 

  :لكن هناك تعریفات تمثل جوانب مختلفة

  :التعریف اللغوي 

الكفیف أو المكفوف مستمد من الكف و معناه حجب او عطل اإلبصار وهو من األلفاظ التي 

فرغلي .( تلقى قبوال أكثر من غیرها و الكفیف كذلك هو األعمى أو الضریر و جمعه مكافیف 

  ).6.،ص2004،

  :ریف المعجمي التع

یعرفه عبد المنعم الحنفي في موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي على انه فقد البصر أو 

العجز عن الرؤیة ، وقد یكون عضویا بسبب نقص او خلل عضوي و قد یكون وظیفیا ألسباب 

عبد (غیر عضویة ، وهو مظهر من مظاهر الهستیریا التحویلیة ، وقد یكون خلقیا بالوالدة 

  ) .69.،ص 2008لسمیع ،ا

  :التعریف االصطالحي 

الكفیف یقصد به تلك الحاالت التي تتراوح بین كف البصر الكامل و حاالت أخرى قریبة من 

أو اقل في العین األقوى و ذلك بعد  20/200ذلك ، ومن هذه الحاالت تزید حدة البصر 

  .)89.،ص2007خلیفة ،.( استخدام النظارة 
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  :لمكفوفین التعریف اإلجرائي  ل

المكفوفین الذین یعانون من الكف الكلي أو الشبه كلي  الذین تتراوح أعمارهم هم مجموعة من 

سنة  والتابعین لمنظمة الوطنیة للمكفوفین الجزائریین المتواجدین ب فرع عامل ) 32- 14(من  

طفال مقسم الهاتف بمركز التكوین المهني و التمهین صاب علي بوالیة قالمة و مدرسة األ

  . المعاقین بصریا بوالیة  أم البواقي

  :تقدیر الذات  - 3

  أن تقدیر الذات یشیر إلى حكم الفرد على اهمیتة الشخصیة فاألشخاص الذین لدیهم  هامشكیرى 

كما أنهم .تقدیر ذات مرتفع یعتقدون أنهم ذو قیمة و أهمیة و أنهم جدیرون باالحترام و التقدیر 

األشخاص الذین لدیهم تقدیر ذات منخفض فال یرون أهمیة او قیمة  یثقون بصحة أفكارهم ، أما

أبو .( في أنفسهم و یعتقدون أن اآلخرین ال یتقبلونهم و یشعرون بالعجز

  ).152.،ص2004جادو،

  الذات تقدیر

هو نظرة الفرد و اتجاهاته نحو ذاته و مدى تقدیر هذه الذات من الجوانب المختلفة كالدور و 

المهني و الجنسي ، وبقیة األدوار التي یمارسها في مجال العالقة بالواقع و  المركز األسري و

طه،أبو النیل ،قندیل ،محمد و عبد .(تشكل توظیفا أو تعدیال أو انحرافا في عالقة الفرد بذاته 

  ).138الفتاح، د ت  ،ص

   :التعریف اإلجرائي لتقدیر الذات 

،وذلك من لذاتهم  من تقدیرات المكفوفین بأنه كل ما یعطیه   إجرائیا  یمكن تعریف تقدیر الذات

من خالل إجابتهم على  رفاقهم و أساتذتهم، والتي تظهرو   أسرتهم  مع هموتفاعل مخالل خبرته

  .مجموعة من العبارات الواردة في مقیاس تقدیر الذات
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 :الدراسات السابقة : سابعا 

یعني بذلك تلك البحوث والدراسات المتصلة بالبحث إن اطالعنا على الدراسات السابقة ال 

التصاقا تاما ، أو تلك البحوث التي تحمل نفس العنوان أو تدرس نفس المشكلة وٕانما الهدف 

الرئیسي من ذكرها هو توضیح الحقیقة القائلة أن أي بحث ال یبدأ من فراغ ، فالبحوث السابقة 

  .یة دراسةهي بمثابة الحجر األساسي الذي ترتكز علیه أ

ع ذات الصلة ببحثنا هذا أو القریبة منه والتي یمكن یوفیما یلي أهم الدراسات التي تناولت المواض

  :أن نقسمها إلى 

  :دراسات عربیة-1

  :دراسات أجنبیة-2

  :الدراسات العربیة - 1

 :دراسات تناولت المساندة االجتماعیة- 1- 1

  ):2003(دراسة  الصبان  - 1- 1- 1

المساندة االجتماعیة وعالقتها بالضغوط النفسیة واالضطرابات السیكوسوماتیة :"عنوان الدراسة

  ".لدى عینة من النساء السعودیات المتزوجات العامالت في مدینتي مكة المكرمة وجدة

أجریت الدراسة في المملكة العربیة السعودیة  ومن أهداف الدراسة كانت التعرف على األنواع 

التي تتعرض لها عینة من النساء السعودیات المتزوجات  المختلفة للضغوط النفسیة

ونوع العالقة بین المساندة االجتماعیة والضغوط النفسیة لدى عینة النساء السعودیات .العامالت

امرأة سعودیة متزوجة عاملة ) 400(وشملت الدراسة من عینة مكونة من . المتزوجات العامالت

واستخدمت الباحثة مقیاس . تبرت بطریقة قصدیةسنة واخ) 45-30(تراوحت أعمارهن بین 

المساندة االجتماعیة لسارسون ومقیاس الضغوط النفسیة أعدته الباحثة وتم عمل صدق وثبات 

وتوصلت الدراسة على أن افتقاد المرأة للمساندة المطلوبة یفقدها القدرة تدریجیا على . للمقیاسین

  .)45.،ص2012، الكردي .(تهامواجهة الضغوط النفسیة التي تواجهها في حیا
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  )2005(دراسة المعبود - 2- 1- 1

تأثیر المساندة االجتماعیة على خفض الضغوط النفسیة الناجمة عن صدمات :"عنوان الدراسة

  ".الحوادث لدى عینة من طلبة الجامعة

وهدفت إلى معرفة تأثیر  ،أجریت هذه الدراسة في جمهوریة مصر العربیة بجامعة عین شمس

المساندة االجتماعیة على خفض الضغوط النفسیة الناجمة عن صدمات الحوادث وقد بلغت عینة 

سنة وتم استبعاد  21إلى  18طالبا وطالبة ترواح العمر الزمني لهم مابین  35الدراسة الكلیة 

وطالبة الذین یقضون  طالب 20الطالب الذین لم یتوفر فیه شروط العینة وأصبح  الحجم النهائي

ولتحقیق أهداف البحث استخدمت  .فترة العالج بالمستشفى عقب إصابتهم بحوادث شبه متجانسة

الباحثة مقیاس المساندة االجتماعیة من إعداد الباحثة ومقیاس الضغوط النفسیة من إعداد الباحثة 

ومقیاس   T.A.Tاختبار تفهم الموضوع ).1977زهران، (اختبار التشخیص النفسي .أیضا 

  .المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة المصریة

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتیة

توجد عالقة ارتباطیه سالبة بین مستوى المساندة االجتماعیة ومستوى الضغوط النفسیة  -1

  .الناجمة عن صدمات الحوادث لدى إفراد العینة

إفراد العینة على مقیاس المساندة توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات  -2

االجتماعیة وبین متوسطات درجاتهم على مقیاس الضغوط النفسیة الناجمة عن صدمات 

 .الحوادث تبعا للمستوى االقتصادي

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقیاس المساندة  -3

ة الناجمة عن صدمات الحوادث وذلك االجتماعیة ودرجاتهم على مقیاس الضغوط النفسی

 .)49،ص 2012، الكردي.(لصالح اإلناث

  :دراسات تناولت تقدیر الذات- 2- 1

  ):2005(دراسة الشوارب - 1- 2- 1

  " تقدیر الذات عند الطالب المكفوفین والمبصرین:"عنوان الدراسة
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المبصرین هدفت الدراسة إلى التعرف على الفرق في مستوى تقدیر الذات مابین الطالب 

والطالب ذوي اإلعاقة البصریة ، ومعرفة االختالف في تقدیر الذات وفق كل من متغیري العمر 

و الجنس ، ومقدار الدعم المقدم و الرضا عن الدعم االجتماعي ، وبحثت في فعالیة برامج 

 )516(إرشادي لتطویر تقدیر الذات لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصریة ، بلغت عینة الدراسة 

معاقا بصریا في األردن ، تراوحت أعمارهم ما بین ثماني سنوات حتى خمس عشرة ) 104(منهم 

  :سنة ، وأظهرت النتائج 

  .من المشاركین حصلوا على مستوى تقدیر ذات متوسط على مقیاس تقدیر الذات 1-70%

حصل الطالب ذوي الكف البصري الكلي على مستوى متوسط على مقیاس تقدیر الذات من -2

  ).43.،ص2012، یونسي.(الطالب المبصرین وذوي الكف البصري الجزئي

  ):1990(دراسة حسن  - 2- 2- 1

  "المشكالت النفسیة لدى الطالب المكفوفین:" عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت النفسیة لدى الطالب المكفوفین من الجنسین بالمدن 

  :طالبا بجامعة اإلسكندریة ،  وأظهرت النتائج ) 45(منالجامعیة ، وتكونت عینة الدراسة 

  .الطالب المكفوفین یعانون من الشعور بالعزلة والوحدة واإلحباط  -1

 .الطالب المكفوفین غیر مرغوب فیهم ویتسمون بتوتر العالقة مع اآلخرین -2

 .)45.، ص  2012، یونسي.(الطالب المكفوفین لدیهم تقدیر ذات منخفض  -3

  :جنبیةالدراسات األ - 2

 :الدراسات تناولت المساندة االجتماعیة- 1- 2

  Kobasa&Puccetti) 2002(دراسة - 1- 1 - 2

العالقة بین صالبة الشخصیة والمصادر االجتماعیة وٕادراك المساندة :" عنوان الدراسة

  ". االجتماعیة كمتغیرات وسیطة بین ضغوطات الحیاة والصحة النفسیة والجسمیة

أجریت الدراسة في كالیفورنیا وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة االرتباطیة بین صالبة الشخصیة 

والمصادر االجتماعیة وٕادراك المساندة االجتماعیة كمتغیرات وسیطة بین ضغوطات الحیاة 
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وخلصت . من الموظفین اإلداریین) 170(تكونت عینة الدراسة من . والصحة النفسیة والجسمیة

  سة إلىالدرا

العمل من أهم مصادر الضغوط وخصوصا تغییر المسؤولیات داخل العمل نفسه وتحمل  -1

  .مسؤولیات جدیدة ثم زیادة معدل العمل 

بین ضغوط الحیاة واألعراض المرضیة واألعراض المرضیة وكانت أهم ارتباطیه جود عالقة و -2

  .ألداء الجنسياألعراض الشائعة لدى إفراد العینة انخفاض الوزن وانخفاض ا

كان إلدراك مساندة مدیر العمال اثر ایجابي في التخفیف من ضغوط الحیاة واألعراض  -3

  .المرضیة

أي أن الموظفین أصحاب الدرجات المرتفعة الذین  یدركون المساندة من مدیریهم لدیهم درجات 

یریهم بحیث منخفضة على األعراض المرضیة اقل من الموظفین غیر المدركین للمساندة من مد

  . كانت درجاتهم على األعراض المرضیة أعلى

الصالبة النفسیة لها اثر دال في التفاعل مع المساندة األسریة بحیث أن مجموعة األفراد  -4

الذین لدیهم صالبة نفسیة أعلى یتلقون المساندة األسریة بشكل أفضل في إدراكهم إلحداث 

. أولئك الذین لدیهم صالبة نفسیة منخفضةالحیاة فهم اقل تأثرا من الناحیة الصحیة من 

 .)   39.،ص2009الدیداموني،(

 .Bergman et al) 2003(دراسة 1-2- 2

  ". أثر المساندة االجتماعیة على الضغوط النفسیة والصحة النفسیة:" عنوان الدراسة

أجریت هذه الدراسة في مملكة السوید وهدفت الدراسة إلى توضیح اثر المساندة االجتماعیة 

و كعامل یزید من الصحة النفسیة للفرد ویقلل من تعرضه أكعامل مخفف من أثار الضغوط 

 :وقد أظهرت نتائج الدراسة. مسنا) 424(شملت عینة الدراسة . لألمراض النفسیة

رتبط سلبیا بأعراض االكتئاب بمعنى انه كلما قلت مصادر المساندة المساندة االجتماعیة ت -1

  .و اتسمت بعدم العمق فان هذا قد یرتبط باالكتئابأاالجتماعیة 

كما بینت نتائج الدراسة أن المساندة االجتماعیة تزید من شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن  -2

  .)28.،ص2006، دیاب.(حیاته
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  :الذات دراسات تناولت تقدیر - 2- 2

:cardinal et dallura ).2001( دراسة-2-2-1  

  " أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بتقدیر الذات لدى المكفوفین" عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بتقدیر الذات وعلى عینة 

سنة لفحص العالقة بین أسلوب ) 23_18(ین شابا معاقا بصریا تتراوح أعمارهم ب) 31(قوامها 

  :وأوضحت النتائج.وتقدیرهم لذاتهم ) التسامح ، التسلط ، الدیكتاتوریة(معاملة والدیهم 

  .وجود عالقة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین تسامح في المعاملة الوالدیة وتقدیر الذات -1

سلط و الدیكتاتوریة في المعاملة الوالدیة و وجود عالقة ارتباطیه سالبة دالة إحصائیا بین الت -2

  ).89.،ص2003الحمیدي،.(تقدیر الذات

  :blake ) 2002(دراسة  -2-2-2  

  ".تقدیر الذات وفعالیة الذات لدى طالب الجامعة ذوي اإلعاقات:"عنوان الدراسة

المعاقین هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین تقدیر الذات وفعالیة الذات لدى الطالب 

طالب تخرجوا بالفعل من ) 4(طالبا جامعیا و) 44(والعادیین ،وتكونت عینة الدراسة من 

  :وأوضحت النتائج. الجامعة ، وكان معظم أفراد العینة من ذوي اإلعاقة البصریة 

  .وجود عالقة بین تقدیر الذات وفعالیة الذات لدى العینة المستخدمة في الدراسة -1

 القحطاني.(من الطالب العادیین أعلىالطالب المعاقین لدیهم تقدیر ذات وفعالیة ذات -2

  )50.،ص2011،

  :الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات - 3- 2

، )1999:( huurre et al 2 -3 -1 -  آخریندراسة هیر و  

  "لدى المراهقین المكفوفین بتقدیر الذات المساندة االجتماعیة وعالقتها:" عنوان الدراسة

بحث عن العالقة بین المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات ،وذلك على عینة بلغ قوامها  إلىهدفت 

مراهقا ، لیس ) 208(مراهقا معاقا بصریا بالمدارس الحكومیة، ومجموعة ضابطة من ) 115(

  :لدراسة أظهرت نتائج ا) .20- 13(لدیهم إعاقة بصریة  تتراوح أعمارهم ما بین 
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 داال في تقدیر الذات المراهقین من المجموعتین  اختالفاعدم وجود 1-

  .الدى المراهقین المعاقین بصریالعالقات مع األصدقاء ساهمت في تحسین تقدیر الذات  -2

  .)47.،  ص2012نفیسة،( 

  )knight )2001دراسة نایت-2-3-2

على أسالیب المساندة االجتماعیة وعلى ذلك  فقدان الرؤیة في سن الرشد وأثر:" عنوان الدراسة

  ".تقدیرهم لذاتهم

  :راشدا معاقا بصریا ، وأوضحت نتائج الدراسة ) 21(تكونت عینة الدراسة من 

  .أن اإلناث حققن مستوى عالي من تقدیر الذات عن الذكور 

  الذكور كان لدیهم درجة مرتفعة من العزلة العاطفیة عن اإلناث  -2

 .) 49.،ص2012نفیسة،.( الشعور بالوحدة انخفضبصفة عامة كلما أرتفع تقدیر الذات  -3

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة

من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة والتي اقتصرت على الدراسات المتعلقة 

لمساندة االجتماعیة من بموضوع الدراسة الحالیة ومتغیراتها ،وهي تلك الدراسات التي تناولت ا

جهة وتقدیر الذات من جهة أخرى ،والدراسات التي تناولت العالقة بین هذین المتغیرین، ویمكن 

  :عرض المالحظات اآلتیة على تلك الدراسات على النحو التالي

  : من حیث مكان إجراء الدراسات

كدراسة تختلف الدراسات من حیث مكان إجراءها فبعضها أجریت في بلدان عربیة 

) 1990(ودراسة حسن ) 2005(بمملكة العربیة السعودیة، دراسة المعبود) 2003(الصبیان

 Bergman etباألردن ،  وأخرى في بلدان أجنبیة كدراسة ) 2005(بمصر، دراسة الشوارب 

al. )2003 ( بمملكة السوید ، دراسةblake )2002 (دراسة، Kobasa&Puccetti  

أما من حیث البیئة التي ). 2001( cardinal et dalluraبكلیفورنیا ،ودراسة ) 2002(

  ).قالمة وأم البواقي( لجزائریةاالبیئة فهي طبقت فیها الدراسة الحالیة 
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   :من حیث نوع العینة

هناك تباین من حیث عدد أفراد العینة التي أجریت علیها الدراسات السابقة، فقد كانت أصغر 

،أما ) 20(إذ كان عدد أفرادها ) 2005(المعبود" عینة حسب الدراسات المحددة هي دراسة 

فقد كان عدد أفراد ) 2005(عینة كبیرة فنجد دراسة الشوارب  استخدمتدراسة التي 

  .مكفوف ) 40(لدراسة الحالیة فكانت عینة الدراسة مكونة من أما ا ،)516(العینة

  :من حیث أدوات الدراسة

بعض الدراسات أداة  استخدمتبعض الدراسات من حیث نوع األداة المستخدمة، فقد  اختلفتلقد 

أدوات جاهزة ،أما الدراسة الحالیة  فقد  استخدم األخر بحثها من إعداد الباحث نفسه ،وبعضها

وهذا بعد تكیفه على المكفوفین عام ) 1985( ارهیر لبروس"مقیاس تقدیر الذات  استخدمنا

األم ،األب (تقیس إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من طرف  استمارة، كما قمنا بإعداد 2012

  ).،األصدقاء المكفوفین والغیر مكفوفین

  :من حیث النتائج

ومن هذه  األفرادمیة تقدیر الذات لدى بعض الدراسات على أهمیة المساندة في تن أشارت

  الدراسات دراسة

 Huurreودراسة )1999( knight،حیث أكدت الدراستین أن المساندة االجتماعیة ) 2001( 

et al  المقدمة من طرف الوالدین واألصدقاء لها عالقة إرتباطیة موجبة مع تقدیر الذات. 

في جمیع الدراسات السابقة التي تناولت تقدیر الذات ومتغیرات أخرى أكدت نتائجها على  أنكما 

، تؤثر على ...)فاعلیة الذات، أسالیب المعاملة الوالدیة ،المشكالت النفسیة(أن هذه األخیرة 

  .تقدیر الذات  إما بالسلب أو اإلیجاب 

عیة المقدمة والمتغیرات األخرى أكدت كذلك الحال في الدراسات التي تناولت المساندة االجتما

 ضغوطالضغط النفسي ،(بین المساندة االجتماعیة والمتغیرات األخرىارتباطیه على وجود عالقة 

  ...)،صالبة الشخصیة السیكوسوماتیة الحیاة، اإلضطربات
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 من الدراسات واألبحاث السابقة في اإلطار النظري و التطبیقي ،كما ساعدت هذه استفدناوعلیة 

الدراسات واألبحاث في تحدید أدوات الدراسة الحالیة ،وطریقة المعالجة اإلحصائیة وكیفیة تحلیل 

  .المعطیات

ومن خالصة الدراسات السابقة توصلنا إلى وضع فروض الدراسة الحالیة ،فالنتائج التي توصلت 

ة بین المساندة االجتماعیة وتقدیر یإلیها الدراسات السابقة والتي أكدت على وجود عالقة إرتباط

في تقدیر الذات تأثیرا سلبیا أو إیجابیا، وترتفع درجة  االجتماعیةالذات، حیث تؤثر المساندة 

تقدیر الذات عندما تكون المساندة االجتماعیة مدركة من طرف المكفوف ،وتنخفض درجة تقدیر 

ف المكفوف فهذه النتائج ستساعدنا الذات عندما تكون المساندة االجتماعیة غیر مدركة من طر 

 ،في تفسیر النتائج الدراسة الحالیة مع المقارنة بین نتائج الدراسة الحالیة ونتائج الدراسات السابقة

 .     ، بینها وأخیرا صیاغة مقترحات الدراسة واالختالف االتفاقحتى نتمكن من التعریف على أوجه 
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  : تمهید

إن المساندة االجتماعیة التي یتلقاها الفرد من خالل الجماعات التي ینتمي إلیها لها دور كبیر 

في خفض اآلثار السلبیة لألحداث و المواقف السیئة التي یتعرض لها ،وسوف نركز في دراستنا 

ویعتبر موضوع اإلدراك من أكثر المواضیع التي نالت .هذه على إدراك الفرد لهذه المساندة 

اهتمام علماء النفس عامة لما له من صلة مباشرة بحیاة الناس الیومیة ، حیث تتكون قدرة 

اإلنسان على اإلدراك نتیجة تأویل و إعطاء معنى لإلحساسات التي یحصل علیها عن طریق 

نتحدث عن اإلدراك وخصائصه ومراحله متطرقین إلى أهم المستقبالت  ،وفي هذا الفصل سوف  

جهة  ، كما أننا سنتعرف على المساندة االجتماعیة وأثارها ونظریاتها وشروط  نظریاته هذا من

  .تقدیمها من جهة أخرى 
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  :اإلدراك : أوال 

  :مفهوم اإلدراك - 1

هو تلك العملیة الشعوریة التي تتضمن عالقة توافقیة للفرد بالبیئة عبر أحاسیسه، إذ یتمكن  - 

اإلدراكي من التعرف على بیئته والتفاعل معها بناء على قاعدة هذا الفرد من خالل نشاطه 

  ).71.،ص2009بلحاج،. (المعطیات التي یستخلصها عبر حواسه

اإلدراك عملیة عقلیة معرفیة النعكاس األشیاء أو المثیرات بمجموع خصائصها وأجزائها وذلك  - 

وحید اإلحساسات المختلفة في حالة التأثیر المباشر لها على أعضاء الحس حیث یتم تنظیم وت

  ).49.،ص2005عبد الفتاح،. (المنفردة في أشكال أو نماذج كلیة ذات معنى

اإلدراك عملیة عقلیة كلیة یتم بواسطتها معرفة اإلنسان للعالم الخارجي المحیط به عن طریق  - 

الداهري و . (إثارة منبهات هذا العالم حواسه وتفهم أو تأویل لهذه المنبهات الحسیة

  ).147. ص ،1994لكبیسي،ا

اإلدراك هو عملیة نفسیة من خاللها نستطیع أن نتعرف على العالم والبیئة المحیطة بنا ونجمع  - 

  ).26.،ص2005فاید،. (عنها معلومات واإلدراك هو انعكاس لخبراتنا الكامنة ولشخصیتنا

لتي تأتي بها اإلدراك عملیةالتواصل إلى المعاني من خالل تحویل االنطباعات الحسیة ا - 

الحواس عن األشیاء الخارجیة إلى تمثیالت عقلیة معینة، وهي عملیة ال شعوریة ولكن نتائجها 

  ).111.،ص2003زغلول،وزغلول ،(شعوریة 

اإلدراك هو عملیة ذهنیة تسمح بفهم العالم من حولنا وذلك من خالل تفسیر المعلومات الواردة  - 

  ).76.،ص2006صالح ،(عبر الحواس إلى الدماغ 

. تعددت تعریفات اإلدراك واختلفت في تعریفه على أنه عملیة عقلیة أو على أنه عملیة حسیة 

فهناك تعریفات اتفقت على أن اإلدراك عملیة عقلیة كلیة وشعوریة ،وهناك تعریفات أخرى اتفقت 

  .على أن اإلدراك شعوریة تحدث عبر الحواس
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  :أبعاد عملیة اإلدراك - 2

  :ة بالغة التعقید تتألف من ثالث أبعاد مرتبطة وهياإلدراك عملی

  :العملیة الحسیة - 1- 2

وتتمثل في االستثارة للخالیا التي تستقبل المنبهات الخارجیة حیث أن الخالیا الحسیة تعتمد على 

شدة الطاقة المنبثقة عن المثیرات الخارجیة فإذا كانت هذه الطاقة التي یحدثها المثیر أقل من 

ة اإلحساس، فمن الصعب حدوث االستثارة لعصب الحسي المستقبل،  و بالتالي مستوى عتب

  .وٕادراكهتمییزه  تصعب عملیة 

وفي واقع الحیاة العملیة ،عادة ما تتفاعل أكثر من حاسة في استقبال الخصائص المختلفة 

نظامنا وهنا یعمل .للمنبهات الخارجیة ،فنحن نحس ونسمع، ونرى ،ونشم ،ونتذوق في أن واحد 

زغلول ،و .( اإلدراكي على تجمیع هذه األشیاء وترمیزها مما یسهل بالتالي عملیة ادراك األشیاء 

  ).116.،ص2003زغلول ،

  : العملیات الرمزیة - 2- 2

وتتمثل في المعاني والصور الذهنیة التي یتم تشكیلها للمنبهات الخارجیة في ضوء ما تثیره 

  .العملیات الحسیة فینا

یتم التعامل معها بصورتها األولیة أو كما جاءت من مصادرها البیئیة  عادة ال واإلحساسات

،وٕانما یتم تحویلها إلى معاني أو رموز أو صور بحیث تحل هذه المعاني أو الرموز محل الخبرة 

  .األصلیة

  :العملیات االنفعالیة - 3- 2

نحو األشیاء اعتمادا على  یتوافق اإلحساس عادة بحالة انفعالیة معینة تتمثل في طبیعة الشعور

الخبرات السابقة ،فعند رؤیة منظر طبیعي مثال فربما یثیر هذا المشهد لدى الفرد مشاعر وجدانیة 

  ).117.،ص2003زغلول،وزغلول ،(او یثیر لدیه ذكریات مؤلمة 

  : النظریات المفسرة لإلدراك - 3

  :نظریة المدرسة الترابطیة - 1- 3

نظر المدرسة الترابطیة في نظرتها لإلدراك فیرى أنصار هذه وآخرون عرض لوجهة  جیستونقدم 

المدرسة أن اإلنسان یتعرض لعدد غیر محدود من المثیرات التي تتراكم على أعضاء الحس 

فترتبط في ذهنه ببعضهما البعض لتكون القدرة على الربط بین اإلحساسات المختلفة فیدركها 
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واسطة الخبرة فإدراك سیارة متحركة یتم وفقا الرأي الشخص فهذه األسس العقلیة لترابط تكتسب ب

عن طریق انتقال سیارة في مجال اإلبصار من لحظة إلى لحظة فیرتبط مدرك السیارة مع 

إحساس االنتقال وبهذا الحدث إدراك الحركة وبعبارة ثانیة فإن حركة السیارة هي ترابط من عدد 

رة نفسه لیس أكثر من أطوال معینة ودرجات ضوء السیارة یتتابع أمام البصر  ،بل إن مدرك السیا

  .مختلفة وٕاحساسات لمسیة معینة تترابط لندرك السیارة 

إلى أن هذه النظریة ظلت حتى أخر القرن الماضي حیث أنها كانت تعبر ) 1999(راجحأشار 

لماء عن الفكر الفلسفي العملي البریطاني ولكن أوائل القرن كان هناك نقص موجه إلیها وقدم الع

،وذهب  كوفكاوفرتایمرو كوهلرنظریة مختلفة تقوم على األسس الظواهریة ومن هؤالء الباحثین 

هؤالء البحثین أن اإلدراك الحسي یكون إدراك لكلیات ولیس مجموع جزئیات مترابطة فعندما یدرك 

  ).215.، ص2010إبراهیم ،. (الفرد سیارة متحركة إنما یدرك ذلك ككل مندمج كسیارة ثم حركة

  ):المدرسة الجشتلطیة(النظریة البنائیة  - 2- 3

عرضا لوجهة نظر هذه النظریة والتي تقوم على أن اإلدراك الحسي یكون ) 1995( شبوردقدم 

العقل ال یدرك الجزئیات إال بعد تحلیل الكلیات ولذلك سمیت المدرسة  إنإدراك لصیغ كاملة بل 

  .لصیغة الجشطالطیة والجشتالط كلمة ألمانیة معناها ا

  .ه لالكتمال لیصبح صیغة غیر ناقصةویرى أنصار هذه المدرسة أن اإلدراك الحسي ینمو ویتج

إال أن العقل اإلنساني ال یمیل إلى العناصر المتنافرة وال یستقر حتى یكتشف في هذه العناصر 

السیارة فالسیارة المتحركة صیغة مختلفة عن صیغة .نوع من التنظیم الذي یصوغه في صیغة 

الثابتة وكذلك السیارة كمدرك مستقل عن لونها وطولها ،وقد أصبحت نظریة الجشتالط في اإلدراك 

الحسي نموذج لنظریات الجشتالطیة في التفكیر والتعلیم والذكاء والذاكرة مما یجعل علم النفس 

ر هذه الحدیث علم یؤخذ في دراسة اإلنسان ذاته أصبح موضوعا جشتالطیا بینما یذكر أنصا

النظریة حیث یرون أن العقل هو منظمة یحول ما یكون إلى نظام وذلك وفقا لقوانین خاصة 

  ).216.،ص2010إبراهیم ،.( وتعرف هذه القوانین بقوانین التنظیم اإلدراكي الحسي 
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  :نظریة التعرف على الشكل بناء على النموذج - 3- 3

ق للفرد رؤیته یتكون له نموذج یلخص مؤلف الكتاب هذه النظریة في الشكل الذي سب

نجز في ذاكرة الفرد البصریة حیث تم إدراك الشكل الجدید لمقارنة معلومات النموذج المخزن عنه 

وحیث انه في الخبرة السابقة للفرد عن هذا السیاق نجعل الفرد یدرك األشكال المرتبطة بذلك 

الكلیة  فإن خبرة الفرد السابقة به السیاق فمثال إذا نظر الفرد من الخارج  إلى مبنى مدرجات 

سوف توصله الى مجموعة من التوقعات الذهنیة عما یحتویه هذا المدرج مثل  األستاذ الذي یلقي 

المحضرات والمتعلمین الذین یستمعون الى هذه المحاضرات ولكن لن یتوقع الفرد أبدا أن یكون 

رة السابقة تلعب دورا هاما ومؤثرا في هناك مبرات كرة القدم داخل هذا المدرج وبذلك فإن الخب

استعادة الصورة الذهنیة ،المعلومات السابقة المرتبطة بهذا السیاق ویمكن تطبیق ذلك أیضا مع 

المثیر السمعي والصوت السابق ووجود خبرة في ذهن الفرد عن هذا الصوت فیتعرف علیة بناءا 

  .على النموذج السابق في ذهنه لصوت 

النظریة على أن الشكل الذي سبق للفرد رؤیته یتكون له نموذج یخزن حیث أكدت هذه 

 .حیث یتم إدراك الشكل الجدید بمقارنة المعلومات النموذج المخزن عنه.في ذاكرة الفرد البصریة 

  ).220.،ص2010إبراهیم ،(

  :النظریة الحسیة   - 4- 3

  :وفقا لنظریة الحسیة یتم إدراك من خالل ثالث مستویات 

یتم فیه تحدید طبیعة المشكلة البصریة التي یعمل الجهاز البصري على حلها : األول  المستوى

  .من خالل المعلومات البصریة إلى المستقبالت البصریة في شبكة العین

  .وكذلك تحدید المعلومات التي ینجم عنها اإلدراك الجید للشكل 

تمثیل ومعالجة المعلومات الشكل والتي فإنه یتعلق بالطریقة المختلفة التي یمكن :المستوى الثاني 

  .یتم من خالل عدة خطوات حسیة

  .یتعلق بكیفیة تنفیذ معالجة هذه المعلومات البصریة بطریقة حسیة:المستوى الثالث

  :نظریة تكامل المالمح - 5- 3

وتفترض هذه النظریة أن اإلدراك الشكل یتم خالل مرحلتین رئیسیتین وفقا لدور اإلبصار في 

المعلومات الشكل ،فالمرحلة األولى تسمى مرحلة معالجة قبل المرئیة ،وهي تعني أن معالجة 

  .عملیة معالجة معلومات الشكل في هذه المرحلة دون أن یكون االنتباه دور مؤثر فیها 
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حیث تقوم العینات بتجمیع المعلومات المختلفة مرة واحدة من البصر من خالل مركبات العین  

ن و االتجاه والحركة ثم یقوم جهاز البصر یبعد ذلك بتكوین صورة البصر أما مثال معلومات اللو 

مرحلة الثانیة فإنها تركز على دور االنتباه في معالجة األشكال المختلفة التي یحتویها المشهد 

البصري حیث یتم بطریقة مثالیة األشكال المشهد البصري كل على شكل مدة ودور االنتباه في 

ان یتبقى شكال ذا مالمح خاصة في موقع معین ویركز علیه تم تحول مالمحه  هذه المرحلة هو

بعد ذلك یقوم الجهاز . إلى خصائص إدراكیة ویقوم بتسجیلها في ملف خاص عن هذا الشكل 

البصري بمغایرة المعلومات التي یتم جمعها في هذا المعنى الخاص عن هذا الشكل بالمعلومات 

  ).221.،ص2010إبراهیم ،.( لبصریة المقرونة عنه في الذاكرة ا

من النظریات السابقة یمكننا القول أن كل نظریة ركزت على جانب وأهملت جانب آخر فعلى  - 

سبیل المثال ركزت النظریة البنائیة على أن العقل اإلنساني ال یمیل إلى العناصر المتنافرة ،كما 

كون من خالل إدراك جزیئات و لیس ركزت نظریة المدرسة الترابطیة على أن اإلدراك الحسي ی

مجموع جزیئات مترابطة،وافترضت نظریة التعرف على األشكال بناء على النموذج أننا ندرك 

الشكل الجدید بناءا على خبرتنا السابقة لكن یؤخذ على هذه النظریة أن األشیاء التي یراها ألول 

  .مرة لیس لها نموذج مخزن عنها في الذاكرة البصریة

وافترضت النظریة الحسیة على أن اإلدراك یتم في ثالث مستویات ، حیث یتم في المستوى   

األول تحدید طبیعة المشكلة والمستوى الثاني یتم فیه تمثیل المعلومات وتنفذ معالجة هذه 

اإلدراك یتم في  إنالمعلومات في المستوى الثالث ،وأخیرا افترضت نظریة تكامل المالمح 

  .ولى ال یكون لالنتباه اثر فیها و الثانیة یكون لالنتباه الدور البارز في المعالجةمرحلتین األ

  :خصائص اإلدراك - 4

حیث تشكل المعرفة أو الخبرة السابقة : یعتمد اإلدراك على المعرفة والخبرات السابقة - 1- 4

معها فمن دون اإلطار المرجعي الذي یرجع إلیه الفرد في إدراكه، وتمیزه األشیاء التي تتفاعل 

  .هذه المعرفة یصعب على الفرد إدراك األشیاء وتمیزها

حیث في الكثیر من األحیان تكون المعلومات الحسیة : اإلدراك بمثابة عملیة استدالل - 2- 4

المتعلقة بأشیاء ناقصة أو الغامضة مما یدفع نظامنا اإلدراكي إلى استخدام المتوفر من 

  .ستنتاجاتالمعلومات لعمل االستدالالت واال
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حیث یلجأ األفراد عادة إلى تجمیع اإلحساسات المختلفة في فئة : اإلدراك عملیة تصنیفیة- 3- 4

  .معینة اعتمادا على الخصائص مشتركة بینهما مما یسهل عملیة إدراكها 

فالفرد الذي لم یري النورس سابقا من السهل علیه إدراكه على انه طائر نظرا لوجود خصائص 

الطیور ،مثل هذه الخصائص تساعدنا في إدراك وتمییز األشیاء الجدیدة أو الغیر مشتركة بین 

المألوفة بالنسبة لنا حیث یعمل نظامنا اإلدراكي على استخدام المعلومات المتوفرة لدینا ومطابقتها 

زغلول، و . (مع خصائص األشیاء الجدیدة األمر الذي یسهل عملیة تصنیفها وٕادراكها

  ). 115.،ص2003زغلول،

حیث أن مجرد توفر خصائص معینة في األشیاء غیر كافي : اإلدراك عملیة عالئقیة  -4-4

إلدراكها الن األمر یتطلب تحدید طبیعة العالقة بین هذه الخصائص أن ارتباط الخصائص معا 

على نحو متماسك ومتناغم یسهل في عملیة إدراك األشیاء فعلى سبیل المثال ، الذیل في الغالب 

في مؤخرة النورس والجناحان على الجانین والعینان  یبدوان على جانبي الرأس ومثل هذه یقع 

الخصائص ترتبط معا على نحو منتظم ومتماسك مما یسهل عملیة تمییز الطائر عن باقي 

  .األشیاء األخرى

تباه حیث یمتاز نظامنا المعرفي بالمرونة و القدرة على توجیه االن: اإلدراك عملیة تكیفیة - 5- 4

  .و التركیز على جوانب و خصائص معینة 

حیث یتم على النحو الالشعوري ولكن نتائجها دائما :  اإلدراك عملیة أوتوماتیكیة - 6- 4

شعوریة ففي الغالب ال یمكن مالحظة عملیة اإلدراك و لكن یمكن مالحظة نتائجها بشكل مباشر 

  ).116.،ص2013زغلول و زغلول ،.(او غیر مباشر 

  :اإلدراك  عوامل - 5

  .تتأثر عملیة اإلدراك بنوعین من العوامل ،عوامل الخارجیة و عوامل داخلیة 

  :العوامل الخارجیة  – 1- 5

وقد انبثقت معظم هذه العوامل من قوانین اإلدراك الجشتالطیة التي تركز على الفهم الكلي 

إحساس بالعناصر للمثیرات البیئیة عند تفحصها و تحلیلها ، الن اإلدراك أكثر من مجرد 

  .األساسیة للمثیر 
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یعتبر المثیر البصري وحده منظمة تتكون من صورة وخلفیة ، وبذلك فان الصورة هي مزیج 

لتفاعل عناصر الصورة و الخلفیة معا و الصورة هي األكثر وضوحا وتنظیما ، و األصغر 

وغالبا ما تتمیز حدود الخلفیة عن الصورة بسهولة ویسر ،لكن هنالك الكثیر من المواقف 

التي تخلط على الفرد حدود الصورة و الخلفیة ،فتبدو الصورة على درجة من عدم الوضوح أو 

التداخل مع الخلفیة مما یؤدي بالتالي إلى حدوث إدراك خاطئ أو ناقص و بالنظر إلى الشكل 

حظ انك قادر على إدراك صورة الكأس أو الوجهتین المتقابلتین اعتمادا على ما تحدده 

و الشكل التالي كنموذج على عدم وضوح الصورة عن الخلفیة ، بحیث نالحظ ان لدیك ادراك 
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  :الصورة و الخلفیة 

یعتبر المثیر البصري وحده منظمة تتكون من صورة وخلفیة ، وبذلك فان الصورة هي مزیج 

لتفاعل عناصر الصورة و الخلفیة معا و الصورة هي األكثر وضوحا وتنظیما ، و األصغر 

وغالبا ما تتمیز حدود الخلفیة عن الصورة بسهولة ویسر ،لكن هنالك الكثیر من المواقف 

التي تخلط على الفرد حدود الصورة و الخلفیة ،فتبدو الصورة على درجة من عدم الوضوح أو 

التداخل مع الخلفیة مما یؤدي بالتالي إلى حدوث إدراك خاطئ أو ناقص و بالنظر إلى الشكل 

حظ انك قادر على إدراك صورة الكأس أو الوجهتین المتقابلتین اعتمادا على ما تحدده 

  ).113.،ص 2012العتوم ،.(

  

  یوضح الصورة والخلفیة      : 

و الشكل التالي كنموذج على عدم وضوح الصورة عن الخلفیة ، بحیث نالحظ ان لدیك ادراك 

  . ا صورة لعجوز و األخرى لصبیة 

 الفصل الثاني         

الصورة و الخلفیة - 1- 1- 5

یعتبر المثیر البصري وحده منظمة تتكون من صورة وخلفیة ، وبذلك فان الصورة هي مزیج 

لتفاعل عناصر الصورة و الخلفیة معا و الصورة هي األكثر وضوحا وتنظیما ، و األصغر 

وغالبا ما تتمیز حدود الخلفیة عن الصورة بسهولة ویسر ،لكن هنالك الكثیر من المواقف   .حجما

التي تخلط على الفرد حدود الصورة و الخلفیة ،فتبدو الصورة على درجة من عدم الوضوح أو 

التداخل مع الخلفیة مما یؤدي بالتالي إلى حدوث إدراك خاطئ أو ناقص و بالنظر إلى الشكل 

حظ انك قادر على إدراك صورة الكأس أو الوجهتین المتقابلتین اعتمادا على ما تحدده التالي نال

.(كصورة أو خلفیة 

: 1شكل         

و الشكل التالي كنموذج على عدم وضوح الصورة عن الخلفیة ، بحیث نالحظ ان لدیك ادراك 

ا صورة لعجوز و األخرى لصبیة لصورتین إحداهم
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ینص هذا القانون على أن الفرد یدرك المثیرات التي تبدو متشابهة من حیث اللون أو الشكل أو 

رى معظم الحجم أو السرعة أو الشدة على أنها وحدة واحدة و الشكل التالي یوضح ذلك ،حیث ی

العتوم .(الناس اسطر أفقیة من المربعات غیر ملونة و المربعات الملونة ولیس أعمدة منها
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  .یوضح اختالط حدود الصورة

  :قانون التشابه 

ینص هذا القانون على أن الفرد یدرك المثیرات التي تبدو متشابهة من حیث اللون أو الشكل أو 

الحجم أو السرعة أو الشدة على أنها وحدة واحدة و الشكل التالي یوضح ذلك ،حیث ی

الناس اسطر أفقیة من المربعات غیر ملونة و المربعات الملونة ولیس أعمدة منها

114.(  

  

  یوضح قانون التشابه  : 

 الفصل الثاني         

یوضح اختالط حدود الصورة: 2شكل       

قانون التشابه  - 2- 1- 5

ینص هذا القانون على أن الفرد یدرك المثیرات التي تبدو متشابهة من حیث اللون أو الشكل أو 

الحجم أو السرعة أو الشدة على أنها وحدة واحدة و الشكل التالي یوضح ذلك ،حیث ی

الناس اسطر أفقیة من المربعات غیر ملونة و المربعات الملونة ولیس أعمدة منها

114.،ص2012،

: 3شكل          
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احدة ویشیر هذا القانون إلى أن المثیرات المتقاربة او المتتالیة مكانیا  أو زمانیا تدرك كوحدة و 

  .ویشیر الشكل أدناه إلى أن األفراد یدركون الدوائر المتقاربة على أنها وحدة واحدة 

ویشیر هذا القانون أننا ندرك المثیرات وكأنها استمرار لمثیرات أخرى تسبقها على أنها وحدة 
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  :قانون التقارب 

ویشیر هذا القانون إلى أن المثیرات المتقاربة او المتتالیة مكانیا  أو زمانیا تدرك كوحدة و 

ویشیر الشكل أدناه إلى أن األفراد یدركون الدوائر المتقاربة على أنها وحدة واحدة 

  یوضح قانون التقارب: 4شكل 

  :قانون االستمرار

ویشیر هذا القانون أننا ندرك المثیرات وكأنها استمرار لمثیرات أخرى تسبقها على أنها وحدة 

  ).115.،ص2012

 الفصل الثاني         

قانون التقارب  - 3- 1- 5

ویشیر هذا القانون إلى أن المثیرات المتقاربة او المتتالیة مكانیا  أو زمانیا تدرك كوحدة و 

ویشیر الشكل أدناه إلى أن األفراد یدركون الدوائر المتقاربة على أنها وحدة واحدة 

  

  

قانون االستمرار - 4- 1- 5

ویشیر هذا القانون أننا ندرك المثیرات وكأنها استمرار لمثیرات أخرى تسبقها على أنها وحدة 

2012العتوم ،. (واحدة 
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ویشیر هذا القانون إلى میل األفراد إلى إكمال المثیرات الناقصة فمعظم الناس تستطیع قراءة خط 

اآلخرین مع أن هنالك أحرف ناقصة في كتابتهم ، او یرى المربع أو الدائرة كاملة مع أنهما 

.116.(  
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  .یوضح قانون االستمرار:  5شكل

  :قانون اإلغالق 

ویشیر هذا القانون إلى میل األفراد إلى إكمال المثیرات الناقصة فمعظم الناس تستطیع قراءة خط 

اآلخرین مع أن هنالك أحرف ناقصة في كتابتهم ، او یرى المربع أو الدائرة كاملة مع أنهما 

.،ص2012العتوم ،.(شكل التالي ناقصان هندسیا  كما یبدو  في ال

  یوضح قانون االغالق: 6شكل 

 الفصل الثاني         

قانون اإلغالق   - 5- 1- 5

ویشیر هذا القانون إلى میل األفراد إلى إكمال المثیرات الناقصة فمعظم الناس تستطیع قراءة خط 

اآلخرین مع أن هنالك أحرف ناقصة في كتابتهم ، او یرى المربع أو الدائرة كاملة مع أنهما 

ناقصان هندسیا  كما یبدو  في ال

شكل              
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  :الداخلیة لعواملا - 2- 5

  تحتاج العملیة اإلدراكیة اال من یدركها 

فمن المعروف أن الفرد الذي یدرك ال یقیم على حال واحدة جسدیا ونفسیا من حیث المزاج 

لعل حالة تغیر من لحظة إلى أخرى ،فالحالة العامة التي والخبرة والحاجات والوعي والتوقع بل 

یكون علیها الفرد تختلف لدیه هیأة إدراكیة وهي حالة تساعد على صفاء االدراكات ووضوحها 

  وسالمتها أو قد تكون مدعاة لسوء اإلدراك وتشوهه

  .أما العوامل التي تخلق هذه الحالة من الهیأة اإلدراكیة

  :الخبرة - 1- 2- 5

ور المألوفة للفرد شدیدة التأثیر على إدراكه فاإلنسان یدرك ما إعتاد رؤیته وٕاما إعتاد فاألم 

 ).237.،ص1997الوقفي ،.(سماعة ومع ذلك فإن تأثیر الخبرة یظل ضمن حدود

  :الحاجات الفیزیولوجیة و النفسیة  - 2- 2- 5

ند عرض صورة كثیرا ما یالحظ أن الجائع مثال یدرك بعض المنبهات الغامضة ،كما یحدث ع

منبهة من الخلف حاجز زجاجي غیر معقول ،كما لو كانت طعاما بینما تنقل هذه االستجابات 

  .لدى أفراد  صادرین لتوهم على الطعام

  :التوقعات - 3- 2- 5

ینزع الفرد إلى توقع ما یتوقع حدوثه ومن ذلك أنك عندما تذهب الستقبال صدیق مسافر منذ فترة 

قد تخطأ في بعض الوجوه معتقدا أن هذا الصدیق الذي تنتظره ولوال  زمنیة طویلة نسبیا ،فإنك

  .توقعاتك رؤیة هذا الصدیق لما اختلط علیك أمر الوجوه الغریبة

  :المزاج  - 4- 2- 5

تختلف إدراكنا باختالف الحالة المزاجیة التي تكون علیها وقد عرضت في هذا المجال ست 

مختلفة ،وكانوا یصفون في كل هذه الحاالت صور على ثالث أشخاص وهم من حاالت مزاجیة 

التنویم  المغناطسي و اإلیحاء لهم بما یضعهم في كل مكان ،فظهر أنهم یؤولون الصورة الواحدة 

  ).238.،ص1991الوقفي،. (تأویال مختلفا ینسجم مع الحالة المزاجیة التي یكونون علیها
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  : مراحل اإلدراك - 6

على شيء ما ، هناك على األقل ثالث مراحل كبرى و ضروریة  من اجل إدراك العالم أو التعرف

  .نمر بها أثناء معالجة  المعلومة 

المیكانزمات المتدخلة خالل هذه المرحلة متوقفة على المعلومات المقدمة من : المرحلة األولى

خالل هذا المستوى المبكر ترمیز المعلومات الحسیة . طرف المثیر ، وبخصائص النظام الحسي 

  .ال یستدعي تدخل االنتباه ، ویتم تحلیل الخصائص المختلفة للمثیر بصفة منفصلة 

  .تقتصر على تجمیع المعلومات وبنیاتها في وحدات أكثر شمولیة : المرحلة الثانیة 

على األشیاء أو األحداث وذلك بترجمة معرفیة محضة ، ویتعلق األمر بالتعرف : المرحلة الثالثة

  .لمشتقة و المركبة من المرحلتین السابقتین المعلومات الحسیة ا

وانطالقا من المرحلتین األولیتین اللتان تم ذكرهما ، نجد ان المعالجة ترتكز فقط على میزات 

العصبیة ، ولكن لتعرف على شيء ما ینبغي لجسمنا  –المثیر وعلى خصائص األنظمة الحسیة 

الثالثة أین تتدخل میكانزمات معرفیة محضة و ترجمة المعلومات المتوفرة ویتم هذا خالل المرحلة 

 ).42.،ص2008عوایجیة ،.(باألخص التصورات ، أي المعارف المخزنة في الذاكرة 

  :إضطربات اإلدراك - 7

تبدوا أعراض تشتت اإلدراك في سوء التفسیر أو التأویل للواقع المدرك،واالضطراب الذي یرجع 

  :اء الحس ذاتها مثلإلى سوء التكوین أو قصور الوظیفة في أعض

قصر البصر أو العمى اللوني ،وال یعتبر اضطراب في الشخصیة رغم انه قد یكون مصدر 

. الهلوساتو الخداعللضیق لدى الفرد وینبغي التمییز بین عرضین لالختالف المعرفي وهما 

هو إدراك زائف لمثیر موجود أو كان موجود في الواقع الخارجي واالستجابة تكون عامة  فالخداع

وقد . یمكن التكهن بها وتوضیحها تجریبیا مثال  انثناء العصا عندما ینغمس جزءا منها في الماء 

  .یحدث الخداع نتیجة ارتباك نفسي في التنبؤ

قع الخارجي ،مثال أصوات تسمع دون تسمع فهي إدراكات لیس لها مثیرات في الوا الهلوساتأما 

دون وجود شخص یتكلم ،أو الشعور وبوجود حشرات تزحف على الجلد بینما ال یوجد شيء 

منهما ،وخبرة الهلوسة التي یمر بها الفرد تعتبر ظاهرة ذاتیة كلیة فریدة لهذا الشخص و 

للمرض العقلي ویقع بین الهلوسات المستمرة أو المكررة التي تعاود الفرد هي أعراض ممیزة 

الخداع والهلوسة نوع من الخطأ في اإلدراك یتضمن تشویهها لبعض المنبهات الموضوعیة تحت 



إدراك المساندة االجتماعیة                                            الفصل الثاني           

 

 
36 

تأثیر سمات انفعالیة للفرد ،مثال رؤیة ظل الشجرة كأنه شخص یهدده ،أو سماع صوت ملول 

یس بالضرورة للریاح كأنه صیحة استغاثة جمیع هذه األخطاء نتیجة لحاالت انفعالیة عارضة ول

  ).98.،ص2004الملیجي ،(دلیل اضطراب عقلي خطیر 

بعد ذلك یقوم الجهاز البصري بمغایرة . إدراكیة ویقوم بتسجیلها في ملف خاص عن هذا الشكل 

المعلومات التي یتم جمعها في هذا المعنى الخاص عن هذا الشكل بالمعلومات المقرونة عنه في 

  ).221.،ص2010إبراهیم ،.( الذاكرة البصریة 

  :المساندة االجتماعیة : ثانیا 

  :تعریف المساندة االجتماعیة - 1

تعرف المساندة االجتماعیة بأنها الحصول على معلومات من األشخاص الذین یشعر الفرد 

نحوهم بالحب و االهتمام و التقدیر، ویشكلون جزءا من دائرة عالقته االجتماعیة و یرتبط معهم 

الوالدین و شریك الحیاة و األقرباء اآلخرین و األصدقاء : المتبادلة مثل  بمجموعة من االلتزامات

  ). 45.،ص2008تایلور ،.( الذین یرتبط معهم بعالقات اجتماعیة أو حتى حیوان ألیف 

  :عرف سارسون و آخرون المساندة االجتماعیة

ركون لدیه انطباعا االعتقاد بوجود بعض األشخاص الذین یمكن للفرد أن یثق فیهم ، وهم الذین یت

  .على إنهم یحبونه و یقدرونه و یمكن االعتماد علیهم عند الحاجة إلیهم 

  :موس بأنها عرفها

الشعور الذاتي باالنتماء و اإلحساس بالقبول و الحب و إبداء المساندة الوجدانیة و العاطفیة في 

  .المواقف الصعبة

  :عزت عبد الحمید   كما عرفها

  بتوافر المشاركة العاطفیة و المساندة المادیة و العملیة من جانب اآلخرینبأنها شعور الفرد 

وكذلك وجود من یزودونه ) األسرة و األقارب ،و األصدقاء ، زمالء العمل ورؤساء العمل  (

 .علي،د.( بالنصیحة و اإلرشاد من هؤالء األفراد و یكون معهم عالقات اجتماعیة عمیقة

  ).10.،ص.ت
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مقدار ما یتلقاه الفرد من دعم وجداني و معرفي و : وعرفت المساندة االجتماعیة كذلك بأنها  -  

سلطان .( سلوكي و مادي من اآلخرین في بیئة اجتماعیة عندما یكون بالحاجة إلیه

  ).40.،ص2008،

  :االعظمي بانها وعرفها

ه االهتمام و الرعایة و التقبل هي شبكة العالقات االجتماعیة التي توفر أساسا قاعدي للفرد تمنح

  .و التواصل و عضویة الجماعة

  ).46.،ص2008األعظمي ،(

عدد وقوة عالقات الفرد باآلخرین في بیئته االجتماعیة بمعنى درجة : بانها  فایدكما عرفها  

التكامل االجتماعي للفرد أو حجم و تركیب الشبكة االجتماعیة للفرد بأنها قد ترفع مستوى 

  ).368.،ص2008فاید،( . صحته

اتفقت جمیع التعریفات المساندة االجتماعیة على نقاط أساسیة ،كونها الدعم والسند الذي یتلقاه 

  .الفرد من شبكة االجتماعیة المحیطة به والذین یثق فیهم عندما یكون بحاجة إلى المساعدة 

  :مصادر المساندة االجتماعیة  - 2

  :ة في ثمانیة مصادرمصادر المساندة االجتماعی نوربكلخص 

الزوج،الزوجة ، األقارب،األصدقاء،الجیران،زمالء العمل ،موفرو الخدمات  الوقائیة أو المعالجون 

  . األطباء و المرشدون النفسانیون و االجتماعیون ،رجال الدین

وتختلف المساندة االجتماعیة باختالف المرحلة العمریة التي یمر بها الفرد ،فنجد انه في  - 

،وفي مرحلة المراهقة )األم ،األب، األشقاء( ة الطفولة تكون المساندة ممثلة في األسرة مرحل

تتمثل المساندة في األسرة وجماعات الرفاق ، وفي مرحلة الرشد تتمثل المساندة في الزوج و 

  ).28.،ص2009الدیداموني ،.( الزوجة وكذلك عالقات العمل

  :المساندة االجتماعیة الرسمیة  - 1- 2

ن ذلك عن طریق المؤسسات الحكومیة المتخصصة أو الجمعیات األهلیة المتطوعة حیث یكو 

یقوم بتقدیمها األخصائیون النفسانیون و االجتماعیون المؤهلون في مساعدة الناس في األزمات و 

  .الشبكات و المشكالت 
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اتهم و مشاكلهم بتقدیم المساندة االجتماعیة للمتضررین لتخفیف أالمهم ومعان) المختصون(فیقوم 

  .في مواقف األزمات

  :المساندة االجتماعیة غیر رسمیة - 2- 2

یحصل علیها اإلنسان من األهل و األصدقاء و الزمالء و الحیوان بدافع المحبة و المصالح 

  .المشتركة و االلتزامات األسریة و االجتماعیة و األخالقیة و الدینیة

  :شروط المساندة االجتماعیة - 3

  :الشروط و التي یجب أن تتوافر في المساندة االجتماعیة عند تقدیمهاهناك بعض 

  :كمیة المساندة -  1- 3

  .البد أن یكون معدل المساندة االجتماعیة معتدل عند تقدیمها حتى ال یجعله أكثر اعتمادیة

  :اختیار التوقیت المناسب - 2- 3

مساندة حتى تؤدي إلى نتائج جیدة وهذا البعد یحتاج الكثیر من المهارة االجتماعیة لدى مانحي ال

  .لدى المتلقي

  :مصدر المساندة  - 3- 3

فال بد أن تتوفر بعض الخصائص في مانحي المساندة و التي تتمثل في المرونة و النضج و 

. الفهم الكامل لطبیعة المشكلة التي یمر بها المتلقي حتى یساهم بقدر فعال في تقدیم المساندة

  ).31.،ص.ت.علي،د (

  :كثافة المساندة -  4- 3

إلى أن تعدد مصادر المساندة االجتماعیة و النفسیة لدى المتلقي ، تؤدي  تافرینو  وایدیشیر 

سریعا إلى حل المشكالت التي یمر بها المتلقي و تساعده سریعا على تخطي أالزمات التي یمر 

  .بها في حیاته

  :نوع المساندة  - 5- 3



إدراك المساندة االجتماعیة                                            الفصل الثاني           

 

 
39 

ة و الفهم لدى مانحي المساندة في تقدیمها بما یتناسب مع ما ویتمثل هذا البعد في القدرة و المهار 

یدركه ویرغب المتلقي  ، من تصرفات و سلوكیات تتناسب مع نوع و طبیعة المساندة التي تقدم 

  .له

  :التشابه و الفهم المتعاطف - 6- 3

الة لدى إن المساندة االجتماعیة یمكن تقبلها في حالة التشابه النفسي و االجتماعي ، وتكون فع

  ).32.،ص.ت .علي،د.( المتلقي اذا كانت الظروف التي یمر بها المانح و المتلقي متشابهة

  :أنواع المساندة االجتماعیة - 4

  :مساندة التقدیر - 1- 4

ویتمثل هذا النوع من المساندة في تقدیم أشكال مختلفة من المعلومات لمساعدة الفرد على تعمیق 

  .ولدیه مقومات التقدیر الذاتي من المحیطین به إحساسه بأنه مقبول من اآلخرین

وهذا ما یعطیه اإلحساس بالقیمة الشخصیة و احترام الذات وهذا النوع من المساندة یطلق علیه 

المساندة النفسیة، المساندة التعبیریة،مساندة احترام الذات ، :العدید من التسمیات األخرى مثل

  .مساندة التنفیس

  ).39.،ص.ت.علي،د (

  :المساندة بالمعلومات  - 2- 4

وهذا النوع من المساندة یظهر في إمداد متلقي المساندة بالمعلومات التي تفیده في حل مشكلة 

  .صعبة یواجهها في حیاته الیومیة ، أو من خالل تقدیم النصح له أو توجیهه و إرشاده 

المعرفي ،أو مساندة و طلق على هذا النوع أیضا بعض المفاهیم األخرى مثل مساندة التوجیه 

  ).39.،ص .ت.علي،د . (بالنصح و اإلرشاد

  :الصحبة االجتماعیة - 3- 4

أن مصطلح الصحبة االجتماعیة ادخل تحت مفهوم المساندة االجتماعیة بفضل   أكسفوردویرى 

  :ویعني ویلزو  كوهیتكل من 
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ة و الترویجیة و قضاء وقت الفراغ مع اآلخرین المحیطین بالفرد في ممارسة األنشطة الترفیهی

المشاركة االجتماعیة في المناسبات المختلفة إلشباع الحاجة إلى االنتماء و التواصل مع 

اآلخرین،ومساعدة الفرد على التخلص من همومه و التخفیف عنه في مواجهة ألحداث الحیاة 

  ).39.،ص .ت .علي،د. (الضاغطة

  :المساندة اإلجرائیة - 4- 4

المساعدات المادیة وقت حاجة المتلقي لها في حل مشكالته الیومیة  ویشمل هذا النوع على تقدیم

او تقدیم الخدمات العینیة لتخفیف أعباء الحیاة وعلیه یطلق هذا النوع بعض مسمیات مثل 

  ).39.،ص.ت.علي، د . (مساعدة العون ، المساعدة المادیة،المساندة الملموسة

  :النظریات المفسرة للمساندة االجتماعیة - 5

  :النظریة البنائیة - 1- 5

أن علماء المدرسة البنائیة ركزوا على بناء شبكة العالقات   1993كابلن وآخرون یشیر 

االجتماعیة المحیطة بالفرد لزیادة حجمها، وتعدد مصادرها ، وتوسیع مجاالتها لتوظیفها في 

أثار نفسیة سلبیة خدمة الفرد ، ولمساندته في مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة ، ولوقایته من أیة 

  .یواجهها في البیئة المحیطة 

أن النظریة البنائیة تهتم أیضا بدراسة الخصائص البنائیة لشبكة العالقات  دكوسیلیفرویرى 

االجتماعیة ،وتعدد مصادرها ، وتأثیرها الفعال في التوافق النفسي و االجتماعي في البیئة 

المحیطة  بالفرد ، وان االتجاه البنائي في دراسته للمساندة االجتماعیة یقوم على افتراض ان 

لشبكة المساندة تؤثر على التفاعالت المتبادلة بین األفراد ، وعلى عملیات الخصائص الكمیة 

التوافق مع أحداث الحیاة الضاغطة ، وتلعب دورا هاما في تعزیز المساندة تؤثر على التفاعالت 

المتبادلة بین األفراد ، وعملیات التوافق مع األحداث الضاغطة ، وتلعب دورا هاما في تعزیز 

علي .( جابیة لهذه األحداث دون إحداث أي أثار سلبیة على الصحة النفسیة للفردالمواجهة االی

  ).53.،ص.ت.،د 

بالرغم من أن هذه النظریة أكدت على الدور االیجابي الذي تقوم به المساندة االجتماعیة من  - 

تخفیف اآلثار السلبیة لألحداث ومساعدة الفرد على مواجهة الضغوط ، كما أنها أكدت على 

عرفة خصائص شبكة العالقات االجتماعیة في البیئة المحیطة للفرد ؛ إال أنها لم تصل إلى م
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نتائج صادقة في دراستها ألبعاد المساندة االجتماعیة ،كما أنها أهملت شبكات التفاعالت 

  . االجتماعیة الكبیرة 

  :النظریة الوظیفیة  - 2- 5

القات المتداخلة في شبكة العالقات إن علماء النظریة الوظیفیة  أكدوا على وظائف الع

االجتماعیة المحیطة بالفرد ، و التي تعمل على مساندته في الظروف الصعبة التي یواجهها في 

بیئته ، و تركز هذه النظریة على تعزیز أنماط السلوك المتداخل في شبكة هذه العالقات لزیادة 

  .مصادر المساندة االجتماعیة لدى الفرد 

المساندة االجتماعیة هي تلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاد الفرد  سیلفرو  دكویرى كل من 

بأنه محبوب من المحیطین به ، وانه یشعر بأنه محاط بالرعایة من اآلخرین ، و باالنتماء إلى 

شبكة العالقات االجتماعیة في البیئة المحیطة ، و یحس بالتقدیر و االحترام من مصادر 

یة القریبة منه ،و یحس أیضا بواجباته و التزاماته االجتماعیة مع المحیطین المساندة االجتماع

  ).54.،ص.ت.علي ،د .( به

على الرغم من مزایا هذه النظریة إال أن باحثیها لم یستطیعوا تحدید أي نوع من أنواع  -  

صلوا إلى المساندة االجتماعیة یكون مفید لألفراد الذین یمرون بأحداث  ضاغطة ، كما أنهم لم ی

تحدید األوقات المناسبة لتقدیم المساندة حتى ال تمثل عبء على المتلقي و تسبب له المشاكل 

  .بدل من مساعدته 

  : النظریة الكلیة - 3- 5

تؤكد هذه النظریة حاجة الفرد إلى المساندة االجتماعیة خاصة في المواقف الصعبة التي یمر 

لتي یمك أن تؤثر في شبكة العالقات و تركز أیضا على الخصائص الشخصیة ا  ،بها

االجتماعیة المحیطة بالفرد ،و الخاضعة للمواقف االجتماعیة التي یواجهها الفرد في حیاته 

  .الیومیة 

و النظریة الكلیة تهتم أیضا بقیاس اإلدراك الكلي لمصادر المساندة المتاحة للفرد ودرجة رضاه  

ندة االجتماعیة یشكل األساس النظري لعدد من عن هذه المصادر،وهذا اإلدراك الكلي  للمسا

مقیاس إدراك المساندة االجتماعیة من األسرة و األصدقاء لكل من :  مقاییس المساندة أهمها 

أن المیزة الهامة لهذه المقاییس المستخلصة من  آخرونو  ساراسونو یرى  هیلرو  بروسیدنیو
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كز على الشعور بالقبول ، و التقدیر من النظریة الكلیة ، و الخاصة بالمساندة المدركة تر 

  ) 55.علي ، د ت ،ص.( اآلخرین، و تقدم أیضا األفعال المتعددة للمساندة االجتماعیة

  :نظریة التبادل االجتماعي - 4- 5

هذه النظریة تتسم باتجاهها النظري الذي ینبىء بامتداد شبكة العالقات االجتماعیة  ایلینوریرى  

و عادة ما یكون تقدیم المساعدات المادیة ، و النفسیة، و األدائیة لضعف مستویات الصحة ، 

متداخل في العالقات التبادلیة بین األفراد، و لكن الوصول إلى إیجاد التوازن في تلك العالقات 

  .أمر یتسم بالصعوبة ، خاصة عندما تزداد حاجة المتلقي إلى المساعدة

  :نظریة المقارنة االجتماعیة   - 5 - 5

انه وفقا لوجهة نظر هذه النظریة أن األشخاص قد یفضلون أحیانا یونك و آخرون یرى ب

االندماج مع اآلخرین الذین یتساوون معهم ، أو یفضلونهم ، حیث إن هذا النمط من االندماج 

   .یقدم لهم تفاعالت سارة ، ومعلومات ضروریة تعمل على تحسین موقفهم في البیئة المحیطة بهم

من نظریات المساندة االجتماعیة یمكننا أن نقول ان كل نظریة ركزت على  بعد ما تم عرضه

جانب و أهملت جانب أخر ولكن من الجید لو جمع الباحثون كل الجوانب و األبعاد في نظریة 

  .تكاملیة حتى یصل الفرد إلى أعلى مستویات الصحة النفسیة و العقلیة 

  :المساندة االجتماعیة   أهمیة  واثر 6

  :أهمیة المساندة االجتماعیة  - 1- 6

  .تقوم بمهمة حمایة الشخص لذاته وزیادة اإلحساس بفاعلیته  -

  .تقلل من  إصابة الفرد باالضطرابات النفسیة و تجاوز األزمات التي تواجهه  - 

لها دور في الشفاء من االضطرابات النفسیة كما تساهم في التوافق االیجابي و النمو  - 

  ).217.، ص2007غانم،. (له اقل تأثرا بالضغوط و األزماتالشخصي للفرد ،وتجع

أن األفراد الذین ینشؤون  في ) 2006(في دراسة حول دور المساندة االجتماعیة أشار دیاب  

اسر وتربطهم عالقات طیبة ویساندون بعضهم البعض یكونون  قادرین على حل المشاكل 

  .  جهاد بطریقة فعالة كما أنهم أكثر مقاومة لإلحباط و اإل
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ویمكننا القول أن لها دور تأهیلي في المحافظة على وجود الفرد في حالة رضا عن عالقته 

  .باآلخرین واستمرار اعتقاده في كفایة و كفاءة وقوة المساندة

  :اثر المساندة االجتماعیة  - 2- 6

  :اثر المساندة االجتماعیة في تخفیف المعاناة النفسیة - 1- 2- 6

المساندة االجتماعیة تعمل بفاعلیة في تخفیف المعاناة النفسیة من كآبة و قلق تبین النتائج أن  - 

  .یمكن أن یشعر بهما الفرد عندما یتعرض للضغط 

وعلى النقیض من ذلك فان نقصان المساندة االجتماعیة في أوقات الحاجة یمكن أن یكون  - 

د حاجة عالیة للمساندة بذاته مصدر شدید و خصوصا بالنسیبة لألشخاص الذین یتمیزون بوجو 

االجتماعیة ولكن فرصهم في الحصول علیها قلیلة  ومن هؤالء الناس فئات المسنین ، األرامل و 

. حدیثات العهد بالترمل ، وضحایا األحداث الفجائیة الشدیدة التي ال تخضع لسیطرة

  ).446.،ص2008تایلور،(

  :الفسیولوجیة و العصبیة  اثر المساندة االجتماعیة في تخفیف ردود الفعل -  2- 2- 6

تبین  أن المساندة االجتماعیة تقلل في مختلف الظروف من ردود األفعال الفسیولوجیة و 

وعادة ما یستند علماء علم النفس لدى دراسة هذه . العصبیة التي تصدر استجابة للضغط 

مهمات الحاد أي عن طریق اخذ أفراد إلى المختبر و تعریضهم ل منحى الضغط إلىالظاهر 

في كل مرة أو عن طریق تكلیفهم  13العد العكسي السریع بإنقاص : تسبب لهم الضغط مثل 

بالحدیث أمام مجموعة غیر متجاوبة من المستمعین ثم قیاس استجاباتهم السیمبثاویة و 

وقد .االستجابات الصادرة عن األجهزة الهیبوتالموسیة والنخامیة المنشطة للقشرة األدرینالیة  

أن هذه االستجابات كانت أكثر انخفاضا عند وجود رفیق یقدم المساندة مما هو األمر في لوحظ 

  ) .446.،ص2008تایلور،. (حالة عدم توفر ذلك

  :اثر المساندة االجتماعیة على اإلصابة باألمراض وفي العادات الصحیة - 3 - 2- 6

تسرع في حدوث الشفاء یمكن للمساندة االجتماعیة أن تقلل من إمكانیة حدوث  المرض وان  - 

  .لدى التعرض للمرض ، وان تقلل من معدالت الوفیات الناجمة  عن األمراض الخطیرة 



إدراك المساندة االجتماعیة                                            الفصل الثاني           

 

 
44 

وقد تبین الدراسات التي اهتمت بضبط الحالة الصحیة األصلیة ، بان األفراد الذین لدیهم  

ن معدالت اجتماعیة أكثر من الناحیة الكمیة و أحیانا نوعیة متمیزة من العالقات ،تكو عالقات 

  ).446.،ص2008تایلور،.( الوفیات  بینهم متدنیة  

وباختصار یتمثل اثر المساندة االجتماعیة أن لها دور وقائي حیث أنها األفراد الذین یتلقون 

الدعم من طرف األحباب و األزواج والعائلة یمتثلون لشفاء بسرعة مقارنة مع األفراد الذین 

أن المساندة تمنحهم الراحة النفسیة  إلى قل عرضة للمرض إضافةیفتقدون الدعم والسند،كما أنهم ا

  .وتخفف من معاناتهم 

وللتوضیح أكثر قمنا بوضع نموذج یفسر تأثیر المساندة االجتماعیة على الصحة النفسیة حیث 

، حیث یوضح المخطط ا أدناه أن المساندة )1985(قام بعد هذا النموذج كل من كوهین وسایم 

التي یتلقاه الفرد من البیئة االجتماعیة وكل أشكال الدعم والتشجیع الذي یحظى به االجتماعیة 

الفرد لها تؤثر باإلیجاب على صحته كما أن لها دور فعال في وصول الفرد إلى درجة عالیة من 

  .السعادة والرضا
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  نموذج كوهین وسایم:  07شكل 

  )تأثیر المساندة االجتماعیة على الصحة النفسیة والبدنیة للفرد( 

  :العوامل المهددة للمساندة االجتماعیة - 7

عن معاناتهم أمام إن األفراد الذین یقعون تحت تأثیر الضغط الشدید قد یعبرون باستمرار  - 

  .اآلخرین فیدفعهم بذلك إلى االبتعاد عنهم مما یزید األمر سوءا

كما أن األفراد الذین یعانون مثال من الكآبة الشدیدة أو المرض یمكن أن ینفروا من أصدقائهم  - 

و أفراد أسرتهم بدال من االستفادة بشكل فعال من المساندة االجتماعیة التي یمكن أن یقدموها 

  ) .456.،ص2008تایلور،. (لهم

 االقتداء

تدعیم 
السلوكات 

الصحة و 
البیئة  السعادة

 االجتماعیة

 التشجیع

تأثیر 
 األقران
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وأحیانا یفشل الشخص المقدم للمساندة في تقدیم المساندة المطلوبة و بدال من ذلك یتصرف  - 

بطریقة ابعد ما تكون للمساندة ، مما یؤدي إلى تفاقم األحداث السلبیة وهذه التفاعالت السلبیة قد 

  .بالصحةتسبب أثار ضارة 

النتهاك الخصوصیة أكثر من ارتباطها بالنتائج االیجابیة ، المالبسات الناتجة عن التعرض  - 

فالمالبسات الناتجة عن التعرض النتهاك الخصوصیة من األصدقاء و األقرباء و التعرض 

لالستغالل و تلقي الوعود الكاذبة ، بالمساندة و التورط مع األشخاص تسببوا في الصراعات ، أو 

  .ت من صعوبة تحقیق التكیف السیكولوجي الغضب كانت من بین  األحداث التي زاد
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  : الخالصة 

في األزمات وخالل الوقوع في المشاكل والصعاب قد یتلقى الكثیر منا المساعدة وقد 

نسمع الكثیر من عبارات الدعم لكن إدراكنا لهذه المساندة االجتماعیة یكمن في إحساسنا النفسي  

الصادق من الداخل أن اآلخرین یقدمون لنا المساندة وانه یمكن االعتماد علیهم وقت الحاجة  

إلحساس هو الذي یؤدي بنا إلى التعبیر عن الحب و التقدیر و االنتماء إلى شبكة وهذا ا

 . العالقات االجتماعیة المحیطة بنا

 

 



  .اإلعاقة البصریة :الثالث الفصل

  تمهید -

  .البصریةاإلعاقة  تعریف:أوال

  .أسباب اإلعاقة البصریة:ثانیا

  تصنیفات اإلعاقة البصریة: ثالثا 

  .االعتبارات التي یجب ان تراعى عند تحدید خصائص اإلعاقة البصریة :رابعا

  .خصائص المعوقین بصریا: خامسا

  .الحركي عند المكفوفین اإلدراك الحسي والتوجیه:سادسا 

  .الیومیة الحیاة أهمیة مهارات::سابعا

  .كیفیة التعامل مع المكفوفین:ثامنا

  :خالصة
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  :تمهید

ال شك أن نعمة الحواس من أعظم نعم اهللا تعالى على اإلنسان ، والتي یعتمد علیها في 

ممارسته الیومیة ، ونستطیع القول أن الشخص المعاق حسیا هو الشخص الذي لدیه عجز في 

  .قدرته فیها اقل من الشخص العادي احد هذه الحواس وتكون 

و لقد حظیت فئات المعاقین باهتمام الكثیر من العلماء ، ومن بین هذه الفئات فئة 

المكفوفین حیث ینشا فقدان البصر وقصوره نتیجة خلل أو تشوه في تركیب العین أو الجهاز 

سباب مجهولة البصري ، وغالبا ما ترجع أسباب الكف إلى عوامل وراثیة أو بیئیة  أو أ

  .أما من حیث حدوثها فقد تكون أثناء الحمل أو الوالدة أو بعدها ،المصدر

وفي هذا الفصل سنحاول إعطاء لمحة عن المكفوفین و تصنیفاتهم و أهم خصائصهم 

  .،وكذا التطرق إلى كیفیة التعامل معهم 
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  .اإلعاقة البصریة تعریف:أوال

وضعت لإلعاقة البصریة وهذه الكثرة في التعریفات ترجع أساسا إلى هناك مفاهیم وتعریفات كثیرة 

أن كل من حاول وضع تعریف لعملیة اإلعاقة البصریة كان ینظر للمشكلة من منظور خاص به 

وذلك ألن هذه المشاكل التي قد .ال یتفق مع المنظور الذي یرى به شخص آخر المشكلة وحلها

  .ر حسب األسباب التي تكمن ورائهاتكون بالغة الشدة تختلف من شخص ألخ

من هم مصابون بإعاقة كاملة ومن هم مصابون بصریا  و نحن قد نصادف من بین المعوقین 

  .بإعاقة جزئیة 

  :و هناك عدة نقاط یجب االلتفات ألیها في هذا الموضوع ،ومن هذه النقاط

  :اإلعاقة البصریة من الناحیة االجتماعیة- 1

  :الببالويیقول 

الذي ال یستطیع أن یجد طریقة دون  فیف وفقا للمنظور االجتماعي هو ذلك الشخصإن الك" 

  .القیادة أو المساعدة من الغیر في البیئة الغیر معروفة له

كما أنه من ناحیة أخرى هو ذلك الفرد الذي تمنعه إعاقته البصریة من أن یتفاعل مع العالم 

  .المحیط به

الجزئیة على الحد من قیامه بالوظائف السلوكیة  یة أوحیث تعمل إعاقته البصریة سواء الكل

هذا المجتمع أن یقوم بهذا الشكل  المختلفة التي یجب على كل عضو في تلك الجماعة أو

  "الفاعل

الكفیف یعجز عن استخدام التواصل الذي یحتاج إلى  ویمكن لنا أن نضیف أیضا أن الشخص

  .و اإلشارات التي تؤدي إلى التواصل الغیر لفظيإدراك بعض اإلشارات االجتماعیة كاإلیماءات أ

  .یمكن استخدامه مع شخص ضریر أي أن هذا النوع من أنواع التواصل ال

  : ویمكننا أن نحدد مفهوم عمى البصیر من الناحیة االجتماعیة في ضوء بعض االعتبارات مثل

  كبیر من المساعدة؟ هل هذا الشخص الكفیف یحتاج إلى قدر-1

  التفاعل مع الغیر یتم بصورة سلیمة وناجحة؟هل -2
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  هل هناك قدرة على التواصل مع اآلخرین بصورة جیدة؟-3

  هل هناك أي إدراك لإلشارات االجتماعیة؟-4

القمش، ( ؟هل هناك قدرة على القیام بالدور االجتماعي الذي یفرضه المجتمع على أفراده-5

  ).136 -.137ص. ،ص2010

  :لناحیة التربویةاإلعاقة البصریة من ا- 2

یمكن القول بان المعوق الكفیف البصر هو من وجهة النظر التربویة الشخص الذي ال یستطیع 

  .التعلم بشكل جید وذلك بسبب إعاقته البصریة

أن یقرأ  إن هذا الشخص سواء كان قد فقد بصره كلیا أو لم تتح له البقایا البصریة:"ویقول سلیمان

أن یقوم باستخدام المصححات البصریة، یجب أن یتعلم استخدام  أو یكتب بشكل عادي حتى بعد

  "حاسة اللمس لیتعلم القراءة والكتابة بطریقة البرایل

من المنظور التربوي ، فعلینا عدم  –جزئیا كلیا كان أو –ونحن عندما نحاول تعریف فقد اإلبصار

ٕانما علینا أن نتجاوز التوقف عند فحص مجال الرؤیة وفحص قاع العین وقیاس حدة اإلبصار و 

  .ذلك إلى النواحي الوظیفیة األخرى، وٕالى كفاءة مراكز الرؤیة في المخ

إن التربویین عادة ما یمیزون بین فئات مختلفة من المعوقین بصریا تبعا لدرجة : "الموسىویقول 

  :التالياإلعاقة ، وما یتطلبه ذلك من إتباع طرق وأسالیب ومواد تعلیمیة معینة وذلك على النحو 

  :المكفوفین

  .هؤالء األشخاص هم الذین یعانون من فقد كامل لإلبصار ، بحیث یعیشون في ظالم دامس

  .أیضا فإن هذه الفئة تشتمل على األشخاص الذین یمكنهم رؤیة الضوء فقط

  .أو الذین یرون الضوء ولكنهم ال یعرفون كیف یحددون مصدره 

 .یمكنهم التعلم بواسطة طریقة برایل  - فئة العمیان –وأعضاء هذه الفئة 
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  :المكفوفین من الناحیة الوظیفیة

هؤالء األفراد هم الذین توجد لدیهم بقایا إبصار ،هذه البقایا البصریة تساعد الشخص المعوق 

على التوجه والحركة ،ولكنها ال تساعد كثیرا في القراءة والكتابة بالخط العادي ، لذلك یجب أن 

  ).127.،ص2008عبید ،.( هؤالء األفراد عن طریق استخدام طریقة البرایلیتم تعلم 

  :اإلعاقة البصریة من الناحیة القانونیة- 3

حد كبیر على  إلىإن التعریف القانوني لإلعاقة البصریة یعتمد :"أورنالسكيو  هیواردیقول 

قیاسات حدة اإلبصار، والتي یقصد منها قدرة الفرد على تمییز تلك التفاصیل التي تتضمنها مثل 

 . هذه األشكال بوضوح،وذلك على مسافة محددة

وغالبا ما یتم قیاس حدة اإلبصار بقراءة حروف أو أعداد أو أشكال رمزیة تتضمنها اللوحة ،ثم 

  ".وضعها على بعد ستة أمتار 

لمفهوم القانوني لإلعاقة البصریة یفرق بین فئتین من المعوقین بصریا، وهاتان الفئتان تستندان وا

  :إلى محكین أساسیان هما

  .وهي قدرة الفرد على اإلبصار ، ورؤیة األشیاء بتفاصیلها: حدة اإلبصار)أ(

ي اتجاه وهو المجال الذي یمكن لإلنسان الرؤیة في حدوده ، دون تغییر ف: مجال الرؤیة)ب(

  ).209.،ص2006عبد اهللا ،.( الرؤیة

  :وهكذا یمكن لنا أن نمیز بین الفئتین السابق ذكرهما 

  :العمیان- 1

یمكن القول بأن األعمى هو الشخص الذي یمكنه رؤیة شيء ما على بعد ستة أمتار برغم أن 

دة اإلبصار مترا ، وذلك بأقوى العینین في ح60الشخص السلیم یمكنه رؤیة هذا الشيء على بعد 

  .وباستخدام الوسائل الطبیة المساعدة مثل النظارات الطبیة أو العدسات الالصقة
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  :ضعاف البصر- 2

وهم األفراد ذو وحدة البصر الضعیفة بشكل كبیر ، وقوة إبصار العین األقوى عند هؤالء األفراد 

طبیة أو العدسات بعد استخدام الوسائل الطبیة المساعدة مثل النظارات ال 2/20ال یتجاوز 

  ).83.،ص2003كوافحة،.( الالصقة

  :اإلعاقة البصریة من الناحیة الطبیة- 4

إن اإلعاقة البصریة من هذا المنظور تعد بمثابة ضعف في أي من الوظائف :"لحدیديا تقول

  :الخمسة التالیة

  .البصر المركزي.1

  .البصر المحیطي.2

  .الثنائي البصر.3

  .التكیف البصري.4

  .األلوان  رؤیة.5

  ".وذلك نتیجة تشوه تشریحي ،أو اإلصابة بمرض أو جروح في العین

ویترتب على ذلك ضعف كبیر في الرؤیة وضعف في حدة البصر، مما یجعل الشخص المصاب 

ویمكن تقسیم فقدان البصر من الناحیة الطبیة . عاجزا عن أداء أي عمل یستدعي الرؤیة السلیمة

  :األتي إلى

  .حیث ال یرى الكفیف أي شيء:الكليفقد البصر  -أ

لذلك فإنه یعتبر أعمى من الناحیة  2/20وفیه تقل حدة اإلبصار من :فقد البصر الجزئي -ب

  .)114.،ص1998الحدیدي ،.( العلمیة

اختلفت التعاریف  التي تناولت اإلعاقة البصریة ،وهذا االختالف راجع إلى أن كل عرفها حسب 

  ).لتربوي ،الطبي ،الوظیفي، القانونياالجتماعي ،ا(منظوره الخاص 
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  :إال أن هذه التعریفات اتفقت حول نقاط أساسیة یمكن تلخیصها كما یلي 

المكفوف هو ذلك الفرد الذي یعاني من فقدان بصر، بحیث ال یستطیع ممارسة حیاته الیومیة 

ى أداء وظیفة ویكون هذا الفقد إما  بصورة كلیة بحیث  تفقد العین القدرة عل. بصورة طبیعیة

الرؤیة تماما مما یجعله یعتمد على حواسه األخرى بشكل أساسي أو تكون إعاقة جزئیة بحسب 

  .بقایا البصر المتبقیة

  :أسباب اإلعاقة البصریة:ثانیا

وهي ترتبط بكل من العوامل الوراثیة و البیئیة ، والتي :  أسباب تعود إلى ما قبل الوالدة – 1

تؤثر بدرجات متفاوتة على مدى نمو الجهاز العصبي المركزي للحواس ، ومنها ما یرتبط بما 

تتعرض له األم الحامل أثناء فترة الحمل من األشعة السینیة ، أو تناول األم لبعض األدویة دون 

األمراض المعدیة و التي تؤثر على المراكز المخیة الخاصة  استشارة الطبیب،أو اإلصابة ببعض

وهي أسباب في مجملها تتسبب في كثیر من أنواع . بحاسة اإلبصار ،كالحصبة األلمانیة 

 ).46.،ص 2006إسماعیل ، .( اإلعاقة المحتملة و المتعددة ، والتي منها اإلعاقة البصریة 

لمصابة بمرض السیالن یخرج من قناة مجرى البول إن األم ا: أسباب أثناء عملیة الوالدة -  2

إفرازا صدیدیة كثیرة ، هذه اإلفرازات تعرض عیون األطفال للعدوى أثناء عملیة الوالدة وتكون 

سببا في اإلصابة بفقد البصر في كثیر من األحیان كما أن األطفال الذین یولدون قبل تسعة 

. ن أن یكون سببا في اإلصابة بكف البصر أشهر من الحمل و عدم اكتمال نمو العینین یمك

  ) .112- 111.ص .،ص 2008فهمي ،(

وهي ترتبط ارتباطا وثیقا بكثیر من العوامل البیئیة ، :  أسباب ترجع إلى ما بعد الوالدة – 3

أو إصابته " العین"كتعرض الفرد لبعض الحوادث التي تصیب اإلنسان في الجهاز اإلبصار لدیه 

قد تؤدي إذا أهمل عالجها إلى العمى أو ضعف حدة اإلبصار لدى ببعض األمراض التي 

كإصابة العین بالمیاه البیضاء أو المیاه الزرقاء ، أو التهاب التراكوما ، أو التهاب .اإلنسان 

وغیرها من األمراض التي تصیب جهاز العین بسبب العوامل البیئیة . القزحیة أو التهاب القرنیة 

ن ، أو التي تكون كامنة قبل الوالدة ،وتسهم العوامل البیئیة في ظهورها التي یعیش فیها اإلنسا

البیئیة التي تؤدي إلى إصابة  أوولكل من األمراض السابقة الذكر أسبابها الوراثیة . فیما بعد 

 ).47- 46ص. ،ص2006إسماعیل ،.( اإلنسان بمثل هذه األمراض 
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  :تصنیف كف البصر : ثالثا  

اإلعاقة البصریة تبعها لتعدد التعریفات ، فقد أورد العدید من الباحثین تصنیفات تعددت تصنیفات 

اإلعاقة البصریة من خالل وجهات نظر مختلفة ؛ فمنهم من صنف المعاقین بصریا من حیث 

درجة اإلعاقة البصریة ، ومنهم من صنفهم من حیث سن اإلصابة باإلعاقة ،ومنهم من صنفهم 

  :من ابرز هذه التصنیفات على حسب درجة الرؤیة و 

  .وراثیة ،نفسیة ، غیر محدودة ، تشریحیة :  اإلصابة سبب حسب على تصنیف- 1

  .كف كلي ،إبصار جزئي ، كف جزئي : تصنیف على حسب درجة اإلصابة - 2

  ).مبكرة ،متأخرة( والدیة ،إصابة :  تصنیف على حسب زمن اإلصابة- 3

  .، مهني ، اجتماعي ، تربوي  اقتصادي:تصنیف على حسب تأثیر اإلصابة  - 4

  ).917.،ص2014شنیكات ،.( دائمة ، مؤقتة :تصنیف على حسب مستقبل اإلصابة  - 5

  :اإلعاقة البصریة على أساس شدة اإلعاقة إلى  منظمة الصحة العالمیةوتصنف 

 حالة یؤدي فیها الشخص الوظائف البصریة على مستوى  :الشدیدة  البصریة اإلعاقة

  .محدود 

 حالة یجد فیها اإلنسان صعوبة بالغة في تأدیة الوظائف :ة البصریة الشدیدة جدا اإلعاق

  .البصریة 

  حالة اضطراب بصري ال یعتمد فیها على البصر  :شبه العمى.  

 114.،ص2013أبو زید،.( فقدان القذرات البصریة:العمى.(  

  :االعتبارات التي یجب ان تراعى عند تحدید خصائص اإلعاقة البصریة:رابعا

أربعة من االعتبارات التي یجب أن تراعى عند تحدید خصائص ) 1955(لوفینلدلقد حدد 

  :اإلعاقة البصریة وهذه االعتبارات هي

یجب نربط بین الخصائص الممیزة للمعاق بصریا وبین : الربط بین الخصائص و المسببات  -1

فعلى سبیل المثال فإن اإلعاقة البصریة الناتجة عن الحوادث ال یصحبها تخلف ،مسببات اإلعاقة
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بینما اإلعاقة البصریة الناتجة عن الحصبة األلمانیة قد یصاحبها في معظم األحیان تخلف ،عقلي

  .أو إعاقة سمعیة عقلي

تستخدم معظم االختبارات التي  إن،تكییف وتقنین االختبار على عینات من المعاقین بصریا -2

السلوك التكیفي أو التحصیل الدراسي ، الذكاء للمعاقین بصریا إنما هي  لقیاس الشخصیة ،أو

لهذا فعند استخدام االختبارات لتحدید ،اختبارات صممت أساسا وقننت على عینات مبصرة 

كیفت  أوخصائص المعاقین بصریا فإنه یجب مراعاة أن تكون هذه االختبارات قد صممت 

  .عینات من المعاقین بصریاوقننت على 

الربط بین الخصائص وأسالیب التعامل مع المعاقین بصریا،من الخصائص الممیزة للمعاقین -3

بصریا ما و ناتج آو مرتبط باإلعاقة نفسها كالقصور في الحركة أو القصور في التعامل مع 

ین بصریا سواء في هو ناتج عن أسالیب تعامل المبصرین مع المعاق ما األعمال البصریة،ومنها

النطاق األسري أو على المستوى االجتماعي فیما یعرف باتجاهات المبصرین نحو المعاقین 

بصریا حیث تؤدي االتجاهات السلبیة أو القصور في أسالیب التعامل سواء على المستوى 

عاقین أو العالجي إلى ظهور العدید من الخصائص النفسیة السلبیة لدى الم التربوي أو التأهیلي

بصریا مثل العصاب، القلق ،عدم الثقة بالنفس وغیرها من الخصائص والتي یمكن أن تؤثر سلبیا 

  .على تكییف المعاق بصریا وتقبله لإلعاقة 

شمولیة البحوث و الدراسات في مجال اإلعاقة البصریة إن معظم البحوث والدراسات التي -4

مون منهم في المؤسسات أو المدارس تجرى على المعاقین بصریا إنما تشمل على من یقی

لهذا ، تمثل جمیع المعاقین بصریا هؤالء یعتبرون مجموعة مختارة ال,الخاصة بالمعاقین بصریا 

وفي مراكز التدریب ،یجب ان تشتمل هذه البحوث على المعاقین بصریا في المدارس العادیة 

والمقیمین في مستشفیات أو ،ا كذلك على المعاقین بصری ،وفي مواقع العمل ،والتأهیل المهني 

  ).230- 231.ص.،ص  2008كرم الدین، .(مراكز عالجیة الخاصة

  :المعاقین بصریا خصائص:خامسا

نظرا الختالفات في درجة اإلعاقة البصریة وفي أنواعها ومسبباتها وفي الظروف البیئیة المحیطة 

وطبیعة الخدمات التربویة والتأهیلیة ,بالمعاق بصریا مثل االتجاهات األسریة واالجتماعیة 

واالجتماعیة والنفسیة التي تقدم للمعاق بصریا ،فإن من الصعب أن نحدد خصائص معینة یمكن 
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لیسو مجموعة  وذلك ألنهم، بصریا بفئاتهم ودرجتهم المختلفة ن یندرج تحتها جمیع المعاقینإ

 .متجانسة 

 بصریا، خصائص المعاقینالضوء على بعض  وهناك العدید من الدراسات التي ألقت

  :هذه الخصائص هي

  :أكادیمیة خصائص - 1

المعاق بصریا للنجاح في ال تقتصر الخصائص األكادیمیة على درجة وطبیعة استعداد 

هو مرتبط بالعمل المدرسي مثل درجة  الموضوعات الدراسیة فقط ،بل تتعداها إلى كل ما

  .المشاركة في األنشطة الصفیة والالصفیة وطبیعة التفاعل مع المدرسین والزمالء

مثل هناك عوامل كثیرة تؤثر مجتمعة أو منفردة على طبیعة الخصائص األكادیمیة للمعاق بصریا 

وطبیعة االتجاهات االجتماعیة والتعلیمیة ,درجة الذكاء، وزمن اإلصابة باإلعاقة،ودرجة اإلعاقة 

إن هذه العوامل بدورها ,والتأهلیة و النفسیة والصحیة التي تقدم للمعاقین بصریا في المجتمع

رجة وكذلك على د,على كل من طبیعة مفهوم المعاق بصریا عن ذاته  مجتمعة أو منفردة تؤثر

وعلى درجة  األكادیمیةتقبله إلعاقته وهما یؤثران بدورهما على طبیعة خصائص المعاق بصریا 

  )19.،ص2001الببالوي،.(نجاحه األكادیمي 

  :الخصائص العقلیة- 2

عكس ذلك تماما حیث أكدت  إلىكما أشار البعض األخر ،أدائهم  اختبارات الذكاء حسنا نسبیا 

قد یكون  ،اقین بصریا یعتبر أقل من الذكاء أقرانهم المبصرینأن الذكاء المع بعض الدراسات

السبب في تناقض في هذه الدراسات راجعا إلى صعوبة قیاس ذكاء المعاقین بصریا حیث  معظم 

بصر ، ولهذا   إلىاالختبارات و المقاییس التي تستخدم لقیاس الذكاء تشتمل على فقرات تحتاج 

فإنه من الضروري االعتماد على مقاییس مصممة و مقننة   فإنه لقیاس ذكاء المعاقیین بصریا

على هذه الفئة بحیث یرعى فیها االعتماد على األداء الحسي المتمثل في اللمس و الحركة و 

  .السمع

على أن اإلعاقة البصریة یمكن أن تؤثر على نمو الذكاء وذلك  1955 لونفیلد ورغم ذلك فقد أكد

  :القصور  اآلتیة جوانباالرتباط  اإلعاقة  البصریة ب
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  نمو الخبرات و تنوعها -1

  .القرة على الحركة والتنقل بحریة وفاعلیة -2

 2001، الببالوي( . فیها قدرته على السیطرة علیها والتحكمعالقة المعاق بصریا ببیئته و -3

  ).20.،ص

  :خصائص مرتبطة باللغة والكالم - 3

بحاسة سمع جیدة ولم ینمو لدیه التواصل من النادران نجد طفال معاقا بصریا متمتع 

اللفظي بشكل فعال ، فغیاب البصر ال یعتبر حاجزا كبیرا أمام نمو اللغة والكالم ، ولكن رغم ذلك 

فإن البحوث والدراسات في هذا المجال قد أوردت بعض الفروق راجعة إلى أن المعاقین بصریا 

قد  سیة في استقبال وتعلم اللغة وكالم، وهذایعتمدون بشكل كبیر على حاسة السمع والقنوات اللم

االضطرابات في اللغة أو الكالم لدیهم الن تعلیم اللغة والكالم  أویؤدي إلى بعض القصور 

كذلك حركة الشفاه ،مرتبط أیضا إلى السمع بتتبع المالحظة والتلمیحات الصادرة عن المتحدث 

لمعاق بصریا ذلك مما یؤدي إلى بطء وتعبیرات الوجه المصاحبة للكالم في حین یصعب عن ا

  .في اللغة والكالم لدیه أو قصور واضطراب فیهما 

 توجد فروق بین طریقة اكتساب الكفیف والفرد العادي للغة إذن تشیر الدراسات إلى انه ال

المنطوقة إذ یسمع كال منهما اللغة المنطوقة فحین توجد فروق ذات داللة بین كال منهما في 

اللغة ،إذ یكتب الفرد العادي اللغة بالرموز الهجائیة المعروفة ،في حین یكتبها  طریقة كتابة

ومن الظواهر الواضحة لدى المكفوفین ،ظاهرة اللفظة والتي تعني المبالغة  الكفیف بطریقة برایل،

في وصف خبرة ما ،وقد تعبر مثل هذه الظاهرة عن رغبة الكفیف في إشعار اآلخرین بمعرفته في 

برة ، مما یتصل بالخصائص اللغویة تكوین المفاهیم ذات األساس الحسي البصري مثل تلك الخ

 ).22-21.ص.،ص2001الببالوي،.(مفهوم المساحة أو المسافة أو األلوان

  :الخصائص الحركیة - 4

یوجد اختالف في النمو الحركي للطفل المعاق بصریا  إلى انه ال)1981( ریانقد أشار  

والسیما في األشهر األولى من حیاته بشكل واضح عن النمو الحركي لطفل المبصر، حیث أن 

معدل نمو القدرة على الجلوس والتدحرج من وضع االنبطاح إلى وضع االستلقاء ال یختلف بین 

ان بعض المهارات الحركیة التي تتعلق ومع ذلك ف،الطفل المعاق بصریا وبین الطفل البصر 
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بالحركة الذاتیة للطفل مثل رفع الجسم ،الجلوس في وضع معین والمشي باستقاللیة تكون متأخرة 

لدى الطفل المعاق بصریا وذلك الرتباطها بقدرته على الثبات ودقة الحركة،وعندما یتمكن المعاق 

 في السرعة من الطفل المبصر، فهو ال بصریا من الثبات والدقة في الحركة فإنه یكون أبطء

یتمكن من المشي باستقاللیة إال في حوالي الشهر التاسع عشر من عمره ؛في حین أن الطفل 

المبصر یتمكن من المشي باستقاللیة في حوالي الشهر الثاني عشر من عمره إضافة إلى ذلك 

ت الحركیة وتمثل هذه هناك مشكالت أخرى یواجهها المعاق بصریا متعلقة بإتقان المهارا

المشكالت في ،التوازن ،الوقوف والجلوس،االحتكاك،االستقبال أو التناول 

  ).23.،ص2001الببالوي،.(الجري

  :الخصائص االجتماعیة واالنفعالیة- 5

تتصور العالقات بین األفراد بعضهم البعض داخل المجتمع الواحد وتنمو نتیجة للتفاعل 

وبقدر درجة ،على التبادل المنافع والخدمات المادیة منها والمعنویة  ،هذا التفاعل الذي یقوم أساسا

وسلبیاته تتحدد نوع وطبیعة العالقة بین األفراد بعضهم ببعض ،أو بین  هذا التفاعل بإیجابیاته

ومن هذا التفاعل یخرج الفرد بخبرات سارة وخبرات غیر سارة وقد تغلب الخبرات ,الفرد والجماعة 

ونتیجة لذلك تتكون ,ألحیان على الخبرات غیر السارة و أحیانا یحدث العكس السارة في بعض ا

لدى الفرد فكرته عن ذاته ومن اآلخرین،كما تتشكل سماته االجتماعیة واالنفعالیة ،إذن فالذي 

یحدد خصائص الفرد االجتماعیة واالنفعالیة هي طبیعة عالقاته مع اآلخرین والتي تتحدد بدورها 

  .فاعل مع هؤالء اآلخرین بدرجة وطبیعة ت

واهم الخصائص االجتماعیة واالنفعالیة للمعاقین بصریا والتي أجمعت علیها بعض 

البحوث والدراسات في هذا المجال هي مفهوم الذات ،السلوك العصبي ،الخضوع ،االنطواء 

  ،2001الببالوي،.(،االنبساط، التوافق االجتماعي ،العدوانیة ،التعصب ،التوافق االنفعالي

  ).25.ص

  :النفسیة الخصائص- 6

إن نظرة الشخص الكفیف لذاته والمشاعر التي یشعر بها تعتمد إلى حد كبیر على   

المشاعر واالتجاهات التي یعتنقها اآلخرون نحوه وخاصة األشخاص الذین یمثلون أهمیة في 

حیاة الفرد ومن ثم یسهم األقارب والمعلمون والوالدان والجیران في تشكیل صورة الكفیف عن 
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 .ذاته

ر بأن إعاقته تحجب عن اآلخرین تمییز ما یتمتع به الكفیف من قدرات إیجابیة إن الكفیف یشع

 كما أن اإلعاقة تنعكس على جمیع العالقات التي یرغب الكفیف في المشاركة فیها

خوف الطفل الكفیف من المراقبة المستمرة من اآلخرین وأنهم متیقظون ألخطائه مما یجعله أكثر 

ر بالتوتر وعدم األمن ، الشعور بالنقص الناتج عن عدم قدرة تعرض لإلجهاد النفسي والشعو 

اإلنسحابیة وعدم القدرة على  الكفیف على منافسة أقرانه المبصرین ، االنطواء والعزلة والمیوالت

 .والخوف من المجهولاني  والسلوك العدواني والقلق ، التفاعل الوجد

 ).29- 28.ص_،ص2001الببالوي،(

سي والعقلي والحركي  للمعاق بصریا عن غیره من المبصرین ،كما أن ال یختلف النمو النف- 

االضطرابات االنفعالیة التي یتعرض لها الكفیف هي ذاتها التي یتعرض لها المبصر مع الفرق 

االجتماعیة للكفیف   في الدرجة وذلك بحكم الضغوط التي یتعرض لها الكفیف ،وتلعب التنشئة

لذاته ودرجة توافقه النفسي كما أنه أكثر عرضة للقلق خاصة في  دورًا كبیرًا في تحدید مفهومه

مرحلة المراهقة نتیجة لعدم وضوح مستقبله المهني واالجتماعي ونتیجة للصعوبات التي تواجهه 

  .في تحقیق االستقاللیة

 :الحسي والتوجیه الحركي عند المكفوفین اإلدراك:سادسا

تنشیطهم لحواسهم األخرى المتبقیة واستخدامها بفعالیة اعتماد كفاءة المعاقین بصریًا علي مدي 

 كتعویض القصور الناجم عن فقدان اإلبصار أو ضعفه، ویتطلب ذلك أن تتضمن

برامج تعلیمهم وتأهیلهم التدریب لحواس السمع واللمس والشم حتى تعمل بكامل طاقتها لمساعده 

  .الخارجي ه ومثیرات العالمالمعاق بصریًا على التعامل بكفاءة أكثر مع مكونات بیئت

  :اإلدراك الحسي- 1

. حواسنا هو العملیة التي بواسطتها نتفطن لمثیرات العالم الخارجي التي تجذب انتباهنا أو تثیرو 

  ) .189.،ص2004الملیجي،(
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 :إلى الحسي وینقسم اإلدراك

 :اإلدراك اللمسي - 1- 1

وتركیباتها البنائیة وحجومها وقیم  لحاسة اللمس أهمیتها البالغة في إدراك أشكال األشیاء

  عاللوة على اإلحساسوفي التمییز بین أوجه التشابه واالختالف فیما بینها،) مالمسها( سطوحها

  :یلي بالضغط واأللم والحرارة وتشمل التدریبات الخاصة بحاسة اللمس ما

 .تنمیة المهارات الحركیة الخاصة بالعضالت الدقیقة لألصابع -  

مهارات االنتباه والتذكر والتمییز اللمسي، والمقارنة بین قیم سطوح األشیاء ومالمسها تنمیة   - 

واألشكال المختلفة  ،)ودرجات الحرارة  البرودة والسخونة،) اللین والجامد  ،الخشن والناعم 

. واألطوال واألحجام واألوزان) ……االسطوانة،المكعب ،المثلث ،الدائرة  ،المربع والمستطیل (

  ).67.، ص  2001عبید ،(

 :السمعي اإلدراك - 2- 1

یتزود المعاقون بكثیر من المعلومات عن العالم الخارجي عن طریق المثیرات السمعیة 

المختلفة، كاألصوات البشریة والحیوانیة، وحفیف األشجار وخریر المیاه، وتالطم 

 .األمواج،وأصوات الریاح واألمطار، ووسائل النقل و المواصالت

 :ل تدریبات حاسة السمع للمعاقین بصریا ما یليوتشم

تنمیة مقدرة الطفل على التعرف على حسن اإلصغاء واالنتباه لألصوات المحیطة به والوعي  - 

 .بها وٕادراكها

 تنمیة مقدرة الطفل على التعرف على األصوات، والتمییز بینها وتعیین هویتها وداللتها - 

الذي یصدر منه الصوت أو تحدید موقعه وما یتطلبه ذلك مساعدة الطفل على تحدید االتجاه  - 

 فوق وتحت، أعلى وأسفل ،یمین یسار،شرق( من تعلم بعض المفاهیم المكانیة الالزمة لذلك 

 ).غرب، شمال و جنوب 

 )قریب وبعید(تنمیة مهارة الطفل على تحدید المسافة التي یصدر من عندها الصوت  - 
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صوت كإشارات سمعیة هادیة له في التحرك داخل بیئته بأمان مساعدة الطفل على استخدام ال - 

 ).68.، ص  2001عبید ،.( وكفاءة

 :الشمي اإلدراك- 3- 1 

لحاسة الشم أهمیتها الفائقة في إدراك الروائح التي تنبعث من مختلف األشیاء بالبیئة 

الفواكه والخضروات المحیطة، كاألشجار والنباتات، والحدائق، والمطاعم والحوانیت والمستشفیات 

 ...و األطعمة و الجدران و الشواطئ و البحار 

 ،ومن ثم فهي تزود المعاقین بصریا بمؤشرات تعینهم في التعرف على مكونات البیئة المحیطة

 .وفى تعیین مواقع األشیاء المختلفة بها،ومن بین التدریبات الالزمة لتنمیة هذه الحاسة 

 .ووعیه بها وٕادراكهاتنمیة إحساس الطفل بالروائح  - 

 ،والصابون ،ألنوع العطور والزهور (تنمیة مقدرة الطفل على التمییز بین الروائح المختلفة  - 

 .واألدویة  ،والمطهرات ،والدخان 

ولكي نتفهم أكثر البدائل التعویضیة التي یمكن  تدریب الطفل على تحدید موقع مصدر الروائح - 

تثارة قواهم الكامنة ، وتدریب حواسهم المتبقیة واستغاللها تنشیطها لدى المعاقین من خالل اس

عبید (  .وتفهمها والتعامل معها،المعلومات من البیئة المحیطة بهم  بطریقة أفضل في استقبال

  ).70-69.ص.، ص  2001،

:التوجیه الحركي  6 -2 -  

هاد إن التوجیه الحركي یدفع الشخص الكفیف إلى بذل المزید من الجهد ویعرضه لالجت

الجدیدة  العصبي والتوتر النفسي وذلك ناتج عن إعدام األمن عموما واالرتباك تجاه المواقف

خصوصا ،السیما مع تزاید ما تفرضه التغیرات العلمیة والتكنولوجیة السریعة والمتالحقة من 

رشاد أهمیة التوجیه و اإل تعقیدات في الوسط البیئي خارج المنزل وداخله،ومن هنا البد من إدراك

للشخص الكفیف لما له من أهمیة في تأدیة كثیر من األعمال فكل فرد یحتاج إلى  الحركي 

الذهاب واإلیاب ، ودون توفر هذه الكفایة فان الفرص االجتماعیة والترفیهیة الممكنة تكون 

محدودة حیث أن عدم القدرة على التنقل في المجتمع تحد من الحصول على الخدمات المجتمعیة  

ذلك فقد یقود عدم الحركة إلى مشكالت صحیة وتدهور في الجسم و خاصة فیما  فة إلىإضا

  .التنفسي یتعلق بالدورة الدمویة والجهاز
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إن الدور الرئیسي لبرنامج اإلرشاد الحركي هو إثارة ودعم الجهود لتوضیح السیاسات 

التشریع  كما یأتي دوراالجتماعیة بخصوص الحق في التنقل والتحرك باستقاللیة في المجتمع ، 

الذي یضمن تسهیالت فیزیقیة في الحیاة العامة ، فإن دمج الشخص الكفیف في البرامج التربویة 

العادیة یكون أمرا میسورا عندما تتوفر البرامج التدریبیة التي تهتم بتطویر مهارات التنقل ، فالطفل 

 .إلى آخر والى األماكن األخرىأن یصل إلى المدرسة كل یوم والى التنقل من صف  إلىبحاجة 

وكلما أتیحت فرص الممارسة والتدریب المناسب ازداد مفهوم الذات ایجابیة ، وهناك من 

األساسیة  یعتقد أن التدریب البصري یمكن أن یتحسن بفعل التدریب الحركي، ومن المكونات

والوعي الجسمي ) به التي تسمح للجسم بالمحافظة علي انتصا( للفاعلیة الحركیة القوة العضلیة

  ).الذي یوظف الحركة من اجل البقاء(والوعي الفراغي ) الذي یسمح بتوازن األنماط الحركیة (

 :ویعتمد التوجیه واإلرشاد الحركي إلى عناصر هامة للتدریب منها

ثابت في البیئة مثل سكة هو مألوف ومتعارف علیه بشكل  ویقصد بها كل ما: عالمات الطریق

 الخ..……القطار ، المخبز ، المصنع صوت  الحدید

فیتعرف المتدرب في المرحلة المبكرة من التدریب على العالمات المساندة في الطریق ویتفهم 

 .كیفیة توظیفها في عملیة التنقل

 ویقصد بها أنها هي المثیرات السمعیة أو الشمیة أو اللمسیة أو الحركیة أو البصریة : اإلیماءات

الحواس وتقدم معلومات  ضروریة لتحدید موضع  التي تؤثر في) ا إبصار إذا كان هناك بقای(

 .الشيء وتقدم معلومات ضروریة لتحدید موضع الشيء أو اتجاه المثیر

للتعرف والتنقل داخل المباني یطلب من المتدرب تعیین نقطة بدایة : التنظیمات الداخلیة للمباني 

ألبواب أو مثیرات لمسیة متكررة في الطریق ویبدأ رئیسیة واللجوء إلى لمس الحائط وحفظ عدد ا

 .التدریب في األماكن الصغیرة ثم یتم االنتقال إلى األماكن الواسعة

وتشمل التنظیمات خارج المباني على كل ما تحتویه المنطقة التي :التنظیمات خارج المباني 

 مةسیتم التنقل فیها كتوزیع المباني والشوارع الرئیسیة واألماكن العا

ویشمل هذا العنصر على تدریبات تتعلق بمساعدة المتدرب على استخدام :  القیاس النسبي

مقاییس ملموسة واضحة كطول الذراع والرجل واألصابع والعصا التي یحملها لیتمكن المتدرب 

 .من تكوین صورة ذهنیة للمسافات
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ي ، ولتمكین المتدرب من إن تنمیة مهارة التنقل على االتجاهات مطلب أساس :معرفة االتجاهات

النجاح في هذه المهمة البد من تعیین نقطة بدایة ممیزة ، كاالستعانة بضوء الشمس أو حرارتها 

 .واالستعانة بالمثیرات البیئیة األخرى الواضحة

لكي یستقل الفرد الكفیف في تنقله فهو یحتاج إلى اختبارات حقیقیة في مكان غیر : التكیف

ما هي  البدایة تطبیق ما تعلمه من مهارات ، ویجب أن یعرف المتدرب منذمألوف لیتمكن من 

وكذلك كیفیة الحصول . المعلومات التي یحتاج إلیها في تلك البیئة حتى یسلك بطریقة مناسبة 

 ،1996عبد الرحیم ،وعبد المجید،.(على تلك المعلومات وكیفیة توظیفها من اجل التنقل بحریة

  ).75-73.ص.ص 

 :میة مهارات الحیاة الیومیةأه:سابعا

منذ الوالدة صفحة بیضاء مثل أقرانه األسویاء ولكن بعد ذلك خاصة  كفیف الیولد الطفل 

الكفیف یبقى كماهو إال  فیكتسب مهارات تساعده على التوافق مع البیئة ، لكن ،تؤثر البیئة فیه 

مریة للطفل الكفیف یجب إكسابه ففي هذه الفترة الع,إذا كان هناك تدخل مبكر لتزویده بالمهارات 

یوم وال یستطیع االستغناء عنها، وتكمن أهمیة مهارات  مهارات الحیاة الیومیة والتي یستخدمها كل

الحیاة الیومیة في إكساب الكفیف مبادئ وأساسیات الحیاة ، كما ویترتب علیها إكساب مهارات 

  .أكثر تعقیدا تفیده في التوافق مع البیئة

 :استراتجیات إلكساب الكفیف مهارات الحیاة الیومیة منها كما أن هناك

 .تذكر أن الوالدین أهم عنصر في حیاة الطفل وان تدخلك إنما هو تدخل مرحلي-1

 .ضع یدیك على یدي الطفل لیحس بالحركة أو المهارة وبالتالي لیعرف ما ترید منه-2

لذلك فان األحداث الیومیة  ،دة إن مقدرة الطفل على التقلید وعلى التعلم التلقائي محدو -3

 .الروتینیة تحتاج إلى توضیح

 .تخفیف المساعدة التي تقدم لطفل لیتعلم االعتماد على نفسه-4

 .استخدام البدیهة لیتعلم الطفل النشاطات في األوقات واألماكن المناسبة والطبیعیة-5

 .)123.،ص1994الروسان،.(تخصیص وقت كبیر للتواصل اللمسي مع الطفل-6
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یبدأ إكساب الطفل مهارات الحیاة منذ الوالدة إلى أن یصل إلى مرحلة االعتماد على الذات - 

الكفیف ال  على قدر اإلمكان، إال أن مهارات الحیاة الیومیة تتسم بالمالزمة أي أن الشخص

  .یستطع االستغناء عنها سواء كان طفل ، شاب ،امرأة  

 .فمن هنا یجب إكساب الكفیف مهارات الحیاة الیومیة منذ شهوره األولى 

  :كیفیة التعامل مع المكفوفین: ثامنا

  .الكفیف مثل أي شخص آخر ال یختلف عنك ،لذا عامله بشكل طبیعي  -1

ال تظهر له العطف الزائد والشفقة، فأكثر ما یؤثر في نفسه كلمة مسكین، فهذه الكلمة تجعله  -2

 وكأنه عاجز حقا یشعر

عند التقائك بكفیف البد من تحیته ومصافحته عوضا عن االبتسامة التي ترسم على شفتیك -3

 .لغیره

عندما تتحدث مع الكفیف أخبره انك تتحدث إلیه فهو ال یرى عینیك حتى یعرف انك تتحدث -4

  وعةإلیه لذا ناده باسمه حتى یعرف أن الحدیث موجه إلیه خاصة عندما یكون مع مجم

عند التحدث مع الكفیف ال تحاول رفع صوتك بل اجعل حدیثك معه مثل السوي تماما الن 

  .ارتفاع الصوت یؤذیه ویؤدي إلى مضایقته

انظر إن رأیت من وجهة نظرك : ال تشعر باإلحراج من استخدام ألفاظ تتعلق بالنظر مثل -5

 ان كان ال یرىفهذه الكلمات ال تحرج الكفیف فهو یستخدمها في حدیثه و . الخ

ال تشعر باإلحراج من التحدث عن كف البصر وعن إعاقته فهذا ال یضایقه ألنه اعتاد  -6

  .علیها وٕانما علیك إتباع األسلوب المناسب

إذا قابلت كفیفا ومعه مرافق مبصر یرید شیئا فال توجه األسئلة وتخاطب المرافق المبصر بما  -7

 .عما یرید یستطیع التحدث عن نفسه والتعبیر یریده الكفیف، وٕانما خاطب الكفیف فهو

عند التحدث مع الكفیف علیك أن تستدیر وتنظر باتجاهه وان كان ال یراك فهو یشعر  -8

غیر  ویعرف إن كنت تتحدث إلیه وأنت تنظر باتجاهه من خالل اتجاه صوتك، كما انه من

 . الكفیف أیضا الالئق التحدث إلى شخص مبصر دون النظر إلیه فان ذلك ینطبق على

عند دخولك على كفیف دعه یشعر بوجودك وذلك عن طریق إخراج بعض األصوات، وال  -9

  .تعتمد على انه یعلم بوجودك، فهو ال یراك وأنت تدخل
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إن كنت قد انتهیت من حدیثك وأردت الخروج من الغرفة مثال، فعلیك أن تعلم الكفیف  - 10

مازلت في  ن المحرج أن یتحدث إلیك وهو یظن انكوتنبهه لذلك، فهو ال یراك وأنت تخرج وم

  .الغرفة ویكتشف بعد ذلك انه یحدث نفسه

ال تقدم الكثیر من المساعدات للكفیف وخاصة في الحاالت التي یمكن القیام والعمل بها  - 11

الزمن فانه لن  بمفرده، فانك إن فعلت تجعله عاجزا عن القیام بأبسط األعمال، ومع مرور

  .عتماد على نفسه أبدا واالعتماد على اآلخرین بشكل دائمیستطیع اال

إذا قام الكفیف بأداء عمل بسیط معتمدا على نفسه فال تنظر إلیه باستغراب وكأنه قام  - 12

 .بمعجزة وتقوله له هل فعلت هذا وحدك دون مساعدة فإنك تعامله وكأنه طفل

هناك فهو ال یرى هناك وٕانما كن دقیقا إذا أردت إرشاد الكفیف إلى موضع شيء فال تقل له - 13

عند تواجدك في مكان مع الكفیف  .في الشرح وقل مثال على یمینك على بعد ثالثة أقدام وهكذا

اشرح له ما یوجد حوله حتى تكون لدیه فكرة عما یحیط به تفادیا لما قد یقع إذا تحرك دون أن 

والبارزة على مستوى رأسه قد تكون  األشیاء المعلقة یكون على علم مسبق بموقعها كذلك فان

  .خطیرة علیه إذا لم یعلم بوجودها

ال تترك األبواب نصف مفتوحة فان ذلك یعرض الكفیف لخطر االصطدام بها فاألبواب إما - 14

  .مغلقة تماما أو مفتوحة تماما

كفیف، إذا لزم األمر تغییر أثاث الغرفة أو تحریك أي قطعة من مكانها الذي اعتاد علیه ال - 15

  .فعلیك إعالمه بهذا التغییر تجنبا ألي صدمات غیر متوقعة

عند تقدیمك شیئا ما للكفیف ال تقل له خذ فهو ال یرى اتجاه یدك وموقعك، وبالتالي فانك  - 16

واالتجاه ویسهل  إما تصدر صوتا بالشيء الذي ترید تقدیمه له فیسمع الصوت ویعرف الموقع

  .یده حتى یلمسه ویشعر فیستطیع أخذهعلیه أخذه، وٕاما أن تقربه إلى 

 عند تقدیمك شرابا من أي نوع للكفیف ال تمأل الكأس إلى آخره فان ذلك یؤدي إلى سكبه - 17

  ).218-216.ص.،ص1998السرطاوي والصمدي، (
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یجب التعامل معه بشفقة  الكفیف شخص له كیانه وشخصیته مثل أي شخص مبصر ،ال- 

كذلك وتحسیسه بأنه شخص عاجز عن تقدیم  واحتقاره وعطف زائد عن اللزوم وال إهماله

 .الخدمات أو االعتماد على نفسه ، الكفیف یستحق االحترام والتقدیر مثل أي شخص مبصر 
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 :خالصة

تلعب حاسة البصر دورا حیویا في حیاة الفرد، لذا فإن الحرمان منها یعني الكثیر لمن 

شعوره بأنه سجین عالم من الظالم ،عالم مجهول تحیطه الرهبة فقد هذه الحاسة ،فإلى جانب 

  الخ....واألخطار التي تحدق به في المنزل والشارع والمدرسة 

فهو أیضا حرم من االستمتاع برؤیة والدیه وٕاخوته وأصدقائه والبیئة المحیطة بأجمالها 

وعلیه فان وجب علینا بصفتنا أخصائیین بتعاون مع األهل و الجهات المختصة  وٕابداع خلقها

  .توفیر وتهیئة الظروف المناسبة لهم حتى یندمجوا في المجتمع ویكونوا فعالین فیه

 

 



  تقدیر الذات : الفصل الرابع 

    .تمهید

  الذات: أوال

  .مفهوم الذات - 1

  .خصائص الذات - 2

  .أشكال الذات - 3

  .محددات الذات - 4

  .أبعاد الذات - 5

  .سمات الذات - 6

  .عالمات ضعف و قوة الذات  - 7

  :ثانیا تقدیر الذات 

  .مفهوم تقدیر الذات  - 1

  .الفرق بین مفهوم الذات و تقدیر الذات  - 2

  .نظریات تقدیر الذات  –3

  .أهمیة تقدیر الذات  - 4

  .أنواع تقدیر الذات  –5

  .العوامل المؤثرة في تقدیر الذات  - 6

  .تقدیر الذات و الكف البصري  –7

 . خالصة



تقدیر الذات                                                                 الفصل الرابع      

 

 
70 

  :تمهید 

 ،التربویةما من اهتمام الدراسات النفسیة و لقد نالت دراسة مفهوم الذات وتقدیرها جانبا مه

حیث یقصد بتقدیر الذات مدى تقدیر اإلنسان لذاته وثقته بنفسه وبهویته الذاتیة وقبل التطرق إلى 

تقدیر الذات وباعتبار مفهوم الذات سمة أساسیة في تحدید سلوكیاتنا مع اآلخرین عرضنا أوال 

الذات بشيء من التفصیل حیث حددنا مفهومها وخصائصها و أشكالها ، مرورا بمحدداتها 

أنواعه ،ذاكرین ات ومفهومه و نظریاته و أهمیته و عادها وسماتها ، ثم حاولنا عرض تقدیر الذوأب

  .الكف البصري أخیرا قمنا بتناول تقدیر الذات و الفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تقدیر الذات                                                                 الفصل الرابع      

 

 
71 

  :الذات:أوال 

  :مفهوم الذات  - 1

ات و ذلك تبعا الختالف مدارسهم للذ تعددت التعریفات التي قدمها العلماء و الباحثون

  .اتجاهاتهم و 

افتراضي یشمل على جمیع اآلراء  حیث هناك من یعتبرها مصطلحا نفسیا یعبر عن مفهوم -

المعتقدات و القیم  األفكار والمشاعر و االتجاهات التي یكونها الفرد عن نفسه ، فضال عنو 

یر بالنواحي الجسمیة و العقلیة حد كبالطموحات المستقبلیة التي تتأثر إلى القناعات و و 

  ).35.،ص2010الظاهر،(  .االنفعالیةو 

ویعرفها البعض على أنها كیفیة إدراك  الفرد لنفسه ، وهذه االدراكات یتم تشكیلها من خالل 

 .خبرته في البیئة و تتأثر على وجه الخصوص بتدعیمات البیئة و اآلخرین المهمین في حیاته

 ).130.،ص2008مجید،(

الفكرة التي یحملها الفرد عن نفسه، فهو مجموعة الصفات التي یطلقها   مفهوم الذاتیمثل  - 

  .الفرد على نفسه  في مجاالت متعددة ، وخاصة تلك الصفات التي یعتبرها الفرد مهمة 

  : ومن األمثلة  على الصفات المكونة لمفهوم الذات

  .، صغیر الحجم مثل وسیم ، نحیل ، سمین ،ضخم: الصفات الجسمیة  -أ

مثل عادل ،شریف ، متعاون ، متسامح ، مخلص ، : الصفات المرتبطة بالقیم االجتماعیة - ب

  .خلوق ، كریم 

  ،مثل ذكي ، غبي ، موهوب ، مجتهد، المع ، كثیر النسیان: صفات تتعلق بالقدرات العقلیة -ج

  .متیقظ

  .مزاجي ، متزن ، هادئ ،  عصبيل ، مثل حاد االنفعا:صفات تتضمن الجوانب االنفعالیة -د

  ).147.،ص 2008جبرائیل ،( 
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هي التنظیم الدینامي لمفاهیم الفرد و قیمه و أهدافه و مثله التي تحدد السبل التي : الذات - 

ینتهجها في سلوكه وهي صورة الفرد عن نفسه التي تمده بالظرف التي یمكن أن یجابه به الحیاة 

  . )34.،ص1999عكاشة ،.( و مشاكلها

وهناك من یعتبر الذات الوصف الشامل و الكلي  الذي یستطیع الفرد أن یعطیه عن نفسه في  - 

  ).107.،ص2008سعید ،.( أي وقت یطلب منه ذلك

ركزت جمیع التعاریف التي تناولت مفهوم الذات على تقییم الشخص لنفسه ككل من حیث مظهره 

تقییم اآلخرین لشخص ،فتقییم اآلخرین لنا  إال أنها أهملت.ووظیفته وقدرته و إتجاهته وشعوره 

  .یؤثر على مفهومنا لذاتنا سوءا  كان باإلیجاب أو السلب

  :خصائص مفهوم الذات  - 2

  :وهناك سبع خصائص أساسیة  لمفهوم الذات 

  :مفهوم ذات منظم  1- 2

بإعادة الفرد یدرك ذاته من خالل الخبرات المتنوعة التي تزوده بالمعلومات و یقوم الفرد 

تنظیمها حیث یصوغها و یصنفها وفقا لثقافته الخاصة فهي طریقة إلعطاء الخبرات التي مر بها 

  .األفراد معنى

فالطفل مثال ینظم الخبرات التي یمر بها و الخاصة بعائلته  وأصدقائه و مدرسته أقربائه 

دیهم عن أنفسهم فأول خاصیة لمفهوم الذات هو بناء منظم یصف فیه الناس المعلومات التي ل.

  .في فئات  و یربطون هذه الفئات ببعضها البعض 

إن عملیة تنظیم الخبرات  لیست بشكل واحد و محتوى واحد و إنما تختلف تبعا 

للمتغیرات البیئیة التي یتعرض لها الفرد التي تمثل ثقافته الخاصة لكنهم یشتركون معا في عملیة 

  ).44.،ص2010الظاهر ،.  (فهوم الذاتتنظیم الخبرات و التي تعد إحدى خصائص م

  :مفهوم ذات متعدد الجوانب  -  2-  2

ما زال الفرد یصنف الفئات التي مر بها إلى فئات و قد یشاركه الكثیر في هذه الصفات 

إذا لمفهوم الذات جوانب متعددة و لیس أحادي الجانب و قد تكون هذه التصنیفات في مجاالت 

  ).44.،ص2010الظاهر ،. (بیة الجسمیة و القدرة العقلیةكالمدرسة ،االجتماعي و الجاذ
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  :مفهوم الذات الهرمي  - 3- 2

من الممكن إن تشكل جوانب مفهوم الذات هرما قاعدته خبرات الفرد في مواقف خاصة 

  :و تنقسم قمة الهرم إلى مكونین هما.و قمته مفهوم الذات العام 

  .وفق المواد التعلیمیة المختلفة الذي ینقسم إلى مجاالت: مفهوم الذات األكادیمي 

الذي ینقسم إلى مفاهیم اجتماعیة و جسمیة للذات و التي تنقسم : مفهوم الذات  غیر أكادیمي 

الهمشري .( بدورها إلى جوانب أكثر تحدیدا  كما هو الحال بالنسبة لمفهوم الذات األكادیمي 

  ).226.،ص2003،

  :مفهوم الذات النسبي - 4 - 2

یتسم مفهوم الذات بالثبات النسبي و ذلك ضمن المرحلة العمریة الواحدة، إال انه یتطور و یتغیر  

الهمشري .( من مرحلة عمریة إلى أخرى و ذلك تبعا للخبرات و المواقف التي یمر بها الفرد 

  ).226.،ص2003،

  :مفهوم الذات نمائي- 5 - 2

فسه عن البیئة ، و یكون غیر قادر على فمن المعلوم أن الطفل ال یمیز في بدایة حیاته ن

و كلما نما الطفل زادت خبراته و مفاهیمه و .التنسیق بین األجزاء الفرعیة للخبرات التي یمر بها 

أصبح قادرا على إیجاد الترابط و التناسق و التكامل بین هذه األجزاء الفرعیة لتشكل لدیه إطارا 

  ).227.،ص2003الهمشري ،. ( مفاهمیا

  :مفهوم ذات تقییمي  - 6 - 2

من المعلوم أن الفرد ال یطور فقط وفقا لذاته في موقف أو مواقف معینة ، و إنما یعمل 

و یمكن أن تصدر تلك التقییمات باإلشارة إلى معاییر مطلقة .على تقییم ذاته في تلك المواقف 

ى تقییمات مدركة قام بها مثالیة أو باإلشارة إلى معاییر نفسیة كالمقارنة مع الزمالء أو باإلشارة إل

الهمشري ( . جته باختالف األفراد و المواقفاآلخرون و تختلف أهمیة البعد التقییمي و در 

  ).227.،ص2003،
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  :مفهوم الذات فارقي   - 7- 2

هو الذي یتمایز عن المفاهیم األخرى التي تربطه بها عالقة نظریة ، فمفهوم الذات للقدرة العقلیة 

لتحصیل األكادیمي أكثر من ارتباطه بالمواقف االجتماعیة و المواقف المادیة یفترض أن یرتبط با

  .ت األخرى مثل التحصیل األكادیمي اي یمكن تمییز مفهوم الذات من البناءا

  ).227.،ص2003الهمشري ،( 

  :أشكال مفهوم الذات -  3

  :الذات مفهوم افتراضي له خمسة جوانب أساسیة 

  .من الجسد و فعالیاته البیولوجیة و تتض:  الذات الجسدیة- 1 - 3

  .و تتضمن األفكار و المشاعر و السلوك:  الذات كعملیة- 2- 3

و تتألف من األفكار التي یعتقدها الفرد و السلوك الذي یقوم به وذلك :  الذات االجتماعیة- 3- 3

  .استجابة لآلخرین في المجتمع 

  .و یشیر إلى الصورة التي لدى المرء عن ذاته :  مفهوم الذات - 4- 3

  ).138.،ص2004أبو جادو ،.( وهي ما یطمح أن تكون علیه الذات الذات المثالي- 5- 3

  :جوانب فیما یتصل بالذات 3إلى  كاتلو أشار 

  ویقصد بها اهتمام الشخص بعواطفه و مشاعره الشخصیة: الذات العاطفیة.  

  الشخص لذاته كما هي علیه بصورة واقعیة منطقیة وهي إدراك : الذات الواقعیة.  

 و هي ما یود الشخص أن یكون إذا توافرت له الظروف المناسبة و :  الذات المثالیة

  ).224.،ص2003الهمشري ،. (السلطة

  :محددات الذات - 4

  :محددات عالمیة  - 1 - 4

میعا من كاشتراك الكائنات اإلنسانیة جمیعا في سمات شخصیة مشتركة بین الناس ج

حیث هم بشر ، حیث أن الناس أینما وجدوا لهم استعدادات جسمیة و عقلیة خاصة بهم و هم 
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یعیشون في جماعة و یمكن أن یتصلوا بالرمز في ثقافتهم و هم یعیشون بیولوجیا في عالم 

  ).50. ،ص1996خوري،.( فیزیقي ال بد أن یتكیفوا به و فیه

  :محددات محلیة - 2- 4

ع لهم سمات معینة مشتركة مع األعضاء اآلخرین في نفس المجتمع فكل أعضاء المجتم

فالصینیون یشاركون بعضهم البعض في سمات شخصیة أكثر مما بینهم و بین االنجلیز الن 

األهداف التي قیم المجتمع و عضویة المجتمع الواحد تنتج درجة من تشابه الشخصیة كما أن 

لهم المفاهیم التي یتقاسمونها كلها تؤلف بعض  یمیل إلیها أعضاؤه و األدوار التي تخصصها

  ).50.،ص 1996خوري،. (المحددات المحلیة لشخصیة

  :محددات الدور - 3 - 4

األسرة السن و الجنس و الحالة الزوجیة و في كل مجتمع تعین أوضاع خاصة لألفراد على أساس 

  .و غیر ذلك من المعاییر

ات المشتركة بحیث یكون لكل واحد وكل وضع اجتماعي من هذه یحمل نمطا من التوقع

، )رجالي ، نسائي( سمات شخصیة مشتركة مع أي فرد آخر في المجتمع بسبب دورها المعین 

خوري . ( هذه األنماط تحددها الثقافة وتشكل أهم محددات الشخصیة في أي مجتمع 

  ).50.،ص1996،

  :محددات جینیة - 4 - 4

كویني فرید من نوعه و لكل فرد أیضا خبرة حیاة فریدة له جهاز ت)ماعدا التوأم المتشابه(فكل فرد 

من نوعها ومن ثم فان المحددات السابق ذكرها تؤثر في كل فرد بطریقة مختلفة، فاإلخوة في 

نفس األسرة ترتیب میالدهم مختلف وبالتالي لیس لهم نفس األدوار و الثقافة الواحدة في الجماعة 

  ...الواحدة تفسر لكل شخص بطریقة مختلفة

المراكز إذن خاضعة لتغیرات فردیة وهكذا استنادا إلى ما سبق فان مكونات الشخصیة تتوزع من و 

  ).51.،ص1996خوري ،. ( العام إلى الخاص 
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  :میكانزمات الدفاع - 5 - 4

المیكانزمات هي التي تحدد السلوك االجتماعي للفرد و بالتالي تنمي الشخصیة بصورة 

  ...التقلید ، اإلیحاء ، التعاطف ، التقمص ، اإلسقاط : أو بأخرى ومن هذه اآللیات 

ولعل اثر هذه المیكانزمات األهم هو نمو فكرة الذات ویجب أن ال ننسى ما للخبرات مع 

  .ى تكوین الشخصیة الجماعات التي تكسب عضویتها وتشارك في فاعلیتها من تأثیر عل

   ).53.،ص1996خوري ،( 

  :أبعاد الذات - 5

  :التعریفات التي تعرضنا لها تبین لنا أن هناك ثالثة أبعاد للذات من خالل 

  .أي ما یعرفه الفرد عن نفسه من حیث عمره و جنسه و مظهره: معرفة الذات- 1 - 5

  .و تسهم في تحدید األهداف الشخصیة :  التوقعات من الذات- 2- 5

لما یجب أن یصل و ،  و یتضمن تصور الفرد  لما یمكن أن یكون علیه:تقییم الذات  - 3- 5

  إلیه و تقییم هذین األمرین ینتج عنه تقدیر الذات فتقدیر الذات یتضمن شعور الفرد بالرضا 

  .، أو عدم الرضا عن ذاته بعد تقییمها...)رضا الفرد عن استعداداته و میوله ( 

  ).222.،ص2003همشري،( 

آراؤهم صحیحة و وجدیر بالذكر أن الناس منذ الخلیقة یتوقعون لمعرفة ما إذا كانت 

یؤدي هذا إلى التعرف على مدى صحة اآلراء، وما یتطلبه من تقییم دقیق لقدراتهم وقد یحصلون 

صبحي .( لكن قد تقل معرفتهم إذا لم تتوافر وسائل موضوعیة اجتماعیة .على هذا 

  ).104.،ص2003،

  .وكفاءات اآلخرین مع أراء وقدرات فالناس إذن یقیمون آراؤهم و كفاءتهم و قدراتهم بالمقارنة

  :سمات الذات  - 6

و كیلي سمات رئیسیة  وكومیسو ماسلوتتغیر الذات نتیجة النضج و التعلم وقد حدد روجرز و  

  :للفرد الذي یحقق ذاته و تتمثل في 
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  .الشخص الذي یحقق ذاته له إدراك مناسب للذات و یتفاعل مع الحقیقة بسهولة و یتقبلها - 

  .یكون جزءا من عملیة التغییر وانه معني بالدفاع عن األمر الراهن لهذا الشخص رغبة في أن - 

  .لهذا الشخص وجهة نظر ایجابیة نحو نفسه و ثقة متزایدة بقدراته و له طموحات واقعیة - 

لهذا الشخص بسبب انفتاحه على الخبرات مستوى عال من التكامل الشخصي و یخضع  - 

  .تجاربه الجدیدة للتقویم الموضوعي 

الشخص شعور قوي بالتعاطف مع اآلخرین ألنه قادر على االنطالق من ذاته بحیث  لدى - 

  ).143.،ص2010أبو جادو،.( یمتد مفهومه للذات لیشمل عائلته و أصدقائه و أفراد مجتمعه

فعندما یكون لدیك أهداف ذات قیمة و تشعر بالحماس لتحقیقها و ستجد انك تعمل في هذا 

النجاح ایجابیا و ستحقق أهدافك اه ذاتك و اتجاه مقدرتك على االتجاه و سیكون شعورك اتج

  .ستكون ثقتك بنفسك اكبرو 

  :عالمات القوة و الضعف - 7

قبل التحدث عن عالمات القوة و الضعف یجب اإلشارة أن كل فرد منا له سمات نادرة 

رؤیة و ) الذاتمفهوم (نا لذاته و نفسه ال تقارن بسمات اآلخرین ، فتصرفاتنا تعبر عن رؤیة كل م

، )مفهوم الذات المثالیة(، و الصورة التي نتمناها ألنفسنا ) مفهوم الذات االجتماعي(اآلخرین لنا

  ). 28.،ص2009علي ،.( ومفهومنا عن ذاتنا یؤدي إلى االستقرار في هویتنا و شخصیتنا

  :عالمات قوة الذات- 1 - 7

  .التوافق بین المشاعر الداخلیة و السلوك الظاهري - 

  .لقدرة على إبداء ما لدیه من أراء ورغبات بوضوح ا - 

  .القدرة الرفض و الطلب بأسلوب لبق  - 

    ).379.،ص2008سعید ،. ( القدرة على التواصل مع اآلخرین بطریقة لبقة - 
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  :عالمات ضعف الذات - 2- 7

  .المیل إلى موافقة اآلخرین و مسایرتهم اغلب األحوال - 

  .رغبتهم ولو على حساب حقوق الشخص و راحتهاإلذعان لطلبات اآلخرین و  - 

  .ضعف القدرة على إظهار المشاعر الداخلیة و التعبیر عنها - 

  .ضعف القدرة على إبداء الرأي  - 

  .الحرص الزائد على مشاعر اآلخرین و خشیة إزعاجهم  - 

  .ضعف الحزم في اتخاذ القرارات و المضي فیها  - 

التواضع الزائد عن حده في مواقف ال یتناسب عنها ذلك ، كان یكون فیها نوع من االهانة و  - 

  ). 377.،ص2008سعید ،.( اإلذالل

  تقدیر الذات : ثانیا 

  :مفهوم تقدیر الذات  - 1

قبل التطرق إلى مفهومه یجب التوضیح انه ال یجب الخلط بین تقدیر الذات وهو من 

الن تقدیر الذات وهو حالة .كبر و الغرور وهو من الصفات المذمومة الصفات الجیدة ،وبین الت

. تنمیتها نفسیة صحیة ،وهو من الموارد الداخلیة التي ال تقدر بثمن والتي تحتاج إلى حمایتها و 

  )13.،ص2002لیندنفیلد،(

  :ویعرفه روزنبرج

یر الذات بأنه اتجاه ایجابي أو سلبي نحو شيء معین یعرف باسم الذات و یتضمن تقد

. كما یبدوا شعور الفرد بأنه إنسان ذو قیمة ، یحترم نفسه كما هي وال یلومها على ما لم تحققه

  )35.،ص2007جمعة ،(

  :ویعرف تقدیر الذات كذلك 

   .بنفسه وهویته الذاتیة وأهدافه بأنه مدى تقدیر اإلنسان لذاته وثقته

  ).172.،ص2007الریاش،أبو (
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  :ویعرفه كوبر سمیث

تقییم الفرد لنفسه ذلك التقییم الراسخ الذي یعبر عن االتجاه ،سواء بالقبول أو الرفض ؛ویشیر بأنه 

  ).35.،ص2007جمعة،.( إلى مدى اعتقاد الفرد في قدرته ونجاحه و قیمته

  :ویعرف كذلك

  :وله ثالثة جذور رئیسیة .هو إحساس الشخص عن نفسه و رأیه و سمعته مع نفسه 

 التقبل الذاتي:  

بل اإلنسان نفسه كما هو ، یتقبل شكله فال یشعر أن هناك جزء منه ال یحبه سواء أن یتق

كان جسمانیا أو شخصیا و یتقبل عائلته فال یشعر انه ال یحب عائلته أو یتمنى أن یكون من 

  ) .60.،ص2009الفقي ،.( عائلة أخرى و كذلك یتقبل وطنه و یشعر فیه باالنتماء 

الشخصیة السویة تطلع على إمكانات القوة و الضعف لدیها بحیث  و یجدر  اإلشارة هنا إلى أن

  .یقبل ما هو واقعي فیها دون زیادة أو نقصان 

فالزیادة في تقبل الذات تؤدي إلى الشعور بالعظمة و الكبریاء، والنقص أو استحقار الذات یؤدي 

  )  .27.،ص2008صالح،.( إلى الشعور بالضعف 

 القیمة الذاتیة:  

لشخص أن له قیمة و انه عضو مهم في المجتمع و عنده القدرة على وهنا یشعر ا

اإلنتاج و التقدم و االنجاز وان حیاته لها معنى وان ما یفعله مفید ومهم وانه یجد تقدیرا من 

  .اآلخرین عن قیمته و قیمة ما یفعله

 وهنا لو شعر الشخص انه ال یجد تقدیرا من قبل العائلة أو من مدرسیه أو من مدیره

یشعر بعدم االتزان وبالشعور بالتمرد و الغضب و العصبیة الزائدة أو بالبعد عن الجمیع و 

الهروب منهم وتجعله حساسا ألي یقال عنه ألنه یشعر انه اقل من اآلخرین وانه مهما عمل لن 

  ) .61- 60.ص .،ص2009الفقي ،.( یجد التقدیر 
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  الحب الذاتي:  

انعم اهللا سبحانه وتعالى  علیه بها فمهما كان طوله بمعنى أن یحب الشخص النعم التي 

ومن األسباب األساسیة  في الحب .أو لون جلده أو شكله ؛ فهو یحب كل جزء فیه كما هو 

الذاتي من عدمه هو البرمجة األولى التي یبرمج بها الطفل من الوالدین و حملها معه في حیاته 

  ) .61.،ص2009الفقي ،. (وفي اتصاالته بالعالم الخارجي 

اتفقت كل التعریفات تقدیر الذات السابقة على فكرة أساسیة وهي التقییم الذي یقصدره 

الفرد على نفسه سواء كان هذا التقییم ایجابیا وسلبي ،وذلك من خالل خبرته وتفاعله مع مجتمعه 

ر الفرد لذاته واستجابته االنفعالیة تجاه المواقف الحیاتیة المختلفة ، فمن هنا یتضح لنا أن تقدی

  . یتأثر بآراء األشخاص اآلخرین كونه یعیش في بیئة اجتماعیة وهذا ما لم تشر له التعریفات 

  :الفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات  - 2

بین مفهوم الذات و تقدیر الذات ،من خالل توضیحه ان مفهوم  1990لقد میز فوكس 

أنا طالب ،أنا عامل : المعلومات مثال  الذات یشیر الى وصف الذات باستخدام مجموعة من

وذلك لغرض تكوین صورة شخصیة متعددة الجوانب ،أما تقدیر الذات فیهتم بالعنصر التقییمي ...

لمفهوم الذات ، حیث ان األفراد یقومون بصیاغة وٕاصدار األحكام الخاصة بقیمتهم الشخصیة 

یصف نفسه في إطار تجربة معینة ، أما  كما یرونها ، وبالتالي فان مفهوم الذات یسمح للفرد بان

عبد العزیز .(تقدیر الذات فیهتم بالقیمة الوجدانیة التي یربطها الفرد بأدائه ضمن هذه التجربة

  ) .44.،ص2012،

  .یرى كوبر سمیث أن مفهوم الذات  یشمل مفهوم الشخص و أرائه

عادات مألوفة لدیه مع  بینما تقدیر الذات یتضمن التقییم الذي یضعه ، وما یتمسك به من - 

اعتباره لذاته و لهذا فان تقدیر الذات یعبر عن اتجاه القبول أو الرفض ویشیر إلى معتقدات الفرد 

  .اتجاه ذاته 

كما أن تقدیر الذات هو الحكم على مدى صالحیته معبرا عنها بواسطة االتجاه الذي یحمله  - 

یونسي . (فظیة و یعبر عنها بالسلوك الظاهرنحو ذاته فهو خبرة ذاتیة ینقلها عبر التقاریر الل

  ) .78-77.ص .،ص 2012،
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ومما سبق نستخلص أن هناك فرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات ،فمفهوم الذات هو الصورة 

 .التي یكونها الفرد عن ذاته أما تقدیر الذات فهو حكم الفرد عن نفسه 

  :نظریات تقدیر الذات - 3

ووجهات النظر التي تفسر تقدیر الذات و تختلف رؤى وهناك العدید من النظریات 

أصحاب تلك النظریات باختالف المدارس النفسیة التي ینتمون إلیها وما ینطوي علیها من أراء و 

  :توجیهات فكریة وسوف نستعرض أهمها 

  :وجهة النظر السیكودینامیة  - 1- 3

 وایتل إسهامات تتضح وجهة النظر السیكودینامیة في تقدیر الذات وذلك من خال

،و الذي یرى أن تقدیر الذات هو األساس في الكفاءة و القدرة وبذلك فیمكن النظر إلیه  1963

وان تقدیر الذات یرتبط بقدرة .على انه مكون نمائي یغطي دورة الحیاة من الطفولة إلى الرشد 

بین القلق و القدرة هي  ، إذ العالقة)قوة األنا(وكفاءة الفرد على تحمل القلق و الواقع بمعنى آخر 

عالقة تبادلیة وان إیصال تقدیر الذات مستوى  القدرة هو المؤشر اإلكلینیكي و المكون النفسي 

  ).111.،ص2010عثمان،.( الهام في العالج النفسي 

  :وجهة نظر علم النفس االجتماعي  - 2- 3

ح نظریته من الذي اهتم اهتماما كبیرا بموضوع تقدیر الذات ، وتتض روزنبرجویمثلها 

وان تقدیر الذات ینمو في ظل محیط .خالل توجهه الذي یرى فیه أن الذات هي كیان اجتماعي 

جاهات اجتماعي یتضمن الثقافة تتضمنها من قیم و ان تقدیر الذات هو مؤثر قوي في االت

  .السلوكو 

أن تقدیر الذات مفهوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسه وطرح فكرة أن الفرد یكون  روزنبرجو اعتبر 

اتجاها نحو كل الموضوعات األخرى إال انه عاد و اعترف بان اتجاه الفرد نحو ذاته ربما یختلف 

  ).112.،ص2010عثمان ،.( ولو من الناحیة الكمیة عن اتجاهاته نحو الموضوعات األخرى

  :لوكیةوجهة النظر الس -  3- 3

ویمثلها كوبر سمیث الذي اشتهر بدراسته و إطاره النظري في تقدیر الذات على مدى 

سنوات ،أجرى خاللها العدید من األبحاث التجریبیة في تقدیر الذات و خاصة لدى  8أكثر من 
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تي أطفال ما قبل المدرسة الثانویة؛ مستندا فیها على مبادئ التعلم بدال من التأثیرات االجتماعیة ال

  .فقد اعتبر سمیث التعزیز الباكر للخبرات عامال هاما في نمو تقدیر الذات روزنبرجاهتم بها 

ولقد عرف سمیث الذات على انه الحكم الذي یصدره الفرد على نفسه متضمنا 

االتجاهات التي یرى انها تصفه على نحو دقیق و ینقسم تعبیر الفرد عن تقدیره لذاته إلى قسمین 

ذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها ، و التعبیر السلوكي وهو یشیر إلى تلك التعبیر ال: 

األسالیب السلوكیة التي تعبر عن تقدیر الفرد لذاته وهذه األسالیب السلوكیة تكون قابلة للمالحظة 

  ).112.،ص2010عثمان ،( 

  :وجهة النظر اإلنسانیة - 4- 3

یتجلى في الظهور في أواخر الستینات من بدا مفهوم تقدیرالذات من المنظور اإلنساني 

وقد ظهر ذلك أیضا في كتابه علم نفس تقدیر الذات الذي وصف فیه  براندنخالل مجهودات 

تقدیر الذات بأنه حاجة إنسانیة أساسیة تتضمن مشاعر القدرة و االستحقاق وقد تأثر  براندن

عثمان . .( نیةفي تنظیم وترتیب الحاجات اإلنسا ماسلوفي ذلك بآراء  براندن

  ) .113.،ص2010،

  .أن الحاجات اإلنسانیة ال تتساوى في أهمیتها بالنسبة للفرد  ماسلوفقد أكد 

إلى أن ظهور بعض تلك الحاجات یعتمد على إشباع بعضها األخر ، وان الحاجة  ماسلوویشیر 

ؤثر تأثیرا التي لم تشبع تسیطر على الفرد و سلوكه بدرجة تجعل نظرته إلى الحیاة مختلفة وت

  ).56.،ص2000كامل ،.( بالغا في إدراكه و بالتالي في سلوكه

أن رغبة اإلنسان في تقدیر ذاته هي رغبة ملحة وحاجة أساسیة سواء كان ذلك  براندنو یرى  - 

  . بشكل واضح أو ال

 :وجهة النظر المعرفیة  - 5- 3

  .ویعتبر اینشتاین هو رائد وجهة النظر المعرفیة في تقدیر الذات 

و أحد االفتراضات الرئیسیة لهذه النظریة هو أن عقل األفراد یمیل إلى اخذ المعلومات 

هذه الترابطات داخل أنظمة تكاملیة مختلفة تتكون من  وعمل ترابطات بین األحداث ثم یتم بتنظیم
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مكونات اكبر و اصغر فان ذلك سیؤدي تباعا إلى ما یسمى بالنظریات الشخصیة حول الواقع و 

  .مات التي یستخدمها كخطط معرفیة من اجل خلق اإلحساس بعالمناالتعمی

أساسیة للجنس البشري باعتباره مستحق  ویصف اینشتاین تقدیر الذات على انه حاجة إنسانیة

  ) .115.،ص2010عثمان ،.( الحب و انه قوة دافعة تدفع الفرد لتغییر 

بتقدیر الذات ناتج عن  ویمكن القول أن سبب االختالف في وجهات النظر التي اهتمت

اختالف المفاهیم و اإلطار المرجعي لكل نظریة وان النظر إلى تقدیر الذات من  منظور أحادي 

فوجهة .ال یكتمل ، إذ أن وجهات النظر السابقة مكملة لبعضها البعض وال یمكن الفصل بینها 

الذات یعتمد على كفاءة  النظر السیكودینامیة اهتمت بالكفاءة و القدرة ، حیث اعتبرت أن تقدیر

الفرد ، ووجهة لنظر علم النفس االجتماعي اهتمت باالتجاهات و السلوك ، ووجهة نظر 

السلوكیة وعلى رأسها كوبر سمیث اعتبرت التعزیز الباكر للخبرات عامال هاما في نمو تقدیر 

على طریقة  الذات ، ووجهة النظر اإلنسانیة ركزت على الحاجات ووجهة النظر المعرفیة ركزت

  .اخذ المعلومات 

  :أهمیة تقدیر الذات  - 4

یعتبر تقدیر الذات أهم العوامل المؤثرة في حیاة الفرد  فهو الدافع للوصول إلى تأكید الذات و  - 

  .تحقیق النجاحات

یعتبر تقدیر الذات مؤشرا للصحة النفسیة  فكلما كان تقدیر الذات مرتفعا و ایجابیا كان تقدیر  - 

  .مرتفعاالذات 

  ) .22.،ص2011القحطاني ،.( یعتبر تقدیر الذات دافعا لالنجاز و الطموح و النجاح  - 

األشخاص الذین لدیهم تقدیر ذات مرتفع یمیلون إلى الحریة و االستقالل و االبتكار و القدرة  - 

الخلو  على التعبیر على أرائهم ،مهما اختلفت مع أراء اآلخرین ،كما أنهم یمیلون إلى التوافق و

  .)305.،ص2011عبد األمیر،.( من االضطراب 
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  :أنواع تقدیر الذات  - 5

  :تقدیر الذات المرتفع  - 1- 5 

ویتمثل في تقییم الفرد لنفسه و شعوره بقیمته و أهمیته، و قبوله من غیر شرط آو قید و انه 

خالل مشاعره ، جدیر بالحیاة و السعادة فیها ؛كذلك شعوره بالكفاءة الشخصیة ویعبر عنها من 

وٕاحساسه بالنجاح و ثقته بنفسه وٕایمانه بقدرته على التكیف مع صعوبات الحیاة و یظهر في 

  .یطلق علیه تقدیر الذات المرتفع أسلوب عالقته باآلخرین و رضاه عنها ، ویمكن أن

  ) .21.،ص2011القحطاني ،( 

  :تقدیر الذات المنخفض  - 2- 5

ه هو الذي یفقد الثقة في قدرته ، فیعمل باستمرار إن الشخص ذو التقدیر المنخفض لذات

على افتراض انه ال یمكنه أن یحقق تطلعاته و انه لسبب أو ألخر یشعر انه مقدر لذاته الفشل 

  ...بالتالي نجد أن مفهومه لذاته یكون مصورا لعبارات أنا مكروه ، أنا ضعیف

تهم غیر جیدة وهم ونجد أن أصحاب التقدیر المنخفض یركزون على عیوبهم و صفا

أكثر میال لتأثر بضغوط الجماعة و االنصیاع ألرائها و أحكامها، و یضعون ألنفسهم توقعات 

ادني من الواقع ، حیث یسجلون درجات اعلي على مقیاس المراقبة الذاتیة ، وهم كذلك یعانون 

ة التي تعینهم على من مشاعر العجز و الدونیة والتفاهة و عدم التقبل و یفتقدون الوسائل الداخلی

مواجهة المشكالت المختلفة ، كما یمیل أصحاب التقدیر المنخفض إلى عزوا سباب فشلهم إلى 

  ) .188.، ص2015قدوري الحاج ،.(أسباب ذاتیة 

  :العوامل المؤثرة في تقدیر الذات  - 6 

  :هناك عدة عوامل تؤثر في تقدیر الفرد لنفسه ومنها 

  :البیئة األسریة - 1- 6

نمو تقدیر الذات یبدأ من المیالد ، ویتفق علماء النفس عموما على إن التجارب المبكرة 

أثناء مرحلة الطفولة و المراهقة یكون لها اثر كبیر في نمو تقدیر الذات ، و األسرة هي العامل 

فهي تزود الطفل بالمؤشرات  بخصوص ما إذا كان مقبوال أو . األساسي في التنشئة االجتماعیة 
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 .ت .مالهي و ریزنر ، د.(یر مقبول ،محبوبا او غیر محبوب ، جدیر بالثقة او غیر جدیر بها غ

  ) .16.ص ،

  :أراء اآلخرین  - 2- 6

كذلك یتأثر مستوى تقدیر الذات بالكیفیة التي یعاملنا بها اآلخرون، فاألفراد الذین تمت 

میهم و زمالئهم غالبا ما معاملتهم باحترام و اهتمام من قبل أشخاص مهمین في حیاتهم كمعل

  ) .18.،ص.ت  .د مالهي و ریزنر،.(یكون لدیهم قدر مرتفع من تقدیر الذات 

  :المظهر -  3- 6

أشارت األبحاث إلى أن المظهر عنصر مهم في تحدید مستوى تقدیر الذات ، وهذا یرجع 

فاألشخاص .أساسا إلى حقیقة  أن تقییمات و أراء اآلخرین غالبا ما تكون مبنیة على مظهرنا 

الجذابون أكثر قابلیة الن یحبوا مقارنة باألشخاص غیر جاذبین ، وغالبا مایحظون بقدر اكبر من 

  ) .18.،ص. ت .د مالهي و ریزنر،.( حب اآلخرین و معاملتهم الحسنة و التفضیلیة 

  :االنجاز األكادیمي  - 4 - 6

الجیدة  األكادیمیةت هناك مصدر آخر لتقدیر الذات و هو االنجاز األكادیمي ،فالدرجا

تعزز من شعور المرء بالقیمة و الكفاءة و تقدیر الذات و االنجاز األكادیمي و یبدو أنهما 

 .ت .مالهي و ریزنر،د.( مرتبطان بشكل كبیر مابین العامین السابع و الخامس عشر 

  ).19.،ص

  :األفكار الذاتیة  - 5- 6

الذاتیة أو صورتنا التي نرسمها لذاتنا و األفكار تقدیرنا لذاتنا أثناء البلوغ ، تحدده أفكارنا 

  .الذاتیة هي أفكار في عقولنا نقبلها ونسلم أنها حقیقة 

فأفكارنا الذاتیة تشكل أساس صورتنا الذاتیة التي تؤثر بشكل كبیر على مستوى تقدیرنا لذاتنا ، 

مالهي و . ( ة الذات فعندما تكون صورتنا الذاتیة ایجابیة ینمو لدینا الشعور بالكفاءة و قیم

  ) .19.،ص .ت.د  ریزنر،
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  :التطبیقات الشخصیة  - 6 - 6

مستویات التطلعات الشخصیة تؤثر بالفعل على الشعور بتقدیر الذات ، فما یمثل النجاح 

و مستوى تقدیر الذات لدى المرء یرتفع إذا لبى انجازه .لشخص معین یمكن أن یكون فشال آلخر 

 .ت. د مالهي و ریزنر،.( ة في جانب قیم من جوانب السلوك أو فاق التطلعات الشخصی

   .)20.،ص

  :البراعة في المهام و االنجازات  - 7- 6

انه بدون الشعور باالنجاز وبدون الشعور انه بمقدورنا أن نكون فعالین في سلوكیاتنا  ، 

  .تصبح الثقة الحقیقیة بالنفس و تقدیر الذات من األمور المستحیلة 

في أداء المهام تعزز من شعور المرء بقیمة ذاته  فهي تجعل المرء یشعر بأنه مهم و و البراعة 

  ).20.،ص.ت  .مالهي و ریزنر،د.( هذا یزید من تقدیر الذات 

  :تقدیر الذات و الكف البصري    - 7

احدهما شخصي و األخر : بما أن تقدیر الذات لیس متغیر أحادي ، بل یتضمن بعدین 

  .اجتماعي 

  من الشعور الزائد بعدم األمن و الخوف الذي یسیطر على الكفیف ،فان كل 

المصادرات المغلوطة و الجاهزة و التي ینطلق بها المجتمع في الحكم على و 

الكفیف،تسهم بقوة في بناء صورة متدنیة لمفهوم الذات ، صورة تغذیها الخبرات الفاشلة  في 

جتماعي و تتعمق هذه المشاعر السلبیة لدى المواقف المتعددة و عدم القدرة على األداء اال

  ) .97.،ص2012یونسي ،.( الكفیف وتنعكس بشكل واضح على تقدیره لذاته و الحكم علیها 

  :وهنا تكون استجابة الكفیف في غالب الحاالت وفق موقفین  متعارضین 

 یخضع فیه لسلطة اإلعاقة و أحكام المجتمع و یؤدي إلى تقدیر ذات: موقف استسالمي 

  .منخفض 

یستند على اإلنكار و التحدي و یقضي الى تقدیر مغلوط و غیر واقعي ال : موقف استعالئي 

  .ینسجم مع قدرات الذات الحقیقیة 
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ویؤثر كف البصر بشكل سلبي على تقییم الذات و خصوصا على صورة الذات التي 

كفیف نتیجة عدة عوامل كما یتولد الشعور بالنقص لدى ال.تعرف قیمتها تدنیا و تدهورا ملحوظا 

في مقدمتها نظرة المجتمع الیه و تحدد نظرة الكفیف إلى نفسه تبعا لهذه النظرة وذلك باعتبار 

  ) .97.ص ،2012یونسي ،. (نظرة الذات انعكاس لنظرة المجتمع 

تدني تقدیره لذاته ویشعره صحیح أن قد یؤثر المجتمع تأثیرا سلبیا على الكفیف  ویؤدي إلى   - 

إال أن قد یكون للمجتمع دور فعال في  تنمیة تقدیر المكفوف لذاته ودعمه ومساندته  ،بالنقص

  .وهذا هو الجانب االیجابي الذي أهملته الباحثة فقد ركزت إال على التأثیر السلبي للمجتمع .
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 :خالصة 

كثیرا ما نخدع أنفسنا بان ضعف ذواتنا في التعامل مع اآلخرین هو من أشكال الحیاء و التواضع 

و اإلیثار ومحبة اآلخرین ، ولذلك وجب على أولیاء األمور تنشئة أطفالهم منذ الصغر على 

القدرة على التعبیر المالئم لفظا وسلوكا عن المشاعر و األفكار واآلراء تجاه األشخاص و 

حتى ینشا لنا جیل یعرف ما یرید واعي بقدراته قادر على .البة بالحقوق دون ظلم أو عدوان المط

العمل على  تحقیق ذاته، وبالنسبة إلى األفراد الذین یعانون من تدني أو فقدان ذات وجب علیهم 

 .تطویر قدراتهم
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 :تمهيد 

لإلجابة على التساؤالت المطروحة في مشكلة البحث  وربط مختلف جوانب الدراسة 
ببعضها البعض ،وعلى ضوء ما تم عرضه في الجانب النظري فإننا سنحاول  في هذا الفصل 
تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة من خالل التطرق إلى الدراسة االستطالعية مع تحديد 

جراءات تطبيق األدوات و مجاالت ومجتمع وعي نة الدراسة باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات وا 
ل النتائج  ، وأخيرا خالصة ة اإلحصائية التي تم االعتماد عليها  في تحليجأساليب المعال

 .الفصل
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 :الدراسة االستطالعية : أوال 

ات أولية ليست جزء من تتضمن الدراسة االستطالعية تطبيق إجراءات الدراسة في عين
العينة الرئيسية ولكنها تنتمي إلى نفس المرجع الذي تنتمي إليه العينة الرئيسية للدراسة ، وللدراسة 
أهمية خاصة حيث أنها تفيد الباحث في التحقيق من إمكانات تنفيذ الدراسة األساسية و الحصول 

ه إلى أمور لم يلتفت إليها الباحث على تغذية راجعة عن احتماالت النتائج المستهدفة و التنبي
 (.91.،ص4002الكيالني ، .)

وبهدف اختبار أولي للفروض و التعرف على مدى صالحية استبيان إدراك المساندة 
االجتماعية ومدى مالءمته لعينة المكفوفين ، قمنا باالتصال بمديرية التربية الم البواقي التي 

جتماعية الم البواقي أين تم الموافقة على دخولنا مدرسة أرسلتنا بدورها إلى مديرية الخدمات اال
،ولقد تم إجراء  4092 -02-91دراسة الميدانية في يوم  الاألطفال المعاقين بصريا وقيامنا ب

أفراد من الجنسين حيث طبق االستبيان بتاريخ  90 من الدراسة االستطالعية على عينة مؤلفة
91-02-4092. 

مكفوفين فقد اتضح لنا من خالل قراءة بنود االستبيان على  وبما أن أفراد العينة هم
دقيقة لإلجابة على االستبيان ،كما تبين لنا  40مسامعهم أنهم يستغرقون في المتوسط حوالي 

 .عدم وجود صعوبة لديهم في فهم و استيعاب مضمونه 

تبيان إضافة إلى ذلك فقد قمنا من خالل الدراسة االستطالعية بالتحقق من صدق االس
الخاص بادراك المساندة االجتماعية  بعرضه على األساتذة المحكمين ، أما الثبات فقد تم حسابه 
بطريقة التجزئة النصفية لالختبار وهذا ما سيتم توضيحه بالتفصيل عند الحديث عن أدوات جمع 

 .البيانات 

 :منهج الدراسة : ثانيا 

 (.1.،ص4002مسلم ،.)اتجاه الموضوع المنهج هو الموقف العلمي الذي يتبناه الباحث 

التي يتبعها الباحث  ويشير مفهوم المنهج كذلك إلى مجموعة العمليات و الخطوات
عد الباحث في ، وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث إذ هو الذي ينير الطريق و يسالتحقيق بحثه
 (.902. ،ص4009زرواتي،.)أسئلة وفروض البحث ضبط أبعاد و 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                الفصل الخامس    

 

 
92 

بل يتعدى هذا ليصل إلى التحليل الكيفي الدقيق ثم في األخير إلى نتائج قابلة للتعميم  الكيفية ،
 (.900،ص 4094معتوق ،.)

، الدراسةحسب الموضوع و الهدف من  والجدير بالذكر أن اختيار المنهج المناسب يكون
ى المنهج وانطالقا من التساؤالت التي سعت الدراسة الحالية لإلجابة عنها فقد اعتمدنا عل

. باعتباره  يعطي معلومات دقيقة ومتنوعة  تصور الواقع االجتماعي كما هو التحليلي  الوصفي
بأنه الطريقة التي يسعى من خاللها الباحث إلى جمع  التحليلي ويمكن تعريف المنهج الوصفي

منهج في البيانات و الحقائق حول الظواهر االجتماعية بصفة كيفية ، كما ال يتوقف مهام هذا ال
نما يصنفها ويحللها ويخضعها للدراسة الدقيقة  جمع الحقائق و البيانات  .وا 

 :مجاالت الدراسة: ثالثا 

 :المجال المكاني  -1

يقصد به النطاق المكاني إلجراء الدراسة ،وقد تم إجراء دراستنا  الميدانية في  مركز 
األطفال المعاقين بصريا بوالية  أم  التكوين المهني و التمهين صاب علي لوالية قالمة ، ومدرسة

 .البواقي 

 :لمركز التكوين المهني و التمهين صاب علي  لوالية قالمة  التعريف 1-1

 :يقع مركز التكوين المهني و التمهين صاب علي في والية قالمة حيث يحتوي على مايلي 

 :بالنسبة لقسم اقامي 

 .ورشة فندقة خيار طبخ  -

 يورشة الطرز التقليد -

 .ورشة الخياطة  -

 .ورشة حالقة رجال  -

 ورشة حالقة سيدات  -

 .ورشة فندقة خيار استقبال  -

 .ورشة الطرز  -
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 .ورشة ألبسة جاهزة  -

 .ورشة صناعة الحلويات  -

 .ورشة تقني في الكيمياء  -

 .ورشة مستغل المعلوماتية  -

 .ورشة عون تجاري  -

 .ورشة معالجة المياه  -

 .ة ورشة المحاسب -

 .ورشة السكريتاريا  -

 :وبالنسبة لقسم تمهين 

 (الخاص بالمكفوفين )فرع عامل مقسم الهاتف  -

 .فرع طبخ الجماعات -

 .فرع خياطة  -

 .الداخلي للمركبات  والتأسيسفرع التجهيز  -

 .فرع حالقة رجال  -

 .فرع حالقة سيدات  -

 .فرع صناعة الحلويات  -

 .فرع التركيب الصحي والغاز  -

 .فرع التركيب الصحي رصاص  -

 .فرع تقني محاسبة  -

 .فرع بناء  -

  482عدد المتربصين إقامي -
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 .مكفوف تابعين لفرع عامل مقسم الهاتف  40منهم  129عدد المتربصين تمهين -

 .عامل في فرع عامل مقسم الهاتف  94منهم  12عدد العمال  -

 :الية أم البواقي  لمدرسة األطفال المعاقين بصريا بو  التعريف-1-2

 :تقع مدرسة األطفال المعاقين بصريا في والية ام البواقي حيث تحتوي على 

 مكتب المدير  -

 : مصلحة البيداغوجية و التي تضم 

 األخصائيين  -

 .األساتذة  -

 .معلمين متخصصين  -

 .مساعدين تربويين  -

 .مربيين  -

 :مصلحة األمانة التي تضم 

 .موظف األمانة  -

 .مساعدة اجتماعية  -

 .الطبيب و الممرضين  -

 :مصلحة اإلدارة 

 .مكتب تسيير المستخدمين  -

 .مكتب تسيير المخازن  -

 .مكتب تسيير العتاد  -

 .مصلحة الحراسة واألمن  -

 .مصلحة فوج النظافة و الصيانة  -
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 .مصلحة حظيرة السيارات  -

 .المطبخ  -

 .81عدد العمال اإلجمالي  -

 .01:تذة عدد األسا-

 .08:عدد المعلمين المتخصصين  -

 01:عدد المربيين  -

 08:عدد المربيين المتخصصين  -

 .أخصائي نفسي  -

 .أخصائي تربوي  -

 أخصائي عيادي 04  -

 أخصائي أرطوفوني04 -

 .ممرض وطبيب  -

 :المجال البشري -2

لية فقد كان مجتمع ويقصد به مجموعة األفراد محل الدراسة ، وفيما يتعلق  بالدراسة الحا
البحث يتمثل في مجموعة المكفوفين المتواجدين بفرع عامل مقسم الهاتف بمركز التكوين المهني 

 و الذين .و التمهين صاب علي والية  قالمة و مدرسة األطفال المعاقين بصريا بوالية أم البواقي
 .(14 -92)تتراوح أعمارهم بين 

 :المجال الزمني  -3

الزمنية التي استغرقتها دراستنا ،والتي تم إجراؤها خالل السنة الجامعية وهي الفترة 
حيث قمنا بجمع وتصنيف أدبيات الموضوع وصياغة الجانب النظري من  4092 -4092

الدراسة ، وبعد ذلك تم إعداد الجانب التطبيقي من خالل زيارتنا لمركز التكوين المهني و التمهين  
را لعدم توفر العدد الكافي ألفراد العينة في فرع عامل مقسم الهاتف  صاب علي والية قالمة ،ونظ
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فقد اتجهنا إلى  مدرسة األطفال المعاقين بصريا بوالية أم البواقي ، حيث قمنا على مستوى 
،وبعد حساب ثبات استبيان إدراك  4092 -02-91المدرسة بإجراء الدراسة االستطالعية  في

تطبيق استبيان إدراك المساندة االجتماعية ومقياس تقدير الذات في المساندة االجتماعية  قمنا ب
الدراسة األساسية على مستوى مركز التكوين المهني و التمهين صاب علي والية قالمة،  ومدرسة 

إلى غاية  4092-02-91األطفال المعاقين بصريا لوالية أم البواقي خالل الفترة الممتدة من 
يغ البيانات ومعالجتها و استخالص النتائج و التعليق عليها ثم وبعدها تم تفر 02-4092- 94

 .كتابة البحث في شكله النهائي 

 :مجتمع وعينة الدراسة : رابعا 

 :مجتمع الدراسة  – 1

يتحدد مجتمع الدراسة في ضوء الظاهرة و اإلشكالية المراد دراستها و بذلك فهو متميز 
لمجتمعات أو الجماعات األخرى ، وقد يكون من بمميزات خاصة عن غيره ، بحيث تفصله عن ا

سكان مدينة معينة أو مجموعة أحياء أو حي واحد ، أو مجموعة مزارعين في منطقة أو طلبة 
وباختصار فمجتمع .في فرع من فروع المعرفة أو تالميذ ثانوية إذا تعلق البحث بالكائن البشري 

التي تحمل أو تتضمن صفات أو بيانات األشياء و السلوكيات  أو الدراسة هو جماعة أفراد
الظاهرة موضوع الدراسة ، ويعد بمثابة مجموع الوحدات اإلحصائية المعرفة بصورة واضحة 

 (. 421.،ص4094فرحاتي ،.)بحيث يمكن تميزه عن غيره 

فالمجتمع هو مجموعة من عناصر لها خصائص مشتركة أو على األقل خاصية مشتركة تتوفر 
 .المدروسة  فيها شروط الظاهرة

والمجتمع األصلي الذي أخذت منه عينة الدراسة الحالية هو عبارة عن مجموعة 
المكفوفين التابعين للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين والمتواجدين بفرع عامل قسم الهاتف 
 بمركز التكوين المهني و التمهين صاب علي قالمة و مدرسة األطفال المعاقين بصريا لوالية أم

 . مفردة  20و البالغ عددهم  (14-92)البواقي ، والذين تتراوح أعمارهم بين 
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 :عينة الدراسة  -2

هي إال جزء من المجتمع ويجب أن تتوفر فيها خصائص الظاهرة المدروسة ،  والعينة ما
بحيث تكون طبقا لقواعد محددة ودقيقة وذلك بدون تحيز لكي تكون ممثلة للمجتمع كما أن 

 .يوفر جزءا من الجهد و النفقات  استخدامها

 :تحديد حجم العينة  2-1

تصميم العينة يعتمد على موضوع البحث الذي يريد الباحث القيام به ، وهو يعتمد على  
درجة دقة المعلومات التي يريد تحقيقها في بحثه ، إضافة إلى اعتماده على طبيعة مجتمع 

ت الديموغرافية و االجتماعية و المادية و غير متجانس في الصفا أوالبحث هل هو متجانس 
الحضارية التي يهتم بها البحث ؟ هل مجتمع البحث كبير أم صغير الحجم ، ويعتمد أخيرا على 

ونظرا الن (.22.،ص4008عماد ،.)اإلمكانيات المادية و البشرية و الزمنية المتيسرة للباحث
 المجتمع محدود فقد اعتمدنا على الدراسة المسحية 

مفردة من مجموع المكفوفين التابعين  20الحالي ب عدد أفراد الدراسة ث قدر حي
للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين ، والمتواجدين ب فرع عامل مقسم الهاتف في مركز 

 .التكوين المهني و التمهين صاب علي قالمة،ومدرسة األطفال المعوقين بصريا  الم البواقي

 :وصف خصائص العينة 2-2

مفردة من المكفوفين  20 ـعينة الدراسة و المقدر عددها ب خصائص يتم التعرف على
التابعين للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين لوالتي قالمة و أم البواقي ، لما لتلك الخصائص 
من أهمية في تأثيرها على متغيرات الدراسة األساسية ، والمتمثلة في إدراك المساندة االجتماعية 

 .وعالقتها بتقدير الذات لدى المكفوفين 

على الجزء الدراسة إجابات أفراد  نسبية توضحلذلك سيتم عرض النتائج ضمن جداول ودوائر 
 : الخاص بالبيانات األولية من االستبيان على النحو األتي 

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس -2-2-1

 

 



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                الفصل الخامس    

 

 
98 

 ة حسب الجنسيوضح توزيع أفراد العين (1)جدول  رقم 

 الجنس التكرارات النسبة المئوية  °الزاوية

 ذكور 19 1172  411°

 إناث 1 4472  89°

 المجموع 20 900  120°

 يمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النسبية لعينة المكفوفين حسب الجنس(1)شكل رقم 

 
 ة المكفوفين حسب الجنسيمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النسبية لعين (8)شكل رقم 

 ـأن نسبة الذكور في العينة تقدر ب(8)و الشكل البياني ( 9)يتضح من  خالل هذا الجدول 
1172% 

 % 4472 ـأكثر من الضعف مقارنة مع اإلناث و التي تقدر ب

إن التعرف عل سن أفراد عينة الدراسة يسهم في : توزيع أفراد العينة حسب السن  -4-2-2
 :على نتائجها وهذا ما يوضحه الجدول التالي إلقاء الضوء 

 

 ذكور 

 اناث  
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن  (2)جدول رقم 

النسبة المئوية   الزاوية °  السن التكرارات 

°225  62.5 25 []20-14 

°72  40 8 []26-20 

°63  17.5 7 []32-26 

 المجموع 20 900  120°

 

 
 لدائرة النسبية لعينة المكفوفين حسب السنيمثل العرض البياني عن طريق ا( 9)شكل 

يتضح بان الفئة العمرية ( 1)و الشكل البياني ( 4)من خالل استعراض بيانات الجدول 
، والتي تمثل مرحلة المراهقة تحقق اعلي نسبة و التي تقدر [  40-92]المحصورة بين   األولى 

ويصبح قادر على التفكير  حيث في هذه المرحلة يتعرف المراهق على قدراته، % 2472ب 
-40]واتخاذ القرارات بنفسه إذ يتحمل مسؤولية توجيه ذاته ، وتأتي الفئة العمرية  المحصورة بين

تمثل البداية الرسمية  نحو الرشد وفيها يميل األفراد وهي  % 40في المرتبة الثانية بنسبة [ 42
 ن أن يفقدون شيئا  من ذاتهمإلى االستقرار و تظهر قدرتهم على االندماج مع شخص آخر دو 

14-20  

20-26  

26-32  
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والتي تمثل  مرحلة اإلنتاجية وبداية االهتمام [ 10-42]المحصورة بين   أما الفئة العمرية 
 .%9172 ـتقدر ب بنسبة الثالثة بمصلحة العامة والمجتمع في المرتبة 

وفقا تم تقسيم عينة الدراسة :توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي لألم -2-2-3
 :مستويات ويبين ذلك الجدول التالي  2للمستوى التعليمي لالم إلى 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لالم ( 3)جدول رقم 

المستوى التعليمي  التكرارات النسبة المئوية  °الزاوية
 لالم

 ابتدائي  99 4172  11°

 متوسط 1 9172  21°

 ثانوي  92 20  922°

 جامعي  2 92  22°

 المجموع 20 900  363°

 
يمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النسبية لعينة المكفوفين حسب المستوى (13)شكل رقم 

 التعليمي لألم

 ثانوي 

 ابتدائي 

 متوسط 

 جامعي 
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يتضح بان المستوى التعليمي  (90)والشكل البياني (1)من خالل عرض نتائج الجدول
، ثم يليه المستوى التعليمي لالم  % 20ها في الترتيب األول بنسبة قدر جاء قد ( ثانوي)لالم 

، ثم %9172بنسبة قدرها(المتوسط )،  ثم يليه المستوى التعليمي % 4172بنسبة قدرها ( ابتدائي)
،وبهذا نستنتج بان المستوى التعليمي ألمهات  % 92بنسبة( الجامعي)يليه المستوى التعليمي 

يقة تقديمها للمساندة والتي تأثر إيجابا في المبحوثين  مقبول نوعا ما و هذا قد يساعد في طر 
 .إدراك االبن لهذه األخيرة

إن معرفة المستوى  :توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي لألب  -2-2-4
 :التعليمي لآلباء يسهم في إلقاء الضوء على نتائج الدراسة وذلك حسب الجدول التالي 

 اد العينة حسب المستوى التعليمي لألب يوضح توزيع أفر (4)جدول رقم 

المستوى التعليمي  التكرارات النسبة المئوية  °الزاوية
 لألب

 ابتدائي  01 4472  89°

 متوسط 99 4172  11°

 ثانوي  91 1472  991°

 جامعي  1 9172  21°

 المجموع 20 900  363°
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بية لعينة المكفوفين حسب المستوى يمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النس(11)شكل رقم 

 التعليمي لألب

يتضح بان المستوى التعليمي (99)والشكل البياني (2)من خالل عرض نتائج  الجدول
،ثم يليه المستوى التعليمي %4172قد جاء في الترتيب األول بنسبة قدرها (  ثانوي)لألب 

،ثم يليه المستوى %4472رها ،ثم يليها المستوى التعليمي ابتدائي بنسبة قد% 4172(متوسط)
المستوى التعليمي لألب ليس في المستوى  أن، بالرغم من %9172التعليمي جامعي بنسبة قدرها

 .لكن يبقى األب مركز السند والدعمالمطلوب 

 توزيع أفراد العينة حسب المركز الذي تمت فيه الدراسة -2-2-5

 الذي تمت فيه الدراسة يوضح توزيع أفراد العينة حسب المركز  (5)جدول رقم 

النسبة المئوية    المركز الذي تمت فيه الدراسة التكرارات 

مركز التكوين المهني و التمهين صاب علي  40 20 
 بقالمة

 مدرسة األطفال المعاقين بصريا بأم البواقي 40 20 

 المجموع 20 900 

 ثانوي 

 متوسط

 ابتدائي

 جامعي 
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عينة المكفوفين حسب المركز يمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النسبية ل (12) شكل رقم

 .الذي تمت فيه الدراسة 

تجانس  توزيع أفراد العينة حسب المركز  أعاله و الشكل البياني( 2)نالحظ من خالل الجدول
 20الذي تمت فيه الدراسة حيث بلغت النسبة المئوية لكل منهما  

 :توزيع أفراد العينة حسب درجة اإلعاقة  -2-2-6

  اإلعاقةزيع أفراد العينة حسب درجة يوضح تو  (6)جدول رقم 

 درجة اإلعاقة التكرارات النسبة المئوية  °الزاوية

 شبه كلية 98 22  924°

 كلية 44 22  918°

 المجموع 20 900  120°

 

مركز التكوين المهني و التمهين صاب 
 علي بقالمة

مدرسة األطفال المعاقين بصريا بأم 
 البواقي
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يمثل العرض البياني عن طريق الدائرة النسبية لعينة المكفوفين حسب درجة (13)شكل رقم 

 اإلعاقة

والشكل البياني أعاله أن عدد األفراد الذين يعانون من (2) يتضح من خالل الجدول
اكبر من نسبة األفراد الذين يعانون من الكف الشبه كلي والتي %   22 الكف الكلي تقدر ب

 %. 22 ـتقدر ب

 :أدوات جمع البيانات : خامسا 

 ى األدواتمن اجل تحقيق أهداف البحث و اإلجابة على التساؤالت اعتمدنا في جمع البيانات عل
 :التالية

 .استبيان لقياس إدراك المساندة االجتماعية  -

 .مقياس تقدير الذات لبروس آرهير -

 :االستبيان  -1

شملت صحيفة االستبيان عددا من العبارات التي تقيس إدراك :وصف االستبيان  – 1-1
يان عن طريق المقابلة المساندة االجتماعية ، وبما أن أفراد العينة مكفوفين فقد تم تطبيق االستب

 (موافق ،محايد، معارض)البدائل  واقترحنا عليه له العباراتوقمنا بقراءة الفردية لكل مفحوص 
 .ومن ثم سجلنا اإلجابات

 شبه كلية 

 كلية 
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عبارة إلدراك المساندة االجتماعية التي سعت الدراسة للتعرف على ( 14)وقد ضم االستبيان 
ن من خالل االطالع على أدبيات إدراك المساندة عالقتها بتقدير الذات وقد تم إعداد االستبيا

االجتماعية وأنواع المساندة االجتماعية ومحاولة الدمج بينهما لتتناسب مع أهداف الدراسة الحالية 
 .و طبيعة أفراد العينة 

 :ولقد ضمت صحيفة االستبيان المحاور التالية 

 .ضم البيانات األولية الخاصة بالمبحوث : المحور األول 

ضم عبارات حول إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األم  ذات األرقام من : المحور الثاني
(9-8.) 

ضم عبارات حول إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األب ذات األرقام من : المحور الثالث 
(1-92.) 

قاء غير المكفوفين  ضم عبارات إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األصد: المحور الرابع
 ( .42 -91)ذات األرقام من 

ضم عبارات إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األصدقاء المكفوفين ذات :المحور الخامس 
 (.14-42)األرقام من 

مفردة من المكفوفين التابعين  20وطبق االستبيان في صورته النهائية على عينة قوامها 
المتواجدين ب فرع عامل مقسم الهاتف   بمركز التكوين المهني و للمنظمة الوطنية للمكفوفين 

التمهين  صاب علي بوالية قالمة ومدرسة األطفال المعاقين بصريا بوالية أم البواقي وكان ذلك 
 .4092 -02-94إلى غاية  4092-02-91خالل الفترة الممتدة  من 

  تصحيح االستبيان -

اد العينة هم مكفوفين فإننا قمنا بقراءة العبارات عليهم بما أن أفر كما ذكرنا سابقا حيث انه 
موافق ، محايد :أمام احد البدائل التي يراها المكفوف تتناسب معه وهي (×)ووضعنا العالمة 

والبنود مصاغة في شكل عبارات ايجابية وعبارات سلبية وبالتالي فان إجابة .،معارض 
، (موافق) إذا أجاب 1االيجابية الدرجة  تعطى له في العبارات: المفحوص تصحح كاألتي 

ذا أجاب (محايد )إذا أجاب 4وتعطى له الدرجة  أما العبارات .  9تعطى له الدرجة( معارض)، وا 
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و ( محايد)إذا أجاب  4، و الدرجة ( موافق)إذا أجاب  9السلبية فانه يعطى للمفحوص الدرجة 
مفحوص تتراوح درجته على كل بند  ، وعلى هذا األساس فان كل(معارض)إذا أجاب  1الدرجة 
 .درجة  94و 2ما بين 

 :كيفية تقدير درجات استجابات أفراد العينة نحو إدراك المساندة االجتماعية 

لإلجابة على تساؤالت الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية 
اعية وقد تم تقدير درجات االستجابات لدرجة استجابة أفراد العينة نحو إدراك المساندة االجتم

 :على النحو التالي

درجات ( موافق ، محايد ، معارض )من خالل تصحيح االستبيان تم إعطاء كل من البدائل 
و البديل معارض  4،ومحايد الدرجة  1حيث يعطى في العبارات االيجابية للبديل موافق الدرجة 

درجات و البديل  4درجة  و البديل محايد  9ل موافق اما العبارات السلبية فيعطى للبدي9الدرجة 
 .درجات 1معارض 

 :ومن ثم قمنا بحساب المدى للدرجات من خالل المعادلة التالية

 .اصغر قيمة –اكبر قيمة = المدى 

0,67= 

 
(: 1)على أعلى درجة(4)ثم نقسم الناتج  4=9-1= المدى    

 :ونضيف هذه القيمة للبديل الذي يليه كالتالي

  المدى  درجة االستجابات

 1-9767 درجة منخفضة

 1,67-2,33 درجة متوسطة

 2,33-3 درجة مرتفعة

 

 :صدق االستبيان  1-2

األداة قادرة على قياس ما وضعت لقياسه فقط  يشير مفهوم الصدق أن يكون االختبار أو
يحتمل أن تخلط بها أو أي تكون قادرة على التمييز بين المتغير نفسه و المتغيرات األخرى  التي 
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الصدق )ولقياس الصدق توجد عدة أساليب من بينها صدق المحكمين .تتداخل معها 
العتبارهم أشخاص مختصين يمكنهم الحكم بما إذا كانت األسئلة الموضوعة في األداة (الظاهري

 .العبارات تقيس فعال ما وضعت لقياسه 

توزيع األداة في صورتها األولية على لتأكد من صدق المحتوى في هذه الدراسة قمنا بلو 
من ذوي الخبرة والتخصص في علم النفس و اإلحصاء و المنهجية  ، (1=ن)عدد من األساتذة 

قالمة بهدف الكشف على   9122ماي  08من أعضاء هيئة التدريس  بقسم علم النفس بجامعة 
 .مدى وضوح ومالئمة العبارة للمحور المراد قياسه

ن أرائهم في مدى وضوح عبارات االستبيان ، حيث آخذنا بعين وقد أبدى المحكمي
االعتبار توجيهاتهم ومالحظاتهم التي تركزت معظمها على التعديل في صياغة بعض العبارات 

ويمكن عرض نتائج صدق المحكمين .حتى تتضح للمبحوثين وتكون أكثر فهما واستيعابا منهم 
إلى كل محور وعدد المحكمين الذين وافقوا على في جداول يضم كل جدول البنود التي تنتمي 

 . كما هو موضح في قائمة المالحق كل بند

صدق المحكمين من أكثر الطرق شيوعا و سهولة لكنها ليست دقيقة  أن  بالرغم من
 ولتأكد.فالمحكم يقوم بتصحيح الفقرات و الحكم عليها بأنه مرتبطة بالبعد الذي تقيسه أو ال تقيسه

بيان استخدمنا طريقة أو الصدق الذاتي حيث يقاس بحساب الجذر التربيعي من صدق االست
 :وذلك حسب الجدول التاليالثبات  لمعامل 

 يوضح الصدق الذاتي الستبيان إدراك المساندة االجتماعية ( 7)جدول رقم 

 محاور االستبيان معامل الثبات الجذر التربيعي لمعامل الثبات

االجتماعية  إدراك المساندة 70, 0 0,83
 المقدمة من األم

إدراك المساندة االجتماعية  0,82 0,90
 المقدمة من األب

 

إدراك المساندة االجتماعية  93, 0 0,96
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المقدمة من األصدقاء غير 
 مكفوفين

إدراك المساندة االجتماعية  0,85 92, 0
المقدمة من األصدقاء 

 المكفوفين  

 معامل الثبات العام   0,82 0,90

 

يوضح الجدول إن جميع معامالت الصدق الذاتي عالية حيث بلغ معامل الصدق الذاتي 
أما بالنسبة لمعامالت الصدق الذاتي فقد تم اختالفها إال أنها قد حققت . 0.10لالستبيان العام

معدل مرتفع من الصدق ، حيث بلغ حدها األعلى في إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من 
،وحدها األدنى في إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األم  0.12مكفوفين  األصدقاء غير

 .،مما يدل على إمكانية الثقة في صدق النتائج التي سيتم التحصل عليها 0.81

 

 :ثبات االستبيان  -1-3

ثبات و يقصد به مدى الوثوق بالدرجات التي نحصل عليها من تطبيق االختبار أو 
ن هذه النتائج يجب أن ال تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ، فإذا االستبيان بمعنى أ

حصل الفرد على نفس الدرجة أو ما يقارب ذلك في نفس االختبار أو في مجموعة من األسئلة 
المتكافئة في مناسبات مختلفة فنصف هذه ر االختبار أو األداة في هذه الحالة على أنها على 

أفراد ،و  90وقد تم تطبيق استبيان الدراسة الحالية على عينة تألفت من .باتدرجة عالية من الث
الجدير بالذكر أن أفراد العينة االستطالعية استبعدوا من عينة البحث األساسية وقد تم حساب 

 .معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

ة إلى جزأين ، الجزء والتجزئة النصفية تعني تجزئة الفقرات أو العبارات المكونة لألدا
 .األول يحتوي على العبارات الفردية والجزء الثاني ويحتوي على العبارات الزوجية 

 :ثم يتم حساب معامل االرتباط بين درجة العبارات الفردية و الزوجية كما يلي 
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  سمجن  ص  سمج  صمج

   ن مج س    سمج       صمجن    صمج     
=ر  

 :حيح اثر االختبار نقوم بتطبيق معادلة سيبرمان ولتص

   معامل الثبات  المصحح

    الثباتمعامل النصفي
= معامل الثبات المصحح   

وحسب الدراسة الحالية فإننا قسمنا االستبيان إلى محاور وقمنا بحساب كل محور على حدى 
 :بطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كالتالي 

 :معامل تبات إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األم  -9
                

                                    
9ر    

0,54  
   

      
 9ر  

 :وباستعمال معامل الثبات المصحح 

0,70  =       

      
 

:وبنفس الطريقة تم حساب باقي المحاور حيث توصلنا إلى معامالت الثبات التالية   

0,82 :ن األب  معامل ثبات إدراك المساندة االجتماعية المقدمة م -4  

0,93 إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األصدقاء غير المكفوفين -1:  

0,85 :إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األصدقاء المكفوفين  -4 

وللحصول على معامل الثبات العام لالستبيان تم جمع معامالت الثبات الفرعية و قسمتها على 
 :عدد المحاور كالتالي 

ر  ر  ر  ر     
 

 ر 
                   

 
 ر 

 ر=0,82



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                الفصل الخامس    

 

 
110 

 يوضح معامالت الثبات الستبيان إدراك المساندة االجتماعية ( 8)رقم  جدول

 محاور االستبيان معامل الثبات

 إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األم 0,70

 

 إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األب 0,82

 

لمساندة االجتماعية المقدمة من إدراك ا 0,93
 األصدقاء غير المكفوفين

إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من  0,85
 األصدقاء المكفوفين

 معامل الثبات العام 82, 0

يوضح الجدول أن جميع معامالت الثبات عالية وذلك رغم اختالفها من محور آلخر ، حيث 
وحدها 0.11اعية المقدمة من األصدقاء غير مكفوفين حدها األعلى في إدراك المساندة االجتم

   0.10األدنى في إدراك المساندة االجتماعية المقدمة من األم

 :مقياس تقدير الذات  -2

 :تعريف ووصف المقياس  -2-1

 بروسارهيراعد مقياس تقدير الذات الذي تم استخدامه في الدراسة من طرف الباحث 
 :ثين عبارة لقياس  ثالثة أبعاد وهي حيث تكون المقياس من ثال(9182)

 (.90-9)حيث ضم العبارات من : تقدير الذات الرفاقي 

 (.40-99)الذي ضم العبارات من :العائلي تقدير الذات

 (.10-49)الذي ضم العبارات من  :تقدير الذات المدرسي
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ة من وقد ضم مقياس تقدير الذات لبروس ارهير مجموعة من العبارات االيجابية ومجموع
 :العبارات السلبية موزعة في أبعاده الثالثة و الجدول التالي يوضح ذلك 

يوضح األبعاد الفرعية لمقياس بروس ارهير لتقدير الذات و أرقام العبارات ( 9)جدول رقم 
 االيجابية و السلبية لكل بند 

 األبعاد عدد العبارات االيجابية أرقام العبارات أرقام العبارات السلبية

 تقدير الذات الرفاقي 90 9-1-2-1-1 4-2-2-8-90

94-92-92-98-
40 

 تقدير الذات العائلي 90 99-91-92-91-91

44-41-42-41-
41 

 تقدير الذات المدرسي 90 49-42-42-48-10

 

 :المعامالت العلمية للمقياس  -2-2

 :ثبات المقياس 

ته األصلية بطريقة لقد تم حساب ثبات مقياس تقدير الذات من طرف الباحث في نسخ
التطبيق و إعادة التطبيق و التي أشارت نتائجه إلى ثبات المقياس حيث نتج عن معامالت 

بالنسبة لإلبعاد الفرعية و المتمثلة في تقدير الذات الرفاقي ، (0.22و 0.22)ارتباط تتراوح بين
فقد بلغت قيمة معامل  وتقدير الذات العائلي و تقدير الذات المدرسي ؛أما بالنسبة للمقياس العام

 .  0.12االرتباط 

أما بالنسبة لنسخته العربية فقد توصلت القائمة بالتعريب إلىعن طريق تطبيق طريقة 
 . 0.80: التجزئة النصفية إلى معامل ارتباط عالي قدر 

 :صدق المقياس 

( 4094)القائمة بالتعريب  يونسيفي دراسة  حول تقدير الذات لدى المكفوفين قامت 
حساب صدق المحتوى وذلك من خالل عرض بنود المقياس في نسخته األصلية على المحكمين ب



اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                الفصل الخامس    

 

 
112 

والتي هي  10عبارة من عبارات المقياس في حين تم تعديل العبارة  41و الذين وافقوا على 
أنا جيد في فعل األشياء مثلي مثل من محور تقدير الذات المدرسي و التي تقول  04العبارة رقم 
ا أنها قامت بحساب الصدق عن طريق الصدق الذاتي حيث تحصلت على قيمة كماآلخرين،

 .0.81ـصدق عالية والتي قدرت ب

ولحساب الصدق بصورته النهائية قامت القائمة بالتعريب بحساب الصدق التالزمي عن 
لتقدير الذات و تم  كوبرسميثو مقياس  رهيرأ بروسطريق حساب معامل االرتباط بين مقياس 

 .0.10 ـإلى قيمة عالية من االرتباط قدرت بالتوصل 

وبما أن مقياس بروس ارهير يتمتع بدرجة عالية من الصدق فقد اعتمدنا عليه في 
دراستنا لمعرفة طبيعة العالقة بين إدراك المساندة االجتماعية لدى المكفوفين وعالقتها بتقديرها 

 . لذاتهم 

 :تصحيح المقياس  –2-3

 :تبار كما يلي يتم تصحيح بنود االخ

 :بالنسبة للبنود االيجابية 

 درجات  02تمنح للمفحوص   تماما أوافق ـعند اإلجابة  ب. 
 درجات  01تمنح للمفحوص  أوافق ـعند اإلجابة ب. 
 درجتين  04تمنح للمفحوص  ال أوافق ـعند اإلجابة ب. 
 درجة 09تماما تمنح للمفحوص ال أوافق  ـعند اإلجابة ب. 

 :بارات السلبية أما بالنسبة للع

 درجة  09تمنح للمفحوص  تماما أوافق ـب عند اإلجابة. 
 درجتان  04تمنح للمفحوص  أوافق ـعند اإلجابة ب. 
 درجات  01تمنح للمفحوص  أوافق ال ـعند اإلجابة ب. 
 درجات  02تماما تمنح للمفحوص  أوافق ال ـعند اإلجابة ب. 
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 (20-90)الكلية للبند تتراوح بين فالدرجةبنود ( 90)إن كل بعد من المقياس مؤلف من    
و نحصل على الدرجة الخاصة بكل بند من (.  42)إذن متوسط الدرجة في كل بعد هو.درجة

 .خالل جمع القيم التي يحصل عليها المفحوص على كل بعد على حدى 

أما الدرجة الكلية لتقدير الذات فتحسب بناءا على الدرجات التي حصل عليها المفحوص 
لك من خالل جمع كل الدرجات في كل من العبارات االيجابية و السلبية و عندئذ نحصل وذ

فإذا حصل ( 12)، والدرجة المتوسطة هي (  940 -10)على الدرجة الكلية التي تتراوح بين 
فهذا يؤكد على انه لديه تقدير ايجابي لذاته ، أما إذا ( 12)المفحوص على درجة أعلى من 

 .ي فهذا يدل أن  لديه تقدير ذات سلبي حصل على درجة ادن

 :إجراءات تطبيق األدوات وتفريغ البيانات : سادسا 

 ت المقابلةبعد التأكد من صالحية األدوات وتحديد مكان إجراء الدراسة ، تم:تطبيق األدوات  -9
 مدرسة األطفالصاب علي قالمة و أفراد العينة في كل من مركز التكوين المهني و التمهين مع 

حيث تم تطبيق االستبيان ومقياس تقدير الذات خالل الفترة الممتدة . المعاقين بصريا بأم البواقي
، ومن خالل كل التسهيالت التي قدمت 4092-02- 94إلى غاية  4092-02-91بين من 

لنا في مركز التكوين المهني صاب علي  بقالمة ومدرسة األطفال المعاقين بصريا بأم البواقي ، 
تطبيق األدوات المستعملة ، حيث تم شرح طريقة اإلجابة على االستبيان و المقياس و قراءة قمنا ب

 .بنودة من طرفنا إلفراد العينة وقمنا بتسجيل اإلجابات التي يراها المبحوث تناسبه 

 :تفريغ البيانات  -2

يبها تعتبر تصنيف البيانات الخطوة التي تلي جمع البيانات الميدانية والمكتبية وتبو 
،حيث يتم تحديد و تحليل المادة العلمية باالعتماد على النظرية والفروض   وتصنيفها و مراجعتها

 .الموجهة للبحث ؛ أما التفسير فيهدف إلى اكتشاف المعاني و الدالالت 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية : سابعا 

د استخدمنا األساليب بالرجوع إلى فرضيات الدراسة والتي تتمثل في فرضيات االرتباط فق
اإلحصائية التالية لمعالجة البيانات المتحصل عليها  بعد تطبيق استبيان  إدراك المساندة 

 .االجتماعية و مقياس تقدير الذات على المكفوف 
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هو حاصل قسمة مجموع قيم التوزيع على عددها ، ويمكن حسابه كما :المتوسط الحسابي  -1
 : يلي

مج س
ن

 س  

 لمتوسط الحسابي ا:س : حيث 

 عدد أفراد العينة : ن        

 مجموع القيم : مج س       

 

 :هو الجذر التربيعي لتباين ويمكن حسابه على النحو التالي: االنحراف المعياري  -2

مج  م  س   

ن
 المعياري االنحراف  

 المتوسط الحسابي للتوزيع : س: حيث 

 (القيم )الدرجات :9م      

 .عدد أفراد العينة  :ن       

يلجأ الباحث أحيانا الى استخراج النسب المئوية ، و التي أهميتها في :النسب المئوية  -3
العمليات اإلحصائية و خاصة عند حساب الفروق بين النسبتين وداللة هذه الفروق ، ويمكن 

 :حسابها كما يلي 

التكرار مئة 
  المجموع  للعينةالكلي

  النسبة المئوية 

االرتباط  بين متغيرين بمعامل االرتباط ، حيث يدل على درجة  يقاس:معامل االرتباط  -2
كما يدلنا أيضا على اتجاه هذه .العالقة بين المتغيرين هل هي قوية أو متوسطة أو ضعيفة 

 .سالبة  أمالعالقة هل هي موجبة 
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ستعماال عندما يكون كال ويعتبر معامل االرتباط بيرسون من أكثر معامالت االرتباط شيوعا و ا
 :من المتغيرين متغيرا كميا متصال ويتم حسابه بالمعادلة التالية 

  ن مج س   ص  مج س  مج ص

   ن مج س    مج س       ن مج ص    مج ص     
=ر  

 عدد أفراد العينة : ن: حيث

 .مجموع درجات المتغير األول : مج س       

 .مجموع درجات المتغير الثاني : مج ص       

 .التجزئة النصفية -3
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 :خالصة 

المسحية  الدراسةتم التطرق في هذا الفصل إلى عدة خطوات إجرائية ، حيث اتبعنا 
من مركز التكوين المهني و التمهين  لمجموعة المكفوفين التي تتوفر فيهم خصائص الدراسة 

معاقين بصريا بوالية أم البواقي التابعين للمنظمة صاب علي بوالية قالمة و مدرسة األطفال ال
وعلى استبيان خاص  التحليلي الوطنية للمكفوفين الجزائريين ،معتمدين على المنهج الوصفي

س تقدير الذات لبروس ارهير اعد و بادراك المساندة االجتماعية تم إعداده من طرفنا وعلى مقيا
ا اعتمدنا على مجموعة من األساليب اإلحصائية قنن على البيئة الجزائرية  مسبقا ، وأخير 

 .الختبار فرضيات الدراسة 
 



المیدانیة الدراسة نتائج ومناقشة تحلیل و عرض:  السادس الفصل   

  تمھید -  

  للنتائج عام عرض:  أوال

  االجتماعیة المساندة إدراك نحو المبحوثین استجابات نتائج - 1

  الذات تقدیر مقیاس نحو المبحوثین استجابات نتائج - 2

  البحث بفرضیات الخاصة النتائج وتحلیل عرض:  ثانیا

  العامة بالفرضیة الخاصة النتائج وتحلیل عرض - 1

األولى الجزئیة بالفرضیة الخاصة النتائج وتحلیل عرض- 2  

  الثانیة الجزئیة بالفرضیة الخاصة النتائج وتحلیل عرض- 4

الثالثة الجزئیة بالفرضیة الخاصة النتائج وتحلیل عرض- 5  

  الرابعة الجزئیة بالفرضیة الخاصة النتائج وتحلیل عرض- 6

  الفرضیات ضوء على النتائج مناقشة: ثالثا

العامة الفرضیة ضوء على النتائج مناقشة - 1  

األولى الجزئیة الفرضیة ضوء على النتائج مناقشة - 2  

الثانیة الجزئیة الفرضیة ضوء على النتائج مناقشة - 3  

الثالثة الجزئیة الفرضیة ضوء على النتائج مناقشة - 4  

الرابعة الجزئیة الفرضیة ضوء على النتائج مناقشة - 5  

  السابقة الدراسات ضوء على النتائج مناقشة: رابعا

  عام استنتاج:  خامسا

التساؤالت:  سادسا  
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  تمهید

بعد جمعنا للبیانات المتعلقة بكل من إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر الذات ، سوف    

نحاول في هذا الفصل عرض النتائج بشكل عام باإلضافة إلى عرض وتحلیل النتائج الخاصة 

جانب تفسیر هذه النتائج على ضوء كل من الفرضیات و ما توصلت له بفرضیات الدراسة ،إلى 

  .الدراسات السابقة ؛خاتمین هذا الفصل ببعض التساؤالت التي أثارتها دراستنا  
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  :عرض عام للنتائج  –أوال 

على " لبروس ارهیر"بعد تطبیق استبیان إدراك المساندة االجتماعیة و مقیاس تقدیر الذات   

) 32-14(المكفوفین الذین یعانون من الكف الكلي أو الشبه كلي  الذین تتراوح أعمارهم من  

سنة  والتابعین للمنظمة الوطنیة للمكفوفین الجزائریین المتواجدین بفرع عامل مقسم الهاتف بمركز 

بوالیة  أم التكوین المهني و التمهین صاب علي بوالیة قالمة و مدرسة األطفال المعاقین بصریا 

البواقي ، وجمع المعطیات وفق اإلطار المنهجي المتبع و تبویب البیانات في جداول ، سوف 

  .نقوم من خالل هذا الفصل بعرض النتائج و تحلیلها 

  نتائج استجابات المبحوثین نحو إدراك المساندة االجتماعیة  - 1

 یوضح استجابات المبحوثین نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم ) 10( جدول رقم

االنحراف  الترتیب

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  معارض

 

  محاید

 

  موافق

 

رقم  العبارة

  العبارة

 
  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

03 0,85 2, 32  25% 10 12,5% 07 57,5% 

 

تشعرني أمي  - 23

باني عضو مهم 

 في األسرة

1 

أثق في - 27 67,5% 06 15% 07 17,5% 2,50 0,77 01

توجیهات أمي 

عندما تواجهني 

 مشكلة

2 

06 0,88 2,22 52,5% 21 17,5% 

 

07 

 

ال اعتمد  - 12 30%

على أمي حتى 

لو كنت في 

 مواقف صعبة

3 

اشعر بالراحة  - 14 35% 08 20% 18 45% 1,90 0,89 08

عندما اطلب 

المساعدة من 

4  
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 أمي

ن اشعر ا - 16 40% 04 10% 20 50% 2,10 0,94 07

أمي ال تتفهم 

 مشاعري

5 

04 0,93 2,30 32,5% 13  

  

  

 

یمكنني  - 25 62,5% 02 5%

االعتماد على 

أمي لتلبیة 

احتیاجاتي 

 المادیة

6 

أثق في  - 20 50% 09 22,5% 11 27,5% 2,22 0,85 05

مساعدة أمي 

على اتخاذ 

 القرارات الصائبة

7 

تنتابني فترات  08 20% 06 15% 26 65% 2,45 0,80 02

أفكر فیها 

باالبتعاد عن 

 أمي

8 

  المجموع 145 / 49 / 126 / 2,25 0,88 /

  

  

أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین  ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 

، في )  1,90    -  2,50(  االجتماعیة المقدمة من األم قد تراوحت مابین نحو إدراك المساندة 

، كما نالحظ أن قیمة ) 0,77-0,94(حین نجد أن قیمة االنحراف المعیاري تراوحت مابین 

أما قیمة ) 2,32( ب" تشعرني أمي باني عضو مهم في األسرة"المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد العینة یرون بأنهم مهمون بدرجة متوسطة ) 0,85(االنحراف المعیاري قد بلغت 

یوافقون على أن األم ) %57,5( حیث أن.في األسرة من خالل الشعور الذي تمنحهم إیاه أمهاتهم
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خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما ) %25(حین یرى  ، فياألسرةتشعرهم أنهم مهمون في 

  ).%12( ـتقدر بنسبة أفراد العینة المحایدین فكانت 

" أثق في توجیهات أمي عندما تواجهني مشكلة "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

وهي أعلى قیمة في المتوسطات ، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,50(فقد بلغت  

، بمعنى أن أفراد العینة یرون انه عندما تصادفهم مشاكل فهم یثقون في توجیهات ) 0,77(

  .أمهاتهم بدرجة مرتفعة 

 یوافقون على ثقتهم في توجیهات األم عند مواجهتهم للمشاكل ، في) %67,5( حیث أن

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت ) %17,5(حین یرى 

  ).%15( ـتقدر ب

كنت في مواقف  ال اعتمد على أمي حتى لو" أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد العینة یرون ) 0,88(،وقد بلغ  االنحراف المعیاري ) 2,22(فقد بلغت  "صعبة 

) %30( حیث أن. أن عدم اعتمادهم على أمهاتهم في المواقف الصعبة متوفر بدرجة متوسطة  

) %52,5(حین یرى  یوافقون على عدم اعتمادهم على  أمهاتهم في المواقف الصعبة ، في

  ).%17,5( ـخالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

" اشعر بالراحة عندما اطلب المساعدة من أمي" أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

وهي أدنى قیمة في المتوسطات ، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 1,90(فقد بلغت  

معنى أن أفراد العینة یرون أنهم یشعرون باالرتیاح بدرجة متوسطة عندما یطلبون ، ب) 0,89(

یوافقون على أنهم یشعرون بالراحة عندما یطلبون ) %35( حیث أن. المساعدة من أمهاتهم 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %45(حین یرى  المساعدة من األم ، في

  ).%20( ـتقدر بالعینة المحایدین فكانت 

فقد بلغت  " اشعر ا ن أمي ال تتفهم مشاعري"أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد العینة یرون  ) 0,90(في حین نجد  قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,10(

عدم یوافقون على أن  )%40( حیث أن. أن عدم تفهم أمهاتهم لمشاعرهم یكون بدرجة متوسطة 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %50(حین یرى  تفهم األم لمشاعرهم ، في

  ).%10( ـالعینة المحایدین فكانت تقدر ب
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یمكنني االعتماد على أمي لتلبیة حاجاتي المادیة "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد العینة یرون ) 0,93(المعیاري ، وقد بلغ االنحراف ) 2,30(فقد بلغت قیمته   "

) %62,5( حیث أن. انه یمكنهم االعتماد بدرجة متوسطة على أمهاتهم لتلبیة حاجاتهم المادیة

حین یرى  یوافقون على أنهم لتلبیة حاجاتهم المادیة یمكنهم االعتماد على أمهاتهم ، في

 ـفراد العینة المحایدین فكانت تقدر بخالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أ) 32,5%(

)5%.(  

أثق في مساعدة أمي على اتخاذ القرارات "وبالنسبة لقیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد ) 0,85(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,22(فقد بلغت  "الصائبة 

المساعدة التي تقدمها لهم أمهاتهم من اجل  العینة یرون أنهم یستطیعوا الثقة بدرجة متوسطة في

یوافقون على أن ثقتهم في اتخاذ القرارات الصائبة ) %50( حیث أن. اتخاذ القرارات الصائبة   

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة ) %27,5(حین یرى  بمساعدة األم ، في

  ).%22,5( ـالمحایدین فكانت تقدر ب

فقد "تنتابني فترات أفكر فیها باالبتعاد عن أمي "متوسط الحسابي في العبارة أما قیمة ال

، بمعنى أن أفراد العینة یرون انه تنتابهم ) 0,80(، وقدر االنحراف المعیاري ) 2,45(بلغت  

یوافقون على أن  هناك فترات ) %20( حیث أن. فكرة ابتعادهم عن أمهاتهم منخفضة بدرجة 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، ) %65(حین یرى  باالبتعاد عن أمهاتهم ، فيیفكرون فیها 

  ).%15( ـأما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

أما المتوسط الحسابي الكلي إلدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم فقد بلغ 

أفراد العینة یدركون المساندة ، ومنه نستنتج أن ) 0,88(و االنحراف الكلي بلغت قیمته )2,25(

  .االجتماعیة المقدمة من األم على أنها متوسطة 
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 یوضح استجابات المبحوثین نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب) 11(جدول رقم

االنحراف   الترتیب

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

   موافق محاید معارض

  العبارة

 

  رقم

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة العبارة

یشعرني أبي  - 20 50% 8 20% 21 52,5% 2,20 0,72 05

باني عضو مهم 

 في األسرة

1 

أثق في - 27 67,5% 6 15% 07 17,5% 2,50 0,77 01

توجیهات أبي 

عندما تواجهني 

 مشكلة

2 

ال اعتمد على  - 17 42,5% 6 15% 17 42,5% 2 0,92 07

كنت أبي حتى لو 

  في مواقف صعبة

 

3 

اشعر بالراحة  - 19 47,5% 10 25% 11 27,5% 2,20 0,70 04

عندما اطلب 

  المساعدة من أبي

 

4  

 

اشعر ا ن أبي  - 21 52,5% 03 7,5% 16 40% 1,87 0,95 08

 ال یتفهم مشاعري

5 

یمكنني االعتماد  - 24 60% 05 12,5% 11 27,5% 2,32 0,87 03

على أبي لتلبیة 

  احتیاجاتي المادیة

 

6 

أثق في  - 18 45% 8 20% 14 35% 2,10 0,89 06 7 
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مساعدة أبي على 

اتخاذ القرارات 

 الصائبة

02 0,88 2,35 62,5% 25 10% 

 

4 

 

تنتابني فترات أفكر  11 27,5%

فیها باالبتعاد عن 

 أبي

8 

  المجموع 157 / 42 / 113 / 2,19 0,90 /

  

أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین  ) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

)  1,87    -  2,50(  نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب  قد تراوحت مابین 

، كما نالحظ أن قیمة ) 0,77- 0,95(،في حین نجد أن قیمة االنحراف المعیاري تراوحت مابین 

أما ) 2,20(قدرت ب " عضو مهم في األسرةیشعرني  أبي باني "المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن أفراد العینة یرون أن أبائهم یشعرونهم ) 0,72(قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت 

  . بدرجة متوسطة أنهم مهمون في األسرة

حین یرى  شعرهم أنهم مهمون في اآلسرة ، فياألب ییوافقون على أن ) %50( حیث أن

 ـأنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر بخالف ذلك أي ) 52,5%(

)20%.(  

" أثق في توجیهات أبي عندما تواجهني مشكلة" أما بالنسبة  لقیمة المتوسط الحسابي في العبارة

وهي أعلى قیمة في المتوسطات ، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت )2,50(فقد بلغت  

، بمعنى أن أفراد العینة یرون بأنهم إذا صادفوا مشاكل في حیاتهم فإنهم یثقون بدرجة ) 0,72(

  . تفعة في توجیهات اآلباءمر 

 عند مواجهتهم للمشاكل ، في ألبایوافقون على ثقتهم في توجیهات ) %67,5( حیث أن 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت ) %17,5(حین یرى 

  ).%15( ـتقدر ب

ال اعتمد على أبي حتى لو كنت في مواقف "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة  

، بمعنى أن أفراد العینة یرون أن ) 0,92(، وقد بلغ االنحراف المعیاري ) 2(فقد بلغت  "صعبة 
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یوافقون على عدم ) %42,5( حیث أن.  .عدم اعتمادهم على أبائهم متوفر بدرجة متوسطة 

خالف ذلك أي أنهم  ) %42,5(حین یرى  هاتهم في المواقف الصعبة ، فياعتمادهم على  أم

  ).%15( ـمعارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

اشعر بالراحة عندما اطلب المساعدة من أبي "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة  

، بمعنى أن أفراد العینة ) 0,70( أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت) 2,20(فقد بلغت  "

) %47,5( أنحیث  .یشعرون باالرتیاح بدرجة متوسطة عندما یطلبون المساعدة من أبائهم 

) %27,5(حین یرى  ، فياألب یوافقون على أنهم یشعرون بالراحة عندما یطلبون المساعدة من 

  ).%25( ـانت تقدر بخالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فك

فقد بلغت  "ال اشعر بان أبي یتفهم مشاعري "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، ) 0,95(وهي أدنى قیمة في المتوسطات ، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت )1,87(

 أنحیث  .بمعنى أن أفراد العینة یرون بأن عدم تفهم أبائهم لمشاعرهم یكون بدرجة متوسطة 

خالف ذلك أي ) %40(حین یرى  لمشاعرهم ، فياألب یوافقون على أن عدم تفهم ) 52,5%(

  ).%7,5( ـأنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

قیمة المتوسط الحسابي في العبارة یمكنني االعتماد على أبي لتلبیة حاجاتي المادیة  فقد 

، بمعنى أن  أفراد العینة یرون بأنهم ) 0,87(غ  االنحراف المعیاري ، في حین بل)2,32(بلغت  

یوافقون ) %24( حیث أن .یمكنهم االعتماد بدرجة متوسطة على أبائهم لتلبیة حاجاتهم المادیة 

خالف ) %27,5(حین یرى  ، فيأبائهمعلى أنهم لتلبیة حاجاتهم المادیة یمكنهم االعتماد على 

  ).%12,5( ـأما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب ذلك أي أنهم  معارضون ،

أثق في مساعدة أبي على اتخاذ القرارات " وقد بلغت قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن ) 0,89(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,10(بلغت القیمة   " الصائبة 

أفراد العینة یرون أنهم یستطیعوا الثقة بدرجة متوسطة في المساعدة التي یقدمها لهم آباؤهم من 

یوافقون على ثقتهم في اتخاذ القرارات الصائبة ) %45( حیث أن .جل اتخاذ القرارات الصائبة ا

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة ) %35(حین یرى  ، فياألب بمساعدة 

  ).%20( ـالمحایدین فكانت تقدر ب

"  أفكر فیها باالبتعاد عن أبيتنتابني فترات "وبالنسبة لقیمة المتوسط الحسابي في العبارة  

، بمعنى أن أفراد العینة یرون انه )0,88(، وبلغ االنحراف المعیاري القیمة ) 2,35(فقد بلغت  



عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة                                الفصل السادس  

 

 
126 

یوافقون على أن  هناك ) %27,5( حیث أن .فكرة االبتعاد عن أبائهم منخفضة تنتابهم بدرجة 

خالف ذلك أي أنهم  ) %62,5(حین یرى  ، فيأبائهم فترات یفكرون فیها باالبتعاد عن 

  ).%10( ـمعارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

أما المتوسط الحسابي الكلي إلدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب فقد بلغ 

ومنه نستنتج أن أفراد العینة یدركون ). 0,90(و أن االنحراف المعیاري بلغت قیمته )2,19(

  . جتماعیة المقدمة من األب على أنها متوسطة المساندة اال

یوضح استجابات المبحوثین نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من  )12(جدول رقم 

   :األصدقاء غیر المكفوفین

االنحراف  الترتیب

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  رقم العبارة موافق محاید معارض

 النسبة العبارة 

    

  التكرار

  

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

05 0,81 2,07 30% 12 32,5% 13 37,5% 

 

15 

 

أثق بان  -

أصدقائي غیر 

المكفوفین 

سیساعدونني 

 .عندما احتاج لهم 

1 

اقدر المجهود  - 19 47,5% 11 27,5% 10 25% 2,22 0,82 02

الذي یقوم به 

أصدقائي غیر 

المكفوفین 

 لمساعدتي

2 

ال اشعر بالراحة  - 13 32,5% 08 20% 19 47,5% 2,15 0,88 04

عندما أكون بین 

أصدقائي غیر 

 .المكفوفین 

3 

اشعر بمدى  - 17 42,5% 14 35% 09 22,5% 2,20 0,78 03

أهمیتي عند 

4  
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أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین  ) 12(نالحظ من خالل الجدول رقم 

  بین نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین   قد تراوحت ما

، )0,77- 0,88(لمعیاري تراوحت مابین ،في حین نجد أن قیمة االنحراف ا)  2   - 2,25(   

أثق بان أصدقائي غیر المكفوفین "كما نالحظ أن قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,07(قدرت ب " سیساعدونني عندما احتاج لهم 

أصدقائي غیر   

المكفوفین بالرغم 

 من إعاقتي

 

اشعر بعدم  - 12 30% 16 40% 12 30% 2 0,77 07

صدق أصدقائي 

غیر  المكفوفین في 

 للمساعدةتقدیمهم 

5 

یمكنني االعتماد  - 14 35% 14 35% 12 30% 2,05 0,80 06

على أصدقائي غیر 

المكفوفین وقت 

 .الضیق 

6 

ال اشعر  - 11 27,5% 08 20% 21 52,5% 2,25 0,85 01

باالنتماء إلى 

أصدقائي غیر 

 .المكفوفین 

7 

أحس بالراحة - 15 37,5% 10 25% 15 37,5% 2 0,87 08

عندما أفصح عن 

مشاعري ألصدقائي 

 غیر  المكفوفین

8 

 

  المجموع 116 / 94 / 110 / 2,12 0,83 /
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یثقون  بدرجة متوسطة بان أصدقاؤهم غیر المكفوفین ، بمعنى أن  أفراد العینة ) 0,81(

  . سیساعدونهم وقت الحاجة

أنهم یثقون أن أصدقاءهم غیر المكفوفین  سیساعدونهم  یوافقون ) %37,5( حیث أن 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة ) %30(حین یرى  ، فيوقت الحاجة  وقت الحاجة 

  ).%32,5( ـر بأفراد العینة المحایدین فكانت تقد

اقدر المجهود الذي یقوم به أصدقائي غیر " أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، ) 0,82(، في حین بلغت قیمة االنحراف المعیاري ) 2,22(فقد بلغت    " المكفوفین لمساعدتي

  .بمعنى  أن أفراد یقدرون المجهود الذي یبذله أصدقاؤهم غیر المكفوفین انه متوسط 

تقدیرهم مجهودات أصدقائهم غیر المكفوفین یوافقون على ) %47,5( أنحیث 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة ) %25(حین یرى  ، فيلمساعدتهم 

  ).%27,5( ـالمحایدین فكانت تقدر ب

ال اشعر بالراحة عندما أكون بین أصدقائي "وقد بلغت قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن ) 0,88(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,15(القیمة   " یر المكفوفینغ

أفراد العینة یقدرون عدم شعورهم باالرتیاح عندما یكونون برفقة أصدقائهم غیر المكفوفین انه 

عدم شعورهم بالراحة عندما یكونوا بصحبة أصدقائهم یوافقون على ) %32,5( حیث أن .متوسط 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %47,5(حین یرى  ، فير المكفوفین غی

  ).%20( ـالعینة المحایدین فكانت تقدر ب

اشعر بمدى أهمیتي عند أصدقائي غیر "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

المعیاري قد بلغت ، أما قیمة االنحراف ) 2,20(فقد بلغت   "  المكفوفین بالرغم من إعاقتي

، بمعنى أن أفراد العینة یرون أن درجة أهمیتهم عند أصدقائهم غیر المكفوفین هي ) 0,78(

، على أنهم مهمون بالنسبة ألصدقائهم غیر المكفوفین یوافقون ) %42,5( حیث أن .متوسطة 

ین خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحاید) %22,5(حین یرى  في

  ).%35( ـفكانت تقدر ب

اشعر بعدم صدق أصدقائي غیر المكفوفین " وبلغت قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى ) 0,77(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2(القیمة   "  في تقدیمهم للمساعدة 

ادقین في أن أفراد العینة یشعرون بدرجة متوسطة بان أصدقائهم غیر المكفوفین غیر ص
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أنهم یشعرون بعدم على ویعارضون  یوافقون نسبة أفراد العینة الذین  حیث أن .مساعدتهم لهم 

، أما نسبة أفراد العینة ) %30(صدق أصدقائهم غیر المكفوفین عندما یقدمون المساعدة لهم 

  ).%40( ـفكانت تقدر بالمعارضین 

یمكنني االعتماد على أصدقائي غیر " وقد بلغت قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، ) 0,80(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,05(القیمة   " المكفوفین وقت الضیق

بمعنى أن أفراد العینة یرون انه وقت الضیق یمكنهم االعتماد بدرجة متوسطة على أصدقائهم 

أن وقت  على هم على حیاد أو  یوافقون  نسبة أفراد العینة الذین حیث  .غیر المكفوفین  

فكانت المعارضین ، أما نسبة )  %35( الضیق یمكنهم االعتماد على أصدقائهم غیر المكفوفین 

  ).%30( ـتقدر ب

" ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي غیر المكفوفین" أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة

حین كان االنحراف المعیاري  وهي اعلي قیمة في المتوسطات  ، في) 2,25(فقد بلغت    

، بمعنى أن أفراد العینة یرون أن عدم شعورهم باالنتماء ألصدقائهم غیر المكفوفین ) 0,85(

على عدم شعورهم باالنتماء  إلى أصدقائهم غیر یوافقون ) %27,5( حیث أن .متوسط 

محایدین ، أما نسبة الخالف ذلك أي أنهم  معارضون ) %52,5(حین یرى  ، فيالمكفوفین  

  ).%25( ـبفكانت تقدر 

أحس بالراحة عندما أفصح عن مشاعري ألصدقائي " وبالنسبة لقیمة المتوسط الحسابي في العبارة

، بمعنى أن أفراد ) 0,87(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2(فقد بلغت "غیر المكفوفین 

مشاعرهم ألصدقائهم غیر العینة یشعرون باالرتیاح بدرجة متوسطة عندما یفصحون عن 

  .المكفوفین 

شعورهم باالرتیاح عند على أو هم على اعتراض  یوافقون ) %37,5( حیث أن

، ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت إفصاحهم عن مشاعرهم  ألصدقائهم غیر المكفوفین 

  ).%25( ـتقدر ب

أما المتوسط الحسابي الكلي إلدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین 

ومنه نستنتج أن إجابات ). 0,83(وان االنحراف المعیاري بلغت قیمته ) 2,12(فقد بلغ 

المبحوثین إلدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین ذات متوسطات 
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هذا ما یؤكد على إدراك المكفوفین المساندة االجتماعیة التي یقدمها األصدقاء غیر متوسطة و 

  .متوسطة أنهامكفوفین  على 

یوضح استجابات المبحوثین نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من ) 13(جدول رقم

  :األصدقاء المكفوفین 

االنحراف  الترتیب

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

   موافق محاید معارض

 العبارة

  رقم

  النسبة العبارة

  

 التكرار

  

  النسبة  التكرار  النسبة

  

  التكرار

اشعر بالراحة عندما امضي  - 23 57,5% 06 15% 11 27,5% 2,30 0,87 04

 .الوقت مع أصدقائي المكفوفین 

1 

لست واثقا من أن أصدقائي  - 11 27,5% 16 40% 13 32,5% 2,05 0,77 07

 .سیساعدونني المكفوفین 

2 

عندما أقوم بنشاطات اجتماعیة  - 21 52,5% 08 20% 11 27,5% 2,25 0,86 06

مع أصدقائي المكفوفین أحس 

  .بالكفاءة 

 

3 

دعم المكفوفین لي في األوقات  - 26 65% 06 15% 08 20% 2,45 0,80 02

 .الصعبة یشعرني بالثقة 

4  

 

یشعرني أصدقائي المكفوفین  - 20 50% 10 25% 10 25% 2,25 0,82 05

 .بقدراتي الحقیقیة 

5 

عندما أكون في ضائقة مالیة  - 17 42,5% 10 25% 13 32,5% 1,90 0,86 08

ال یمكنني االعتماد على أصدقائي 

 .المكفوفین 

6 

یمكنني االعتماد على المعلومات - 22 55% 13 32,5% 05 12,5% 2,42 0,71 03

التي احصل علیها عن طریق 

 .أصدقائي المكفوفین 

7 
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ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي  - 07 17,5% 06 15% 27 67,5% 2,50 0,77 01

 .المكفوفین 

8 

/ 0,82 2,26 / 98 / 75 / 147 
  

  المجموع

  

أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین  نحو إدراك المساندة ) 13(نالحظ رقم 

،في )  1,90    -  2,50(  االجتماعیة المقدمة من األصدقاء  المكفوفین   قد تراوحت مابین 

، كما نالحظ أن قیمة ) 0,71-0,87(حین نجد أن قیمة االنحراف المعیاري تراوحت مابین 

قدرت اشعر بالراحة حین امضي الوقت مع أصدقائي المكفوفین " المتوسط الحسابي في العبارة 

  یشعرون ، بمعنى أن  أفراد العینة) 0,87(أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت  ،)2,30(ب 

  . المكفوفینمن الراحة عندما یكونون بصحبة أصدقائهم بدرجة متوسطة 

أنهم یشعرون باالرتیاح عندما یكونوا برفقة اصدقائهم  یوافقون ) %57,5( حیث أن

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة ) %27,5(حین یرى  ، فيالمكفوفین أن أصدقاءهم 

  ).%15( ـأفراد العینة المحایدین فكانت تقدر ب

لست واثقا من أن أصدقائي المكفوفین " أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن  ) 0,77(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,05(فقد بلغت  " يسیساعدونن

  . بدرجة متوسطة بان أصدقاؤهم المكفوفین سیساعدونهم  غیر واثقین  أفراد العینة

 ، فيعلى عدم ثقتهم بمساعدة أصدقاءهم المكفوفین  لهم یوافقون ) %27,5( حیث أن

أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت خالف ذلك أي ) %32,5(حین یرى 

  ).%40( ـتقدر ب

عندما أقوم بنشاطات اجتماعیة مع أصدقائي المكفوفین "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

، بمعنى أن  أفراد ) 0,86(،وقد بلغ  االنحراف المعیاري ) 2,25(فقد بلغت  " أحس بالكفاءة

ساسهم بالكفاءة متوسط عندما یقومون بنشاطات اجتماعیة مع أصدقائهم یرون أن إحالعینة 

  .المكفوفین  
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أنهم یشعرون بالكفاءة عند ممارسة أنشطة اجتماعیة  مع  یوافقون ) %52,5( حیث أن 

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة ) %27,5(حین یرى  ، فيأصدقائهم المكفوفین   

  ).%20( ـانت تقدر بأفراد العینة المحایدین فك

دعم المكفوفین لي في األوقات الصعبة " أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة  

، بمعنى أن  ) 0,89(، أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت ) 2,45(فقد بلغت  "یشعرني بالثقة 

یرون أن شعورهم بثقة مرتفع عندما یدعمهم أصدقاؤهم المكفوفون في األوقات  أفراد العینة

  . الصعبة 

أنهم یشعون بالثقة وقت دعم  أصدقائهم المكفوفین لهم في  یوافقون ) %65( حیث أن

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %20(حین یرى  ، فياألوقات الصعبة   

  ).%15( ـتقدر ب العینة المحایدین فكانت

فقد بلغت  "یشعرني أصدقائي المكفوفین بقدراتي الحقیقیة " أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

 ، بمعنى أن  أفراد العینة) 0,82(في حین نجد  قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت  )2,25(

  .بقدراتهم الحقیقیة بدرجة متوسطة   یشعروهم أصدقاؤهم المكفوفون 

معارضون أو هم عل حیاد  أن أصدقاءهم المكفوفین یشعرونهم ) %25( نحیث أ

  ).%50( ـفكانت تقدر بالموافقین ،  أما نسبة أفراد العینة بقدراتهم الحقیقیة  

عندما أكون في ضائقة مالیة ال یمكنني االعتماد "أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

وهي أدنى قیمة في المتوسطات، وقد بلغ ) 1,90(قیمته   فقد بلغت " على أصدقائي المكفوفین 

یرون أنهم عندما یحتاجوا ماال ال یمكنهم  ، بمعنى أن  أفراد العینة) 0,86(االنحراف المعیاري 

  .   االعتماد بدرجة متوسطة على أصدقائهم المكفوفین  

قت على عدم اعتمادهم على أصدقائهم المكفوفین و یوافقون ) % 42,5( حیث أن

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %32,5(حین یرى  ، فيالضائقة المالیة  

  ).%25( ـالعینة المحایدین فكانت تقدر ب

یمكنني االعتماد على المعلومات التي احصل علیها "وبالنسبة لقیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

أما قیمة االنحراف المعیاري قد بلغت  ،) 2,42(فقد بلغت  " عن طریق أصدقائي المكفوفین

یرون أنهم یمكنهم االعتماد بدرجة مرتفعة على المعلومات  ، بمعنى أن  أفراد العینة) 0,71(

  . التي یحصلون علیها من أصدقائهم المكفوفین
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أنهم یمكنهم االعتماد على المعلومات المتحصل علیها من  یوافقون ) %55( حیث أن

خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد ) %12,5(حین یرى  ، فيأصدقائهم المكفوفین 

  ).%32,5( ـالعینة المحایدین فكانت تقدر ب

فقد ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي المكفوفین أما قیمة المتوسط الحسابي في العبارة 

بمعنى  ، )0,77(وهي أعلى قیمة في المتوسطات  ، وقدر االنحراف المعیاري ) 2,50(بلغت  

یرون أنهم یشعرون بدرجة منخفضة   من عدم االنتماء إلى أصدقائهم  أن  أفراد العینة

   . المكفوفین

حین  ، فيأنهم غیر منتمون إلى أصدقائهم المكفوفین   یوافقون ) %17,5( حیث أن 

 ـب خالف ذلك أي أنهم  معارضون ، أما نسبة أفراد العینة المحایدین فكانت تقدر) %67,5(یرى 

)15%.(  

أما المتوسط الحسابي الكلي إلدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء المكفوفین 

ومنه نستنتج أن استجابات المبحوثین ) 0,82(و االنحراف الكلي بلغت قیمته )2,26(فقد بلغ 

نحو إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء المكفوفین  تتمركز حول القیمة 

وهي قیمة متوسطة مقارنة بقیمة االنحراف المعیاري و هذا ما یؤكد على آن المكفوفین )2,26(

  .یدركون المساندة االجتماعیة التي یقدمونها لبعضهم البعض على أنها متوسطة 

  یوضح استجابات المبحوثین إلدراك المساندة االجتماعیة بشكل عام) 14(جدول رقم 

عدد   إدراك المساندة االجتماعیة 

  العبارات 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري 

  الترتیب

  02  0,88  2,25  8  إدراك مساندة األم

  03  0,90  2,19  8  إدراك مساندة األب

  04  0,83  2,12  8  إدراك مساندة األصدقاء غیر مكفوفین

  01  0,82  2,28  8  إدراك مساندة األصدقاء المكفوفین 

  /  0,86  2,21  32  المجموع 
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أن المتوسطات الحسابیة إلدراك المساندة االجتماعیة قد تراوحت ) 14(یبین الجدول رقم 

وان أعلى )    0,82- 0,90(  أما االنحرافات المعیاریة فقد تراوحت مابین ) 2,12 - 2,28(بین 

وهي قیمة متوسطة ) 2,28(متوسط حسابي سجل عند إدراك مساندة األصدقاء المكفوفین بقیمة 

أي أن استجابات المبحوثین تدل على أنهم ) 0,82(نحراف المعیاري الذي قدر ب مقارنة باال

أكثر إدراكا للمساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء المكفوفین ، ثم یلیه إدراك مساندة األم 

ثم یلیه إدراك مساندة األب وبعدة ) 0,88(و بانحراف معیاري بلغ ) 2,25(بمتوسط حسابي بلغ 

  .دة األصدقاء غیر المكفوفین إدراك مسان

  :نتائج استجابات المبحوثین نحو مقیاس تقدیر الذات - 2

  :رقم یوضح استجابات المبحوثین لتقدیر الذات  الرفاقي )15(جدول 

  

  

 الترتیب

  

االنحراف 

 المعیاري

  

المتوسط 

 الحسابي

  

  ال أوافق تماما

 

  

  ال أوافق

  

 

  

  أوافق

  

 

  

  أوافق تماما

  

 

    

 العبارة

  

رقم 

 العبارة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

لدي أصدقاء كثیرون  9 22,5% 16 40% 14 35% 1 2,5% 2,82 0,80 01

 في نفس عمري

  

1 

لست محبوبا مثل  3 7,5% 13 32,5% 18 45% 6 15% 2,67 0,82 04

اآلخرین الذین هم في 

 نفس عمري

2  

لدي عالقات كثیرة  7 17,5% 15 37,5% 15 37,5% 3 7,5% 2,65 0,85 05

مثل اآلخرین الذین 

 هم في نفس عمري

  

3 

یسخر مني زمالئي  5 12,5% 11 27,5% 19 47,5% 5 12,5% 2,60 0,86 07 4  
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 أحیانا

بعض زمالئي  4 10% 14 35% 19 47,5% 3 7,5% 2,47 0,77 09

یعتقدون أني مرح 

كثیرا وانه من الممتع 

 معهمأن أكون 

5 

عادة ما أتجنب  7 17,5% 12 30% 16 40% 5 12,5% 2,47 0,92 10

اآلخرین ألني مختلف 

 عنهم

6  

یتمنى اآلخرون أن  5 12,5% 17 42,5% 15 37,5% 3 7,5% 2,60 0,80 06

 یكونوا مثلي

7  

 

أتمنى لو كنت  3 7,5% 13 32,5% 17 42,5% 7 17,5% 2,70 0,84 03

شخصا مختلفا حتى 

 أصدقاءیكون عندي 

8  

في حالة انتخاب  4 10% 15 37,5% 18 45% 3 7,5% 2,50 0,77 08

مجموعة الرفاق 

ممثال لهم سأكون في 

 المرتبة األولى

  

9 

02 0,83 2,82 20% 8 50% 20 22.5% عندما تكون هناك  3 7,5% 9

مشكلة فلست 

الشخص الذي یلجا 

 إلیه الرفاق للمساعدة

  

10 

  المجموع 50 / 135 / 171 / 44 / 2,63 0,84 /

  

أن قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین ) 15(یتبین من خالل الجدول رقم 

وان قیم االنحرافات المعیاریة ) 2,42-2,82(   حول بعد تقدیر الذات الرفاقي قد تراوحت بین 

لدي أصدقاء كثیرون " وان اعلي متوسط سجل كان نحو العبارة). 0,77-  0,92(تراوحت مابین 
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أفراد العینة ان  وهذا یدل على)0,80(وبانحراف معیاري بلغ  )2,82(   بقیمة " في نفس عمري 

  .یرون أن لدیهم بدرجة مرتفعة عدد كبیر من األصدقاء في نفس سنهم 

أنهم یمتلكون الكثیر من األصدقاء في نفس المرحلة   تماما یوافقون) %22,5( حیث أن

 ـفكانت تقدر بالذین ال یوافقوا ، أما نسبة أفراد العینة موافقون أنهم  ) %40(یرى و ، العمریة  

  .أنهم ال یوافقوا تماما  )%2,5(، في حین یرى )35%(

عادة ما أتجنب اآلخرین ألني "أما بالنسبة ألدنى متوسط حسابي فقد سجل نحو العبارة 

وان .وهو أعلى قیمة لالنحراف ) 0,90(بانحراف معیاري قدر ب ) 2,47( بقیمة " مختلف عنهم

   وبانحراف معیاري قدر ب ) 2,63( المتوسط الحسابي الكلي لبعد تقدیر الذات الرفاقي بلغ 

یرون أنهم في المعتاد بسبب كونهم مكفوفین   أن  أفراد العینةوتشیر هذه النتائج ) . 0,84(

  .بدرجة متوسطة   رین یقومون بتجنب اآلخ

 ، فيأنهم یقومون بتجنب اآلخرین بسبب االختالف   تماما  یوافقون) %17,5( حیث أن

، )%40( ـفكانت تقدر بالذین ال یوافقوا ، أما نسبة أفراد العینة موافقون أنهم  ) %30(حین یرى 

  .أنها ال توافق تماما  )%12,5(وترى

مما یدل أن أفراد العینة لدیهم ) 2,63(رفاقي قدر ب كما أن المتوسط الحسابي لتقدیر الذات

  .تقدیر ذات  رفاقي متوسط 

  :یوضح استجابات المبحوثین لتقدیر الذات  العائلي) 16(جدول رقم 

  

  الترتیب

 

  

االنحراف 

 المعیاري

  

المتوسط 

 الحسابي

  

ال أوافق 

  تماما

 

  

  ال أوافق

  

 

  

  أوافق

  

 

  

  أوافق تماما

  

 

  

  العبارة

 

  

رقم 

 العبارة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

والدي فخوران  6 15% 17 42,5% 11 27,5% 6 15% 2,57 0,92 09

 بي

1  

 

ال احد یهتم بي  3 7,5% 9 22,5% 16 40% 12 30% 2,92 0,90 02 2  



عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة                                الفصل السادس  

 

 
137 

 في البیت

لدى والدي  8 20% 14 35% 13 32,5% 5 12,5% 2,62 0,94 08

إحساس بأنه 

یمكن االعتماد 

 علي

3 

والدي یتخلیان  3 7,5% 9 22,5% 17 42,5% 11 27,5% 2,90 0,89 03

 عني

4 

یحاول والدي  3 7,5% 12 30% 20 50% 5 12,5% 2,32 0,79 10

فهم وجهة نظري 

في األعمال التي 

 أقوم بها

5 

ال یتوقع مني  4 10% 12 30% 14 35% 10 25% 2,75 0,94 07

 الكثیروالدي 

6 

أنا شخص مهم  10 25% 15 37,5% 11 27,5% 4 10% 2,77 0,93 06

 في األسرة

7 

04 0,90 2,85 27,5% أحس أني  3 7,5% 11 27,5% 15 37,5% 11

شخص غیر 

مرغوب فیه في 

 المنزل

8 

05 0,95 2,80 10% 4 27,5% 11 35% 14 27,5

% 

والدي یعتقدان  11

أني سأكون 

شخصا ناجحا 

 في المستقبل

9 

01 0,88 3,07 37,5% أتمنى لو كنت  2 5% 8 20% 15 37,5% 15

ولدت في عائلة 

 أخرى

10  

 

  المجموع 53 / 121 / 143 / 83 / 6 2,7 0,93 /
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أن قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین ) 16(یتبین من خالل الجدول رقم 

وان قیم االنحرافات )  2,32  - 3,07(   حول بعد تقدیر الذات العائلي قد تراوحت بین 

أتمنى لو " وان اعلي متوسط سجل كان نحو العبارة)  . 0,79- 0,95(المعیاریة تراوحت مابین 

 هم وهذا یدل على أن)0,88(وبانحراف معیاري بلغ ) 3,07(بقیمة    "كنت ولدت في عائلة أخرى

  . یتمنون بدرجة منخفضة  االنتماء إلى عائلة أخرى

حین  ، فيأنهم  على تمنیهم االنتماء إلى عائلة أخرى   تماما یوافقون) %5( حیث أن

 ـفكانت تقدر ب لموافقین ، أما نسبة أفراد العینة اال یوافقوا أو ال یوافقوا تماما أنهم  ) %37(یرى 

)20%.(  
  

یحاول والداي فهم وجهة نظري " أما بالنسبة ألدنى متوسط حسابي فقد سجل نحو العبارة

وان المتوسط ) .0,79(بانحراف معیاري قدر ب ) 2,32( بقیمة  "في األعمال التي أقوم بها 

) . 0,93( وبانحراف معیاري قدر ب ) 2,76( بلغ  الحسابي الكلي لبعد تقدیر الذات الرفاقي

ن وجهة نظرهم بدرجة منخفضة  یرون ان أولیائهم یتفهمو  أفراد العینة  وتشیر هذه النتائج إلى أن

    في األعمال التي یقومون بها 

حین  ، فيتماما أن وجهة نظرهم تلقى التفهم من  الوالدین یوافقون ) %7,5( حیث أن 

فكانت الموافقین ، أما نسبة أفراد العینة ال یوافقوا تماما خالف ذلك أي أنهم  ) %12,5(یرى 

  )%50(، وقد كانت أعلى نسبة ترى أنها ال توافق ب قدر )%30( ـتقدر ب

مما یدل أن أفراد العینة لدیهم ) 2,76(كما أن المتوسط الحسابي لتقدیر الذات العائلي قدر ب

  .تقدیر ذات  عائلي متوسط 
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  :یوضح استجابات المبحوثین لتقدیر الذات  المدرسي ) 17(جدول رقم 

  

  الترتیب

 

  

االنحراف 

 المعیاري

  

المتوسط 

 الحسابي

  

  ال أوافق تماما

 

  

  ال أوافق

  

 

  

  أوافق

  

 

  

  أوافق تماما

  

 

  

  العبارة

 

  

رقم 

 العبارة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

المعلمون  9 22,5% 16 40% 13 32,5% 2 5% 2,80 0,84 03

یتوقعون 

 مني الكثیر

1  

 

مقارنة  7 17,5% 10 25% 14 35% 9 22,5% 2,62 1,01 07

بزمالئي في 

القسم أنا ال 

أتقن القیام 

بأنشطة 

 مدرسیة

2  

04 0,83  

 

اشعر أني  6 15% 8 20% 19 47,5% 7 17,5% 2,67

عدیم الفائدة 

 في المدرسة

3  

أنا فخور  8 20% 13 32,5% 12 30% 7 17,5% 2,55 0,99 09

بعالماتي 

 المدرسیة

4 

المدرسة أكثر  6 15% 15 37,5% 15 37,5% 4 10% 2,42 0,87 10

صعوبة لي 

مما علیه 

بالنسبة 

للتالمیذ 

5  
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 اآلخرین

المعلمون  6 15% 17 42,5% 12 30% 5 12,5% 2,60 0,89 08

عادة ما 

یكونوا سعداء 

من الواجبات 

أقوم  التي

  بأدائها

 

6 

معظم  4 10% 12 30% 19 47,5% 5 12,5% 2,62 0,82 06

أساتذتي ال 

 یفهمونني

7  

أنا شخص  8 20% 16 40% 11 27,5% 5 12,5% 2,67 0,93 05

مهم في 

 القسم

8 

یبدو أني  3 7,5% 9 22,5% 17 42,5% 11 27,5% 2,90 0,89 01

مهما بذلت 

من جهد ال 

احصل على 

العالمات 

التي 

 استحقها

9 

منذ بدایة  13 32,5% 12 30% 10 25% 5 12,5% 2,82 1,02 02

الدراسة 

استطعت 

كسب رضا 

 أساتذتي

10 
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أن قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین ) 17(یتبین من خالل الجدول رقم 

االنحرافات وان قیم )  2,42  - 2,90(   حول بعد تقدیر الذات الرفاقي قد تراوحت بین 

یبدو أني  "وان اعلي متوسط سجل كان نحو العبارة)  . 0,82- 1,02(المعیاریة تراوحت مابین 

وبانحراف معیاري ) 2,90( بقیمة "مهما بذلت من جهد ال احصل على العالمات التي استحقها 

منخفضة بأنهم مهما اجتهدوا لن  بدرجة  یرون  أفراد العینة  وهذا یدل على أن )0,89(بلغ 

  . یتحصلوا على النقاط المستحقة 

تماما  أنهم لن یحصلوا على النقاط حتى لو بذل الجهد  یوافقون) %7,5( حیث أن

، أما نسبة أفراد ال یوافقون تماما خالف ذلك أي أنهم  ) 27,5%(حین یرى  ، فيالمطلوب 

قد حققت نسبة األفراد الذین ال یوافقوا على نسبة و ، ول)%22,5( ـفكانت تقدر بالموافقین العینة 

  )%42,5(قدرت ب 

المدرسة أكثر صعوبة لي مما "أما بالنسبة ألدنى متوسط حسابي فقد سجل نحو العبارة  

 حیث أن ).0,87(بانحراف معیاري قدر ب ) 2,42( بقیمة " هي علیه بالنسبة للتالمیذ اآلخرین

حین یرى  ، فيتماما  أن المدرسة أكثر صعوبة مقارنة باألشخاص العادیین  یوافقون) 15%(

فكانت الذین ال یوافقوا تماما ، أما نسبة أفراد العینة یوافقون  أو غیر موافقین  أنهم  ) %37,5(

  . )%10( ـتقدر ب
  

" و   "مقارنة بزمالئي في القسم أنا ال أتقن القیام بأنشطة المدرسیة "كما أن العبارتین  

تحصلت على نفس المتوسط الحسابي و الذي قدرت قیمته ب "معظم أساتذتي ال یفهمونني 

أنا "و  "اشعر أني عدیم الفائدة في المدرسة  "،كذلك قدر  المتوسط الحسابي للعبارتین) 2,62(

  "شخص مهم في القسم 

  ).2.67(  ـب

مما یدل أن أفراد العینة لدیهم ) 2,67(كما أن المتوسط الحسابي لتقدیر الذات المدرسي قدر ب

  .تقدیر ذات  مدرسي متوسط 
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  یوضح استجابات المبحوثین لتقدیر الذات بشكل عام ) 18(جدول رقم 

االنحراف  ترتیب العبارات

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 تقدیر الذات عدد العبارات

تقدیر الذات  10 2,63 84, 0 03

 الرفاقي

الذات تقدیر  10 6 2,7 0,93 01

 العائلي

تقدیر الذات  10 67, 2 0,93 02

 المدرسي

 المجموع 30 69, 2 90, 0 /

  

أن قیم المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین ) 18(یتبین من خالل الجدول رقم 

على  و هذا یدل على  ) 2,63  -  2,76(   حول بعد تقدیر الذات بشكل عام قد تراوحت بین 

 0,93(و وان قیم االنحرافات المعیاریة تراوحت مابین  ، أن أفراد العینة لدیهم تقدیر ذات متوسط

 وان اعلي متوسط سجل كان نحو بعد تقدیر الذات العائلي   بقیمة )  . 0,63- 

 )2,76 (.  

) 2,63( أما بالنسبة ألدنى متوسط حسابي فقد سجل نحو بعد تقدیر الذات الرفاقي بقیمة 

  ). 0,84(بانحراف معیاري قدر ب 

  :عرض وتحلیل النتائج الخاصة بفرضیات الدراسة : ثانیا 

  :عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة العامة  - 1

  :كاالتي للتحقق من الفرضیة العامة والتي كانت صیاغتها 

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدى  - 

  .المكفوفین 
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ك المساندة االجتماعیة و قمنا بحساب العالقة االرتباطیة بین المتغیر المستقل و المتمثل في إدرا

اإلحصاء برسون باستخدام التابع المتمثل في تقدیر الذات حیث اعتمدنا على معامل  المتغیر

  .Excel برنامج

یوضح نتائج العالقة االرتباطیة بین إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر  )19(جدول رقم 

      0,05الذات عند مستوى داللة

االنحراف  معامل االرتباط نوع العالقة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 العالقة االرتباطیة

  

  قویةطردیة 

 

  

0,80  

 

إدراك المساندة  2,21 0,86

 االجتماعیة

 تقدیر الذات 69, 2 90, 0

یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط بین إدراك المساندة 

وهي عالقة ارتباطیه طردیة قویة ، وبما انه عند مستوى )0,80(االجتماعیة وتقدیر الذات  بلغت 

الجدولیة فان معامل االرتباط )  0,41= (اكبر من رالمحسوبة ) 0,80=(قیمة ر 0,05داللة 

  .دال إحصائیا  ویمكن تعمیمه على المجتمع

مع درجات إدراك ترتبط من خالل هذه النتیجة یتضح لنا أن درجات تقدیر الذات 

أي انه كلما أدرك المكفوفون المساندة االجتماعیة زاد ذلك من .المكفوفین  للمساندة االجتماعیة 

لذاتهم ، وبالتالي نقول أن الفرضیة العامة قد تحققت أي انه توجد عالقة ارتباطیه بین تقدیرهم 

  .إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر الذات لدى المكفوفین 

  :والتي كانت صیاغتها :عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة األولى -2

و األم المساندة  االجتماعیة المقدمة من قبل توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك  - 

  .تقدیر الذات لدى المكفوفین
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یوضح نتائج العالقة االرتباطیة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من  )20(جدول رقم 

  األم وتقدیر الذات

االنحراف  معامل االرتباط نوع العالقة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 العالقة االرتباطیة

إدراك المساندة  2,25 0,88 0,54 طردیة متوسطة

االجتماعیة المقدمة من 

 األم

 تقدیر الذات 69, 2 90, 0

  

یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط بین إدراك المساندة 

متوسطة، وهي عالقة ارتباطیه طردیة )0,54(االجتماعیة  المقدمة من األم وتقدیر الذات  بلغت 

الجدولیة )  0,41=(المحسوبة اكبر من ر) 0,54= (قیمة ر 0,05وبما انه عند مستوى داللة 

  .فان معامل االرتباط دال إحصائیا ویمكن تعمیمه على المجتمع 

مع درجات إدراك ترتبط من خالل هذه النتیجة یتضح لنا أن درجات تقدیر الذات 

أي انه كلما أدرك المكفوفون المساندة .ة من األم المكفوفین  للمساندة االجتماعیة  المقدم

  .زاد ذلك من تقدیرهم لذاتهم بشكل ایجابي  االجتماعیة المقدمة من األم كلما

  :والتي كانت صیاغتها :الثانیة  عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة -3

و األب   االجتماعیة المقدمة من قبلتوجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة   - 

  .تقدیر الذات لدى المكفوفین
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یوضح نتائج العالقة االرتباطیة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من ) 21(جدول رقم 

  األب وتقدیر الذات

االنحراف  معامل االرتباط نوع العالقة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 العالقة االرتباطیة

  

  طردیة

 متوسطة

 

0,59 

O,90  

 

2,19  

 

إدراك المساندة 

االجتماعیة المقدمة من 

 األب

 تقدیر الذات 69, 2 90, 0

یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط بین إدراك المساندة االجتماعیة    

وهي عالقة ارتباطیه طردیة متوسطة، وبما انه )0,59(وتقدیر الذات  بلغت  بالمقدمة من األ

الجدولیة فان معامل )  0,41=(المحسوبة اكبر من ر) 0,59=(قیمة ر 0,05عند مستوى داللة 

  .االرتباط دال إحصائیا ویمكن تعمیمه على المجتمع 

درجات إدراك مع ترتبط من خالل هذه النتیجة یتضح لنا أن درجات تقدیر الذات 

أي انه كلما أدرك المكفوفون المساندة .المكفوفین  للمساندة االجتماعیة  المقدمة من األب

  .االجتماعیة المقدمة من األب كلما  زاد ذلك من تقدیرهم لذاتهم بشكل ایجابي 

  :والتي كانت صیاغتها :الثالثة  عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة -4

األصدقاء توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة  االجتماعیة المقدمة من قبل  - 

  .و تقدیر الذات لدى المكفوفینغیر المكفوفین 
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یوضح نتائج العالقة االرتباطیة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من  )22(جدول رقم 

  الذاتاألصدقاء غیر المكفوفین وتقدیر 

االنحراف  معامل االرتباط نوع العالقة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 العالقة االرتباطیة

  

  طردیة ضعیفة

 

  

0,39 

  

0,83 

  

2,12 

إدراك المساندة 

االجتماعیة المقدمة من 

غیر  األصدقاء 

 المكفوفین

 تقدیر الذات 2,69 90, 0

  

االرتباط بین إدراك المساندة یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن قیمة معامل 

وهي عالقة )0,39(االجتماعیة  المقدمة من األصدقاء غیر مكفوفین وتقدیر الذات  بلغت 

المحسوبة اصغر ) 0,39= (قیمة ر 0,05ارتباطیه طردیة ضعیفة، وبما انه عند مستوى داللة 

میمه على الجدولیة فان معامل االرتباط غیر دال إحصائیا وال یمكن تع)  0,41=(من ر

  .المجتمع

مع درجات إدراك ترتبط من خالل هذه النتیجة یتضح لنا أن درجات تقدیر الذات ال  

أي ان تقدیر الذات .المكفوفین  للمساندة االجتماعیة  المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین 

  .لمكفوفین المكفوف لنفسه ال یعود إلى إدراكه للمساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر ا

  :والتي كانت صیاغتها :عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة الجزئیة الرابعة - 5

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا  بین إدراك المساندة االجتماعیة التي یقدمها المكفوفین  - 

  .لبعضهم البعض و تقدیرهم لذاتهم 
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إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من یوضح نتائج العالقة االرتباطیة بین )23(جدول رقم 

  األصدقاء المكفوفین وتقدیر الذات

االنحراف  معامل االرتباط نوع العالقة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 العالقة االرتباطیة

  

  طردیة ضعیفة

 

  

0,06 

  

0,82 

  

2,28 

إدراك المساندة 

االجتماعیة المقدمة من 

 األصدقاء المكفوفین

 تقدیر الذات 69, 2 90, 0

  

لنا من خالل الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط بین إدراك المساندة یتبین 

وهي عالقة ارتباطیه )0,06(مكفوفین وتقدیر الذات  بلغت الاالجتماعیة  المقدمة من األصدقاء 

= المحسوبة اصغر من ر) 0,06= (قیمة ر 0,05طردیة ضعیفة، وبما انه عند مستوى داللة 

  .الجدولیة فان معامل االرتباط غیر دال إحصائیا وال یمكن تعمیمه على المجتمع )  0,41(

مع درجات إدراك ترتبط من خالل هذه النتیجة یتضح لنا أن درجات تقدیر الذات ال  

أي انه تقدیر الذات المكفوف .المكفوفین  للمساندة االجتماعیة  المقدمة من األصدقاء المكفوفین 

إلى إدراكه للمساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء المكفوفین وٕانما هناك لنفسه ال یعود 

  .عوامل أخرى تؤدي إلى تقدیره لذاته

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات: ثالثا

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة العامة  - 1

  :یلي من خالل المعالجة اإلحصائیة للفرضیة العامة و التي كانت صیاغتها كما 

 ندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدىتوجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المسا - 

  .المكفوفین 

Excel للتعرف على العالقة بین درجات  كل من     باستخدام )ر(وبعد حساب معامل االرتباط 
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ر الجدولیة وان قیمة ) 0,80=(إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر الذات العام  وجدنا أن ر

، مما یدل على وجود عالقة طردیة قویة و ذات داللة   0,05و ذلك عند مستوى داللة )0,41(

.إحصائیة بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدى المكفوفین   

ومن خالل هذه النتیجة یتضح لنا بان درجات إدراك المساندة االجتماعیة تترافق مع درجات 

  .ى المكفوفین تقدیر الذات لد

وبهذا الخصوص دلت العدید من الدراسات إلى أن المساندة االجتماعیة تؤدي إلى اعتقاد 

الفرد بأنه محبوب و ینتمي إلى األفراد المحیطین به، وهذا ما تم تأكیده  في دراستنا حیث أن 

إلى انه مقبول أدت إلى إدراكه  المساندة االجتماعیة التي تلقاها المكفوف  من األب و األم فقط

  .تقدیره لهاجابا علیه فادى  رضاه عن  ذاته و و یحظى بالتقدیر من قبلهم وهذا ما انعكس إی

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى  - 2

  :من خالل المعالجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى و التي كانت صیاغتها كما یلي 

إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم وتقدیر توجد عالقة ارتباطیه دالة  - 

  .الذات لدى المكفوفین 

للتعرف على العالقة بین درجات  كل من   Excel باستخدام ) ر(اب معامل االرتباط وبعد حس  

وان قیمة ) 0,54=(إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم و تقدیر الذات العام وجدنا أن ر

،  مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه 0,05و ذلك عند مستوى داللة  )0,41(الجدولیة  )ر(

موجبة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم و تقدیر الذات لدى المكفوفین و من 

خالل هذه النتیجة یتضح لنا بأن درجات  إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم تترافق مع 

ت تقدیر الذات لدى أفراد العینة ، وعلیه یمكن القول بان تقدیر الذات لدى المكفوفین یرتبط درجا

  .مع إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل األم 

وبهذا الخصوص یمكن القول باعتبار أن األم هي مصدر الدفء و الرعایة ، فهي تركز 

أو ال  ، وهذا قد یجعل المكفوف یتناول على أهمیة ابنها لها بغض النظر عن كونه مكفوف 

بثقة اكبر فیركز على الجوانب االیجابیة لدیه ویتقبل ذاته  ویحبها كما ) الكف البصري(األمر 

  .هي ویشعر انه جدیر بالحیاة مما یؤدي إلى تقدیر ذات ایجابي لدیه 
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  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة - 3

  :إلحصائیة للفرضیة الجزئیة الثانیة و التي كانت صیاغتها كما یلي من خالل المعالجة ا

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب وتقدیر  - 

  .الذات لدى المكفوفین 

للتعرف على العالقة بین درجات  كل من   Excel باستخدام ) ر(اب معامل االرتباط وبعد حس  

وان قیمة ) 0,59=(راك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب و تقدیر الذات العام وجدنا أن رإد

مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه    0,05و ذلك عند مستوى داللة  )0,41(ر الجدولیة 

موجبة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب و تقدیر الذات لدى المكفوفین و من 

هذه النتیجة یتضح لنا بان درجات إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب تترافق مع خالل 

درجات تقدیر الذات لدى أفراد العینة، وعلیه یمكن القول بان تقدیر الذات لدى المكفوفین یرتبط 

  .مع إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل األب 

لسند ویقف إلى جانبه ویدعمه وقت الحاجة ، ویقوم بتفهم فشعور المكفوف بان األب  یقدم له ا

أحاسیسه و یحمل له كل مشاعر الحب و التقدیر ، یجعله ینشا تنشئة سویة تقف على قبول 

  .الذات و الرضا عنها كما هي مع السعي إلى تنمیتها مما یجعله یصل إلى تقدیر ذات ایجابي 

  :الثالثة مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة - 4

  :خالل المعالجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة الثالثة و التي كانت صیاغتها كما یلي 

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر  - 

  .المكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفین 

للتعرف على العالقة بین درجات  كل من   Excel باستخدام ) ر(اب معامل االرتباط وبعد حس  

إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین و تقدیر الذات العام  وجدنا أن 

مما یدل على عدم   0,05و ذلك عند مستوى داللة )0,41(وان قیمة ر الجدولیة ) 0,39=(ر

عیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین و وجود عالقة ارتباطیه بین إدراك المساندة االجتما

تقدیر الذات لدى المكفوفین و من خالل هذه النتیجة یتضح لنا بان درجات إدراك المساندة 

مع تقدیر الذات لدى أفراد العینة،  ترتبطاالجتماعیة المقدمة من قبل األصدقاء غیر المكفوفین ال 
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فین ال یرتبط بادراك المساندة االجتماعیة المقدمة وعلیه یمكن القول بان تقدیر الذات لدى المكفو 

  .من األصدقاء غیر المكفوفین  و إنما قد تعود إلى عوامل أخرى

حیث تحدثت الدراسات إلى أن سوء اإلدراك قد ینتج عن القصور الوظیفي لألعضاء الحس 

وفي دراستنا هذه القصور في البصر و هذا قد یدل انه قد تكون هناك مساندة اجتماعیة   ،ذاتها

لكن ال یمكن أن ال .من قبل األصدقاء غیر المكفوفین فعال  و المكفوف هو الذي لم یدركها 

األصدقاء غیر (نأخذ بعین االعتبار انه لتكون المساندة فعالة، ال بد أن یكون مانحي المساندة 

یعرفوا الوقت الالزم لتقدیمها ولدیهم القدرة و المهارة المطلوبة بحیث یقدموا المساندة ) وفین المكف

  .دون أن ینتهكوا خصوصیة المكفوف 

فسوء تقدیم المساندة ینتج عنه أثار سلبیة غیر مرغوب فیها من اكتئاب و قلق وعزلة بإضافة إلى 

  .نیة سوء تقدیر الذات الناتج عن الشعور بالنقص و الدو 

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة الرابعة  - 5

  :خالل المعالجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة الرابعة و التي كانت صیاغتها كما یلي 

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء  - 

  .ن المكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفی

للتعرف على العالقة بین درجات  كل من   Excel باستخدام ) ر(اب معامل االرتباط وبعد حس  

إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین و تقدیر الذات العام  وجدنا أن 

   0,05و ذلك عند مستوى داللة ) 0,41(وان قیمة ر الجدولیة ) 0,06=(ر

وجود عالقة ارتباطیه بین إدراك المساندة االجتماعیة التي یقدمها المكفوفین مما یدل على عدم  

و من خالل هذه النتیجة یتضح لنا بان درجات إدراك المساندة .لبعضهم البعض وتقدیرهم لذاتهم 

االجتماعیة المقدمة من األصدقاء المكفوفین ال تترافق مع درجات تقدیر الذات لدى أفراد العینة ، 

مكن القول بان تقدیر الذات لدى المكفوفین ال یرتبط بادراك المساندة االجتماعیة المقدمة وعلیه ی

  .من قبل األصدقاء المكفوفین وٕانما یعود إلى عوامل أخرى 

تفید بعض الدراسات إلى أن المساندة االجتماعیة المقدمة من األفراد الذین یتشابهون معنا تكون 

ن التشابه الذي كان بین أفراد العینة من حیث نوع اإلعاقة إلى أن أكثر فعالیة ، لكن بالرغم من أ
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هذا التشابه قد یكون  غیر كافي في إدراك المساندة االجتماعیة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

كونهم أصدقاء مكفوفین مع بعض فهذا قد یجعلهم یركزون على جوانب القصور لدیهم مما یؤدي 

سهم ومن بعضهم البعض قد ینتج عنه نفور و تقدیر ذات سلبي إلى شعورهم باالستیاء من أنف

  .لدیهم 

  مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة : رابعا 

یعد التعرف على إدراك المساندة االجتماعیة و عالقتها بمفهوم الذات  لدى المكفوفین الهدف 

مناقشتها على ضوء الدراسات األساسي من الدراسة ، وقد قمنا بعرض النتائج و تحلیلها و 

  :السابقة كاألتي 

توصلت إلیه بعض الدراسات  السابقة التي تم التعرض إلیها سابقا  تتفق الدراسة الحالیة مع ما - 

التي توصلت إلى أن المساندة االجتماعیة تزید من شعور الفرد بالرضا ) 2003( برغمانكدراسة 

سة عن دراستنا في أنها هدفت إلى توضیح اثر عن ذاته وعن حیاته ، كما تختلف هذه الدرا

المساندة االجتماعیة كعامل مخفف من أثار الضغوط أو كعامل یزید من الصحة النفسیة للفرد 

ویقلل من تعرضه لألمراض النفسیة الدراسة في حین  أن الدراسة الحالیة تطرقت إلى إدراك 

لمكفوف المساندة االجتماعیة المقدمة المساندة االجتماعیة ، حیث خلصت إلى انه كلما أدرك ا

  .إلیه كلما كان تقدیره لذاتي ایجابي 

التي توصلت إلى أن العالقات مع األصدقاء   آخرینو هیركما اختلفت دراستنا مع دراسة - 

ساهمت في تحسین تقدیر الذات لدى المراهقین المعاقین بصریا ، في حین أن دراستنا توصلت 

اطیه بین إدراك المكفوفین  للمساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء إلى عدم وجود عالقة ارتب

  .و تقدیرهم لذاتهم  ) المكفوفین وغیر المكفوفین (

  استنتاج عام : خامسا 

یمكننا القول أن الدراسة الحالیة هدفت إلى معرفة طبیعة العالقة التي تربط  إدراك المساندة 

و األصدقاء  المكفوفین و غیر المكفوفین  ، و متغیر تقدیر االجتماعیة المقدمة من األب و األم 

  .الذات  عند المكفوفین 

وقد كشفت الدراسة عن إدراك المساندة االجتماعیة  من المكفوفین و عالقتها بتقدیرهم لذاتهم من 

  :خالل المعالجة اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها حیث توصلنا إلى النتائج التالیة 



عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة                                الفصل السادس  

 

 
152 

قة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر الذات لدى وجود عال - 

  0,05المكفوفین عند مستوى داللة 

وجود عالقة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم  - 

  0,05وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى داللة 

قة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب وجود عال - 

  0,05وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى داللة 

عدم وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء  - 

  0,05وى داللة غیر المكفوفین وتقدیر لدى المكفوفین عند مست

عدم وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة التي یقدمها المكفوفین - 

  0,05لبعضهم البعض و تقدیرهم لذاتهم عند مستوى 

  التساؤالت: سادسا 

وقد أثارت دراستنا التي هدفت إلى معرفة طبیعة العالقة التي تربط بین إدراك المساندة 

  :االجتماعیة وتقدیر الذات لدى المكفوفین ، مجموعة من التساؤالت وهي كاآلتي 

  ما مدى اهتمام جمعیات التوعیة و التحسیس بإرشاد وتوجیه المقبلین على الزواج ؟ - 

  ما مدى األثر الذي تحدثه عملیات التحسیس في الوقایة من األمراض ؟ - 

أكثر تقبال ألطفالهم و أكثر نجاحا في عملیة هل التوجه المبكر ألسر المكفوفین یجعلهم  - 

  التنشئة االجتماعیة ؟

  هل توعیة المكفوف باتجاهات المبصرین نحوه تجعله أكثر مسایرة و تكیف معهم ؟ - 

كیف یمكن التوصل إلى أفضل البرنامج و الطرق و الوسائل لزیادة فاعلیة اإلدراك للمساندة - 

  االجتماعیة لدى المكفوف ؟ 

  األثر الذي یحدثه التوجه المهني المبكر للمكفوف في العملیة التاهیلیة له ؟ما مدى  - 
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االستقرار لعقلیة و وخالصة القول انه تعتبر فئة المكفوفین كغیرهم من األفراد یتمتعون بالكفاءة ا

النفسي و التكیف االجتماعي غیر أنهم یحتاجون بعض من المساندة و التقدیر حتى یكونوا أفراد 

  .في المجتمع فعالین 
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  : الخاتمة

تشمل اإلعاقة البصریة مدى واسعا من الفروقات الفردیة بین األفراد في درجة مایعانونه من 

إعاقة، فتمتد درجات اإلعاقة البصریة من الكف البصري الكلي إلى ضعف البصر أو المشكالت 

وتتأثر كذلك شخصیة .والتي یمكن التغلب علیها باستخدام و سائل متنوعة  ،البسیطةالبصریة 

التي أن نسهم  المعوق بصریا باتجاهات اآلخرین نحوه و نحو إعاقته ،ونحاول من هذه الدراسة

  . في التعرف على العالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة وتأثیرها على تقدیر الذات للمكفوف 

لنا من خالل النتائج المتحصل علیها انه توجد عالقة ارتباطیه موجبة  ذات داللة حیث اتضح 

إحصائیة بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل األم و األب وتقدیر الذات للمكفوف ، 

  .وال توجد عالقة ارتباطیه بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات للمكفوفین 

تحتاج إلى المزید من  نظرا لحجم العینة و األدوات المستعملة  ج  تظل جزئیةوان هذه النتائ

البحوث  إللقاء الضوء على الجوانب التي لم یتم التطرق لها في بحثنا ، فهي تفتح أفاقا جدیدة 

، وتؤكد على ضرورة معرفة الحدود الدنیا و الحدود الوسطى التي یجب ودراسات قادمة لبحوث 

وفي األخیر نأمل ان .ساندة حتى یكون لها اثر على تقدیر الذات لفئة المكفوفین أن تدرك من الم

نجذب اهتمام الباحثین وكل الجهات المختصة من اجل فتح أفاق جدیدة لهذه الفئة تمكنهم من 

 . ممارسة حیاتهم بصورة طبیعیة كغیرهم من المبصرین 
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  :ملخص الدراسة 

  .إدراك المساندة االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتها بتقدیرهم لذاتهم :  عنوان الدراسة

  مداني ریمة  –حمري فاطمة الزهراء : من إعداد الطالبتین 

ومدرسة األطفال المعاقین  -قالمة–مركز التكوین المهني و التمهین صاب علي : مكان الدراسة

  أم البواقي–بصریا 

  2016- 2015: السنة الدراسة

  :إلىهدفت الدراسة و قد 

  .محاولة للكشف عن العالقة بین إدراك المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات لدیهم 

واستخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ، ونظرا لمحدودیة المجتمع األصلي فقد 

أو  مكفوف ومكفوفة الذین یعانون من الكف الكلي 40استخدمنا الدراسة المسحیة المتكونة من

سنة  والتابعین لمنظمة الوطنیة للمكفوفین ) 32-14(الشبه كلي  الذین تتراوح أعمارهم من  

الجزائریین المتواجدین  بفرع عامل مقسم الهاتف بمركز التكوین المهني و التمهین صاب علي 

  . بوالیة قالمة و مدرسة األطفال المعاقین بصریا بوالیة  أم البواقي

  :الدراسة استخدمنا أدوات البحث التالیة ولتحقیق هدفنا من 

بند ایجابي ) 32(اعد من طرفنا و الذي یتكون من  إدراك المساندة االجتماعیةاستبیان  - 

إدراك المساندة االجتماعیة .(محاور تقیس إدراك المساندة االجتماعیة  4وسلبي  مقسم إلى 

ن األب ،إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األم و إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة م

المقدمة من األصدقاء غیر المكفوفین و إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األصدقاء 

  ).المكفوفین 

اعد مسبقا وقنن على البیئة الجزائریة ، حیث یحتوي على  "لبروس ارهیر"تقدیر الذات مقیاس  - 

تقدیر الذات الرفاقي ، ( لذات االیجابي و السلبي بند مقسمة الى ثالث محاور تقیس تقدیر ا)30(

  ).تقدیر الذات العائلي ، وتقدیر الذات المدرسي 

وبعد إجراءات التطبیق و الحصول على البیانات قمنا بتفریغها و تبویبها ثم عرضها وتفسیرها 

سم الدراسي باالعتماد على الدروس التي تلقیناها في اإلحصاء وبالتحدید التحلیل الكمي هذا المو 
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المتوسط :و باالستعانة بالحاسوب اآللي للتأكید ، وقد استخدمنا األسالیباإلحصائیة التالیة 

  .الحسابي ، االنحراف المعیاري ، النسب المئویة ،معامل االرتباط برسون

  :وقد توصلنا إلى النتائج التالیة

االجتماعیة وتقدیر الذات لدى وجود عالقة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة  - 

  .وهذا ما یؤكد أن الفرضیة العامة للدراسة  قد تحققت. 0,05المكفوفین عند مستوى الداللة 

وجود عالقة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة  المقدمة من األم  - 

ما یؤكد أن الفرضیة الجزئیة وهذا . 0,05وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى الداللة 

  .األولى للدراسة قد تحققت

وجود عالقة ارتباطیه موجبة دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من األب   - 

وهذا ما یؤكد أن الفرضیة الجزئیة الثانیة . 0,05وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى الداللة 

  .للدراسة قد تحققت

وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك المساندة االجتماعیة  المقدمة من األصدقاء عدم - 

وهذا ما یؤكد أن . 0,05غیر المكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى الداللة 

  .الفرضیة الجزئیة الثالثة للدراسة لم  تحقق

لمساندة االجتماعیة  المقدمة من األصدقاء عدم وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین إدراك ا- 

وهذا ما یؤكد أن الفرضیة . 0,05المكفوفین وتقدیر الذات لدى المكفوفین عند مستوى الداللة 

  .الجزئیة الرابعة للدراسة لم  تحقق

هذا وتبقى الدراسة الحالیة كمحاولة منا للكشف على وجود ارتباط بین إدراك المكفوف للمساندة 

و تقدیره لذاته ، وهي تبقى محصورة في الحدود المكانیة و البشریة التي طبقت فیها ؛  االجتماعیة

  .هتمین حول جوانب أخرى من الموضوعأملینا أن نكون قد ألهمنا الباحثین و الم
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  01ملحق رقم 

  

  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قالمة 1945ماي  08جامعة 

  قسم علم النفس

  

  

  .تخصص علم النفس االجتماعي

  .لذاتھمإدراك المساندة االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتھا بتقدیرھم :استمارة بحث

  

  

  

  :تعلیمة المحكمین

یطیب لنا ویشرفنا في إطار لتحضیر لنیل شھادة الماستر في علم النفس االجتماعي أن نضع بین 
أیدیكم استمارة إدراك المساندة االجتماعیة ،للقیام بدراسة أكادیمیة بعنوان إدراك المساندة 

  .االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتھا بتقدیرھم لذاتھم 

لخبرتكم العلمیة والعملیة یشرفنا رأیكم السدید بشأن عبارات االستمارة إذا كانت تقیس  نظرا
إدراك المساندة االجتماعیة ،وكذلك من حیث انتماء البنود للمحاور ،و تقبلوا منا كل التقدیر و 

  .االحترام 

  

  

  

  

من إشراف                  :                                                  لطالبتان من إعداد ا
  :األستاذة

  .العافري ملیكة -.                                                         حمري فاطمة الزھراء  -



  .مداني ریمة  -

  بیانات شخصیة الخاصة باألستاذ المحكم 

  :االسم 

  :اللقب 

  :التخصص 

  :الدرجة العلمیة لألستاذ 

  :التساؤل الرئیسي

  اك عالقة ارتباطیھ بین إدراك المساندة االجتماعیة و تقدیر الذات لدى المكفوفین ؟ھل ھن

  

  :الفرضیات

توجد عالقة ارتباطیھ بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من  قبل األم وتقدیر الذات  – 1

  .لدى المكفوفین 

من قبل األب و تقدیر الذات توجد عالقة ارتباطیھ بین إدراك المساندة  االجتماعیة المقدمة  -2

  .لدى المكفوفین

توجد عالقة ارتباطیھ بین إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من قبل األصدقاء  غیر  -3

  .المكفوفین و تقدیر الذات لدى المكفوفین 

توجد عالقة ارتباطیھ بین إدراك المساندة االجتماعیة التي یقدمھا المكفوفین لبعضھم البعض  -4

  .یرھم لذاتھم و تقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  من قبل األم  المقدمة إدراك المساندة: المحور األول 

  

مدى مالئمة العبارة للمحور 
 المراد قیاسھ

  تقییم العبارة  مدى وضوح العبارة

  العبارة

  

 

غیر 
 مناسبة

مناسبة 
إلى حد 

 ما

غیر  مناسبة
 واضحة

واضحة 
إلى حد 

 ما

 واضحة 

تشعرني أمي أني  -1      
  .عضو مھم في األسرة 

أثق في توجیھات أمي -2      

  .عندما تكون ھنالك مشكلة

 عندما بالراحة اشعر -3      
  .أمي  منالمساعدة  اطلب

اشعر أن أمي ال تتفھم -4      

  .مشاعري 

یمكنني االعتماد على  -5      

  .لتلبیة حاجاتي المادیةأمي 

حتى لو كنت في مواقف  -6      

  صعبة ال اعتمد على أمي

عدني أثق أن أمي تسا-7      

على اتخاذ القرارات 
 .الصائبة

االبتعاد  فيكثیرا ما أفكر -8      

  .عن أمي

  

  

  

  

  

  



  

  األب  المقدمة من قبل إدراك المساندة:المحور الثاني 

  

مدى مالئمة العبارة للمحور 
 المراد قیاسھ

  تقییم العبارة  وضوح العبارة مدى

  

غیر  العبارة
 مناسبة

مناسبة 
إلى حد 

 ما

غیر  مناسبة
 واضحة

واضحة 
إلى حد 

 ما

 واضحة

یشعرني أبي أني عضو  -1      
  .مھم في األسرة 

أثق في توجیھات  أبي  -2      
  .عندما تكون ھناك مشكلة 

شعر بالراحة عندما ا -3      
  .من أبي  المساعدةاطلب 

ا ن  أبي ال یتفھم اشعر-4      
  .مشاعري 

یمكنني االعتماد على -5      
  لتلبیة حاجاتي المادیةأبي 

حتى لو كنت في  -6      

مواقف صعبة ال اعتمد 
  على أبي

        

ساعدني بي یأثق أن أ-7

على اتخاذ القرارات 
  .الصائبة

 

كثیرا ما أفكر في   -8      

  .االبتعاد على أبي 

  

  

  



  من قبل األصدقاء المقدمة إدراك المساندة: المحور الثالث

  

مدى مالئمة العبارة للمحور 
 المراد قیاسھ

   مدى وضوح العبارة

  تقییم العبارة

غیر  العبارة
 مناسبة

مناسبة 
إلى حد 

 ما

غیر  مناسبة
 واضحة

واضحة 
إلى حد 

 ما

 واضحة

غیر  أثق بان أصدقائي -1      
سیساعدونني المكفوفین 

  .عندما احتاج لھم 

  

اقدر المجھود الذي یقوم  -2      
 غیر المكفوفین  بھ أصدقائي

  .لمساعدتي

 عندما بالراحة اشعر ال -3      
غیر  أصدقائي بین أكون

  . المكفوفین  

عند اشعر بمدى أھمیتي  -4      

غیر المكفوفین  أصدقائي 
  .بالرغم من إعاقتي  

بالراحة عندما أحس  -5      

أتحدث عن مشاعري 
 غیر المكفوفین  ألصدقائي

.  

یمكنني االعتماد على  -6      

 غیر المكفوفین أصدقائي
  .وقت الضیق 

ال اشعر باالنتماء إلى - 7       

  .غیر المكفوفین  أصدقائي 

 وجود بعدم اشعر -8      
  من حقیقیةمساعدة 

  .غیر المكفوفین   أصدقائي

  



  

  المكفوفین من قبل  األصدقاء   المقدمة إدراك المساندة: الرابع المحور 

  

مدى مناسبة العبارة للمحور 
 المراد قیاسة

  تقییم العبارة مدى وضوح العبارة

 العبارة

غیر 
 مناسبة

مناسبة 
إلى حد 

 ما

غیر  مناسبة
 واضحة

واضحة 
إلى حد 

 ما

 واضحة

اشعر بالراحة عندما  -1      

امضي الوقت مع أصدقائي 
 .المكفوفین 

لست واثق من أن  -2      

أصدقائي  المكفوفین 
 .یستطیعون مساعدتي

عندما أقوم بنشاطات  -3      

 أصدقائي اجتماعیة مع
 .المكفوفین أحس بالكفاءة 

دعم المكفوفین لي في  -4      

األوقات الصعبة یشعرني 
 .بالثقة 

یشعرني  أصدقائي -5      

   .المكفوفین بقدراتي الحقیقیة

 

عندما أكون في ضائقة  -6      

مالیة ال یمكنني االعتماد 
 .على المكفوفین 

یمكنني االعتماد على  -7      

المعلومات التي احصل 
علیھا من أصدقائي 

 .المكفوفین 

إلى  باالنتماءال اشعر  -8      

 .أصدقائي المكفوفین 



  

  02ملحق رقم 

  نتائج صدق المحكمین 

  :األم  قبل إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من: 01المحور 

عدد المحكمین 

الذین وافقوا على 

 البند

    عدد المحكمین

 العبارة

 تشعرني أمي أني عضو مهم في األسرة -1 07 07

  

 .أثق في توجیهات أمي عندما تكون هنالك مشكلة-2 07 07

  

 .اشعر بالراحة عندما اطلب المساعدة من أمي  -3 07 06

  

 .اشعر أن أمي ال تتفهم مشاعري -4 07 06

  

 .لتلبیة حاجاتي المادیةیمكنني االعتماد على أمي  -5 07 07

  

حتى لو كنت في مواقف صعبة ال اعتمد على  -6 07 07

  أمي

أثق أن أمي ستساعدني على اتخاذ القرارات -7 07 07

 .الصائبة

  .االبتعاد عن أمي فيكثیرا ما أفكر  -8 07 06



  :األب قبل إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من: 02المحور 

  

عدد المحكمین 

الذین وافقوا 

 على البند

عدد 

 المحكمین

 العبارة

 .یشعرني أبي أني عضو مهم في األسرة  -1 07 07

  

 .أثق في توجیهات أبي عندما تكون هنالك مشكلة-2 07 07

  

  .اشعر بالراحة  عندما اطلب المساعدة من أبي  -3 07 06

  

 .اشعر أن أبي ال یتفهم مشاعري -4 07 06

  

 .لتلبیة حاجاتي المادیةیمكنني االعتماد على أبي  -5 07 07

  

07 07  

 

  حتى لو كنت في مواقف صعبة ال اعتمد على أبي -6

 .على اتخاذ القرارات الصائبة أثق أن أبي سیساعدني-7 07 06

 

  .االبتعاد عن أبي فيكثیرا ما أفكر  -8 07 06

  



  :األصدقاء غیر مكفوفین قبل  إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من: 03 المحور

 

عدد المحكمین 

الذین وافقوا 

 على البند

عدد 

 المحكمین

 العبارة

أثق بان أصدقائي غیر المكفوفین سیساعدونني عندما  -1 07 07

 .احتاج لهم 

اقدر المجهود الذي یقوم به أصدقائي غیر المكفوفین   -2 07 07

 .لمساعدتي

  ال اشعر  بالراحة عندما أكون بین أصدقائي غیر المكفوفین  -3 07 06

 

 اشعر بمدى أهمیتي عند أصدقائي  غیر المكفوفین بالرغم -4 07 07

 .من إعاقتي  

أحس بالراحة عندما أتحدث عن مشاعري ألصدقائي غیر  - 5 07 05

 .المكفوفین  

یمكنني االعتماد على أصدقائي غیر المكفوفین وقت  -6 07 07

 .الضیق 

 .ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي  غیر المكفوفین -7 07 06

 

اشعر بعدم وجود مساعدة حقیقیة من أصدقائي غیر  -8 07 06

 .المكفوفین  

  

  



  :األصدقاء المكفوفین قبل  إدراك المساندة االجتماعیة المقدمة من : 04المحور 

  

عدد المحكمین 

الذین وافقوا 

 على البند

عدد 

 المحكمین

 العبارة

  مضي الوقت مع أصدقائي المكفوفین اشعر بالراحة عندما ا -1 07 07

 

لست واثق من أن أصدقائي  المكفوفین یستطیعون  -2 07 05

 .مساعدتي

عندما أقوم بنشاطات اجتماعیة مع أصدقائي المكفوفین  -3 07 07

 .أحس بالكفاءة 

  .دعم المكفوفین لي في األوقات الصعبة یشعرني بالثقة  -4 07 07

 

 .یشعرني  أصدقائي المكفوفین بقدراتي الحقیقیة -5 07 07

 

عندما أكون في ضائقة مالیة ال یمكنني االعتماد على  -6 07 07

 .المكفوفین 

یمكنني االعتماد على المعلومات التي احصل علیها من  -7 07 06

 .أصدقائي المكفوفین 

  .ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي المكفوفین  -8 07 07

 

  

 



 

 03ملحق رقم 

  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قالمة 1945ماي  08جامعة 

  قسم علم النفس

   

  

  .تخصص علم النفس االجتماعي

  .إدراك المساندة االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتھا بتقدیرھم لذاتھم:استمارة بحث

  

  

  تحیة طیبة 

في علم النفس االجتماعي یشرفنا أن نعرض على مسامعكم  بصدد التحضیر لنیل شھادة الماستر
  مجموعة 

من الجمل التي تھدف لقیاس إدراك المساندة االجتماعیة ومجموعة أخرى من الجمل التي تھدف 
إلى تقدیر الذات ونطلب منكم اإلجابة  عنھا بكل صدق وعدم ترك  أي عبارة من غیر جواب 

حیحة وأخرى خاطئة وسوف تبقى إجابتكم في سریة تامة، مع العلم انھ ال توجد ھنالك عبارة ص
  .وفي األخیر نشكركم على تعاونكم على مساعدتنا على انجاز بحثنا 

  

   

  

  

من إشراف :                                                                   لطالبتان من إعداد ا
  :األستاذة

  .العافري ملیكة -                                            .             حمري فاطمة الزھراء  -

  .مداني ریمة  -

    



  :البیانات الخاصة بالمفحوص 

  :الجنس 

  :السن

  : المستوى التعلیمي لالم 

  :المستوى التعلیمي لألب 

  :ي تمت فیھ الدراسة ذالمركز ال

  : درجة اإلعاقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المساندة االجتماعیةإدراك استبیان 

  

 معارض

  

 محاید

  

 موافق

  

  العبارات

  

  تشعرني أمي باني عضو مھم في األسرة -01   

 

  أثق في توجیھات أمي عندما تواجھني مشكلة-02   

 

  .ال اعتمد على أمي حتى لو كنت في مواقف صعبة  -03   

 

  .اشعر بالراحة عندما اطلب المساعدة من أمي  -04   

 

  .اشعر ا ن أمي ال تتفھم مشاعري  -05   

 

  یمكنني االعتماد على أمي لتلبیة احتیاجاتي المادیة  -06   

 

  .أثق في مساعدة أمي على اتخاذ القرارات الصائبة  -07   

 

  .تنتابني فترات أفكر فیھا باالبتعاد عن أمي -08   

 

  یشعرني أبي باني عضو مھم في األسرة -09   

 

  في توجیھات أبي عندما تواجھني مشكلةأثق -10   

 

  .ال اعتمد على أبي حتى لو كنت في مواقف صعبة  -11   

 



  .اشعر بالراحة عندما اطلب المساعدة من أبي  -12   

 

  .اشعر ا ن أبي ال یتفھم مشاعري   -13   

 

  یمكنني االعتماد على أبي لتلبیة احتیاجاتي المادیة   -14   

 

  .مساعدة أبي على اتخاذ القرارات الصائبة أثق في  -15   

 

  .تنتابني فترات أفكر فیھا باالبتعاد عن أبي  -16   

 

أثق بان أصدقائي غیر المكفوفین سیساعدونني عندما  -17   

 .احتاج لھم 

اقدر المجھود الذي یقوم بھ أصدقائي غیر المكفوفین  -18   

 لمساعدتي 

ال اشعر بالراحة عندما أكون بین أصدقائي غیر  -19   

 .المكفوفین 

اشعر بمدى أھمیتي عند أصدقائي المكفوفین بالرغم  -20   

 من أھمیتي

اشعر بعدم صدق أصدقائي المكفوفین في تقدیمھم  -21   

 .للمساعدة 

یمكنني االعتماد على أصدقائي غیر المكفوفین وقت  -22   

 .الضیق 

  .ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي غیر المكفوفین  -23   

 

 أحس بالراحة عندما أفصح عن مشاعري ألصدقائي-24   

 المكفوفین  غیر 

اشعر بالراحة عندما امضي الوقت مع أصدقائي  -25   

  .المكفوفین 



 .لست واثقا من أن أصدقائي المكفوفین سیساعدونني  -26   

 

عندما أقوم بنشاطات اجتماعیة مع أصدقائي المكفوفین  -27   

 .أحس بالكفاءة 

  دعم المكفوفین لي في األوقات الصعبة یشعرني بالثقة  -28   

 

  .یشعرني أصدقائي المكفوفین بقدراتي الحقیقیة  -29   

 

عندما أكون في ضائقة مالیة ال یمكنني االعتماد على  -30   

  .أصدقائي المكفوفین 

 

یمكنني االعتماد على المعلومات التي احصل علیھا عن -31   

 .طریق أصدقائي المكفوفین 

  .ال اشعر باالنتماء إلى أصدقائي المكفوفین  -32   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مقیاس تقدیر الذات

ال 
أوافق 
 تماما

ال 
 أوافق

  أوافق أوافق

 تماما

رقم  العبارة
  العبارة

  أصدقاء كثیرون في نفس عمري لدي    

 

1 

  ست محبوبا مثل اآلخرین الذین ھم في نفس عمريل    

 

2 

لدي عالقات كثیرة مثل اآلخرین الذین ھم من نفس     
 .عمري

3 

  یسخر مني زمالئي أحیانا    

 

4 

بعض زمالئي یعتقدون أنني مرح كثیرا وانھ من     
 .الممتع أن أكون معھم 

5 

  ما أتجنب اآلخرین ألني مختلف عنھم  عادة    

 

6 

  .مثلي  ایتمنى اآلخرون أن یكونو    

 

7 

أتمنى لو كنت شخصا مختلفا حتى یكون عندي     
 .أصدقاء 

8 

في حالة انتخاب مجموعة الرفاق ممثال لھم أكون في     
 .المرتبة األولى 

9 

كون ھناك مشكلة فلست الشخص الذي یلجا تعندما     
 .إلیھ الرفاق للمساعدة 

10 

  .والدي فخوران بي    

 

11 

  ال احد یھتم بي في البیت    

  

12 

 13 لدى والدي إحساس بأنھ یمكن االعتماد علي     



  .والدي یتخلیان عني     

 

14 

یحاول والدي فھم وجھة نظري في األعمال التي أقوم                     
 بھا

15 

  یتوقع مني والدي الكثیرال    

 

16 

  أنا شخص مھم في أسرتي    

 

17 

  .أحس أني شخص غیر مرغوب فیھ في المنزل     

  

18 

  المستقبل والدي یعتقدان أني سأكون شخصا ناجحا في     

 

19 

  ولدت في عائلة أخرى أتمنى لو كنت    

 

20 

  المعلمون یتوقعون مني الكثیر     

 

21 

أتقن القیام بأنشطة  ال مقارنة بزمالئي في القسم أنا    
  المدرسیة 

 

22 

  اشعر أني عدیم الفائدة في المدرسة    

  

23 

  أنا فخور بعالماتي المدرسیة     

 

24 

المدرسة أكثر صعوبة لي مما علیھ بالنسبة للتالمیذ     
  اآلخرین 

 

25 

 سعداء من الواجبات التي أقوم ایكونو المعلمین عادة ما    
  .بأدائھا 

26 



   .ال یفھمونني  معظم أساتذتي    

 

27 

 28 أنا شخص مھم في القسم     

یبدوا أني مھما بذلت من جھد ال احصل على العالمات     
 .التي استحقھا 

29 

  ساب رضا أساتذتيتمنذ بدایة الدراسة استطعت اك    

 

30 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 



sujet age sexe Niv_Scl_Mere Niv_Scl_Pere Centre Degre_Hdcp ercpt_St_Mereercpt_St_Mere
1 20 2 4 3 1 1 3 3
2 22 1 2 3 1 2 3 3
3 22 1 1 1 1 1 3 3
4 23 1 1 4 1 2 3 3
5 20 1 3 3 1 2 3 3
6 32 1 4 4 1 2 3 3
7 30 1 3 1 1 2 3 3
8 26 1 1 2 1 1 1 1
9 28 1 3 4 1 2 2 2

10 22 1 3 3 1 1 3 3
11 18 1 1 2 1 1 3 2
12 18 1 3 2 1 1 3 3
13 32 1 3 4 1 1 3 3
14 29 1 2 2 1 1 2 2
15 29 1 1 1 1 2 1 1
16 23 1 4 3 1 2 3 3
17 24 1 4 2 1 1 3 3
18 22 1 3 3 1 1 1 1
19 21 1 3 2 1 2 2 2
20 18 1 3 3 1 2 3 3
21 17 2 4 3 2 2 3 3
22 14 2 3 4 2 1 1 1
23 14 2 1 2 2 2 2 2
24 18 2 4 4 2 1 3 3
25 17 1 2 3 2 2 3 3
26 18 1 2 2 2 2 1 1
27 14 2 3 3 2 2 2 2
28 15 1 3 2 2 2 3 3
29 17 2 3 1 2 1 3 3



30 18 1 1 1 2 1 3 3
31 15 1 3 3 2 2 3 3
32 14 1 1 2 2 1 3 3
33 16 2 2 1 2 2 2 2
34 17 1 1 4 2 3 3 3
35 18 1 2 2 2 3 1 1
36 14 1 1 1 2 1 3 3
37 14 1 3 2 2 3 3 3
38 15 2 3 3 2 3 3 3
39 16 1 2 1 2 1 3 3
40 17 1 1 1 2 2 1 1



0,54187512

ercpt_St_Mereercpt_St_Mereercpt_St_Mereercpt_St_Mereercpt_St_Mereercpt_St_Mere SAM PM ercpt_St_Pereercpt_St_Pereercpt_St_Pereercpt_St_Pere
3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3
3 1 3 1 3 3 20 3 3 3 3
3 1 1 3 1 3 18 1 1 1 1
1 1 2 3 1 3 17 3 3 3 3
2 3 3 3 3 1 21 3 3 2 3
3 3 3 3 3 2 23 2 3 3 3
3 3 3 1 3 3 22 1 3 1 1
2 2 1 2 1 1 11 3 3 3 3
2 2 1 3 2 2 16 3 3 3 3
3 2 3 3 2 3 22 3 3 3 3
3 1 1 3 3 3 19 1 1 1 1
1 1 1 1 3 3 14 3 3 1 3
1 1 1 3 1 3 15 3 3 3 2
2 2 3 3 2 3 20 3 3 1 3
1 2 1 1 2 1 10 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 24 2 2 1 1
3 3 1 3 3 3 20 1 2 2 2
1 1 3 1 1 1 12 3 3 3 3
2 2 3 3 2 3 21 2 2 2 2
2 2 1 1 2 3 16 2 2 1 2
3 3 3 1 3 3 22 3 1 1 3
1 1 1 1 1 2 9 3 3 3 3
1 1 2 3 1 1 14 1 3 3 2
3 3 3 3 3 3 23 3 3 2 3
1 1 1 3 3 3 18 3 3 1 1
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
1 1 3 1 2 3 16 2 3 1 2
3 3 3 3 3 2 22 2 3 3 3
1 1 1 3 3 3 20 1 3 1 2



3 3 3 1 3 3 22 3 3 3 3
3 3 1 3 3 3 22 3 3 3 3
1 1 1 1 3 2 13 1 1 1 1
2 2 3 2 2 3 18 3 3 3 3
1 1 3 3 1 3 20 1 1 1 1
1 1 3 3 1 3 16 2 2 2 2
1 1 1 3 2 1 15 3 3 3 3
3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 24 1 3 1 1
3 3 3 3 3 2 21 1 3 1 1
1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 2

721
0,88540986

2,246875



0,5904025

ercpt_St_Pereercpt_St_Pereercpt_St_Pereercpt_St_Pere som PPere ercpt_St_AmAVercpt_St_AmAVercpt_St_AmAVercpt_St_AmAVercpt_St_AmAVercpt_St_AmAV
3 3 3 3 24 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 24 3 3 3 3 2 3
1 2 1 1 9 1 2 1 1 1 2
3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3
3 3 2 2 21 2 2 3 3 3 3
1 2 3 1 18 3 2 3 2 2 2
1 1 1 1 10 3 1 2 3 3 1
3 2 3 3 23 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 24 3 3 3 1 1 3
1 1 1 1 8 3 2 3 3 3 3
1 3 3 3 20 3 1 3 3 3 1
1 1 2 1 16 3 3 3 3 3 1
1 1 1 3 16 3 2 3 3 3 3
1 1 1 1 8 3 2 3 3 3 2
1 1 1 3 12 1 1 2 3 3 2
1 2 1 1 12 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 24 2 2 1 2 1 1
2 3 2 3 18 1 2 3 3 3 2
2 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3
3 3 1 3 18 3 2 2 2 2 2
3 1 3 3 22 1 1 1 1 1 1
1 3 2 2 17 2 3 3 3 2 1
3 3 3 2 22 1 1 1 2 1 1
1 3 2 3 17 2 1 2 3 2 1
1 1 1 1 8 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 2
3 3 3 2 22 3 2 3 2 2 2
1 3 1 3 15 1 1 1 1 2 1



3 1 3 3 22 3 2 1 2 2 3
1 3 3 3 22 3 3 1 3 3 1
1 3 1 3 12 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 24 1 2 3 3 3 3
1 2 1 1 9 1 2 1 1 1 2
1 3 2 3 17 3 3 2 3 2 3
3 3 3 3 24 2 3 2 3 3 3
2 3 3 3 22 1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 12 2 1 2 3 2 1
1 1 1 1 10 3 2 3 3 3 1
1 1 2 1 13 3 3 2 3 2 2

700
0,89921841

2,1875



0,06592292

ercpt_St_AmAVercpt_St_AmAV somPAV rcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNArcpt_St_AmNA
3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 3
3 1 19 3 3 3 3 2 3 3 1
2 1 11 3 3 3 3 3 3 3 3
1 3 22 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 22 3 3 3 3 3 2 3 2
2 3 19 1 1 2 2 2 2 2 1
3 3 19 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 8 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 23 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 23 3 1 3 3 3 2 3 3
3 3 20 2 3 3 3 2 3 3 2
3 3 22 3 3 2 3 3 3 3 3
2 2 21 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 22 3 2 3 2 1 2 2 2
2 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 23 2 3 3 3 2 2 2 2
1 1 11 3 3 3 2 3 3 3 3
2 2 18 2 3 1 2 2 2 2 1
3 3 24 2 2 1 2 1 1 1 1
2 3 18 2 2 1 1 2 1 1 1
1 2 9 2 3 3 2 2 2 3 3
3 3 20 3 3 2 3 3 3 3 3
2 2 11 3 1 2 3 2 1 1 1
3 3 17 2 2 2 2 2 2 3 2
3 3 24 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 22 2 3 3 3 2 2 3 3
2 3 19 1 1 2 2 2 2 2 1
3 3 13 2 3 3 3 2 3 3 2



3 3 19 1 1 2 2 1 2 2 2
3 3 20 3 3 3 2 3 3 3 1
1 1 8 2 2 1 1 2 1 1 2
2 3 20 1 2 1 2 1 1 1 1
2 2 12 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 22 1 2 1 1 1 1 2 2
3 3 22 2 3 3 2 2 2 3 3
2 2 10 3 2 3 2 3 3 3 3
3 2 16 2 2 2 2 2 2 3 2
3 3 21 1 2 1 3 1 2 2 3
3 3 21 1 1 1 1 1 1 1 1

727
0,82371467

2,284375



0,38783142 0,79890399

_Percpt_St_AmSOMG_PercptEstimSoiAmi1EstimSoiAmi2EstimSoiAmi3EstimSoiAmi4EstimSoiAmi5EstimSoiAmi6EstimSoiAmi7EstimSoiAmi8EstimSoiAmi9
23 92 4 4 4 4 3 4 4 4 4
21 84 3 2 2 3 3 2 3 2 2
24 62 3 3 3 3 2 3 3 3 2
8 71 4 4 4 4 4 4 4 4 4

22 86 4 3 3 3 3 3 3 3 3
13 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 60 2 2 2 3 3 2 2 2 2

23 65 3 3 3 3 3 3 2 2 2
8 71 2 2 2 1 2 2 2 2 2

24 90 4 3 3 4 3 4 3 3 3
21 71 3 3 3 2 3 3 3 3 3
21 75 4 3 4 3 3 3 2 4 3
23 76 3 4 3 4 4 3 3 4 3
24 81 4 4 4 3 4 4 3 4 4
17 57 2 3 2 3 2 2 2 2 2
8 59 3 2 2 2 2 1 2 2 2

19 74 3 3 3 3 2 2 3 3 3
23 70 2 1 2 2 1 1 1 1 1
15 72 2 2 3 3 2 2 3 2 3
11 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 69 2 3 2 2 2 3 3 3 2
20 60 3 2 3 3 2 3 3 3 2
23 74 4 3 4 3 3 3 4 4 3
14 70 1 3 1 3 2 2 3 3 3
17 69 2 3 2 2 3 3 3 3 3
8 48 2 1 1 1 1 1 2 2 1

21 79 4 4 4 3 4 4 4 4 4
13 76 2 2 3 3 2 3 2 3 2
21 69 4 3 4 3 3 3 3 3 3



13 76 3 2 2 2 2 2 2 3 2
21 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 45 2 2 1 1 2 1 1 1 1
10 72 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 65 3 3 2 3 3 3 2 3 3
11 66 3 3 2 1 2 1 3 3 2
20 81 3 3 3 2 2 1 1 1 2
22 77 3 4 3 4 2 3 4 3 3
17 69 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 67 3 2 3 2 2 2 2 2 2
8 52 2 1 2 1 1 1 2 2 2

678 2826
0,83195459 0,86326393

2,11875



EstimSoiAmi10oy_EstimSoiAmEstimSoiFam1EstimSoiFam2EstimSoiFam3EstimSoiFam4EstimSoiFam5EstimSoiFam6EstimSoiFam7EstimSoiFam8EstimSoiFam9
3 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 24 3 4 4 4 3 3 3 4 4
3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 40 3 3 3 3 3 3 4 4 4
3 31 4 4 4 4 2 4 4 4 4
3 30 3 3 2 3 2 3 3 3 3
3 23 1 2 1 2 1 1 1 2 1
3 27 2 3 3 3 2 3 3 3 3
3 20 3 4 3 4 3 4 4 4 4
4 34 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 33 2 2 3 2 2 2 3 3 3
3 34 2 3 2 2 2 2 2 2 2
4 38 2 3 2 3 2 2 2 3 3
2 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 28 1 2 2 3 2 2 2 2 2
2 14 3 3 3 3 2 3 3 3 3
3 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 20 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 24 3 3 4 3 2 4 3 3 4
3 27 2 3 2 3 2 2 2 2 2
4 35 1 2 2 2 2 3 2 2 2
3 24 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 27 3 3 2 3 2 2 3 3 2
1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 39 3 3 3 3 2 3 2 2 2
2 24 4 4 3 4 3 4 4 4 3
3 32 3 3 3 3 2 2 3 3 3



3 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 30 3 4 3 4 3 4 4 4 4
1 13 2 2 1 2 1 2 2 2 2
2 20 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 28 3 3 2 3 2 3 3 3 3
1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 33 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 20 3 4 3 3 2 3 3 3 3
3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3
3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,83811917
2,6325



EstimSoiFam10oy_EstimSoiFaEstimSoiScol1EstimSoiScol2EstimSoiScol3EstimSoiScol4EstimSoiScol5EstimSoiScol6EstimSoiScol7EstimSoiScol8EstimSoiScol9
4 40 3 3 4 4 3 4 3 4 4
4 36 4 4 3 4 3 3 4 4 3
1 19 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 34 4 3 4 4 3 4 3 4 4
4 38 3 3 3 4 3 3 3 4 3
3 28 2 2 3 2 2 2 2 2 3
2 14 2 1 1 1 2 2 2 1 1
3 28 2 2 2 2 2 2 2 2 3
4 37 3 4 3 4 3 3 3 3 4
4 39 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2 20 2 1 2 1 2 1 2 2 2
3 25 4 3 3 3 3 3 2 3 4
3 22 2 1 2 2 1 2 2 2 2
3 25 2 3 2 3 2 3 3 2 2
1 10 3 3 3 2 2 3 3 3 3
3 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 21 3 2 3 2 2 3 3 3 3
3 29 2 2 3 2 2 2 3 2 3
2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2
4 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 23 2 1 2 1 2 2 2 2 2
2 20 3 4 4 3 3 3 3 3 4
4 39 3 3 3 2 1 3 3 3 3
3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 27 3 4 4 4 2 4 4 4 4
4 37 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 28 3 2 3 3 2 2 2 3 3



4 40 3 4 3 3 4 3 3 3 3
4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3 31 2 2 1 2 2 2 2 2 2
4 29 4 4 3 3 2 3 3 3 3
2 11 2 2 2 2 3 2 2 2 3
3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 30 2 1 1 1 1 1 1 1 2
4 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 20 1 2 1 1 1 1 1 1 2

0,92865494
2,76



EstimSoiScol10oy_EstimSoiSc Moy_Estim
4 36 114
4 36 96
3 29 76
4 37 111
4 33 102
2 22 80
1 14 51
2 21 76
3 33 90
4 39 112
2 17 66
3 31 89
1 17 73
3 25 88
3 28 60
4 40 90
3 27 76
2 23 66
2 20 65
2 21 72
3 29 86
2 18 68
3 33 88
3 27 90
3 31 84
1 10 34
4 37 103
4 32 93
3 26 86



3 32 95
4 40 107
1 11 42
2 19 70
4 32 89
2 22 54
4 32 84
4 32 104
2 13 63
4 31 83
1 12 49

0,93332738 3225
2,67

0,90268696
2,6875
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