مجمة ديالى 2006 /

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر أسموب العالج الواقعي في تنمية مفهوم الذات لدى التالميذ المكفوفين في
معهد النور
أ .م.د .سالم نوري صادق

كمية التربية – جامعة ديالى
خبلصـة البحــث
استيدف البحث معرفة أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين

في معيد النور ،و ذلك من خبلل التحقيق من الفرضيات الصفرية اآلتية-:
 )1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات

المجموعة الضابطة في االختبار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات.

 )2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات

المجموعة التجريبية في االختبار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات.

 )3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات

المجموعتين التجريبية و الضابطة عمى مقياس مفيوم الذات في االختبار ألبعدي.

استخدم المنيج التجريبي لمتحقق من صحة فرضيات البحث ،إذ تكونت عينة البحث من ( )20

تمميذاً في معيد النور ،تم توزيعيم عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين ،استخدم مع المجموعة
التجريبية أسموب العبلج الواقعي ،و لم تتعرض المجموعة الضابطة إلى أي تدخل.

استخدم في البحث مقياس مفيوم الذات الذي أعده الباحث الذي تكون من (

 )48فقرة ،وتم

استخراج صدق المقياس من قبل الباحث باستخدام أسموب الصدق الظاىري و صدق البناء ،أما

الثبات فقد استخرج بطريقة اإلتساق الداخمي و بطريقة التجزئة النصفية.

استخدم في البحث برنامج تدريبي صمم لغرض تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين في

معيد النور ،بمغ عدد جمساتو (  )16جمسة مدتيا (  )40دقيقة استمرت (  )8أسابيع ،و لغرض
التأكد من صبلحية ىذا البرنامج تم عرضو عمى مجوعة من الخبراء المتخصصين في ىذا

المجال فأكدوا صبلحيتو فيو تنمية مفيوم الذات.
أظيرت نتائج البحث الحالي ما يأتي:

 )1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات

المجموعة الضابطة في االختبار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات.
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( ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة2

المجموعة التجريبية في االختبار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات و لصالح
) بين رتب درجات0.05

.االختبار ألبعدي

( ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة3

 و،المجموعتين التجريبية و الضابطة عمى مقياس مفيوم الذات في االختبار ألبعدي

.لصالح المجموعة التجريبية

Abstract
The study aims at identifying the effect of the realistic treatment in
developing self – concept among blind pupils in Al- Noor Institute and
through verifying the following null hypotheses:
1. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the control group in pre and
post test of self concept scale.
2. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the experimental group in pre
and post test of self concept scale.
3. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the experimental and control
group in the pre – test.
An experimental Methodology is used to verify the study
hypotheses. The sample Consists of (20) pupils in Al- Noor Institute. The
sample is randomly distributed to two equal groups. The experimental
group is exposed to the realistic treatment technique whereas the control
group is not not.
A scale of 48 items is prepared and used by the research. Validity of
the scale is achieved by using face and construct validity. Reliability is
achieved by using an internal consistency and split – half method.
A training program is designed to develop self – concept among the
blind with (16) sessions of (40( minutes and lasted (8) weeks.
This program is also exposed to a number of specialized experts to
verify its validity in developing self – concept.
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The results of this study reveals that:
1. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the control group in pre and
post test on self concept scale.
2. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the experimental group in pre
and post test in favor of the experimental group.
3. There are no statically significant differences at 0.05 level of
significant between the rank scores of the experimental and control
group of self – concept scale in pre and post test and in favor of the
experimental group.

مشكمة البحث:

تعد دراسة مفيوم الذات من الموضوعات التي ما زالت تتصدر المراكز المتقدمة في

البحوث النفسية و الشخصية ،فنحن نعيش في عصر محفوف بتغيرات سياسية و اقتصادية و

ثقافية ليا تأثيرىا المباشر عمى الكائن البشري ،فتزيد من معدالت التوتر و المشقة و الضغط و

التي بدورىا ترفع معدالت االضطرابات النفسية والجسمية لتحول دون توافق الفرد السميم ،فتؤثر
تأثي اًر جوىرياً عمى شخصيتو مما يؤدي إلى خمل في أحد األجيزة الميمة في الشخصية و ىو

مفيوم الذات( .صادق ،1999،ص )1فكيف الحال لدى األفراد و المعاقين و منيم المكفوفين ،إذ
تعد ظاىرة كف البصر من الظواىر المنتشرة في عصرنا الحالي ،حيث أشارت التقارير السنوية

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن ،إحصائياتيا تشير إلى أن ىناك ما يزيد عن ( )35
مميون مكفوف و قرابة مميون ضعيف بصر في العالم ،و تذكر المنظمة أن نسبة انتشار كف

البصر تختمف من دولة إلى أخرى ،و أن حوالي (  )%80من المعوقين بصرياً من مواطنين في
دول العالم الثالث ،و ترتفع نسبة انتشار اإلعاقة البصرية مع تقدم العمر و تزداد في الدول التي

تفتقر إلى الرعاية الصحية و التربوية المناسبة( .عبد العزيز.)2005 ،

و بالرغم من أن ظاىرة كف البصر ليست مشكمة حديثة إال أن خطورتيا بدأت تظير بوضوح

منذ بداية القرن الحالي بسبب التغيرات التي أصابت العصر ،فالمبلحظ أن العديد من المكفوفين
يعانون من اضطرابات سموكية سواء كانت تتعمق بالتصرف أو بالشخصية ،و خاصة ما يتعمق

بانخفاض مفيوم الذات عند مقارنتيم بالمبصرين ،و ىذا ناتج عن عدم ثقة المعاق بصرياً في

قدراتو الذاتية و اعتماده عمى اآلخرين بشكل كبير ،فضبلً عن نقص الخبرات الناجحة التي يمر

بيا و التي تعد عائقاً لتنمية مفيوم الذات (Altarriba , 1995, p.132) .وأيدت ذلك لقاءات
الباحث مع عدد من المعممين في معيد النور و البالغ عددىم (

 ،)10وعدد من الباحثين
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االجتماعيين في المعيد وعددىم (  )2باحث وباحثة فضبلً عن إطبلع الباحث عمى التقارير

السنوية لمباحثين االجتماعيين في المعيد و قد أكد ذلك أيضاً

نتائج الدراسات

السابقة كدراسة (واري ــن ) ) (Warrean , 11977ودراسة( سبيرستين و باك) (Siperstein
) &Bak, 1980وتأسيساً عمى ذلك يحاول البحث الحالي اإلجابة عمى التساؤل الذي يتعمق بـ

(ىل ألسموب العبلج الواقعي أثر في تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين في معيد
النور)؟

أىمية البحث وأدبياتو:
أن التوجو العالمي اليوم أصبح ينح إلى االىتمام بالثروات البشرية وتنميتيا ،ومنيم

المعاقون بوصفيم فئة قابمة لمنمو االيجابي من مختمف وجوىو ،الجسمية و العقمية و االنفعالية و
االجتماعية ( ،عبيد ، 2001 ،ص  )31أن الفرد الكفيف بصرف النظر عن درجة إعاقتو،

وقبل أن يكون معوقاً  ،ىو مواطن وانسان لو حقوقو التي ينبغي أن يكفميا لو ،أي مجتمع يدعى

الديمقراطية والعدالة االجتماعية واحترام القيم اإلنسانية (مصطفى  ،1998 ،ص )71وال شك أن
الفرد الكفيف بحاجة إلى رعاية من نوع معين تتناسب مع ما لديو من إمكانيات وقدرات (عبيد،

 ، 2001ص )31 ، 11ومع ذلك لم يحظ ميدان اإلعاقة البصرية في أغمب دول العالم الثالث
باىتمام كاف لدى معاىد المكفوفين والباحثين التربويين والنفسيين يمبي متطمبات المكفوفين في

النواحي النفسية واالجتماعية و الفسمجية عمى الرغم من ازدياد نسب انتشار اإلعاقة البصرية في

أغمب دول العالم .(Hanson, 1981,p.11) .أما أسباب كف البصر فأنو يرجع لجممة عوامل
رئيسية كاآلتي-:

 .1عوامل مؤثرة قبل الوالدة.
 .2عوامل مؤثرة أثناء الوالدة.

 .3عوامل مؤثرة بعد الوالدة( .اإلمام ،1993 ،ص.)254-253

إن فقدان البصر يضع صاحبو أمام مشكبلت متنوعة في المجتمع الذي يعيش فيو ،فالكفيف قد
يواجو باتجاىات اجتماعية قاسية من أسرتو ،كالنبذ و الرفض الصريح ،أو يواجو برعاية زائدة أو

حماية مبالغ فييا ،و قد تشعر األسرة نحوه بالتقبل ،لكنيا في كل األحوال تجد نفسيا قمقة أزاء ما
ينتظره في مستقبمو ،فيو بحكم إعاقتو ال يستطيع أن يدرك كل المتغيرات حولو و ال يستطيع أن

يعمل كل شيء كبقية الناس  ،و من ىنا يكون قمق األسرة عميو .و ىذا يتفق مع نتائج دراسة

(ىالدي و كورزلس)

).(Halliday & Kurzhals, 1967

أما المشكبلت التي يواجييا الكفيف في المجال النفسي و االجتماعي ،أنو يشعر بالنقص و

يتصف بخصائص شخصية قمقة ،و يفتقر إلى النمو السوي لمذات ،و يعاني من عدم االتزان
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الحركي و من ضعف الثقة بالنفس و من سوء التوافق النفسي و االجتماعي( .فيمي،

ص .)76-75و ىذا يتفق مع نتائج دراسة (كروس) ).(Kraus, 1978

،1983

كما يظير اختبلف في درجة استجابة المكفوفين نحو إعاقتيم ،فقد تأخذ استجابات تعويضية

مفرطة (كالعدوان الزائد) أو استجابات اإلنكار (كعدم اعتراف الشخص الكفيف بنواحي ضعفو و
عجزه و قصوره) أو يتخذ استجابات دفاعية (كالتبرير) أو استجابات انسحابية (كالشعور

بالدونية) أو استجابات لسموك غير توافقي (كعدم القدرة عمى مواجية مشكبلت الحياة) .و أحياناً
تظير استجابات تعويضية سميمة عند الكفيف( ،كاعترافو بنواحي قصوره الناتجة عن عجزه و

يتقبميا)( .أبو النصر ، 1997 ،ص )40-39و يتفق ذلك مع نتائج الدراسات كدراسة (وارين)

).(Warren, 1977إن نظرة الفرد إلى نفسو و فكرتو عنيا ،و تقبمو إياىا ،النواة األساسية التي
تقوم عمييا شخصيتو و أنيا األساس في توافقو الشخصي و االجتماعي( ،الفقي،

،2000

ص .)31فقد أشار (ىوسرل) ) (Husserlإلى أن الطريقة التي يدرك بيا الشخص األحداث
المحيطة بو ،أو التي تقع عميو ىي التي تحدد الكيفية التي يتصرف أو يعمل بيا( .التكريتي،

 ،1989ص.)22

إن لمفيوم الذات خصائص متعددة منيا أنيا (ثابتة نسبياً) و (نمائية) و (متعددة الجوانب) و

(تقويمية).

) .(Shavelson, & Bolu, 1982, p.p.3-17و لمفيوم الذات أنواع متعددة منيا (الذات
المثالية) و (الذات االجتماعية) و (الذات الواقعية).

).(Hergenhahn, 1980,p.p.103-113و لذلك ظير العديد من األطر النظرية التي فسرت

مفيوم الذات حيث أكد _فرويد) ) (Fruedعمى أىمية الذات باعتبارىا تضيف لمشخصية وحدتيا
و توازنيا و ثباتيا ،و أنيا تحرك و تنظم السموك ،كما ذكر أنواع الذات (المثالية ،الواقعية،

الحقيقية) و يرى (فرويد) أن إصابة الفرد بالعصاب يأتي نتيجة بعد الفرد عن ذاتو الحقيقية ،و

السعي وراء صورة مثالية غير واقعية ) (Stagner, 1975, p.155في حين يرى (سوليفان) أن
الكائن الحي ىو تنظيم مستمر لمذات يحدث في إطار العالم الفسيوكيميائي من خبلل النشاط

الوظيفي الذي يقوم بو الفرد ،و يعمل كل من االستحسان و االستيجان المذان يمقاىما الطفل في
مرحمة الطفولة عمى تسييل أو تقييد نمو الذات (شانز،

 ،1983ص .)146-145أما العالم

(كارل روجرز) فعد أن الذات تحافظ عمى سموك الفرد ،و أنيا في حالة نمو و تغيير نتيجة
التفاعل المستمر مع المجال الظاىري( ،الحراشة

،2001 ،ص )41و الفرد لديو أكثر من

ذات و ىي (الواقعية المثالية و الخاصة) (الراشدي و السيل

،

 ،2000ص )420و أكد

عمى أن الذات تيدف إلى زيادة االستقبللية و التكامل عند المسترشد ،و بذلك يكون التركيز عمى
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المسترشد و ليس عمى مشسكمتو( .العزر،2000 ،ص .)116-115أما العالم (ألس) صاحب
نظرية العقبلنية االنفعالية فأنو ينظر إلى أن ألم الكائن البشري يصدر عن مصدرين ،األول ىو

الخارجي و الداخمي المذان يؤثران عمى العضوية (اإلنسان) و الثاني ىو األلم الصادر عن ذاتنا

أي تفكيرنا(.حجاز ،2004 ،ص.)15

أما أصحاب نظرية التعمم االجتماعي (بندو ار) و(ولترز) و (بارك) فيم ينظرون إلى أن الناس
حصيمة لمخبرات التعميمية ،و أن السموك البشري يتطور من إحداث المنبيات االجتماعية

الماضية المتضمنة طبيعة خصائص النماذج االجتماعية لمفرد(.الزيات،

،1996ص .)371و

أكد أصحاب النظرية أن أشكال التنظيم الداخمي لمسوك و توجييو يحدث من خبلل الشعور

بالذات و التعزيز الذاتي( .شمتز،19834،ص.)409-408

أما أصحاب نظرية التفاعمية الرمزية ،أمثال (زمل) و (ىربرت ميد) و (كولي) ،فقد أعطى (زمل)

لمذات البشرية دو اًر فعاالً في تكوين المجتمع ،فعبلقة الفرد بالمجتمع عبلقة مزدوجة ثنائية األبعاد
إذ تشتمل عمى العبلقة التفاعمية و عمى الوجود المستقل لمذات و بدون الوجو التفاعمي ال يمكن

لمذات البشرية أن تحقق وجودىا و لكن في الوقت ذاتو تحدد ىذه العبلقة االجتماعية ما لمذات

من استقبللية(.سوينجوود،1996،ص.)173

أما العالم (ىربرت ميد) فأنو ينظر لمذات عمى أنيا المحور األساس في عمميات التفاعل ،فيو
ينظر لمذات عمى أنيا األساس الذي يتحول بموجبو الفرد إلى فاعل اجتماعي لو ارتباط

باآلخرين ،إذ من خبلل الذات يكون اإلنسان صورة نفسو و صورة اآلخرين بوصفيا موضوعات

أساسية لمتفاعل(.زايد،1984،ص.)393-388

و يرى (ميد) أن ىنالك عبلقة تبادلية بين الذات و المجتمع ،فالجميع ىو حصيمة تفاعل مستمر
بين العقل البشري و النفس البشرية ،كما أنيما يتشكبلن أصبلً عن طريق التفاعل أي من خبلل

التنشئة االجتماعية و التي تعد مفيوماً مركزياً عند (ميد) و التفاعمية ليا القابمية عمى صياغة

سموكنا في ضوء ما يتوقعو اآلخرون منا .(Ian Robertson, 1981, p.115) .كما ينظر إلى

فكرة الذات عند (ميد) عمى أنيا مركب من جوانب بيولوجية و اجتماعية ،و لذلك يصعب

فصميما عن مفيوم األنا المفعول أو الذات الخارجية ،و يعول (ميد) عمى المغة في تكوين الذات
الخارجية إذ أنيا تنبثق عن األفعال الكبلمية و الحوارية مما يعمل عمى تطوير الوعي بفكرة

الذات ،و من ىنا نجد أن الذات الداخمية إنما ىي استجابة الفرد التجاىات اآلخرين ،أما الذات

الخارجية في اتجاىات اآلخرين و مواقعيم كما يفيميا و يتصورىا الفرد فأن ىذه االتجاىات تعمل

عمى تكوين األنا المفعول(.سوينجورد ،1996 ،ص.)334
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و من ثم فإن الفرد يتحول عند التفاعل معيا إلى أنا داخمية تنظر برؤية متكاممة داخمية و

خارجية تجاه اآلخر.

أما نظرية العبلج الواقعي (وليم كبلسر) فأنيا تعد أحد االتجاىات الجديدة في اإلرشاد و العبلج

النفسي  ،و ىو اتجاه يعتمد عمى اإلدراك و التفكير و يربط ما بين االضطراب العقمي و السموك

غير المسؤول  ،حيث اقترح (جبلسر) أن السموك غير المسؤول ىو سموك انيزامي يستدعي

إيذاء الذات و إيذاء اآلخرين

 ،و عميو يجب أن يكون اإلنسان كائناً عقبلنياً و مسئوالً

شخصياً عن سموكو(.العزة ،1999 ،ص . )159و أن العبلج يحدث بمساعدة األفراد لموصول

إلى الذات الناجحة من خبلل تحقيق التوافق مع أنفسيم و اآلخرين.(Bruno, 1977, p.204).
و تركز ىذه النظرية عمى أن لدى اإلنسان حاجتين أساسيتين ىما:

واحدة اسماىا (الحاجة إلى اليوية) بحيث تظير لدى الفرد الرغبة في أن يكون مستقبلً و فريداً،
و لكي يحقق الفرد ىاتين الحاجتين عميو أن يتفاعل مع اآلخرين دون التأثير

عمييم.(Okun,1982,p.127).

و حددت النظرية بعض المبادئ األساسية في العبلج و كاآلتي-:

 .1االندماج الشخصي مع المسترشد.

 .2التركيز عمى السموك الحاضر لممسترشد بدالً من التركيز عمى المشاعر ،و التركيز عمى
الوقت الحاضر بدالً من الماضي.

 .3تقييم السموك.

 .4التخطيط ألجل سموك مسؤول.

 .5االلتزام ،أي تنفيذ الخطة التي وضعيا المرشد.
 .6رفض قبول األعذار.
 .7إبعاد العقاب.

 .8عدم اليأس( .العزة ،1999 ،ص.)164 – 160
وحددت النظرية عدداً من المفاىيم ،منيا (المسؤولية) و (الحاجات)
).(Okun,1982,p.127)(Lvey,1980,p.312

أما ىدف اإلرشاد بالواقع فيو تخفيض السموك غير المسؤول و االنتيازي و تطوير إيجابية الذات

من خبلل وضع الخطة و تنفيذىا ،بحيث يكون المسترشد قاد اًر عمى تجربة النجاح في السموك

المسؤول و كسب اإلحساس بقيمة الذات (Levy,1980,p.p.310-312) .أما االستراتيجيات
الخاصة بالتدريب عمى العبلج الواقعي فسوف يتم عرضو في إجراءات البحث.
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و قد أبدت نتائج بعض الدراسات افتراضات ىذه النظرية كدراسة (آتول)

دراسة ) (Tamborvella,1987و دراسة (التميمي.)2004 ،

)(At-well,1982و

من خبلل ما تقدم تبنى الباحث نظرية العبلج الواقعي (جبلسر) كونيا أكثر مبلئمة لمجتمع

البحث الحالي  ،و لكون أسموبو يمتاز بأسموب معرفي ،و عقبلني ،و منطقي ،و توجييي ،و

تعميمي يساعد عمى تنمية مفيوم الذات لدى المكفوفين (Okun, 1982, p.127) .فضبلً عن أن
أسموب العبلج الواقعي قابل لمتطبيق في معاىد المكفوفين و ذلك لتوافر الكوادر القادرة عمى
تطبيق استراتيجيات األسموب المتمثل بالباحثين االجتماعيين ،و أن مفيوم الذات ((ىو أحد

مدركات الفرد لنفسو التي تتكون من خبرة الفرد  ،بيئتو التي تتأثر لتقييم اآلخرين و تقييم الفرد

نفسو))). (Shavelson,1982,p.p.3-17

و يعد نمو مفيوم الذات من مؤشرات الصحة النفسية التي تؤىل الكفيف لمتوافق مع مجتمعو و

الشعور باألمان و االطمئنان(.الكناني ،1998 ،ص.)83

ألنيا تعمل عمى بناء الشخصية السوية المتكاممة لمفرد ،إذ تقوم بتنظيم و بمورة عالم الخبرة

المتغير الذي يوجد الفرد في وسطو ،و لذا فأنو ينظم و يحدد السموك ،و ينمو تكوينياً كنتاج

لمتفاعل االجتماعي جنباً إلى جنب مع الواقع الداخمي لتأكيد الذات(.زىران ،د.ت ،ص.)391
و أن انخفاض مفيوم الذات لدى المكفوفين تحدث نتيجة سيطرة وجية الضبط الخارجي عمى

وجية الضبط الداخمي ،و ىذا معناه عدم ثقة المعاق بصرياً بقدرتو الذاتية و اعتماده عمى

اآلخرين بشكل كبير .(Meighan, 1971) .و ىذا يتفق مع نتائج الدراسات كدراسة (وارين)
).(Warren, 1977

إن انخفاض مفيوم الذات عد من المشكبلت التربوية و النفسية التي يواجييا التبلميذ المكفوفين

في معيد النور ،و أصبحت تشكل عبئاً عمى المربين في ىذه المؤسسات ،و ىذا ما أكدتو نتائج
بعض الدراسات كدراسة (األسدي،2003،ص )2و دراسة (المعمار.)2004 ،

لذا ال بد من تحقيق أىداف التربية التي تسعى إلى تنمية المجتمع و تطويره ،و لتحقيق ذلك ال بد
من االىتمام باإلرشاد النفسي و التربوي الذي يعد من أىم برامج التربية و التعميم حيث ييتم

بالتبلميذ من جوانب مختمفة و في كل وقت (صادق ،2001 ،ص ،)2و عن طريقو تتم الوقاية
من الكثير من المشاكل  ،ويستطيع المرشد اإلسيام في مساعدة التبلميذ عمى حل مشكبلتيم

التربوية و العممية ،و مساعدتيم في معرفة متطمبات الحياة االجتماعية و ما ليم و ما عمييم نحو

المجتمع( .صادق ،2000 ،ص.)77

و لتحقيق أىداف الخدمات اإلرشادية في مؤسساتنا التربوية ال بد من إعداد برامج إرشادية

لمساعدة التبلميذ لتجاوز مشكبلتيم بأساليب عممية و لخمق التوافق النفسي و االجتماعي و
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تحقيق أىدافيم الواقعية من خبلل التغمب عمى المشاعر السمبية التي تمثل رد فعل طبيعي عن

اإلعاقة(.سعيد.)2001،

لذا ال بد من استخدام األساليب اإلرشادية الوقائية و العبلجية لتنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ

المكفوفين في مؤسساتنا التربوية(.صادق،2002 ،ص).

و عميو ارتأى الباحث اعتماد أسموب العبلج الواقعي ،ألن ىذا األسموب يعد أسموباً إرشادياً

مباش اًر يساعد المسترشدين عمى فيم الواقع الذي يعيشون فيو و إشباع حاجاتيم لما يتبلءم مع
الواقع و تحقيق التوافق مع أنفسيم و المجتمع.(Bruwning,1978).

فضبلً عن كونو أسموباً إرشادياً معرفياً سموكياً لفظياً يتضمن عدداً من المواقف التعميمية

(الجمسات اإلرشادية) التي تمثل حاجات المكفوفين باستخدام االستراتيجيات اآلتية(:اليدف -و
المسؤولية  -والخطوات الواقعية لتعمم السموك الصحيح -و الفاعمية -و المرح -و إعادة التعمم-
و تحديد الواجب ألبيتي -و التقويم البنائي).

و انطبلقاً مما تقدم فإن البحث الحالي يستمد أىميتو من-:

 .1تعد من الدراسات األولى تيدف إلى تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين في القطر
العراقي عمى حد عمم الباحث.

 .2تضع الدراسة أداة تقيس مفيوم الذات لدى المكفوفين بين يدي المرشدين التربويين و الباحثين
االجتماعيين الذين يعينيم في عممية التشخيص في مركز رعاية المكفوفين العائد لو ازرة العمل و

الشؤون االجتماعية.

 .3تعريف القائمين عمى رعاية المكفوفين بأىمية البرامج اإلرشادية و أساليبيا الوقائية و العبلجية
في مركز رعاية المكفوفين.

 .4توجيو أنظار المسؤولين في مركز رعاية المكفوفين إلى أىمية نمو الذات في شخصية الكفيف
و إيبلئو االىتمام في إصبلح و تيذيب المكفوفين لما لو من أثر كبير في تخميصيم من كثير

من المشكبلت النفسية و السموكية التي يعانون منيا.
ىدف البحث و فرضياتو:

ييدف البحث الحالي التحقق من أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوم الذات لدى

التبلميذ المكفوفين في معيد النور .و لتحقيق ىدف البحث يتطمب التحقق من صحة الفرضيات

اآلتية-:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات أفراد

المجموعة الضابطة في االختيار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات.
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 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين رتب درجات المجموعة
التجريبية في االختبار القبمي و ألبعدي عمى مقياس مفيوم الذات.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات أفراد

المجوعتين التجريبية و الضابطة عمى مقياس مفيوم الذات في االختبار ألبعدي.

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي عمى التبلميذ المكفوفين كمياً في معيد النور التابع لو ازرة العمل و

الشؤون االجتماعية (بغداد – العراق) الذين تتراوح أعمارىم بين (  )17 -6سنة و لمعام الدراسي
2005/2004م.

تحديد المصطمحات:

أوالً :أسموب العبلج الواقعي ).(Reality Terapy Approach

 عرفو وليم جبلسر ) (William Glasserبأنو ((أسموب إرشادي مباشر يساعد المسترشدين

في فيم الواقع لموصول إلى الذات الناجحة و إشباع حاجاتيم لما يتبلءم مع الواقع و تحقيقيم

لمتوافق مع أنفسيم و اآلخرين)) ).(Bruno, 1977, p.204

 عرفو ليفي ) (Levyبأنو ((أسموب إرشادي يعتمد تدريب األفراد و مساعدتيم عمى تحقيق
التوافق من خبلل إدراك أنفسيم و البيئة الواقعية المحيطة بيم)) ).(Levy,1980,p.309

 عرفو جونس ) (Jonesبأنو ((أسموب إرشادي مباشر يستند إلى إشباع حاجتي (االنتماء) و
(تقرير الذات) عندىا سيتم تحقيق توافق الفرد مع نفسو و مع اآلخرين الذي بدوره يؤدي إلى
تحقيق الذات.(Jones, 1983,p.322).

 التعريف النظري:

من خبلل التعاريف السابقة ألسموب العبلج الواقعي تبين لمباحث أن أكثر التعاريف

مبلئمة لبحثو ىو (تعريف جبلسر) لذلك يتبنى الباحث ىذا التعريف من الناحية النظرية.

التعريف اإلجرائي:

أسموب إرشادي يستخدمو الباحث في تجربتو و ينفذ من خبلل اشتراك التبلميذ

المكفوفين ذوي الذات المنخفضة في برنامج التدريب القائم عمى أساس أسموب العبلج الواقعي
المتضمن عدداً من المواقف التعميمية (الجمسات اإلرشادية) و ذلك باستخدام االستراتيجيات اآلتية

(( تقديم الموضوع ،و الخطوات الواقعية لتعمم السموك ،و نموذج لمسؤولية سموكية ،و سؤال من
الواقع ،و الفعالية ،إعادة التعمم ،و تحديد الواجبات البيتية ،و التقييم الذاتي)).

ثانياً( :مفيوم الذات) ).(Self – Concept
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 عرفو شافمون ) (Shavelsonبأنو ((أحد مدركات الفرد لنفسو و التي تتكون من خبلل خبرة
الفرد ،و بيئتو و التي تتأثر بتقييم اآلخرين و تقييم الفرد لسموكو)).

& (Shavelson,

).Bolus, 1982,p.p3-17

 عرفو (داالس و جيرين) بأنو ((تقييم الشخص لنفسو ككل من حيث مظيره و خمفيتو و قدراتو
 ،و وسائمو ،و اتجاىاتو ،و شعوره ،فيو قوة موجية لسموكو)) (داالس و

جيرين،1981،ص.)7

التعريف النظري:

من خبلل التعاريف السابقة لمفيوم الذات يحاول الباحث استخبلص التعريف النظري

عمى النحو اآلتي أنو مفيوم افتراضي شامل يتضمن مجموع اآلراء و األفكار و المشاعر و

االتجاىات التي يكونيا الفرد عن نفسو و التي تعبر عن خصائص جسيمة و عقمية و اجتماعية

و تشمل معتقداتو و قيمو و خبراتو و طموحاتو.

التعريف اإلجرائي:

يحدد التعريف اإلجرائي لمفيوم الذات بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا التمميذ المكفوف من

خبلل إجابتو عمى مقياس (مفيوم الذات) الذي أعده الباحث و المستخدم في البحث الحالي.
ثالثاً :الكفيف ).(Blind

 .1التعريف الطبي(( :ىو تمك الحالة التي يفقد فييا الفرد القدرة عمى الرؤيا بالجياز المخصص

ليذا الغرض ،و ىو العين ،و ىذا الجياز يعجز عن أداء وظيفتو إذا أصابو خمل و ىو خمل

طارئ كإصابة الفرد بالحوادث أو خمل والدي يولد مع الشخص(.فيمي ،1965 ،ص.)11

 .2التعريف التربوي (( :ىو ذلك الشخص الذي تقل درجة إبصاره عن (  )200/20في العين
األقوى و ذلك باستعمال النظارة ألن مثل ىذا الشخص ال يمكنو اإلفادة من الخبرة التعميمية

التي تقدم لمعاديين))( .احمد ،1983،ص.)71

 .3التعريف االجتماعي((:ىو الشخص الذي ال يستطيع أن يجد طريقو من دون قياده في بيئتو
غير موجودة لديو ،أو كانت قدرتو عمى اإلبصار عديمة القيمة اقتصادياً ،أو من كانت قدرة
بصره من الضعف بحيث يعجز عن مراجعة عممو العادي))( .ألفقي ،1989 ،ص.)30

 .4التعريف لقانون الرعاية االجتماعية :ىو ذلك الشخص الذي تكون درجة إبصاره أقل من
(( )60/6و ازرة العدل ،1999 ،ص.)89

 .5منظمة اليونسكو(( :ىو الشخص الذي يعجز عن استعمال بصره في الحصول عمى
المعرفة)) )(Lessard, 1995, p.20

التعريف النظري:
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من خبلل التعاريف السابقة لمكفيف تبين لمباحث أن أكثر التعاريف مبلءمة لبحثو ىو

(قانون الرعاية االجتماعية) لذا سيتبنى الباحث ىذا التعريف من الناحية النظري.
التعريف اإلجرائي:

ىو الشخص الذي يكون بصره بين (الصفر و  60/6أو  )25/1و الذي ال يستطيع أن

يق أر الكتابة العادية لممبصرين و يجد صعوبة في االندماج سموكياً مع المبصرين.

رابعا( :معيد النور):

تعريف و ازرة العمل و الشؤون االجتماعية:
ىو أحد مؤسسات مديرية الخدمات االجتماعية العامة التابع لو ازرة العمل و الشؤون

االجتماعية  ،يأوي عمى التبلميذ المكفوفين كمياً و ضعاف البصر يدرسون في المرحمة االبتدائية،
و يجيز باألثاث و المعدات البلزمة ،و يوجد في المعيد كادر تدريسي و إداري مؤىل ،و كذلك

يضم المعيد قسماً داخمياً

و يخضع لممناىج و لممدة الزمنية في المدارس االعتيادية في القطر

العراقي(.جميورية العراق،1976،ص.)7

منيج البحث و إجراءاتو:

إجراءات البحث :يشمل نوع التصميم المستخدم و عرض لمجتمع البحث من حيث مواصفاتو و
عينة البحث و مواصفاتيا ،و خطوات إعداد أداتي القياس ،و طرائق استخدام صدق المقياس و

ثباتو  ،و استعراض الوسائل اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.
 .1التصميم التجريبي:

الختبار فرضيات البحث استخدم الباحث تصميم االختبار ذا الضبط الجزئي

لممجموعتين التجريبية و الضابطة ،و ىذا التصميم يمنح الباحث قد اًر مقبوالً من الثقة بأن الفرق

بين المجموعتين بعد العبلج ينجم عن العبلج وحده (Maulu,1970,p.335) .و الشكل ( )1

يوضح ذلك:

المجموعة التجريبية اختبار قبمي المتغير المستقل (أسموب العبلج

الواقعي)

المجموعة الضابطة اختبار قبمي

اختبار بعدي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اختبار بعدي
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شكل رقم ()1

يوضح التصميم المستخدم
 .2مجتمع البحث و العينة التجريبية:
(أ) مجتمع البحث:

يشمل مجتمع البحث الحالي (  )117تمميذاً في المرحمة االبتدائية في معيد النور لممكفوفين و
المنتسبين إلى و ازرة العمل و الشؤون االجتماعية في القطر العراقي لمعام الدراسي

(2005/2004م) أنظر الجدول(.)1

جدول -1-

مجتمع البحث لمتبلميذ المكفوفين في معيد النور و بحسب المراحل الدراسية
اسم المعيد

معيد النور لممكفوفين

(ب)

المراحل الدراسية

عدد التبلميذ

األول االبتدائ ــي

13

الثاني االبتدائ ــي

16

الثالث االبتدائ ــي

17

الرابع االبتدائ ــي

22

الخامس االبتدائي

22

السادس االبتدائي

27

المجموع

117

عينة البحث:

يتضمن تحديد عينة البحث التجريبية مجموعة إجراءات و كاآلتي-:

 .1اختيار معيد النور لممكفوفين.

تم اختيار معيد النور لمركز رعاية المكفوفين بالطريقة القصدية كونو المعيد الوحيد في القطر

العراقي.

 .2تحديد العينة:

تم تطبيق مقياس مفيوم الذات عمى العينة البالغ عددىا (

 )27تمميذاً من الصف السادس

االبتدائي من قبل الباحث و بمساعدة الباحثين االجتماعيين ،و بعد تمقي اإلجابة من المسترشد،
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يقوم الباحث و الباحث االجتماعي بتأشير اإلجابة عن المقياس بدالً من التمميذ ،و قد وجد أن
عدداً من التبلميذ الذين يتصفون بضعفيم لمفيوم الذات و تقل درجاتيم عن المتوسط الفرضي

( )72درجة ،بمغ (  )24تمميذاً ،تم اختيار (  )20تمميذاً من الذين حصموا عمى أعمى الدرجات
عمى مقياس مفيوم الذات ثم وزعوا عشوائياً تبلميذ مجموعتين ،إحداىما تجريبية و عدد أفرادىا

( )10و األخرى ضابطة و عدد أفرادىا ( )10تبلميذ.
 .3تكافؤ أفراد المجموعتين:

لغرض التأكد من صحة التوزيع العشوائي ألفراد العينة إلى مجموعتين متكافئتين ،تم

إجراء التكافؤ بين المجموعتين في عدد من المتغيرات ذات العبلقة و ىي-:
أ .العمر:

كانت األوساط الحسابية ألعمار المجموعتين التجريبية و الضابطة محسوبة باألشير عمى

التوالي و ىي (  )490.8 ،198شي اًر و عند استخدام اختبار (مان – وتني) لمعينات متوسطة
الحجم لمعرفة داللة الفرق بين أعمار المجموعتين عند ىذا المتغير تبين أن القيمة المحسوبة

تساوي (  )32و ىي أكبر من القيمة الجدولية (  )23مستوى داللة (  ،)0.05و بذلك لم يظير
فرق دال إحصائياً بين المجموعتين في ىذا المتغير مما يدل عمى أن المجموعتين متجانستان و

الجدول ( )2يوضح ذلك.

جدول ()2

يبين القيم اإلحصائية الختبار مان – وتني في متغير العمر لممجموعتين التجريبية و الضابطة
المجموعة
التجريبية

ت

العمر

باألشير

الرتبة

Uقيمة

المجموعة الضابطة
العمر

باألشير

الرتبة

1

210

190.5

190

6.5

2

200

14

193

10

3

183

4

194

11

4

207

17

174

1

5

190

6.5

209

18

6

191

9

177

2

المحسو
بة

32

الجدولية

23

مستوى

داللة

الداللة

الفرق

0.05

غير دال
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7

197

12

203

16

8

190

6.5

179

3

9

210

19.5

199

13

10

202

15

190

6.5

ن=10

ر=1

123

ن 10=2ر87=2

ب .فترة حدوث اإلعاقة و إصابتيا:

ظير أن أفراد عينة البحث متكافئون في الجوانب التي تحقق منيا الباحث قبل القيام بالتجربة و

ىي أن جميع أفراد العينة كانوا من الذين يعانون من الفقدان الكمي لمبصر ،و كذلك أن أسباب

كف البصر كان منذ الوالدة ،و ىذا يشير إلى أن المجموعتين متجانستين في مفيوم الذات.
أداتا البحث :لتحقيق أىداف البحث الحالي تطمب بناء أداتين ىما-:

أوالً :مقياس مفيوم الذات.

ثانياً :بناء برنامج إرشادي باستخدام (أسموب العبلج الواقعي).

أوال :مقياس مفيوم الذات.

تحقيقاً ألىداف البحث في قياس مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين في معيد النور،

فقد تم استخدام االستبانة أداة لتحقيق أىداف البحث تبعاً لمخطوات اآلتية-:

 )1تحديد مجاالت المقياس :بعد اطبلع الباحث عمى األطر النظرية التي تناولت مفيوم الذات
منيا (نظرية التحميل النفسي /لفرويد و التحميميون الجدد) و (نظرية الذات /كارول روجرز) و

(نظرية العقبلنية/ألس) و (نظرية التعميم االجتماعي /باندو ار) و (النظرية التفاعمية الرمزية/

زمل/ميد) و (نظرية العبلج الواقعي /جبلسر) الذي تبنى الباحث نظرية العبلج الواقعي مع
االعتماد عمى التعريف النظري و اإلجرائي لمفيوم الذات وجد أن أغمب مصادر مفيوم الذات

التي يمكن مبلحظتيا و تقديرىا تتحدد بالمجاالت اآلتية-:

(أ) المجال الجسمي.
(ب) المجال العقمي.

(ج) المجال الوجداني.
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(د) المجال األخبلقي.

(ىـ) المجال االجتماعي.
 )2إعداد الصيغة األولية لممقياس:

تمت ىذه الخطوة من خبلل اإلجراءات اآلتية:
قام الباحث بإجراء مقابمة عينة من التبلميذ المكفوفين بمغ عددىم ( )20كفيفاً في معيد النور ،و

قد أفادت ىذه المقاببلت في صياغة أسئمة االستفتاء االستطبلعي.

استفتاء استطبلعياً تضمن
(أ) في ضوء المقاءات التي أجريت مع التبلميذ المكفوفين أعد الباحث
ً
( )5أسئمة مفتوحة و التي ليا عبلقة بالمجاالت الخمسة لمفيوم الذات لدى التبلميذ

المكفوفين ،كما أرفقت ورقة تعميمات تعرف التبلميذ بيدف البحث و أىميتو (ممحق  .)1و

قد وزع االستفتاء عمى عينة عدد أفرادىا (  )20كفيفاً يمثمون التبلميذ في معيد النور في

بغداد ،و قد تم اختيارىم عشوائياً.

بناء عمى الخطوات السابقة تم التوصل إلى (  )48فقرة مفتوحة لبناء الصيغة األولية لممقياس
(ب) ً
موزعة عمى المجاالت الخمسة و كما يأتي(:المجال الجسمي (  )7فقرات ،و المجال العقمي
( )10فقرات ،و المجال الوجداني (  )11فقرة ،و المجال األخبلقي (  )9فقرات ،و المجال
االجتماعي (  )11فقرة) .و ىذا األسموب متعارف عميو عند استخدام (ليكرث).

).(Machmias, 1975, p.p. 110-111

 )3إعداد الصيغة النيائية لممقياس.

بعد إنجاز اإلجراءات الخاصة لمصيغة األولية لممقياس ،قام الباحث بالخطوات اآلتية

لموصول إلى الصيغة النيائية لممقياس.

(أ) الصدق:

لموصول إلى صدق الفقرات المقترحة لبناء المقياس ،اتبع أسموب الصدق الظاىري و ذلك بعرض
عبارات الصيغة األولية لممقياس عمى لجنة من المتخصصين في التربية و عمم النفس

من ( )10أعضاء إلبداء رأييم في كل فقرة من حيث:
(*) أسماء لجنة الخبراء الذين استعان بهم الباحث:

 .1أ.د .نادية شعبان مصطفى – الجامعة المستنصرية  /كلية التربية.
 .2أ.م.د .إحسان عليوي ناصر -جامعة بغداد /كلية التربية – أبن الهيثم.

( )

مكون
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 -1مدى صبلحية كل فقرة في قياس مفيوم الذات.
 -2في أي مجال من المجاالت الخمسة تقع الفقرة.

 -3تعديل الفقرة أو حذفيا إذا كانت بحاجة إلى إعادة صياغة أو حذفيا.
-4الحكم عمى مدى مناسبة مقياس التقدير الذي يوضع أمام كل فقرة لبلستجابة عمى الفقرة
بموجبو.

-5الحكم فيما إذا كانت التعميمات المقدمة لمتبلميذ المكفوفين في معيد النور مناسبة أو غير
مناسبة.

و في ضوء استجابات الخبراء ،تم تعديل بعض العبارات و التي تحمل أرقام الفقرات ( ،19 ،7

 )45 ،20دون المساس بمضمون الفقرة .وأكدوا عمى مناسبة مقياس التقدير و المجاالت ،و
اعتبروا تعميمات المقياس واضحة و مقبولة.

وقد عدت كل فقرة صالحة عند حصوليا عمى اتفاق(  )%80فما فوق بين الخبراء وبيذا األجراء

أصبح عدد الفرات المقترحة ( )28فقرة

(ب) -عرضت ألـ (  )48فقرة عمى عينة مكونة من (  )20كفيفاً إلبداء رأييم في مدى وضوح

الفقرات وتعميمات المقياس وفي ضوء ىذه اإلجراءات اطمئن الباحث لمدى وضوح الفقرات

وتعميمات المقياس.

(ج) -وزعت العبارات عشوائياً ووضع أمام كل عبارة ثبلثة بدائل لئلجابة عنيا وىي (ينطبق

عمي) (ينطبق عمي قميبلً) (ال ينطبق عمي) ويقابل ىذا المدرج الدرجات كما موضح في

الجدول()5

 .3أ.م.د .سامي مهدي العزاوي – جامعة ديالى  /كلية التربية األساسية.
 .4أ.م.د .صالح مهدي صالح – الجامعة المستنصرية /كلية التربية.
 .5أ.م.د .عبد الرزاق عبد اهلل زيدان – جامعة ديالى /كلية التربية.
 .6أ.م.د .عدنان محمود عباس  -جامعة ديالى /كلية التربية.
 .7أ.م.د .عالء الدين كاظم  -معة ديالى /كلية التربية.

 .8أ.م.د .ليث كريم حمد – جامعة ديالى  /كلية التربية األساسية.
 .9أ.م.د .يحيى الجنابي – الجامعة المستنصرية /كلية التربية.
 .10د .هيثم احمد علي – جامعة ديالى /كلية التربية.
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جدول ()5

تدرج اإلجابة عمى مقياس مفيوم الذات
الفقرات

ينطبق عمي

مقياس التقدير

3

ينطبق عمي قميبلً
2

ال ينطبق عمي
1

وقد أرفقت مع االستمارة تعميمات تعرف المستجيب بيدف البحث وأىميتو وكيفية اإلجابة عنيا.
(ب) -تحميل العبارات

لتحديد عبارات الصيغة النيائية لممقياس  ،قام الباحث بعممية تحميل الفقرة بعد تطبيقيا

عمى عينة البحث والبالغ عددىم( )100كفيف ،إذ رتبت درجاتيم بشكل تنازلي وفقاً لمدرجة الكمية

لكل تمميذ كفيف وبعدىا تم اختيار (  )%27من االستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات
و( )%27من االستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجات ،ثم استخدم االختيار التائي لمعرفة
داللة الفروق بين المجموعتين العميا والدنيا في استجاباتيم لكل عبارة من العبارات المقترحة

لموصول إلى تميز العبارة  ،وبالتحميل اإلحصائي ظير أن جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة
()0.01وبيذا األجراء أصبح المقياس يتألف من (  )48فقرة (ممحق  )2و يتراوح المدى النظري

لمدرجة من ()54 -120
(ج) -الثبات

قام الباحث بحساب الثبات باستخدام ما يأتي-:

أ  -طريقة معامل ألفا كرونباخ )(Cronbach Alpha

فقد تم تحمل (  )50استمارة سحبت عشوائياً من عينة التمييز حيث بمغ معامل االتساق

الداخمي لممقياس ( )%84وىي درجة عالية يمكن الوثوق بيا
ب  -طريقة التجزئة النصفية )(Split- Half- Methool

ولحساب الثبات بالتجزئة النصفية ،ثم حساب معامل ارتباط (بيرسون) بين النصفين لممقياس

حيث بمغ ( )0.686وبعد تصحيحو بمعادلة (سيبرمان – بروان) أصبح معامل الثبات الكمي

لمقياس مفيوم الذات ( )0.81وىذا مؤشر عمى أنو معامل الثبات الجيد.
ثانياً األسموب اإلرشادي (أسموب العبلج الواقعي)

استخدم الباحث برنامجاً قائماً عمى العبلج الواقعي في تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ

المكفوفين ،فاإلطار العام لؤلسموب يرتكز عمى عناصر أساسية ثبلثة ىي -:
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أ -األعداد

ب -التنفيذ

أ -مرحمة األعداد -:
 -1تحديد الحاجات التدريبية .

ج -التقويم

 -2تحويل الحاجات التدريبية إلى أىدف.

ب -مرحمة التنفيذ -:

 -1تحديد اليدف العام لمبرنامج التدريبي في تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين باستخدام
العبلج الواقعي .

 -2تحديد مفردات البرنامج التدريبي ،بعد عممية صياغة ىدف البرنامج العام ،تم تحديده بشكل
سميم بعد االطبلع عمى االحتياجات التدريبية لتبلميذ.
 محتوى مفردات البرنامج التدريبي -:اشتمل محتوى البرنامج التدريبي عمى أنشطة بأسموب العبلج الواقعي تمبي حاجات المسترشدين

والمتمثمة في -:

 -1تحقيق الذات
االلتزام

أدارة الذات

 -2تحقيق الذات

 -6المسؤولية

 -3وعي الذات

 -7اتخاذ القرار

 -4وعي الذات

 -8حل المشكبلت

 -10أدارة الذات  -11الثقة بالنفس  -12تحقيق أىداف واقعية

 -13تقبل األخر

 -16االستقبللية

 -14الشعور باالنتماء لممجموعة

-9

-5

 -15تقبل الذات

 -3األىداف السموكية-:

أشتق الباحث األىداف السموكية من محتوى مفردات البرنامج التدريبي الذي أعد في

ضوء اليدف التدريبي العام.

 -4الفعاليات واألنشطة (مواد البرنامج التدريبي )-:
قام الباحث بعرض النشاطات والفعاليات في ممحق البرنامج التدريبي بأسموب العبلج

الواقعي (.ممحق)3

 -5إدارة البرنامج التدريبي-:
قام الباحث بعممية التدريب بنفسو طول التجربة بتدريب المجموعة التجريبية عمى أسموب

العبلج الواقعي في تنمية مفيوم الذات.
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 -6تحديد استراتيجيات التدريب -:

استخدم استراتيجيات العبلج الواقي باإلجراءات اآلتية -:

أ  -تقديم الموضوع-:

ويقصد بو تعريف أفراد المجموعة التجريبية بموضوع الجمسة وأىمية اكتسابو وكيفية تطبيقو،

مع إعطاء مثال مستمد من الواقع المدرسي في المعيد(Okun, 1982 , p , 128).

ب  -الخطوات الواقعية لتعمم السموك المطموب-:

و يقصد بو المراحل التي يمر بيا تعمم السموك ،من خبلل خطوات متتابعة تتوافق مع

موضوع الجمسة.

جـ -نموذج المسؤولية سموكية-:
و ىو موقف سموكي معين تمت صياغتو عمى شكل مثال أو سؤال يتوافق محتواه مع

موضوع الجمسة .(Corey,1990,p.456) .و قد طمب الباحث إجابات مجددة من التبلميذ ،و
من ثم مناقشة إجابات التبلميذ مع التعزيز بعبارات المدح.

د .سؤال من الواقع-:

و يعني سؤال معين يرتبط بموضوع الجمسة استمد فحواه من الواقع المدرسي مع مراعاة

نوعية السؤال و كيف و متى يسأل و غالباً ما كانت األسئمة تتعمق بذوات التبلميذ

المكفوفين.(Corey,1990,p.168).
ىـ -الفعالية-:

و ىي مجوعة األنشطة المنظمة تحتوي عمى أدوار مفترضة لمواقف محددة من خبلليا

يستطيع أفراد المجموعة الفيم و مساعدة أنفسيم و اآلخرين.(hey,1980,p 309).
و -استخدام المرح-:

أسموب غير مباشر يستخدمو الباحث لغرض تقميص المسافة االجتماعية بين أفراد

المجموعة.(Pasqualr,1985,p.244) .

ز -إعادة التعمم-:

و ىي المرحمة النيائية في خطوات األسموب الواقعي و الذي يتم خبللو إعادة جميع

الخبرات التي تم تعمميا خبلل الجمسة عن طريق مناقشة بعض الموضوعات ذات العبلقة

بموضوع الجمسة.(Kahn&James,1975,p.188).
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ح -تحديد الواجبات البينية-:

و يقصد بو تكميف أفراد المجوعة بتطبيق ما تم تعممو في مواقف الحياة اليومية الواقعية.

ط -التقييم الذاتي-:

يقوم أفراد المجموعة بتقييم أدائيم بأنفسيم من خبلل تقديم سؤال يتطمب إبداء آرائيم فيما

دار خبلل الجمسة.

 -7مدة التدريب:

بمغت مدة التدريب (  )8أسابيع امتدت من (  )2005/4/9-/2/9و تم تحديد عدد

الجمسات في البحث الحالي (

 )16جمسة فيما عدا الجمسة االفتتاحية إذ تم تدريب أفراد

المجموعة فييا عمى أسموب العبلج الواقعي و الجمسة الختامية لبلحتفال باختتام البرنامج.
نموذج لمجمسة الثانية من البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقو عمى أفراد المجموعة

التجريبية.

 الجمسة الثانية: -الموضوع (تحقيق الذات)

الوقت ( )40دقيقة

استيدفت :سعي الفرد لتطوير قدراتو و إمكاناتو الذاتية لموصول إلى كل ما ىو قادر عمى أن
يصل إلى تحقيقو.

األىداف السموكية:

 أن يثق بإمكاناتو و قدراتو في تحقيق ما يصبو إليو. -أن يعبر عن رأيو بصراحة.

 أن يدرك نقاط القوة و الضعف في شخصيتو. -أن يشعر بالرضا عن نفسو.

 -أن يدافع عن وجية نظره إذا عارضيا اآلخرون.
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االستراتيجيات و النشاط المقدم-:

 - 1المسؤولية-:

قام الباحث بتقديم الموضوع بقولو ((أن الفرد يسعى لتطوير قدراتو و إمكانياتو الذاتية لموصول
إلى كل ما ىو قادر عمى أن يصل إلى تحقيقو من اإلبداع و التفوق و التوافق مع البيئة ،و

تحقيق العبلقات اإلنسانية البناءة بطريقة واقعية بعيدة عن الخيال .(Shuffer,1978,p.38) .و

ىذه الصفات تؤىميا لتحقيق ذاتيا.

 - 2الخطوات الواقعية لتعمم السموك ،قام المرشد بقراءة الخطوات الواقعية عمى التبلميذ:
أ  -معرفة اإلمكانيات و القابميات التي يمتمكيا.

ب  -التركيز عمى اإلمكانيات و القابميات العالية و كيفية استثمارىا مع المواقف المدرسية.
ت  -تنمية دافع اإلنجاز.

ث  -الشعور بأىمية الوسائل الترفييية و بالصحة العامة و التوافق مع اآلخرين.
 - 3الصحيح:

عرض الباحث نموذجاً عمى أفراد المجموعة التجريبية لمسؤولية سموكية و ىي ((احمد تمميذ في
الصف السادس اإلبتدائي ،لديو قدرات عالية في مادة المغة العربية ،و لكن أشعر ببطء معدل
القراءة سواء بالنسبة لبرايل أو الكتابة فكيف يمكنو تطوير قابميتو فيو؟))

 - 4الفاعمية المرح -:ناقش المرشد إجابات التبلميذ ،و حرص عمى توفير اإلثابة و التغذية
الراجعة ليم.

 طرح المرشد العديد من األسئمة و كاآلتي-:س /1ىل لديك ثقة بقدراتك عمى النجاح؟

س /2ىل قمت بمراجعة المادة الدراسية؟ و ما عدد مرات المراجعة؟
س /3ىل شاركت في الحوارات و المناقشات الصفية خبلل األسبوع؟ و ما عدد
المشاركات و الحوارات التي شاركت فييا؟

س /4كم مرة كانت إجاباتك و مناقشاتك الصفية صائبة خبلل األسبوع؟

بعدىا قام الباحث بمناقشة إجابات التبلميذ مع حرصو عمى توفير التعزيز و التغذية

الراجعة ،و إخفاء جواً من المتعة و المرح إلشباع حاجاتيم من التعايش و االندماج فيما بينيم

في جو التدريب .حيث قام الباحث بتوزيع المجموعة عمى مجموعات زوجية ،كل زوج يتحاور مع
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بعضو في كيفية تييئة الدرس و المذاكرة و يتم خبلليا تبادل األدوار فيما بينيم و لمدة ( )10

دقائق ،بعدىا يقوم المرشد بتصحيح بعض اإلجابات غير المتوافقة مع قواعد المذاكرة و أخي اًر
شخص المرشد الطريقة الصحيحة في عممية المذاكرة و مدعماً باألمثمة الواقعية.

 - 5إعادة التعمم -:قام الباحث بإعادة ما تعممو التبلميذ خبلل التدريب.
 - 6تحديد الواجب ألبيتي-:

حدد المرشد الواجب ألبيتي ليذه الجمسة و الذي تضمن إعداد تقرير حول تطبيق ما تم خبلل

الجمسة في حياتيم اليومية من إعداد الواجبات المدرسية و الفعاليات و األعمال التي قاموا بيا
خارج الجمسة اإلرشادية.
التقويم الذاتي-:

منح المسترشدين الحرية الكاممة في إبداء رأييم في الجمسة اإلرشادية ،و ما دار فييا ،و

إبراز جوانب الفائدة فييا من عدميا ،و ما ىي اإلفادة منيا ،و قد أبدى المسترشدون تفاعميم مع

البرنامج التدريبي و الفائدة القصوى التي حصموا عمييا ،فضبلً عن إبراز روح التوافق و
االنسجام بين أعضاء المجموعة نتيجة ما تخممو من المتعة و الفائدة.

ج  -التقويم-:

قام الباحث بالتقويم في أثناء الجمسات التدريبية وفي نياية البرنامج التدريبي باستخدام مقياس

مفيوم الذات.

صدق البرنامج التدريبي (األسموب اإلرشادي)
بعد تحديد موضوعات الجمسات اإلرشادية ،قام الباحث بتصميم األسموب اإلرشادي

بالصيغة األولية ،ثم قام بعرضو عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في ميدان اإلرشاد
التربوي وعمم النفس التربوي.

(

) لغرض معرفة مناسبة األنشطة والفعاليات المستخدمة لتحقيق

األىداف والزمن  ،واقتراح التعديبلت واإلضافات المناسبة ،وقد حصل األسموب اإلرشادي عمى

أتفاق عال عمى معظم فقراتو إذ بمغت نسبة االتفاق(  )%91وقد أخذ الباحث بمعظم االقتراحات
والمبلحظات لموصول باألسموب اإلرشادي إلى المستوى المطموب (البرنامج التدريبي بالصيغة

النيائية) (ممحق .)3
* -اسماء لجنة الخبراء .

( -)1آ.د شادية شعبان مصطفى .الجامعة المستنصرية  /كلية التربية .
( -)2آ.م..د  .صالح مهدي صالح  .الجامعة المستنصرية  /كلية التربية
( -)3آ.م.د .عدنان محمود عباس .الجامعة ديالى  /كلية التربية.
( -)4آ.م.د .عالء الدين كاظم  .الجامعة ديالى  /كلية التربية.
( – )5د .هيثم أحمد علي  .الجامعة ديالى  /كلية التربية.
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الوسائل اإلحصائية

تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية -:
 - 1معادلة الفاكر وبناخ .
 - 2معادلة بيرسون .

 - 3معادلة سبيرمان -براون.

 - 4األختبار الثاني )(T. test
 - 5ولكوكسن لغيتين متراطين.

 - 6مان وتني لمعينات متوسط الحجم.
عرض النتائج ومناقشاتيا

لمعرفة أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين ،قام الباحث
بالتحقيق من صحة الفرضيات الصفرية اآلتية-:

-الفرضية األولى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين رتب درجات أفراد المجموعة

الضابطة في االختبار القبمي والبعدي عمى مقياس مفيوم الذات .أظيرت النتائج أن متوسط

درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبمي بمغ(  )12.33ومتوسط درجات االختبار البعدي
بمغ(  )11.33في اختبار مفيوم الذات ،وعند تطبيق اختبار (ولكوكسن) لعينتين مترابطتين ،لم

 )0.05إذ

تظير النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تنمية مفيوم الذات عند مستوى داللة(

بمغت القيمة المحسوبة(  )25.5وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة (  )8وبذلك تكون الفروق
غير دالة إحصائيا ،لذا نقبل الفرضية الصفرية ،وكما ىو موضح في جدول()6

جدول ()6

درجات المجموعة الضابطة في اختبار تنمية مفيوم الذات قبل تطبيق أسموب العبلج الواقعي
باستخدام اختبار كموكسن
الدرجات
قبل
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الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين رتب درجات أفراد المجموعة

التجريبية في االختبار القبمي و ألبعدي عمى قياس مفيوم الذات .أظيرت النتائج أن متوسط

درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبمي (

 )9.66ومتوسط درجات االختبار ألبعدي

بمغ(  )20.67في اختبار تنمية مفيوم الذات ،وعند تطبيق اختبار (و كموكسن) لعينتين
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)0.05بين درجات أفراد

مترابطتين ،تبين أن الظروف دالة إحصائيا عند مستوى داللة (

المجموعة التجريبية في اختبار تنمية مفيوم الذات قبل تطبيق أسموب العبلج الواقعي وبعد

تطبيقو إذ بمغت المحسوبة (  )6.5وىي أصغر من القيمة الجدولية التي بمغت(  ،)8لذا ترفض

الفرضية الصفرية ،وتقبل الفرضية البديمة التي تشير إلى أن درجات المجموعة التجريبية في

اختبار تنمية مفيوم الذات بعد تطبيق أسموب العبلج الواقعي أفضل من درجاتيم قبل تطبيقو،

وكما ىو موضح في الجدول ()7

جدول ()7
درجات المجموعة التجريبية في اختبار تنمية مفيوم الذات قبل تطبيق أسموب العبلج الواقعي و
بعد تطبيقو و داللة الفروق بينيما باستخدام اختبار كموكسن
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الفرضية الثالثة

5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بين رتب درجات أفراد

المجوعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس مفيوم الذات في االختبار ألبعدي  .أظيرت النتائج

أن متوسط درجات المجموعة التجريبية يساوي( )20.67وان ومتوسط درجات المجموعة الضابطة
يساوي(  )11.33في تنمية مفيوم الذات ،وعند تطبيق االختبار (مان ونتي) لمعينات متوسطة

الحجم  ،أظيرت النتائج أن الفروق دالة إحصائيا لصالح أفراد المجموعة(  )21والقيمة الجدولية
( )23عند مستوى داللة (  )0.05وبما أن القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية ،لذا
ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة التي تشير إلى أن درجات أفراد المجموعة

التجريبية أعمى من درجات أفراد المجموعة الضابطة في اختبار تنمية مفيوم الذات بعد تطبيق

أسموب العبلج الواقعي وكما موضح في جدول (. )8
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جدول ()8

درجات أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار تنمية مفيوم الذات بعد تطبيق أسموب
العبلج الواقعي و داللة الفروق بينيما باستخدام اختبار مان – وتني.
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مناقشة النتائج:
أشارت نتائج البحث عمى مقياس مفيوم الذات لتبلميذ معيد النور لممكفوفين إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية في االختبار القبمي لممجموعة التجريبية مقارنةً بالدرجات التي حصل

عمييا في االختبار البعدي ،كما مبين في الجدول ( .)8وأظيرت نتائج البحث الحالي وجود داللة
إحصائية في االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية و الضابطة كما مبين في الجدول (.)9

يمكننا أن نعزو ىاتين النتيجتين إلى نجاح أسموب العبلج الواقعي و صواب األسس النظرية التي

بني عمييا ،ألن اإلرشاد بالواقع ساعد عمى تخفيض السموك غير المسؤول و االنيزامي لدى

المسترشد و من ثم تطوير صورة إيجابية لمذات من خبلل وضع الخطة و تنفيذىا ،بحيث كان

المسترشد قادر عمى تجربة النجاح في السموك المسؤول و كسب اإلحساس بقيمة

الذات(.العزة،1999،ص .)168و ىذا يتفق مع نتائج دراسة (أتول) )(Atwell,1982,p.669
و دراسة )(Corey,1990,p.454و دراسة (التميمي.)2004،

إن العممية اإلرشادية في العبلج الواقعي أدت إلى تحقيق أكبر قدر من المسؤولية عند التبلميذ

المكفوفين  ،و المسؤولية ىي إشباع الكفيف لحاجاتو الخاصة مع السماح لآلخرين بإشباع

حاجاتيم ،وأدت إلى تزويد المسترشد بميارات مختمفة مكنتو من التعايش و االندماج مع اآلخرين،
و مواجية الواقع الذي يعيشو ،و تمكينو من السيطرة عمى ظروفو ،من خبلل الميارات العممية

التي من شأنيا أن تعينو عمى اتخاذ الق اررات و حل مشاكمو المختمفة و من ثم تعميمو الطريقة
المثمى في الحياة.

) (Bruno,1977,p.204و ىذا يتفق مع نتائج دراسة (التحافي،

،1998ص )66-65و دراسة ) (Martig,1978و دراسة (التميمي.)2004،

إن العممية اإلرشادية في العبلج الواقعي كان منيجاً تعميمياً أكد عمى الحوار العقبلني بين المرشد
و المسترشد ،و الذي نتج بموجبو توجيو أسئمة إلى المسترشد تتعمق بحياتو الحالية ،و ميولو و

سموكو مع التركيز عمى السموكيات الصحيحة الناجحة ،و لذلك تحقق لممسترشد أعمى مستوى من
الوعي بسموكو  ،و بالتالي مكنو ذلك من إصدار أحكام قيمة عمى سموكو و من ثم تطوير خطة

تتضمن سموكيات أكثر مسؤولية (Lvey,1980,p.310-312) .و كذلك حقق األسموب الواقعي

الحاجة إلى اليوية لدى المسترشد بحيث تظير الرغية لدى المسترشد ألن يكون مستقبلً و فريداً،
و األفراد الذين يستطيعون تمبية حاجاتيم بطريقة طبيعية سوف تتشكل لدييم شخصية ناجحة.
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.1999ص .)159و ىذا يتفق مع نتائج دراسة

(تامبوريبل)) (Tamborella,1987,p.2294و دراسة (التميمي.)2004 ،
االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن الخروج باالستنتاجات اآلتية-:

 )1إن التبلميذ المكفوفين في معيد النور بحاجة ماسة إلى برامج الخدمات اإلرشادية النفسية
التي تقوم عمى أساس الدراسة العممية لحاجاتيم و مشكبلتيم ،إذ أن وضع المكفوفين في

المعيد لرعايتيم و إصبلحيم من دون إيجاد برامج إرشادية لتعديل سموكيم غير السوي و

تنمية سماتيم الشخصية المرغوب بيا ال جدوى منو.

 )2إن أسموب العبلج الواقعي يعتمد بصورة رئيسة عمى المعرفة و الحقيقة في اإلرشاد.
 )3يمكن استخدام العبلج الواقعي لحل المشاكل التعميمية ابتداءاً من رياض األطفال و حتى
المدارس الثانوية.

 )4يعد أسموب العبلج الواقعي فعاالً لعبلج األفراد الذين ظنوا عمى أنيم يصعب التعامل معيم
(مثل (الفصاميين /المكتئبين/المدمنين عمى المخدرات/الذىان/الصراعات الزوجية).

التوصي ـ ــات و المقترحات:
أوالً :التوصيات :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 )1اإلفادة من أسموب العبلج الواقعي الذي تم إعداده ألغراض البحث الحالي من قبل الباحثين
لغرض رعاية المكفوفين و تخميصيم من المشكبلت النفسية و التربوية و من ثم توافقيم مع

مجتمعيم.

 )2أن تولي و ازرة العمل و الشؤون االجتماعية بصفتيا الجية المختصة بالمكفوفين اىتماماً

بالمختصين بمجال اإلرشاد النفسي و التربوي إلعداد برامج و أساليب إرشادية لبلفادة منيا

في تعديل سموك المكفوفين و تقميل صراعاتيم النفسية.

 )3إشراك الباحثين االجتماعيين في معيد رعاية المكفوفين في دورات تدريبية في برامج اإلرشاد
النفسي و التربوي و أساليب التعامل مع المكفوفين في المعيد.
ثانياً :المقترحات:

 )1إجراء دراسة مقارنة بين أثر األسموب الحالي و أسموب إرشادي آخر (العقمي – االنفعالي)
لمعرفة مدى فاعمية ىذه األساليب في تنمية مفيوم الذات لدى المكفوفين و من ثم تعديل

سموكيم.
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 )2إجراء دراسة عبلقة كف البصر بمتغيرات أخرى ،كالثقة بالنفس ،و العزلة ،و القمق.

المصادر العربية و األجنبية
 )1أبو النصر ،مدحت( )1997شخصية المعوق واستجابتو تجاه أعاقتو ،مجمة المقال المعوقين،
جامعة األمارات العربية ،العدد(.)112

 )2أحمد ،لطفي بركات ،وخير اهلل سعيد(  )1983سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيتو ،مكتبة
األنجموالمصرية ،ط.4

 )3االسدي ،عبد السبلم نعمة ( ،)2003كف البصر وأثره عمى العبلقات االجتماعية لممكفوفين
والشباب ،المعيد الطبي التقني ،بغداد.

 )4اإلمام ،مصطفى محمود ،و الياسري ،حسين نوري (
التعميم العالي والبحث العممي ،بغداد.

 ،)1993عمم نفس الخواص ،و ازرة

 )5التحافي ،شذى غازي عمي(  ،)1998أثر أسموبين إرشاديين في معالجة صعوبات التوافق
المدرسي لدى طالبات الصف األول المتوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة المستنصرية ،بغداد.

 )6التكريتي ،واثق عمر موسى ( ،)1989بناء مقياس التوافق النفسي لدى طمبة الجامعة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد.

 )7التميمي ،سميعة عمى حسن (  ،)2004أثر أسموبي العبلج الواقعي والنمدجة في تقبل طمبة

الثانوية إلبائيم العائدين من األسر .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كمية

التربية ،بغداد .

 )8جميورية العراق (  ،)1976جمعية المكفوفين في العراق ،كل شيء عن المكفوفين ،ط
مطبعة التضامن ،بغداد.

،1

 )9الحراشة ،سالم أحمد صالح ( )2001تقويم الكفاءة المينية لممرشدين التربويين األردنيين في
المقابمة اإلرشادية في ضوء نظريات اإلرشاد وبرامج التدريب ،أطروحة دكتوراه غير منشورة،

كمية التربية ،جامعة بغداد .
)10

حجار ،محمد حمدي(  ،)2004فن اإلرشاد النفسي ألسريري (االكمييكي)الحديث

المختصر ،مؤسسة الرسالة ،ط . 1بيروت ،لبنان.
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)11

داالس البين،وجيرين ،بيروت ( ،)1981مفيوم الذات .أسسو النظرية والتطبيقية ،مترجم

)12

الرشيدي ،بشير صالح ،والسيل راشد عمي(  ،)2000مقدمة في اإلرشاد النفسي ،ط ،1

)13

زايد ،أحمد(  ،)1984عمم االجتماع بين االتجاىات الكبلسيكية والنقدية ،دار المعارف،

)14

زىران ،حامد عبد السبلم( ج -ت)  ،عمم النفس االجتماعي ،عالم الكتب ،ط ، 5مصر.

)15

الزيات ،فتحي مصطفى (  ،)1996سيكولوجية التعمم بين المنظور أالرتباطي والمنظور

)16

سعيد  ،ناسو صالح (  ،)2001أثر أسموب العبلج الواقعي في خفض الخجل لدى

دار النيضة ،بيروت  ،لبنان.
مكتبة الفبلح ،الكويت.
ط ،2القاىرة ،مصر.

المعرفي،ط ،1القاىرة ،مصر.

طبلب المرحمة المتوسطة  ،كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ( ،رسالة ماجستير
غير منشورة) .

)17

سوينجودر  ،أالن (  ، )1996تأريخ النظرية في عمم االجتماع  ،ترجمة عبد العاطي

)18

شمنتر ،دوان(  ،)1983نظريات الشخصية ،ترجمة جمعية الكربولي والقيسي ،مطبعة

)19

صادق ،سالم نوري(  ،)1999أثر أسموب التفريغ االنفعالي في تعديل السموك العدواني

السيد ،دار المعرفة الجامعية ،بيروت لبنان.
جامعة بغداد ،بغداد.

لدى طبلب المرحمة المتوسطة ،رسالة دكتوراه غير منشورة الجامعة المستنصرية  ،كمية

التربية  ،بغداد ،
)20

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،)2001 ( ،أثر برنامج إرشادي في تعديل سموك التدخين لدى طبلب المرحمة

)21

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،)2000( ،المشكبلت التربوية لدى طبلب التعميم الميني وحاجاتيم اإلرشادية،

المتوسطة ،مجمة الفتح،كمية المعممين ،العدد(.)9

مجمة الفتح  ،كمية المعممين  ،المجمة ( ،)4العدد (. )7
)22

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،)2002 ( ،أثر أسموب النمذجة في تنمية السموك االجتماعي المرغوب لدى

الطبلب ذو السموك البل إجتماعي في المرحمة المتوسطة ،مجمة العموم التربوية والنفسية،

العدد( ،)45آيمول.

 )23عبد العزيز ،عمر ( ، )2005اإلعاقة البصرية ،عمى موقع االنترنيت
ls- I Temp SWUSLL D7. HM, ِ ِ ِ ِ ِ CADOCUME-/ wissamlocA//File :
10/03/2005
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)24

عبيد  ،ماجد السيد (  ،)2001منيج أساليب تدريب ذوي الحاجات الخاصة ،ط  ،1دار

)25

العزة ،سعيد حسين( ،)2000اإلرشاد االجتماعي والعبلجي ،دار الثقافة والنشر والتوزيع

)26

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،وعبد اليادي ،جودت عزت (  ،)1999مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي ،ط ،1

)27

الفقي ،إبراىيم ( ،)2000قوة التحكم بالذات ،دمشق ،سورية.

)28

فيمي ،محمد سعيد  ،وغريب سعيد أحمد(  ،)1983السموك االجتماعي لممعوقين دراسة

)29

مصطفى ،)1965( ،مجاالت عمى النفس ،المجمد الثاني ،دار مصر لمطباعة .

صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن .
 ،عمان ،األردن.
عمان ،اآلردن.

في الخدمة االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية  ،مصر.
)30

القيسي ،عبد الرزاق فاضل (  .)1989فاعميو برنامج تدريبي لمبلداء الحركي لممكفوفين

وتعديل أتجاىيم نحو كف البصر ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية (أبن الرشد)
جامعة بغداد  ،بغداد ،
)31

الكناني ،ممدوح عبد المنعم (  ،)1988مدى تحقيق التنظيم اليرمي عندما سمو ،مجمة
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ملحق -1 -

جامعة ديالى

استبانو استطبلعية

كمية التربية

عزيزي التمميذ-:

يقوم الباحث بإجراء دراسة تربوية ،و من بين أدواتيا مقياس مفيوم الذات الذي سيقوم ببنائو.
نرجو منك التعاون معنا باإلجابة عن األسئمة الموجودة ،إجابة صادقة دقيقة ،عمماً بأن اإلجابة

سرية و لن يطمع عمييا أحد سوى الباحث.

مبلحظة-:

ال داعي لذكر االسم.
مع تقديري لتعاونكم
الباحث
أ.م.د .سالم نوري صادق

س /1كيف تصف نفسك (من أنا) كما تراىا في الواقع في جوانب قوتيا و ضعفيا في الجانب
الجسدي؟.

س /2كيف تصف نفسك (من أنا) كما تراىا في الواقع في جوانب قوتيا و ضعفيا في الجانب
العقمي؟

س /3كيف تصف نفسك (من أنا) كما تراىا في الواقع في جوانب قوتيا و ضعفيا في الجانب
الوجداني؟

س /4كيف تصف نفسك (من أنا) كما تراىا في الواقع في جوانب قوتيا و ضعفيا في الجانب
األخبلقي؟

س /5كيف تصف نفسك (من أنا) كما تراىا في الواقع في جوانب قوتيا و ضعفيا في الجانب
االجتماعي؟
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ممحق -2-

مقياس مفيوم الذات

عزيزي التمميذ-:
يقوم الباحث بدراسة تيدف إلى تنمية مفيوم الذات لدى التبلميذ المكفوفين في معيد النور ،يضع

بين يدك (مقياس مفيوم الذات) المتدرج لمستويات (ينطبق عمي) (ينطبق عمي قميبلً) (ال ينطبق

عمي) الممثمين في األعمدة الثبلثة المحاذية لفقرات المقياس و عددىا ( )48فقرة.

نأمل منك اإلجابة عن كل فقرة من ىذه الفقرات بصدق و إخبلص ،بعد االستماع إلى قراءة

الفقرات من قبل الباحث و الباحثين االجتماعيين و سماعك إياه و فيمك لمضمونيا و ذلك

باختيار أحد البدائل الثبلثة التي تم ذكرىا و ما درجة انطباقيا عميك ،و التي يقوم الباحث و

الباحثون االجتماعيون بتأشير العبلمة (×) بدالً منك.

مبلحظة:

ليس من الضرورة ذكر اسمك عمى المقياس ،و أن ىذه الدراسة ىي ألغراض البحث العممي ،و

ستعامل إجابتك عن االستبانة بسرية تامة.

الباحث

أ.م.د .سالم نوري صادق
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ممحق -2-
مقياس مفيوم الذات
ت

1
2
3
4

الفقرات
أشعر بعدم قدرتي عمى الحركة بحرية مما يطبع حياتي
بدرجات متفاوتة من االتكالية.
أجد صعوبة في التخيل والتصور لمبيسئة التي أعيش فييا
كوني كفيف.
أجد صعوبة في القيام باألعمال التي تتطمب التآزر
البصري و اليدوي (كمسك األشياء).

أشعر ببطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة لمبرايل أو
الكتابة.

5

أشعر بالتعب و اإلرىاق الجسدي.

6

أدرك نقاط القوة و الضعف في شخصيتي.

7

أشعر أني أذكى من زمبلئي في الصف الدراسي.

ينطبق
عمي

ينطبق

ال

عمي

ينطبق

قميبلً

عمي
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8

أنا أقوى من زمبلئي من الناحية الجسدية.

9

أشعر بالخجل و التردد عندما يواجيني موقف غريب.

10

أجد صعوبة في االستجابة لمتعمم أثناء الدرس.

11

أبدي رأيي بصراحة تامة و إن كان فيو مخالفة لآلخرين.

12

أثق بإمكانياتي و قدراتي في تحقيق ما أصبو إليو.

13
14

أحب أن أكون مستقبلً عن اآلخرين.
أشعر بعدم الرضا عن نفسي.

15

أتقبل النقد ألنو ال ييدد احترامي لذاتي.

16

أشعر بالقمق و الخوف من العالم الخارجي (األماكن
الجديدة) كوني كفيف.

17

أؤمن باألفكار و المعتقدات التي أتبناىا.

18

في كثير من األحيان ال أعرف حقيقة تفكيري.

20

ليست ىناك صعوبة أمام قدراتي و جيودي الفردية في أداء
النشاط.

21

أجد صعوبة في تكوين صداقات مع اآلخرين.

22

ليس لدي شك في كفاءتي االجتماعية.

23

يسيل عمي التعبير عن مشاعري.

24

أعترض عمى سموكيات اآلخرين المخمة بالنظام.

25

أشعر أن تصرفاتي منسقة مع ما أحممو من أفكار.

26
27

أحاول أن أجعل سموكي مساي اًر لتقاليد و معايير المجتمع.
لدي القدرة عمى مسايرة آراء اآلخرين.

28

أستطيع مواجية كل المشكبلت التي تواجيني في الحياة.

29

أوفي بالتزاماتي و وعودي لآلخرين.

30

اع لمطريقة التي أفكر بيا لحل مشاكمي.
أنا و ً

31
32

أشعر بالضعف كوني كفيفاً .

ألجأ إلى استعمال اآلليات الدفاعية (كاإلنكار و االنسحاب
أو العدوان) لرفض عوقي.
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33
34

أتردد في مشاركة أقراني في األنشطة غير الصفية خوفاً
من الفشل.

أسامح اقرأني عندما يعتذرون عن خطأ ارتكبوه بحقي.

ممحق -2-

مقياس مفيوم الذات

ت

الفقرات

35

أنتقد نفسي ألي خطأ أقوم بو.

36

اشعر بالحزن عندما تيمل آرائي عند اآلخرين.

ينطبق
عمي

ينطبق
عمي

قميبلً

ال

ينطبق
عمي
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37

أتضايق من انتقاد اآلخرين لمظيري و سموكي.

38

أخشى أني ال أتمكن من تحقيق أىدافي في المستقبل.

39

أمتنع عن االعتذار لآلخرين إذا أخطأت بحقيم.

40

أشعر أني اقل شأناً من اآلخرين.

41

أشعر بشدة الحساسية و ضعف الثبات االنفعالي بسبب
عوقي.

42

اساعد أقراني في المدرسة عند الحاجة.

43

أنا أحب اآلخرين مثمما أحب نفسي.

44

يعجبني االىتمام بمظيري.

45

أعترف بالخطأ إذا ما ارتكبتو.

46

أحس أن زمبلئي في المدرسة يحترمون أفكاري.

47

أحب أن أكون مركز انتباه لآلخرين.

48

أفضل نفسي عمى الجميع.

