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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

 وا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل {
  }            لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون 

  صدق ا العظيم 
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  اإلهـــداء

  
  ....وسهرا ألجلي ... مبقدمي فرحا  إىل من

   طريق سعادتيوأضاءااملشاق لراحيت وتكبدا 
   العزيزين والعطاء إىل والديبإىل منبعي احل

 روح اإلصرار والعزمية وشجعو�ي على  ّىل من بثوا يفإو
 السري يف درب العلم إخوتي وأخواتي
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  شكر وتقدير 
  

  هللا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ا احلمد لك يا
  اً مباركاً فيه ملء السموات واألرض وما بينهما هللا محداً كثرياً طيبا أمحدك يا

له وصحبه وسلم   آوأصلي واسلم على خري رسلك وخامت النبيني سيدنا حممد وعلى           
  املبعوث معلماً وهادياً ومبشراً ونذيرا وبعد ،،،،

 معاين الشكر والعرفان باجلميل لكل من سـاعدين يف          بأمسىال يسعين إال أن أتوجه      
  . اهم يف بناء البحث إمتام هذا العمل وس

عبـد العظـيم    / فأتقدم خبالص شكري وتقديري وامتناين ألستاذي الفاضل الدكتور         
   من علمـه الغزيـر وغمـرين بعطائـه اجلـم وخلقـه الـسمح                املصدر الذي أفاض علي 

 معلماً ومشرفاً موجهاً وناصحاً أمينا منذ تسجيل وخرباته العميقة فكان يل أستاذاً
    ايتها فجزاه اهللا عين خري اجلزاء كما أتوجه بـامسي معـاين الـود              هذه الدراسة إىل

حممـد جـواد اخلطيـب الـذي أمـدين          / واالمتنان والتقدير ألستاذي الفاضل الـدكتور       
 بعلمه الغزير وأخالقه السامية فكان نعم يبالكثري من إرشاداته ووقته ومل يبخل عل

 جزاه اهللا عين خري اجلزاء ويطيـب يل       املوجه و املشرف خبربته وثقافته وعلمه الغزير ، ف        
  حممد عسلية.د حممد عليان ود.أ اجلليلني ن إىل األستاذيزأن أتقدم بالشكر واالعتزا

ليس فقط لقبوهلما مناقشة الدراسة واحلكم عليها ولكن لـيقني الباحثـة مـن أن               
 وتضيف معاين جديـدة للدراسـة وسـتزيد         ي ستثر ةا البناء مرائهآأفكارمها الرائعة و  

   وقيمة لبحث ثراءًا
  

ويطيب يل أن أتقدم خبالص الـشكر والتقـدير إىل أسـاتذيت األفاضـل أعـضاء هيئـة                  
 أستاذ  فتحي الضبع / خص بالشكر األستاذ الدكتور     أالتدريس بقسم علم النفس و    

 من علمه الوافر وخلقـه      يالذي أفاض عل  التربية اخلاصة يف جامعة امللك عبد العزيز        
ن طيب خاطر والـذي مل يـدخر وسـعاً يف إعطـاء التوجيهـات                للعطاء ع  هالكرمي وحب 

هبه الصحة والعافية وأخرياً وللباحثة فجزاه اهللا عين خري اجلزاء ، وبارك له يف علمه و
ن كنـت قـد قـصرت فمـن     إإن كنت قد وفقت فذلك فضل من اهللا يؤتيه من يـشاء و       

  . نفسي وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت واليه أنيب 
  

    الباحثة                                                                                                       
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  :المقدمة 
ا لما تتصف به من تغيرات تعد مرحلة المراهقة من أدق مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان نظر

  .جذرية وسريعة تنعكس آثارها على مظاهر النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي كافة 

عية من خالل االنتقال وبسبب هذه التغيرات تظهر مجموعة من المتاعب االنفعالية واالجتما

كال الجنسين ، لذا نالت مرحلة المراهقة اهتمام عدد من علماء لالسريع من الطفولة إلى المراهقة 

يدة للفرد واعتقد ها بعضهم بأنها والدة جدالنفس والباحثين وقد اختلفت وجهات نظرهم فقد عد

لي هول بأنها مرحلة تكتنفها يفان بأنها حقبة عاصفة ومرهقة فيما وصفها ستانفرويد وهول وسول

  . والقلق والمشكالت وصعوبات التوافقعاألزمات النفسية ويسودها المعاناة واإلحباط والصرا

  ).18 : 2009السلطان ،  ( 

وإذا كانت المراهقة مرحلة عاصفة وبالغة الصعوبة بالنسبة لإلنسان العادي فهي أكثر صعوبة 

  .عديد من المشكالت في حياته المدرسية واالجتماعية بالنسبة لإلنسان المعاق الذي يواجه ال

فاإلعاقة تحد من استقالل الفرد ومن تحمل المسئولية ، وفي مرحلة المراهقة يكون الشخص 

على ذلك يتأثر مفهومه على نفسه قد أصبح لديه وعي للقيود التي تفرضها اإلعاقة عليه وبناء 

 كما يواجه جميع المراهقين صعوبات في التكيف مع ا ويفقد الثقة بقدراته ويواجه المعاقيبسل

   ).162 -161، 2003الحديدي ، ( التغيرات الجسمية واالنفعالية التي تحدث لديهم 

ا من حيث صعوبتها بالنسبة للمراهقين عاديين ومعاقين فهم ا مشتركًلذا تمثل المراهقة قاسم

زداد األمر صعوبة بالنسبة للمراهقين شركاء في المرحلة بما تحمله وبما تفرضه من تحديات وي

  عن كونها عامالًالمعاقين بصريا من منطلق أن اإلعاقة البصرية تشكل في حد ذاتها أزمة فضالً

ا في إحساس المراهق الكفيف بأزمة المراهقة نفسها وما تفرضه مطالبها النمائية وتوقعاتها مؤثر

  ).3: 2006الضبع ، (االجتماعية 

لى أن اإلعاقة البصرية قد تكون إحيث يشير ذلك ) 60 – 59 : 2004 ، عبد اهللا( ويؤكد 

سبباً للعديد من المشكالت وخاصة في مرحلة المراهقة وفي مقدمتها تلك المشكالت الخاصة 

بالهوية وذلك ألن اإلعاقة البصرية ترتبط بمستويات مرتفعة من قصور األداء الوظيفي لدى 

  .ا على استقالليتهم وتقديرهم لذواتهم  يؤثر سلبيالمراهقين المعوقين بصريا ،مما

رحلة حاسمة للبناء الخلقي للشخص إذ أن تطور هوية المراهق هذا وتعد مرحلة المراهقة م

تطلب منه أن يبني لنفسه فلسفة خلقية لذلك نجد أن اهتمام المراهق بالمشكلة الخلقية واستعداده ت

ي عهو إال دليل على س تبصر بالذات وفهمهما ماالجوهري لممارسة ذلك النوع العميق من ال

  .المراهق لبناء فلسفته الخاصة بالحياة 
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ماعي والعقلي واالنفعالي عند جتلمرحلة أحد أهم مظاهر النمو االد النمو الخلقي في هذه اويع

ا في بناء الشخصية مع بناء جوانب الشخصية األخرى كونه يختص ا مهم ويمثل جانبدرالف

    والتقاليد والقيم والمعايير ومن خالله يمكن الحكم على مدى سواء الشخصية أو انحرافهابالعادات

  .  )67 : 1987قناوي ،  ( 

باهتمام المربين وعلماء النفس على حد   النمو الخلقي والتربية الخلقيةومن أجل ذلك حظي

الفرد ذلك ألن اإلنسان لنمو على اإلطالق في شخصية اويمثل النمو الخلقي أحد أهم أوجه " سواء 

  ).2 : 2000إسماعيل ، (م وخسر نفسه للن يكون سعيدا لو كسب العا

وعلى الرغم من ذلك لم تنل دراسة هذا الجانب نفس القدر من االهتمام مقارنة بالجوانب 

ا وقد تنبه الباحثون إلى أهمية دراسة الجانب األخالقي حيث كانت األخرى للشخصية إال حديثً

 بنظريته في النمو الخلقي ثم  Piajetلى أن جاء بياجيه روكة للفالسفة إلى وقت قريب إمتدراسته 

لبرج فتتبع خطواته وأضاف إليها الكثير وتوصل إلى نموذج نظري يعد عالمة مميزة في وتاله ك

  ).3 : 1982الشيخ ، ( دراسته النمو الخلقي 

اصرة عامة والمجتمعات النامية ويكتسب النمو األخالقي أهمية كبيرة في المجتمعات المع

ا من مشكالت مجتمعنا الراهنة هي مشكالت بصفة خاصة ، ولن نكون مبالغين لو قلنا أن كثير

أخالقية وأن مظاهر التسيب واإلهمال والفساد وانحرافات المراهقين وغيرها إنما هي جميعها تعبر 

  .ور في نمونا الخلقي  وعن قصعن أزمة أخالقية

ي مجتمع أن يبقى ويستمر من دون أن تحكمه مجموعة من القوانين المعتمدة في وال يستطيع أ

توجيه سلوك أبنائه فالمبادئ الخلقية تهدف إلى تقوية العالقات االجتماعية وتعزز تكيف المراهق 

   ).34 : 2009السلطان ، ( مع نفسه وتعزز تكوين هويته وفق معتقداته الخاصة 

ا البحث عن هوية أو إدراك الذات ا أو ال شعوريف شعوريإذ أن مرحلة المراهقة تستهد

  من أنا ؟ ومن أكون ؟ وإلى أين المصير ؟: الفردية 

ولإلجابة على ذلك يحتاج المراهق إلى فهم المعايير والقيم وسلوك اآلخرين وتقييم كفاءة 

   ).86 : 1982الدباغ ، ( الذات وال ريب أن بلورة الشعور بالذات عملية بطيئة ومستمرة  

نهائي تقريبا وفي  وفي نهاية مرحلة المراهقة يتوجب على الفرد تكوين رأيه على نحو

مجاالت عديدة منها نوع المهنة التي يتمسك بها بل وربما األيدلوجية السياسية و االجتماعية التي 

  .يختارها وبذلك يحقق هويته 

 نحو ا حقيقياًة فإن هذا يكون مقياسوحين ينجح المراهق في أن يبني لنفسه فلسفة واضحة للحيا

ذ يفترض أن يسير  للرشد والنضج إ يعد نفسه لالنتقال من المراهقةالنضج االجتماعي والنفسي لكي

في طريق التحرر من السلطة األبوية ويتجه نحو االستقالل ويتقبل الجنس الذي ينتمي كما يفترض 

ى تحقيقها ويصبح يشعر بقدر من االطمئنان إلى ا في الحياة يسعى إلأن يكون قد حدد لنفسه أهدافً
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ا من القيم خاصاً به يشتق منه المبادئ والقيم نفسه وإلى عالقته بغيره من الناس وقد اكتسب نظام

   ).127 : 1978فهمي ، ( التي يسترشد بها في حياته 

 تهناك دراساوقد اختلفت الدراسات التي تناولت العالقة بين األحكام الخلقية وتطور الهوية ف

 التي 2001حكام الخلقية وتطور الهوية مثل دراسة الغامدي ى وجود عالقة بين األأكدت عل

أجريت على المراهقين والشباب والتي أكدت على وجود عالقة ايجابية بين التفكير األخالقي 

  )1 : 2001الغامدي ، ( وتطور الهوية 

 من طلبة الجامعة من الذكور وقد التي أجريت على عينة ) Pood, 1972( سة بود اودر

وقد وجد )  Pood , 1972 : 497(أكدت على وجود عالقة بين تطور الهوية والتفكير األخالقي 

في دراسته للعالقة بين تشكل هوية األنا والنضج القيمي على ) Simmons , 1983(سايمونز 

التفكير األخالقي وفقا لمقياس طلبة من الجامعة عالقة ايجابية قوية بين تحقيق هوية األنا ونمو 

  .تحديد القضايا لرست بوصفه مؤشرا واحدا من مؤشرات النضج القيمي 

  :مشكلة الدراسة 
 اليوم إلى ون منها المراهقينجع معظم الكتابات واألبحاث العديد من المشكالت التي يعاتر

يه المراهق وبين ما تربي عل اضطراب النسق األخالقي والقيمي لديهم حيث يحدث الصراع بين ما

 اعتناق األخالق الغير مرغوب بها هذا إلىراء تدعو آيراه وما يسمعه يوميا في تعامالته من 

الصراع يؤدي بالمراهق إلى اضطراب في هويته ويفقده اإلحساس بالهوية ويصبح مضطرباً 

   ).467 ، 2001كاشف ، ( وجدانيا مما يؤثر على سلوكه وأفكاره 

   نفسه من أنا ؟ وماذا أريد ؟ وما دوري في المجتمع ؟ولذلك يستمر يسأل

   من قدرات تمكنني من الكسب  والعمل والنجاح ؟وماذا لدي

نجاز في  من حواس وقدرات تمكنه من اإلوإذا كان هذا هو شعور المراهق العادي بما يملكه

ق المعوق مجاالت متعددة وتحقيق قدر معقول من االستقالل عن اآلخرين فما هو حال المراه

ى تحقيق ا الذي يعاني دائما من عدم وضوح مستقبله المهني واالجتماعي ، وعدم قدرته علبصري

ية نتيجة لما تفرضه اإلعاقة من قيود بصرية وحركية تجعله يشعر درجة عالية من االستقالل

 قد يكون له  مما،بالعجز أمام إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه ورغباته والقيام باألدوار المنوطة به 

أثر كبير في عجزه عن تحديد نوع الشخص الذي يريده فيقع في صراع بين ما يريد إشباعه من 

تفرضه اإلعاقة عليه من قيود حركية واجتماعية  حاجات مختلفة ورغبته في تحديد هويته وبين ما

  ).6 -5 : 2007خطاب ، ( فقه الشخصي واالجتماعي بشكل عام وسلوكية تؤثر على توا

قد أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين ول

   .2001 ، كاشف ، 2001الحكم الخلقي وهوية األنا مثل دراسة الغامدي ، 
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ولكن تلك الدراسات لم تتطرق إلى دراسة هذه العالقة لدى المراهقين المعاقين بصريا وذلك 

لى الرغم من أهمية هذين المتغيرين في تحقيق التوافق الشخصي   ع-حدود علم الباحثة-في 

واالجتماعي للمراهق المعاق بصريا مما دعا الباحثة إلجراء الدراسة الحالية التي تتناول العالقة 

  .لدى المراهقين المعاقين بصريا والمبصرين األنا بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية 

  : ة في التساؤالت التالية وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراس

  خلقي لدى المراهقين المكفوفين في محافظات غزة ؟ما مستوى الحكم ال -1

 ما مستوى الحكم الخلقي لدى المراهقين المبصرين في محافظات غزة ؟ -2

  ما مستوى هوية األنا لدى المراهقين المكفوفين في محافظات غزة ؟ -3

 ي محافظات غزة ؟ما مستوى هوية األنا لدى المراهقين المبصرين ف -4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي لدى أفراد العينة تعزى  -5

  ؟)مبصر-كفيف(متغيرل

-كفيف (متغيرهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الهوية لدى أفراد العينة تعزى ل -6

  ؟)مبصر

نة تعزى لنوع الجنس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي لدى أفراد العي -7

  ؟)إناث-ذكور(

 لدى أفراد العينة تعزى لنوع  الهويةأبعاد في إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -8

  ؟)إناث-ذكور(الجنس

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا لدى  -9

  ؟المراهقين  المبصرين

اللة إحصائية بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا لدى هل توجد عالقة ارتباطية ذات د -10

  ؟المراهقين المكفوفين

) أنثى-ذكر(ونوع الجنس ) مبصر-كفيف (متغير للتفاعل بين إحصائياهل يوجد اثر دال  -11

  ؟على الحكم الخلقي لدى أفراد العينة من المراهقين

) أنثى-ذكر(ع الجنس ونو) مبصر-كفيف (متغيرهل يوجد اثر دال إحصائيا للتفاعل بين  -12

  ؟على هوية األنا لدى أفراد العينة من المراهقين

  ؟)مبصر-كفيف(متغيرهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في رتب هوية األنا تعزى ل -13
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  :تتضح أهداف الدراسة فيما يلي :أهداف الدراسة 
  .معرفة مستوى الحكم الخلقي لدى أفراد العينة من المكفوفين  -1

 .ى الحكم الخلقي لدى أفراد العينية من المبصرين معرفة مستو -2

 .معرفة درجة هوية األنا لدى أفراد العينة من المكفوفين  -3

 .معرفة درجة هوية األنا لدى أفراد العينة من المبصرين  -4

 ).مبصرين-مكفوفين( العينةأفرادمعرفة الفروق في مستوى الحكم الخلقي لدى  -5

- مكفوفين(العينةأفراد لدى ) األيدلوجية-تماعيةاالج( الهويةأبعادالفروق في  معرفة -6

 )مبصرين

 ).إناث-ذكور( العينة تبعا للجنس أفرادمعرفة الفروق في مستوى الحكم الخلقي لدى  -7

 . العينة تبعا للجنسأفرادلدى ) األيدلوجية-االجتماعية( الهويةأبعادمعرفة الفروق في  -8

 أفراد الهوية لدى وأبعادم الخلقي معرفة وجود عالقة ارتباط بين متغيري الدراسة الحك -9

 ).مبصرين-مكفوفين(العينة 

على الحكم ) أنثى-ذكر(ونوع الجنس) مبصر-كفيف(متغيرمعرفة وجود اثر للتفاعل بين  -10

 .الخلقي

على أبعاد ) أنثى-ذكر(ونوع الجنس) مبصر-كفيف(متغيرمعرفة وجود اثر للتفاعل بين  -11

 .هوية األنا

 ).مبصرين-مكفوفين(نا بين أفراد العينةمعرفة الفروق في رتب هوية األ -12

  :أهمية الدراسة 
 المجال الذي تبحث فيه وهو مجال االهتمام بالفئات  هذه الدراسة من أهميةأهمية تنبع  -1

لخطيرة التي تواجه أي مجتمع الخاصة ورعايتهم نظرا ألن قضية المعاقين من المشكالت ا

لمجتمع ، فقد شهدت اآلونة األخيرة  يمكن أن تقف عقبة أمام خطط التنمية في اوالتي

اهتماما محلياً وعالميا متزايداً لتحقيق أكبر قدر من الرعاية التربوية واالجتماعية والنفسية 

 .والتأهيلية حتى يمكن االستفادة من قدراتهم في خطط التنمية ودفع عجلة اإلنتاج 

مجتمع بنسبة كبيرة ويؤكد أن هذه الدراسة تتناول فئة المعاقين بصرياً والتي توجد في ال -2

 والذي أظهر أن اإلعاقة 2010ذلك نتائج وبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 

البصرية تأتي في مقدمة اإلعاقات في الضفة الغربية وتأتي في المرتبة الثانية بعد اإلعاقة 

 . في قطاع غزة 2007لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لعالم وفقاً الحركية 

ة المرحلة العمرية التي تتعرض لها هذه الدراسة وهي مرحلة المراهقة والتي تمثل أهمي -3

نها أن أفي حد ذاتها أكثر المراحل النمائية التي تتميز بتغيرات فسيولوجية ونفسية من ش
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تولد لدى الفرد العديد من الضغوطات والصراعات وتزداد حدة هذه الصراعات والضغوط 

 تفرضها اإلعاقة يت للقيود ال نظراًن المعاقين بصرياًهقيويتضاعف أثرها لدى المرا

 يشعر فيها فاقدو البصر بمدى قسوة اإلعاقة البصرية رية عليهم أي أنها المرحلة التيالبص

تهم في مرحلة عمرية تتميز باالنطالق واالستقالل والسعي نحو تحديد االتي تحد من حي

 .الهوية 

حكام جوانب النمو في شخصية المراهق وهما األتسليط الضوء على جانبين مهمين من  -4

 .الخلقية وتطور الهوية لكون المراهقة هي أدق مراحل حياة الفرد 

 .التأكيد على أهمية األخالق والقيم والمعايير وضرورة غرسها في نفوس األفراد  -5

الخلقية اختالف نتائج البحوث العربية والعالمية في طبيعة العالقة القائمة بين نمو األحكام  -6

 .وتطور الهوية 

  :مصطلحات الدراسة 
  :الحكم الخلقي : أوال 

هو البناء الفعلي األساسي الذي يدرك الناس بواسطته الحقوق " يعرفه ريست  -1

  ).Rest , 1979: 67 (  ويتخذون القرارات حولها توالمسؤوليا

 تتعلق بالصواب بأنه القرار الذي يتوصل إليه الفرد عندما يواجه مشكلة" ويعرفه الغامدي  -2

  )6 : 1998الغامدي ، ( والخطأ 

 في مقياس بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب :  إجرائياوتعرف الباحثة الحكم الخلقي -3

  .من مراحل النمو الخلقي وفقا لنظرية كولبرج الحكم الخلقي وما يقابلها 

  :هوية األنا : ثانيا 
د لمن هو بحيث تكون توقعاته المستقبلية بأنها تحديد الفر " 333 : 1997يعرفها مرسي 

 لخبرات الماضي وتكون خبرات الماضي متصلة بما يتوقعه مستقبالً اتصاالً ذا اًامتداداً واستمرار

  .انغالق في العالقة مع اآلخر  معنى مع الشعور بأنه قادر على العمل كشخص منفرد دون

لية تتضمن إحساس الفرد بالفردية حالة نفسية داخ بأنها) 3 : 2001الغامدي ، ( وعرفها 

 الداخلي والتماثل واالستمرارية ممثالً بإحساس الفرد بارتباط ماضية وحاضرة والتآلفوالوحدة 

شعور  والومستقبلية وأخيرا اإلحساس بالتماسك االجتماعي ممثال في االرتباط بالمثل االجتماعية

  .بالدعم االجتماعي الناتج عن هذا االرتباط 

 يحصل عليها الطالب في مقياس رتب لتيا ا الدرجةبأنه : نا إجرائياباحثة هوية األالوتعرف 

  .الهوية بأبعاده المختلفة 
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  :بعاد الهوية أ
وسياسية وفلسفة الفرد ألسلوبه في الحياة بما ) عقائدية ( ويتضمن نواحي دينية  : البعد األيدلوجي

  .يشمل من قيم وأهداف ومعايير 

وطريقة االستجمام أو الترفيه  ويتضمن جوانب مثل الصداقة األدوار الجنسية  :البعد االجتماعي

  . يختارها الفرد التي

  :الكفيف 
 أو أقل في 200/ 20بأنه الشخص الذي لديه حدة بصر تبلغ ) 30 : 2000عبيد ، ( تعرفه 

 20زيد عن العين األقوى بعد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة أولديه حقل إبصار محدود ال ي

  .درجة 

  :منظمة الصحة العالمية لإلعاقة البصرية 
حالة يؤدي الشخص فيها الوظائف البصرية على مستوى : اإلعاقة البصرية الشديدة  -1

 .محدود

حالة يجد فيها اإلنسان صعوبة بالغة في تأدية الوظائف : اإلعاقة البصرية الشديدة جدا  -2

 .األساسية 

 .ال يعتمد فيها على البصر حالة فقدان بصري : شبه العمى  -3

  ).37 : 2009الحديدي ، ( فقدان القدرات البصرية : العمي  -4
 

  :المراهقة 
بأنها الفترة الواقعة بين نهاية الطفولة وبداية الرشد ،ومن  ) 142 : 1991( تعرفها سالمة 

هاية  نماالسهل تحديد بداية المراهقة ولكن من الصعب تحديد نهايتها فالبداية تكون بالبلوغ أ

  .المرحلة فتتحدد بوصول الفرد إلى اكتمال النضج في مظاهر النمو المختلفة 
  

بأنها مرحلة نمائية من مراحل النمو يقع بين الطفولة  ) 145 : 2003( ويعرفها الدسوقي 

والرشد ، وتمثل هذه المرحلة فترة حرجة من حياة الفرد ؛ بمعنى أنها تحتاج إلى تكيف من نوع 

تلف تماماً عما كان الفرد قد تعوده من قبل وهي تبدأ عادة بنهاية مرحلة الطفولة وتنتهي جديد ، يخ

  .بانتهاء مرحلة الرشد أو النضج 

 :حدود الدراسة 
 .2011الحد الزماني للدراسة هو عام : الحد الزماني  -1

زة هذه الدراسة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غتطبق : الحد المكاني  -2

  . طالب كفيف 50 – طالب مبصر 110بواقع ) مكفوفين ، مبصرين ( ، 



  

<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
í‰]…‚×Ö<ë†¿ßÖ]<…^ý]<  

  النمو الخلقي : أوالً 

  مقدمة  

   تعريف األخالق لغوياً واصطالحياً  
  

وجهة  ، اتجاه جيمس رستالتحليل النفسي ، السلوكية ، اإلدراكي ، ( نظريات النمو الخلقي  

   ) نظرية بك هافجهرست ، ر جيلجاننظ

  العوامل المؤثرة في النمو الخلقي  

  هوية األنا : ثانياً 

  تعريف الهوية اصطالحياً  

  نظرية اريكسون في تطور الهوية  

  مراحل النمو النفسي اجتماعي  

  عوامل حدوث أزمة الهوية  

  اتجاه جيمس مارشيا  

  العوامل المؤثرة في تطوير الهوية  

  المراهقة : ثاً ثال

  تعريف المراهقة اصطالحياً  

  خصائص المراهقة  

  مظاهر النمو االجتماعي في المراهقة  

  المكفوفون : رابعاً 

  التعريف اللغوي للكفيف  

   ) تعريف منظمة الصحة العالمية، تربوياً ، اجتماعياً ، طبياً ( تعريف اإلعاقة البصرية  

  تصنيف اإلعاقة البصرية  

   اإلعاقة البصرية أسباب 

  الخصائص الشخصية للمعاقين بصرياً  

  أزمة الهوية ومصادرها لدى المعاقين بصرياً  

  نسبة اإلعاقة في األراضي الفلسطينية  

  العالقة بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا  
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  :الحكم الخلقي : أوالً 
  :مقدمة

جتماعي واالنفعالي لشخصية اإلنسان والتي  من أهم مظاهر النمو االاًيعتبر النمو الخلقي واحد

  .شكلت اهتماما كبيرا للباحثين المهتمين بدراسة الطبيعة البشرية 

ولعل األهمية القصوى لألخالق تأتي من كون األخالق عنصراً أساسياً في وجود المجتمع 

قى ويستمر وبقائه ومقوماً جوهرياً من مقومات كيانه وشخصيته فال يستطيع أي مجتمع من أن يب

دون أن تحكمه مجموعة من القوانين والقواعد الخلقية المنظمة لعالقات األفراد بعضهم ببعض 

وتكون بمثابة المعايير المعتمدة في توجيه سلوكهم وتقويم انحرافاتهم ، لذا يمكن القول بأن المبادئ 

  .ه ومع مجتمعه األخالقية تهدف إلى تقوية العالقة االجتماعية وتعزيز تكيف الفرد مع نفس

وِإنَّك {" وال عجب حينما أراد اهللا سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه الكريم خاطبه بقوله تعالى                

  ). 4 آية القلمسورة ( }لَعلى خُلٍُق عِظيٍم

   ).452 : 2006داوود ، ( إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق "  وقال عليه الصالة والسالم 

ساسها عملية أخالقية تتعامل مع اإلنسان ككل جسدا وروحاً ونفساً والعملية التربوية في أ

بحيث تضمن له أفضل استثمار لقدراته وإمكاناته إلى الحد الذي يشعره هو والمحيطين به بالرضى 

إن التربية واألخالق شيء واحد ما دامت " والسعادة لذا ليس من المستغرب أن أطلق ديوي مقولته 

وهو ما " ونها انتقال الخبرة باستمرار من أمر سيء إلى آخر أحسن منه الثانية ال تخرج عن ك

  ) .2 : 2002عز ، ( للعملية التربوية والمدرسية كلها يجعل النمو األخالقي الهدف األسمى 

وقد اتفق فالسفة التربية على أن العلم الذي ال يؤدي إلى األخالق والفضيلة ال يستحق أن 

   ) .455 : 2006داوود ، ( يسمى علماً 

واتساقاً مع ما تقدم فإن التربية الخلقية كإحدى جوانب عملية التربية الشاملة ال ينبغي أن تقتصر 

 على مجرد غرس مجموعة من المبادئ أو القيم التقليدية بل يجب أن تهدف إلى تنمية القدرة على التفكير

 الخلقية األمر الذي يؤهلهم الستخدامها  لدى الناشئة والشباب ومن ثم تفهم معنى ومدلول المبادئالخلقي

  ) .2 ، 1984حجاج ، (  استخداماً سليماً في مواجهة ما يستجد من مشكالت خلقية

وال شك أن اضطراب الجانب الخلقي في الشخصية يعد من أكثر العوامل المسببة لما هو قائم 

ا هي إال تعبير عن أزمة اليوم من مشكالت اجتماعية وكثير من المشكالت الراهنة في المجتمع م

   ).75 : 2008عسيري ، (أخالقية 

وكما أن الوقاية خير من العالج في عالم الطب فالمحافظة على األخالق خير من إصالحها 

  .  )459 : 2006داوود ، ( في عالم األخالق 
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  :تعريف األخالق لغويا  -أ 
 وجمعها Morل الالتيني لها كلمة األخالق جمع كلمة خلق وتستعمل للداللة على علم معين واألص

Mores واشتقت منها كلمة Morals االنجليزية والتي تقابلها كلمة Morale بالفرنسية وكلها 

  . )23,1995:الجعفري(بمعنى العادات والعرف 

  : ثالثة معاني هي  Moralوفي معجم اكسفورد تعني كلمة 

ة الفرد أو طبيعة أفعاله من التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ فيما يتعلق بطبيع .1

  .الناحية األخالقية 

 .كل ما يتعلق بالسلوك السوي من الخير والشر   .2

 )Oxford,1970:120( التلقين الخلقي والجدل والمناقشة الخلقية  .3

  ).10 : 1956ابن منظور ، ( وجاءت الخلُق بضم الالم وتسكينها بمعنى السجية 

وحقيقته هو وصف لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه قيل الخلق هو الدين والطبع والسجية 

 ).252 : 1972المعجم الوسيط ، ( وأوصافها حسنة وقبيحه 

الفيروز ( ومعنى الخلق في القاموس المحيط أنه السجية والطبع والمروءة وجمعها أخالق 

  ).200: 1952أبادي ، 

يعية التي ولد بها اإلنسان ومن التعريفات اللغوية لألخالق أن الخلق يدل على الصفات الطب

  .ويدل على الصفات التي اكتسبها اإلنسان 

  . )25: 1995الجعفري ، (  صورة أو حالة النفس حين تصدر عنها أفعالها:  مسكويه دوالخلق عن

حسن المظهر والباطن ، فالن حسن الخلق فالخلق عنده عبارة عن هيئة : وعند الغزالي 

  ).3 : 1957الغزالي ، ( عال بسهولة ويسر راسخة في النفس تصدر عنها األف

تكامل العادات واالتجاهات والعواطف والمثل العليا بصورة : ويعرف فؤاد البهي الخلق بأنه 

   ).326 : 1975البهي ، ( يميل إلى االستقرار والثبات وتصلح للتنبؤ بالسلوك المقبل 

  :التعريفات االصطالحية للحكم الخلقي  -ب
حكم يشتمل على اختيار مبدأ أو سياسة أو سياقات عمل ويتضمن معيار  بأنه Goodعرفه  -1

للسلوك الصحيح ويمكن أن يتضمن الحكم أساساً اختيار المبدأ الصحيح وتطبيقه ، وربما 

   ) . Good,1973 :353( يتضمن االختيار من بين عدة مبادئ أو حل صراع 

القائم بين األشخاص في موقف يشتمل ويعرفه كولبرج بأنه عملية اتخاذ قرار يتعلق بالسلوك  -2

 ) .Dortzbach:1975:2 ( على صراع أساسي بين القيم 

ويعرفه جبس بأنه وصف وتقييم وتبرير ما يتعلق بالعمل الصحيح والسلوك المقبول اجتماعياً  -3

)Gibbs:1977:44. ( 
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هو البناء الفعلي األساسي الذي يدرك الناس بواسطته الحقوق ( أما ريست فيعرفه  -4

 ) .Rest:1979: 67( ويتخذون القرارات حولها توالمسؤوليا

بأنه القرار الذي يتوصل إليه الفرد عندما يواجه مشكلة تتعلق بالصواب " ويعرفه الغامدي  -5

  ) .6: 1998الغامدي ، ( والخطأ والضمير الذي يتدخل في تفكير الفرد وأحاسيسه 

 .خلقي وقد تبنت الباحثة تعريف الغامدي النظري للحكم ال

 :وتعرف الباحثة الحكم الخلقي إجرائيا 
بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس الحكم الخلقي وما يقابلها من مراحل النمو 

 .الخلقي وفقا لنظرية كولبرج 

   الخلقيللحكم ةفسرالمالنظريات 
 Psycho Analysis Perspective ر التحليل النفسي ومنظ -1

  )S.Freud( لم النفس المعروف سيجموند فرويد يتزعم هذه المدرسة عا

وقد يرجع الفضل في نقل دراسة األخالق من ميدان الفلسفة إلى الدراسة العلمية كونها ظاهرة 

نفسية إلى بحوث التحليل النفسي التي أجريت على االضطرابات النفسية ، فالتحليل النفسي كان 

الذي قدمه فرويد ضم كثيرا من )  الهي نااأل(ب ينطوي على مجموعة من المعاني الخلقية وأن كتا

  ) .45: 1966فلوجر ، ( أعماله المتعلقة بالشعور الخلقي 

ويرى فرويد أن جذور التطور الخلقي عند اإلنسان تكمن في ما يسميه باألنا األعلى 

)SuperEgo ( والذي يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده الذي هو من نفس الجنس وذلك

عند األوالد وعقدة الكترا Oedipus Complex" ي محاولة من الطفل لحل عقدة أوديب ف

Electra Complex 53 : 1995جبر وآخرون ، (  عند البنات.(  

ويوضح فرويد هذه المسألة بأن تكوين الضمير يتم في حدود السنوات الخمس األولى من 

  . والحب االحترام عمر الطفل ، والطفل يتوحد مع والده بروابط عاطفية هي

مع األب والرغبة الجنسية نحو األم تجعل الطفل يدخل في ) Idenlification(وعملية التوحد 

مواجهة مع أبيه ، ويتصاعد التنافس إلى حد األزمة ونتيجة لهذا الصراع يتكون ما يسمى بعقدة 

نتيجة لهذا والشيء نفسه يحدث عند الصراع بين البنت وأمها و) Oedipus-complex(أوديب 

   .Electra-Complexالصراع تتكون عقدة الكترا 

وهاتان العقدتان يكون لهما أثر كبير في الشخصية الالحقة وكل ذلك يتصل بالضبط الخلقي 

وأن تجاوز الولد والبنت لهاتين العقدتين يولدان حالتين مهمتين األولى زوال العقد والثانية تكوين 

  .األنا العليا لديهم 

ويد أن التضحية بالدوافع البدنية والهيمنة عليها ودفعها للتسامي وجعلها ذات قيمة ويرى فر
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   ).20: 1978ليندزي وآخرون ، (  ألخالق الفرد أساسيةاجتماعية كبيرة يشكل ركيزة 

ويركز علماء التحليل النفسي على دراسة جانب الخبرات الالشعورية وما يرتبط به من 

   ) .525 : 1995جبر ، وآخرون ،  ( انفعاالت في شخصية اإلنسان

مجموعة من المسلمات من أهمها افتراضه تركيب ) Freud(ولقد قدمت نظرية فرويد 

  -: الشخصية من 

وتمثل غرائز الجنس والعدوان عند الطفل وهي الذات الدنيا والتي أيضا تمثل رغبات : الهو  -1

  .ة الفرد وحاجته ودوافعه األساسية التي تعمل على مبدأ اللذ

 .قالنية مقبولة مع العالم الخارجييظهر من أجل تحقيق رغبات وطلبات الهو بطريقة ع: األنا  -2

ويمثل القيم والمعايير األخالقية االجتماعية وهو يتكون من نظامين فرعيين هما : األنا األعلى  -3

تصور ذاتي ( ة واألنا المثالي) ينسب إلى القدرة على التقييم الذاتي واالنتقاد والتأنيب ( الضمير

 ).12 : 1988: الغامدي ) (مثالي يتكون من سلوكيات مقبولة ومستحسنة 

ويحاول الوالدان وغيرهما من الكبار المتنفذين أن يقفوا في طريق غرائز الطفل في محاولة 

لتطبيعه على قبول قوانين المجتمع ومساعدته في تحقيق التقبل االجتماعي في مجتمع الراشدين 

في العادة إلى كراهية األطفال لوالديهم ولكنهم يكتمون هذه الكراهية مخافة أن يعاقبهم ويؤدي ذلك 

الوالدان أو يحرمانهم من حبها ومع مرور الوقت يقتنع األطفال بالممنوعات التي يحددها الوالدان 

هم ويقبلون بها كقيم اجتماعية فهي من ناحية توفر لهم التقبل االجتماعي ومن ناحية أخرى تجنب

  .القلق والعقاب والشعور بالذنب 

وبالنسبة لفترة المراهقة يلعب رموز السلطة كالمعلمين كنماذج أخالقية دوراً مهماً في حياة 

 ، عالونة ، 45 : 1995جبر وآخرون ، ( ا بالذكريات المبكرة للوالدين المراهق وذلك الرتباطه

2007 : 305.(   

لنمو األخالقي بشكل مباشر ،ويمكن القول أن تقسيمه و يرى البعض أن فرويد لم يبرز موضوع ا

ففي حين يمثل الهو رغبات الفرد وحاجاته نجد ) الحس الخلقي ( لبناء الشخصية يرتبط بنمو الضمير 

أن األنا يكبح الهو ويعطي سلوك الفرد الحصانة والتعقل ويحتفظ باالتصال مع العالم الخارجي ، كما 

ألنا اجة يعتبر المنفذ الرئيسي الذي يسيطر على الهو واألنا ألعلى أما نجد األنا في الشخصية الناض

 في شخصية الفرد ويتكون عن طريق تقمص وتقليد ةاألعلى فهو مركز المفاهيم والمعايير األخالقي

   ).11 : 1998الغامدي ، (شخصية األب أو األم في نهاية المرحلة األوديبية 

لعدل هو رد فعل لما يشعر به من حسد األطفال  إحساس الطفل با أنويرى فرويد إلى

اآلخرين الذي يتمتعون بحب والديهم ،وبما أنه ال يستطيع تكوين اتجاه عدائي اتجاههم دون إلحاق 

  .الضرر بنفسه فإنه يتقمص شخصيتهم 
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أن اإلحساس بالعدل وغيره من القيم األخالقية أقل في النساء منه )  Freud(كما ويرى فرويد 

إن السمات :" جال ويرجع ذلك في نظره إلى طرق تكوين الذات العليا عندهن يقول فرويد في الر

الخلقية التي أثارها النقاد في كل األزمنة ضد النساء أي أن إحساسهن بالعدل أقل من إحساس 

الرجال ، وأنهن أقل استعداداً للخضوع لضرورات الحياة الهامة ، وأنهن أكثر تأثرا في أحكامهن 

عر العداوة والحب ، كل هذا يفسر بالرجوع إلى التعديالت التي تحدث في تكوين ذواتهن بمشا

العليا وبمعنى آخر فإن الذات العليا أو الضمير في النساء أضعف منه في الرجال ، ويرجع فرويد 

  .السبب في ذلك إلى بقاء البنات مدة أطول من البنين في مرحلة جمود عقدة الكترا 

ف اإلناث ينتج من جوانب شخصية أكثر من المبادئ والقيم المجردة وفي هذا ويبدو أن تعاط

الصدد يقال إن النساء يتأثرن في األحكام الخلقية والجمالية باألسلوب والشعور أكثر من التأثر 

   ).77: 1997العيسوي ، ( بالعقل 

 مشابهاً لما قدمه قد أسهموا إسهاما)  أنافرويد –آدلر –ينج ( ن الجدد يوال شك أن الفرويدي

فرويد في تركيزهم على أهمية األنا العليا ، غير أن المجددين منهم وخاصة علماء نفس األنا أمثال 

أريكسون قد أعطوا أهمية أكبر لفعاليات األنا المؤدية للنمو السوي وأعطوا وزناً أكبر ألثر العوامل 

  ).13  :1998الغامدي ، (االجتماعية في نمو الشخصية بصفة عامة 

وترى الباحثة أن منظور التحليل النفسي يرى النمو الخلقي على أنه استيعاب القواعد الخلقية 

، وأن النمو الخلقي هو مجرد تزايد كمي في مقدار ما يستوعبه الفرد من قواعد السلوك التي 

  .يرتضيها المجتمع ، ومع مرور الوقت يصبح الفرد أكثر اجتماعية وأكثر أخالقية 

رية التحليل النفسي لم تقدم تصورا متكامالً عن النمو الخلقي للفرد لكنها قدمت تصوراً عن أن نظو

كيفية استيعاب الطفل للقواعد الخلقية ، والدور البالغ أهمية للراشدين ، كما أن النظرية لم تتطرق لنمو 

  .اذ القرار قف األخالقي وأسباب اتخوالتفكير الخلقي بشكل خاص وال كيف ينظر الطفل إلى الم

  )Behaviorism perspective( المنظور السلوكي  -2
يرى أصحاب المنظور السلوكي أن النمو الخلقي يخضع لقوانين التعلم شأنه في ذلك شأن أي 

  ). التمييز – التعميم – االنطفاء – الثواب والعقاب – التعزيز –التقليد ( سلوك مثل 

لتي أجريت وفق هذا المنظور على السلوك الخلقي لذا فقد تركزت معظم الدراسات والبحوث ا

  )Grief,1981: 223( وليس على التفكير أو التعليل أو الحكم الخلقي 

 في دراستهم للنمو الخلقي على نوواطسويركز رواد السلوكية التقليدية من أمثال سكنر 

ن إلى السلوك الخلقي ال  فهم ينظروإذنالسلوك الظاهر ويقل اهتمامهم بالعمليات العقلية أو النفسية 

كنتيجة للحس الخلقي ، كما يراها التحليليون وال كنتيجة للعمليات العقلية كما يعتقد المعرفيون بل 

كاستجابة للمثيرات الخارجية ، فالسلوك األخالقي وغير األخالقي هو نتيجة للمثيرات الخارجية 
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هماً في تشكيل السلوك السلبي واإليجابي التي تشكل هذه االستجابات كما أن التعزيز يشكل عامالً م

وهذا ما دفع بواطسن إلى القول بإمكانية تشكيل سلوك اثني عشر طفالً سوياً وتوجيههم ليكونوا 

   ).13 : 1998الغامدي (محامين أو لصوص أو أطباء أو غير ذلك 

طوير ويؤكد سكنر صاحب نظرية التعلم اإلجرائي على أهمية تأثير األحداث البيئية في ت

السلوك الخلقي ، فهو يرى أن السلوك الخلقي يتشكل من خالل التنشئة االجتماعية فعن طريق 

سلسلة من اإلجراءات يبدأ الفرد برؤية أنماط معينة من السلوك فيقوم بتطوير أنماط سلوكه 

ته األخالقي لكي يتناسب مع هذه اإلجراءات وأن قدرة الفرد على اكتساب هذه األنماط تتأثر بقدر

   ).68 : 2009السلطان ( على التفكير وتنظيمه الذاتي وكذلك على التعزيز المصاحب لذلك السلوك 

خالل استخدام التعزيز اإليجابي يمكن أن تتطور سلوكيات خلقية مرغوب فيها ومن فمن 

   )Dortzbach,1975 : 34( ضمنها السلوك اللفظي والنشاط المعرفي 

 األهمية ذاتها للتعزيز في عملية التعلم فإذا أردنا Dollard & Millerويعطي دوالرد وميلر 

أن ندعم سلوكاً معيناً ونوقف سلوكاً معيناً ، فيمكن فعل ذلك من خالل نمط التعزيز المستخدم 

فالسلوك الذي يثاب يميل إلى أن يتكرر في مواقف مماثلة كما أن السلوك الذي ينتهي بالعقاب يميل 

   ).69 : 2009السلطان ، ( لحدوث إلى التوقف ويمتنع عن ا

 فقد اهتم باآلليات التي تتضمنها عملية التقليد والتي تعد عامالً جوهرياً Mowrerأما ماورر 

لتطوير السلوك الخلقي فالطفل الذي يكون سلوكه ناجماً عن تقليد سلوك الراشد فإن ذلك بمثابة 

   .)Graham,1972 : 99-100(مكافأة لسلوكه الالحق وبذلك يزداد احتمال تكراره 

وقد حدد سيزر وماكوبي ثالثة معايير للنمو الخلقي تتعلق بالضمير بوصفه ظاهرة سلوكية 

  :متعلمة وهي 

  :مقاومة اإلغراء  -1

وتتضح هذه الظاهرة حين يبتعد الطفل عن مثير يجذبه أو يغريه لكونه غير أخالقي من وجهة 

 .نظر الثقافة التي ينتمي إليها 

  :ت أو التعلم الذاتي توجيه الذا-2

يتعلم الطفل طاعة القواعد األخالقية والمبادئ من خالل تلك المبادئ والقواعد األخالقية التي 

يملكها األبوين عن طريق التفاعل مع الوالدين ومالحظة األنماط السلوكية اللفظية لهما يتعلم الطفل 

  .هذه األنماط ذاتياً من دون الحاجة إلى من يعلمه إياها 

  :المظاهر السلوكية الدالة على الشعور بالذنب في حالة الخروج على القواعد -3

عندما يقوم الطفل بعمل خاطئ غالباً ما يتعرض للعقاب أو عدم رضا من قبل الوالدين ، ولكي 

يسترد الطفل عطف والديه إذا ما اقترف عمالً خاطئاً فإنه يقوم باالعتراف بخطئه ويكف عن تلك 

  ).70 : 2009سلطان ، ال( األفعال 
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ومما سبق نالحظ أن وجهة النظر السلوكية تدور حول فكرة أساسية هي أن العمليات العقلية  -

ومنها اكتساب الصفات الشخصية والسلوك االجتماعي كل ذلك يتم عن طريق االقتران 

  .والتعزيز والنمذجة وغير ذلك من أساليب التعلم 

لى سبيل المثال يمكن تغييرها عن طريق اإلثابة أو العقاب فمفهوم العدل أو اآلراء األخالقية ع -

، وفسرت هذه النظرية مفهوم العدالة الذي يعد قمة المبادئ األخالقية عند كولبرج داخل 

مبادئ التعزيز والعقاب ، أي أن قضية العدالة غالباً ما تكون ببساطة نوع من األداة الحكيمة 

ذا توزع التعزيز بعدالة يمكن أن تخلق عند الفرد إحساسا والمشكلة هي كيفية التوزيع بحكمة فإ

 .بالعدل أو إحساسا بالحاجة إلى العدل 

خص السلوك الخلقي بصفة عامة فميكن إخضاعه لعمليات تعديل السلوك حتى يأما فيما  -

 .حصل على إنسان متمدن اجتماعيا ن

 . المدرسة السلوكيةوسوف نقوم بعرض نظرية التعلم االجتماعي لباندورا كإحدى نظريات -

  :نظرية التعلم االجتماعي ) أ(
   أن Bandura &Walters 1963 وولترز الباندوريقول منظروا التعلم االجتماعي أمثال   

 حيث يكون للطفل  lmitation والتقليد  modelingاألخالق تتعلم من خالل القدوة أو النمذجة 

جبر وآخرون ، ( أو أي شخص كبير ناضج قدوة أو نموذج سواء كانت هذه القدوة هي والده 

1995 : 59.(   

 ، بهدف Hosenham of White, 1967وقد أظهرت دراسات أجراها هوزنهام ووايت   

  .تطوير السلوك الخلقي لألطفال أن استخدام النموذج ساعد في تنمية مفهوم اإليثار عندهم 

يثار يؤدي إلى اكتساب األطفال  أن مشاهدة نموذج يتحلى باإل Bryan ,1969وكذلك وجد براين 

   ).69 : 2009السلطان ، ( لهذا السلوك 

ويتعلم الطفل من خالل ضوابط خارجية من الثواب والعقاب واألنماط السلوكية التي تعزز   

ويحافظ عليها هي التي تصبح جزءاً من كيان الشخص الداخلي ، وتصبح أساساً لضوابط النفس 

Self- Controls فإن السلوك األخالقي مثل أي سلوك آخر يتعلم ويحافظ عليه من  بعبارة أخرى

  .خالل التعزيز 

وفي أثناء مرحلة المراهقة تعتبر التفاعالت بين األنداد مهمة ألن المراهقين يتطلعون ألندادهم من   

  .أجل الدعم والصدق ، لكن يعتبر الوالدين هم وسائط البث االجتماعي لما هو أخالقي 

ظرية التحليلية ونظرية التعلم االجتماعي متشابهتان في أن كالهما يعزو أصول وبهذا فإن الن

   ) .59 : 1995جبر وآخرون ، ( األخالق المتصاص القيم التي يتقبلها اآلباء واألمهات 

 أن مفهوم التحليل النفسي Banduraويعتقد أصحاب نظرية التعلم االجتماعي أمثال باندورا   
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ظرية التعلم االجتماعي بشأن التقليد إذ أن التوحد يحدث عندما يطابق سلوك للتوحد مطابق لمفهوم ن

  .الشخص سلوك النموذج 

وطبقاً لنظرية التعلم االجتماعي فإن التوحد والتقمص هما عملية مستمرة الكتساب االستجابات   

رسة التحليل وتعديلها ، وناتجان عن التعلم والخبرات مع الوالدين وغيرهما من النماذج إال أن مد

 : 2001قناوي وآخرون ، ( النفسي تنظر إلى التوحد كعملية تنتهي في سن الرابعة أو الخامسة 

432 :433. (   

نالحظ مما سبق أن هذه النظرية ترى أن التطور االجتماعي يحدث عند األطفال بالطريقة   

  . اآلخرين وتقليدهم نفسها التي يحدث فيها تعلم المهمات األخرى وذلك من خالل مشاهدة أفعال

ب عوال شك أن مبادئ التعلم العامة مثل التعزيز والعقاب واإلطفاء والتعميم والتمييز ، كلها تل  

دوراً رئيسياً في عملية تطور األخالق عند األطفال ، والسلوك ال يتأثر فقط بالنموذج الشخصي أو 

المختلفة فالنماذج التي تقدمها األفالم الحي فقط بل وأيضا بتلك النماذج المقدمة في وسائل االتصال 

حيث ال يمكن إغفال دور التلفزيون الذي يشاهده ، األطفال لساعات بدون  ،مثال تؤدي آثار قوية 

  .انقطاع بحيث أصبح جزءاً من حياتهم 

  Conignitive Perspective المعرفيالمنظور  -3
عدالة والمساواة والتعاون لب األخالق تنطلق نظريات النمو المعرفي في فلسفتها من اعتبار ال  

( ين يوتمثل عملية اتخاذ القرار الخلقي المظهر الذي يرى منه النمو الخلقي حسب رأي المعرف

  ) .71 : 2009السلطان ، 

وقد ركز منظرو هذا االتجاه على األوجه المعرفية لألخالق وعلى النمو المعرفي بحد ذاته   

  .لنمو المعرفي والنمو األخالقي متالزمان عموماًويعتقد أصحاب هذا االتجاه أن ا

وأن األخالق تنمو تدريجياً خالل مراحل الطفولة والمراهقة والرشد ، واالتجاه المعرفي ينظر إلى 

النمو األخالقي على أنه يمر عبر مراحل مختلفة نوعياً تشبه ما يحدث في مراحل النمو ، والنمو 

شريم ، ( ذلك أعادة تنظيم لألبنية العقلية اعاً معرفيا وكاألخالقي ، يتطلب إلى جانب ذلك صر

2009 : 157(  .  

وتعتبر نظريتا بياجيه وكولبرج من أوائل النظريات التي تناولت النمو األخالقي بالبحث   

  .وأثارت العديد من القضايا وفتحت الباب أمام العديد من األبحاث 

  : نظرية بياجيه )أ( 
بدراسته الرائدة في مجال الحكم الخلقي أحد المصادر الهامة ) Piajet( يعتبر جان بياجيه   

 واألساسية لفهم ودراسة الحكم الخلقي حيث شرح في كتابه المشهور الحكم الخلقي لـدى األطفال 

Moral Judgment of the Child  ,   المعروف أن نظريته في النمو الخلقي عند األطفال ومن
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لقي مرتبطة تماماً بنظريته في النمو العقلي أي أن النمو الخلقي للطفل متأثر نظرية بياجيه في الحكم الخ

  ) . 419:1995 ،الطواب ( إلى حد بعيد بالمراحل العقلية التي يمر بها الطفل 

وتعد نظرية بياجيه في النمو المعرفي االنطالقة إلى وضع نظريته في النمو األخالقي عند   

إلى إعطاء إطار جديد للحكم األخالقي مختلفا عن وجهة نظر األطفال ، و كان يهدف بياجيه 

   ) .17 : 1998الغامدي (دوركايم القائلة بأن المجتمع هو المصدر الوحيد لألخالق 

    وال شك أن بياجيه قد تأثر بكتابات دوركايم عن األخالق والتي يربط فيها بين األخالق 

قدير بياجيه لهذا الرأي كتفسير للنمو األخالقي في والسلطة االجتماعية كمصدر لها ،وبالرغم من ت

المراحل األولى من حياة الطفل إال أنه يعتقد أن الفرد ال يقف عند هذا الحد بل يتعداه نتيجة لنموه 

  ) .12 : 2002الغامدي ، (إلى مرحلة األخالقية الذاتية المستقلة عن السلطة 

 بمدى قدرة األطفال على التفاعل االجتماعي  باهتمامهPiajet 1965لقد بدأت دراسات بياجيه 

وفهم النظام االجتماعي ودفعت الكيفية التي يفكر بها األطفال والمراهقون في القضايا األخالقية 

 سنة 12-4اهتمام بياجيه حيث قام بمالحظات مكثفة وأجرى مقابالت مع األطفال في األعمار 

 م ليتعرف على كيفية استخدامه Marbles" لبلي ا" وراقب بياجيه األطفال وهم يلعبون بالكرات 

لها، وتفكيرهم بقوانين اللعبة كما عمد إلى توجيه أسئلة لألطفال عن القضايا األخالقية مثل السرقة 

  .والكذب والعقاب والعدالة على سبيل المثال 

ئي ومن المالحظات وجد بياجيه أن النمو المعرفي ونمو الحكم الخلقي يخضعان للنضج النما

  ) .17 :1998 ،الغامدي 157 : 2009شريم ( البيولوجي وما يتبعه من نضج معرفي 

حيث يرى بياجيه أن التفكير األخالقي في نموه وتدرجه يشبه األشكال األخرى من النمو 

  ) .129 : 1991محمد ( المعرفي حيث يحدث في مراحل الواحدة منها تلو األخرى 

 التي تختلف بها مفاهيم األخالق لدى طفل ما قبل وتصف أعمال بياجيه المبكرة الطرق

       العمليات عن مفاهيم األطفال األكبر وتتركز هذه الفروق لدى األطفال حول أفكار الطفل من

  ). العقاب – النسبية –لعمدا أوالقصد ( 

 Intentionality) أو العمد( القصد  -1   
من األشياء المهمة التي يجب أن يتعلمها إن نوايا الفرد التي توجه سلوكه تعتبر واحدة   

الطفل وحتى طفل ما قبل المدرسة الصغير يكون لديه بعض اإلحساس بأن النوايا مهمة و تظهر 

مثال ومع ذلك ال يوجد لدى طفل ما قبل المدرسة الصغير فهم " لم أضربها عمداً " في عبارة 

   ) .421 : 2001موسى ( عميق عن النوايا وكيف يمكن تقويمها 

 سنوات يميلون إلى الحكم 7 أقل من روقد وجد بياجيه أن األطفال الصغار ذوي األعما  

على سلوكهم بأنه جيد أو رديء بصورة أساسية على ضوء توابع هذا السلوك بدالً من الحكم على 
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  .ضوء النوايا الحسنة أو السيئة للشخص 

 تختلفان إالّ في نقطة واحدة وحول هذه القضية قدم بياجيه لعدد من األطفال قصتين ال  

  .وطلب منهم الحكم عليها 

تسبب الطفل المطلوب الحكم على سلوكه في بعض الضرر نتيجة : ففي القصة األولى   

  .فإن الضرر حدث دون قصد : لعدم الطاعة أما القصة الثانية 

  :القصة األولى 
 في أن اللعب بالحبر خرج األب لقضاء حاجته وترك ابنه بمفرده في حجرته وفكر الطفل  

  .أمر سهل أو أثناء لعبه انسكب الحبر على مفرش المائدة 

  :القصة الثانية 
الحظ الطفل أثناء وجوده بمكتب والده أن محبرة أبيه فارغة وفكر االبن في مأل المحبرة   

  .كنوع من المساعدة لألب ،وبينما يحاول ذلك انسكب الحبر على المكتب 

    أن غالبية األطفال حكموا على طفل القصة الثانية بأنه ارتكب ودلت نتائج التجربة   

  .خطأ كبير 

ويعقب بياجيه على هذه الحالة بأن األطفال في مراحل السن األولى ال تكون قد نمت لديهم القدرة 

على أخذ القصد أو الدافع في اعتبارهم عند الحكم المعنوي على أنواع السلوك ويطلق بياجيه على 

 بمعنى الحكم على األشياء Moral Realismاهرة عند الحكم اسم الواقعية المعنوية هذه الظ

     وأنواع السلوك كما تبدو للطفل دون االهتمام بأي عوامل أخرى تتعلق بهذا السلوك أو 

   .)53 : 1995الجعفري ، ( مبرراته 

 Reltivismالنسبية  -2

 الطفل في عمر المدرسة وبالتأكيد يعرف أن نسبية الخير والشر تكون مفهوماً جديداً يتعلمه

الكبار أن األشياء ليست كلها خير وليست كلها شر وإنما تكون عادة خليطاً من الخير والشر ولكن 

هذا األمر يكون مختلفاً في حالة طفل ما قبل المدرسة الذي يميل إلى الحكم على الناس و أنواع 

 أو كلهم أشرار ، إضافة إلى ذلك فإن الطفل السلوك في عبارات مطلقة على أنهم كلهم خيرون

الصغير يعتقد بأن كل فرد يحكم على خلق الناس وأنواع السلوك بنفس الطريقة التي يتبعها هو 

 سنوات مثال يرى أن المرأة التي سرقت سيارة حتى تساعد 4تماماً ، لذا فإن الطفل في عمر 

. ما ويتوقع من الجميع االتفاق معهيئة تماشخصاً أشرف على الموت وتنقله إلى المشفى مخطئة وس

أما الطفل ذو العشر سنوات سوف يدرك أن المرأة ليست شريرة تماما ، إنما ارتكبت خطأ بسرقتها 

  .للسيارة لكن دوافعها كانت حسنة 

  



 - 20 -

   : Punishmentالعقاب -3

 الصغير حيث يعاقب الطفلهراً أخيراً في فهم الطفل للخلق يعتبر فهم طبيعة العقاب مظ   

عندما يكون سيئاً ولذا يعتقد بأن توقيع العقوبة يعني أن سلوكاً سيئاً ال بد وقع وأن الطفل الذي 

يعاقب بتلقي الصفعة أو بالدفع أو السقوط البد أنه سلك بطريقة سيئة يستحق عليها العقاب أي أنه 

  ).413: 2001ى ، موس( يتلقى مقابل أفعاله سواء من أبيه أو معلميه أو من أي سلطة أخرى 

  :منهج بياجيه ) 1
لقد استخدم بياجه المنهج اإلكلينيكي في دراسته لفهم الطفل قواعد اللعبة وهو نفس المنهج   

" البلى " البسيط الذي استخدمه في دراسته للنمو العقلي وكانت أدواته عبارة عن مجموعة من 

  .ظهراً جهله بهذه اللعبة الكرات يقدمها للطفل ويطلب منه أن يعلمه كيف يلعب بها م

وفي هذه الحالة فإن الطفل يكون مضطراً لصياغة قواعد اللعبة والتعبير عنها وقد استطاع   

بياجيه بهذا األسلوب البسيط أن يعرف كيف يفهم الطفل القواعد وأيضا كيف يطبقها على نفسه وعلى 

  .ن الرابعة والثالثة عشر  طفالً تتراوح أعمارهم بي20اآلخرين وأجريت التجارب على حوالي 

ومن خالل الدراسات واألبحاث المتعددة التي قام بها بياجيه استطاع أن يفسر التغيرات   

  :النمائية في أخالقيات الطفولة من خالل مجالين مهمين هما 

  .احترام الطفل للقواعد االجتماعية  -1

 .إحساس الطفل بالعدالة  -2

   :احترام الطفل للقواعد االجتماعية: أوال

نظراً العتماد بياجيه في منهجه على التحدث واللعب مع األطفال فقد قام بدراسة التزام   

األطفال بقواعد لعبة ما ، ولتحقيق هذا الغرض قام بإعطاء األطفال بعض اللعب وطلب منهم أن 

يفسروا كيف تجري اللعبة ، كما سألهم عما إذا كان باإلمكان وضع قواعد جديدة وعما إذا كانت 

  .تلك القواعد عادلة ، وكان الهدف من السؤال األخير اختبار فهم الطفل لطبيعة القواعد 

  إحساس الطفل بالعدالة : ثانياً

لدراسة نمو إحساس الطفل بالعدالة كان بياجيه يقص على األطفال مجموعة من القصص عن   

 يسأل األطفال بعدها أشخاص يقوموا بارتكاب أخطاء ، واعتمد بياجيه طريقة ذكر قصتين معا ثم

  أيا من الشخصين يعتبر أكثر ذنباً ولماذا ؟

  : ال ــــــمث

 بياجيه لألطفال أن أماً طلبت من طفلها أن يحضر إليها الصينية التي  ذكر:القصة األولى 

 فنجاناً ففتح الطفل الباب بشدة ولم يكن 15وضعتها على الكرسي خلف باب الحجرة وكان عليها 

  .كرسياً خلف الباب فوقعت الصينية على األرض وتكسرت جميع الفناجين يعلم أن هناك 
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  :القصة الثانية 
ذكر لهم بياجيه أن أما خرجت من المنزل وتركت طفلها فحاول الطفل أن يأخذ قطعة من   

الحلوى التي وضعتها أمه بعيداً عن متناول يده وحاول الطفل أن يحصل على الحلوى قبل أن 

  . يده بفنجان فوقع الفنجان على األرض وانكسر تعود أمه فارتطمت

  .كل من هاتين القصتين تتضمن فروقاً في القصد أو النية وكذلك فروقاً في مقدار التلف والخسارة   

وكانت إجابة األطفال أن الطفل الذي كسر جميع الفناجين أكثر ذنباً واستنتج بياجيه من هذه   

ل تبعاً لكمية التلف أو الضرر الناتج أي تبعاً للنتائج الدراسات أن األطفال يحكمون على الفع

المادية للفعل ، أما األطفال األكبر سناَ فيحكمون على اإلثم أو الجرم تبعا للنية أو قصد القائم 

   ).131 -130 : 1991محمد ، ( بالسلوك 

واعد  ومالحظته كيفية لعب األطفال ومدى تطبيقهم قPiajet 1965نتيجة لدراسات بياجيه   

اللعبة استنتج بياجيه من تحليله لسلوك األطفال أن الطفل يمر بأربع مراحل متتابعة في تطبيقه لهذه 

  :القواعد وهي 

  :المرحلة الحركية  -1

وتقابل المرحلة الحس حركية في النمو العقلي العام وتمتد من الميالد وحتى سنتين وفي هذه   

 تماماً وعلى الرغم من أن الطفل ينمي مجموعة من المرحلة يكون لعب الطفل بالبلى عشوائياً

األساليب السلوكية الثابتة إال أنها ال يمكن أن توصف بأنها قواعد للعب ونظراً ألن الطفل لم يبدأ 

بعد في أن يلعب مع األطفال اآلخرين ويتعاون معهم فإن هذه األنماط السلوكية ال يمكن أن تكون 

عي فالطفل يتناول الكريات بوحي رغباته وعاداته الحركية قواعد بأي معنى جمعي  أو اجتما

ويتسم اللعب بالفردية الخالصة ولذا فنستطيع أن نتحدث عن القواعد الحركية ال عن قواعد 

  .اجتماعية حقيقية 

  :مرحلة التمركز حول الذات -2

في سلوك وتمتد من سنتين إلى خمس سنوات وفيها يبدأ الطفل في تقليد القواعد التي يراها   

األطفال اآلخرين ولكن مع ذلك ال يحاول الطفل أن يتعاون مع اآلخرين بالمعنى الحقيقي للكلمة ، 

فعندما يلعب مجموعة من األطفال في هذه السن مع بعضهم البعض فإنهم ال يبذلون جهداً للوصول 

نتشار التقليد إلى مجموعة موحدة من القواعد وعلى الرغم من وجودهم معاً بالمعنى الفيزيقي وا

بينهم فإن كل طفل منهم يلعب بمفرده إذا عجز عن تطبيق قواعد اللعب حيث يميل الطفل في هذه 

  .المرحلة للعب الشخصي أكثر من اللعب الجماعي 

إذ نجد أن األطفال أثناء لعبهم يكون التفاعل االجتماعي بينهم محدود وكالً منهم يلعب بكرياته   

وهذا السلوك ) الجميع قد يكسب في وقت واحد ( يرة قواعد اللعبة بمفرده دون أن يعني بمسا
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الثنائي الذي يشتمل على تقليد اآلخرين مع استخدام القواعد التي أخذها استخداماً فردياً خالصاً هو 

بر ت حيث أن القواعد تعEgo-Conterismالذي يقصده بياجيه بمصطلح التمركز حول الذات 

 وضعت من قبل الكبار وهي مستمرة إلى األبد وكل اقتراح بتغييرها محرمة ال يمكن مسها ألنها

  .أمر خاطئ من وجهة نظر الطفل ومع ذلك يفشل الطفل في تطبيق هذه   القواعد 

  : مرحلة التعاون األولى -3
سنوات وفيها يلعب األطفال بالمعنى الحقيقي حيث ) 10-7(وتظهر هذه المرحلة بين سن   

مع اآلخرين ويحاول أن يكسب في اللعب ، ومن ثم فإنهم يبدؤن في االنتباه يتنافس كل واحد منهم 

ن تصوراتهم عن القواعد ال تزال إ من القواعد الموحدة ، ورغم ذلك ف codeلعملية وضع نظام 

غامضة نسبيا فحينما يسأل كل على انفراد عن مجموعة من القواعد التي تم وضعها للعبة فأنهم 

  .ة للقواعد التي كانوا يتبعوها  تفسيرات مختلفنيعطو

  : مرحلة التقنين -4

يات العقلية أو بداية العمليات الشكلية لسنة وتقابل مرحلة العم) 12-11(تبدأ هذه المرحلة من   

، حيث يبدأ األطفال في وضع قواعد مفصلة وثابتة بحيث تأخذ ما أشار إليه بياجيه باسم فلسفة 

كون نظام القواعد مفهوماً متقبالً من قبل جميع األطفال ،  وهنا ي Juris Prudence التشريع 

ويظهر األطفال في هذه المرحلة من وجهة نظر بياجيه اهتماماً بقواعد اللعب حيث يمارسون 

  .االتفاقات المتبادلة 

Mutual Agreements  مع احترام القواعد والقوانين التي أصبحت معروفة لدى المجتمع كله ، ولقد 

اك اتفاقا في المعلومات التي أدلى بها أطفال المرحلة ممن ينتمون إلى مجموعة واحدة أو وجد أن هن

في (  فصل دراسي واحد ، حينما يسألون عن قواعد اللعب والتغيرات التي يمكن إدخالها عليها

  .)443-442 : 2001، قناوي وآخرون ، 19-18 : 1998الغامدي :

   :ه عند بياجيأشكال التفكير األخالقي) 2
لقد أوضح بياجيه أن هناك تغيرات جوهرية تحدث في فهم الطفل للقواعد الخلقية مع تقدمه في   

العمر ، وقد استمر بياجيه في استكشاف أفكار األطفال عن العدالة والعقاب وحول مفاهيم مثل 

  :الكذب وغيرها، وانتهى من ذلك كله إلى تحديد مرحلتين للنمو األخالقي عند األطفال هما 

  Heteronomous Moralityاألخالقية خارجية المنشأ  - أ
  . سنوات 7-4وهي إحدى مراحل بياجيه في النمو األخالقي وتحدث ما بين   

ويدرك أطفال هذه المرحلة مفاهيم العدالة والقوانين على أنها خصائص ثابتة ال تتغير أو تنتزع 

 أن هذه القوانين التي تأتي من سلطات عليا من أفراد السلطة الذين يمارسونها ، كما يعتقد األطفال

هي قوانين مقدسة ومنيعة وال تنتهك أو وسواء األطفال األكبر سناً أو الراشدين أو حتى من اهللا 
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  .حتى تتغير بأي طريقة من الطرق 

بمعنى آخر يفتقد أطفال هذه المرحلة إلى المرونة الذهنية فاالعتقاد السائد لديهم هو طاعة   

ألنها مقدسة وثابتة وينظرون إلى السلوكيات على أنها إما صحيحة أو خاطئة ويكون القوانين 

قوانين للالحكم على صحة أو خطأ الفعل على أساس حجم نتائج هذا السلوك أي مدى االمتثال 

   ) .158 : 2009شريم ( القائمة وما إذا تمت معاقبة السلوك أم ال 

سألة بأن األطفال في هذه المرحلة يحكمون على هذه الم) 88 : 1997العيسوي ، ( ويوضح   

األشياء حكماً موضوعياً ، بمعنى دون أخذ الدوافع في االعتبار تلك الدوافع التي دفعت الطفل 

) الخلقيحرفية النص ( للقيام بهذا السلوك ودون اعتبار للظروف المحيطة والمالبسات بل يتبعون 

 هذه المرحلة يجب أن يتناسب مع حجم الخسارة المادية التي أو حرفية القاعدة في ألعابهم فالعقاب في

  ).سبق اإلصرار والترصد ( أحدثها الطفل وليس وفقاً لدوافع الطفل أو نواياه 

قناوي ،  (ضبط النفس أو الواقعية األخالقية ويطلق بياجيه على األخالق خارجية المنشأ أخالقية 

2001 : 444( .  

 عما نشاهده فقط وليس هناك وجهات نظر متعددة وليس هناك ومعنى ذلك أن العالم عبارة  

نسبية فاألشياء إما بيضاء أو سوداء ، صواب أو خطأ ، فعلى قدر فهم الطفل فإن اآلباء في نظره 

يعرفون كل شيء ، فإذا قالوا إن هذا خطأ فإنه خطأ ، فكل ما يقوله اآلباء ويفكرون فيه فهو 

  ).89: 1997العيسوي ( صواب بالنسبة لهم 

  Autonomous Morolityاألخالقية داخلية المنشأ  -ب

هي المرحلة الثانية من مراحل النمو األخالقي لدى بياجيه وتظهر لدى األطفال األكبر من سن   

العاشرة فما بعد،حيث يصبح األطفال في هذه المرحلة على وعي بأن القوانين من وضع البشر ، فعندما 

ألفعال فال بد له من أن يأخذ بعين االعتبار نوايا الفاعل والعواقب كذلك كما يقوم الفرد بالحكم على ا

   ) .159 : 2009شريم ، ( يضع في اعتباره أيضا احتمال الخطأ اإلنساني 

ويفكر األطفال في هذه المرحلة بمرونة أعلى في تنفيذ األحكام الخلقية وعندئذ يدرك الطفل أن   

طبقاً للظروف بحيث تحقق الصالح العام والخير األكثر حيث يصبح القاعدة الخلقية يجب أن تتعدل 

الطفل يدرك أن الحكمة في طاعة القوانين و القواعد الخلقية تكمن في تنفيذ روح القانون أكثر من 

  ).88 : 1997العيسوي ، ( حرفية القانون 

اواة بين الناس ويمكن القول أن األخالق في هذه المرحلة أخالق ديمقراطية تستند إلى المس  

 على التعاون واالحترام المتبادلين وهي أخالق عقالنية تنشأ من التفاعل بين الطفل ورفاقه ىوتبن

  .وفيها يتحرر الفرد من قيود الراشدين وتنمو لديه فكرة المساواة والعدالة 

ن اقتناع واألخالقية داخلية المنشأ تعني ببساطة أن معايير الفرد األخالقية تنبع من داخله وع  

   ).445 : 2001قناوي وآخرون ، ( ذاتي ودون فرض خارجي من أي مصدر كان 



 - 24 -

 –أما بالنسبة للعالقات بين الوالدين واألطفال فالسلطة إذا ما كانت في يد الكبار من غير المرجح   

  . أن يعمل على دفع النمو األخالقي ألن القوانين تفرض بطريقة سلطوية –كما يرى بياجيه 

اهقون الذين يصلون إلى مرحلة التفكير الشكلي تنقضي فترة ارتباطهم بالظروف المباشرة والمر  

والمادية ويصبحوا أكثر قدرة على التفكير المنطقي واالستداللي واألشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع 

اضي والحاضر من التفكير يستطيعون المقارنة بين الحقيقي والمثالي والتمتع بالقدرة على الربط بين الم

سنة يستطيعون استخدام مفاهيم ) 12 -11(وفهم أدوارهم في المجتمع ، كما أن األوالد و البنات في سن 

  .) 60 : 2009شريم ( ذكاء ، واإلخالص في وصف هوياتهم العقيدة وال

وتستنتج الباحثة مما سبق أن جان بياجيه يعد بحق رائد االتجاه المعرفي في دراسة النمو   

 لدى األطفال وخاصة في مجال الحكم الخلقي وتعد نظريته  أساساً لما تالها من دراسات الخلقي

  .تناولت هذا الجانب من تكوين المفاهيم عند األطفال 

وقد افترض بياجيه في نظريته أساسا إدراكياً للحكم األخالقي ، أن النمو الخلقي هو جزء من   

 شبيهة بمراحل النمو المعرفي اإلدراكي للفرد، عملية النضج كونه يرتبط بسلسلة من المراحل

والسلوك الخلقي هو أحد جوانب السلوك اإلنساني الذي تحكمه تصورات الفرد وأبنيته المعرفية ، 

  .إضافة إلى أنه أحد نواحي تكيف الفرد المعرفي مع تغيرات بيئته وواقعه االجتماعي

 بطريقة منظمة وقد أخذ يالحظ يتيموقد أظهر بياجيه في نظريته أن الطفل يكتسب نظام ق  

  .ألعاب األطفال ويسألهم عن القواعد التي تحكم سلوكهم أثناء اللعب 

ومن استجابات هؤالء األطفال توصل بياجيه إلى افتراض أن النمو الخلقي لدى األطفال يمر   

  ).أخالقيات خارجية المنشأ ، وأخالقيات داخلية المنشأ ( بمرحلتين 

  :لبرج نظرية كو) ب( 
 من أشهر علماء النصف الثاني من Kohlbergيعتبر عالم النفس األمريكي لورنس كولبرج   

القرن العشرين الذين اهتموا بدراسة النمو الخلقي ومستوياته المختلفة وقد ركز كولبرج في دراسته 

من األسرة للنمو الخلقي على تتبع أحكام األطفال في المسائل الخلقية المختلفة التي يكتسبونها 

  ).322، 2000منسي ،( والمجتمع الذي يحيط بهم 

وتعد نظرية كولبرج انطالقة حقيقية في ميدان دراسة النمو الخلقي حيث طرح كولبرج   

 حيث عمل على 1958تصوره للنمو الخلقي أول مرة من خالل رسالته للدكتوراه التي نشرت عام 

يكيين معتمد على الطريقة اإلكلينيكية وهي تختلف إعادة ما طرحه بياجيه مستخدماً عينة من األمر

  ) .95: 1984عودة، ( بعض الشيء عن طريقة بياجيه وإن تشابهت معها في الجوهر 

حيث يرى كولبرج أن مرحلتي النمو الخلقي عند بياجيه غير كافيتين لتغطية جميع التغيرات   

 وضع نظريته التي تتكون من ستة التي تطرأ على التفكير األخالقي والتي يمر بها الفرد وهنا
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  ).137: 1991 ، محمد( مراحل لتغطية التغيرات النوعية في التفكير األخالقي لدى األفراد 

بينما أخذ كولبرج بما طرحه بياجيه في مرور الطفل بمراحل النمو المعرفي وأكد أهميتها وقد   

 واستخدم أثناء المقابالت  سنة16 -10فرداً تتراوح أعمارهم بين  " 72" طبق دراسته على 

 وكانت تدور حول 1932قصصاً وحوارات تشابه ما استخدمه بياجيه في دراسته التي أجراها عام 

شخص في مأزق أخالقي ، وكان يطلب من الفحوص أن يذكر ماذا يفعل لو كان مكان ذلك 

  .الشخص مع إعطاء تبرير لذلك التصرف الذي ذكره 

داخلة مثل الجنس والوسط االجتماعي ، والطبقة االجتماعية وقد ضبط بعض المتغيرات المت  

ومن ذلك توصل كولبرج إلى تحديد ثالث مستويات للنمو األخالقي يشمل كل مستوى منها على 

مرحلتين تختلف فيها مبررات إصدار األحكام الخلقية وقد استخدم في تحديد تلك المستويات 

   ).96 : 1984عودة ، ( مصطلح العرف والقانون 

  :دراسة كولبرج ) 1

 سنة 13-10 طفالً تتراوح أعمارهم فيما بين 72أجرى كولبرج دراسته على عينة مكونة من   

 سنة ، وكانت العينة التي اعتمد عليها الباحث في دراسته ممثلة 16وفئة منهم تبلغ من العمر 

 .للمجتمع الذي يعيشون فيه 

  :منهج الدراسة عند كولبرج ) 2

ج في دراسته على أسلوب المقابلة الفردية وكان يقوم بتسجيل المقابلة على شرائط اعتمد كولبر  

  .تسجيل وبعد انتهاء المقابلة يقوم بتحليلها ودراستها دراسة دقيقة وكانت المقابلة تستغرق ساعتين 

  . قضية 200 إلى 50وتحتوي أسئلة المقابلة على عدد من القضايا الخلقية عددها من   

كولبرج مجموعة من القصص تمثل كل قصة نوع من التناقض أو التعارض بين وقد استخدم 

  .قيمتين من القيم الخلقية وعلى الطفل أن يختار إحدى هذه القيم 

وفيما يلي نموذج من القصص التي كان يعرضها كولبرج على األطفال عينة الدراسة   

منسي ، (ثرها شيوعاً قصة هاينز وتتضمن نوع من التعارض بين القيم األخالقية لعل أشهرها وأك

2000 :323(  .  

كانت السيدة هاينز على وشك الموت نتيجة اإلصابة بنوع خاص من مرض السرطان ، وكان   

أطباؤها يرون أن إنقاذ حياتها يتوقف على دواء معين ، إال أن الكيميائي الذي اكتشف الدواء 

اف ولم يكن لدى الزوج المبلغ المطلوب المطلوب كان يبيعه بسعر يفوق ثمنه األصلي عشرة أضع

لشراء الدواء وحاول اقتراض المبلغ من كل من كان يعرفه ولكنه لم يستطع أن يجمع إالّ نصف 

ثمن الدواء واضطر الزوج أن يسأل الكيميائي أن يبيع له الدواء بسعر أرخص أو يسمح له بتقسيط 

نه اكتشف الدواء وهو يسعى لتكوين ثمنه ألن زوجته على وشك الموت ، ولكنه رفض قال له أ

  .ثروة من ورائه ، شعر الزوج باليأس وبعد ذلك اقتحم معمل الكيميائي ليسرق الدواء لزوجته 



 - 26 -

واعتمد كولبرج على إجراء المقابالت مع كل مفحوص استمر في كل منها ساعتين حتى   

الت االستجابة يتفحص التفكير الخلقي لدى مفحوصيه بطريقة أكثر مرونة وحللت بروتوكو

  . جانباً من جوانب السلوك الخلقي 30للتوصل إلى مستويات النمو الخلقي ومراحله في ضوء 

   :  عند كولبرجمستوى النمو الخلقي ومراحله

 مستويات للنمو األخالقي يشمل كل منها على مرحلتين فرعيتين مـن            ةلقد حدد كولبرج ثالث   

  :  يلي مراحل النمو األخالقي ويمكن إيجازها فيما

   Preconventional  Levelالمستوى قبل التقليدي  .1

يمثل هذه المستوى أول المستويات األخالقية ويتضمن مرحلتين من مراحل التفكير األخالقي            

إال . ومع أن هاتين المرحلتين تتضمنان عمليات تفكير تختلف نوعياً حول الصراعات األخالقيـة              

كير األخالقي للطفل في كال المرحلتين يتضمن إشارات إلى أشياء          أن بهما تشابهاً عاماً ، إذ أن التف       

مادية محسوسة وأشياء خارجية بمعنى أن الطفل في كال المـرحلتين يهـتم بالنتـائج الخارجيـة                 

المحسوسة التي تتعلق بذاته فهو يستجيب للقواعد الثقافية عن الصواب والخطأ ولكن يفسرها فـي               

   ) 152 : 1991محمد ، ( ب والعقاب ضوء نتائجها المادية مثل الثوا

   Heteronomous Moralityالمرحلة األولى التبعية األخالقية : المستوى األول ) أ(

يتجه األفراد في هذه المرحلة نحو تجنب العواقب السلبية حيث تستند الطاعة لديهم علـى أسـاس                 

ا أفراداً جيدين ، فالدافع الرئيسي      الخوف من العقاب وليس بسبب الشعور بالذنب أو الرغبة في أن يكونو           

في هذا المستوى األدنى من التفكير األخالقي يكمن في إطاعة القوانين لتجنب العقاب ، حيـث يتحـدد                  

أوصاف الفرد الجيد أو السيئ بالطاعة أو عدم الطاعة للسلطة والقوانين ، وقد وصف كـولبرج هـدف                  

ضمير الطفل يقوم على أساس الخوف البدائي من العقاب         ف" التوجه نحو الطاعة والعقاب     " المرحلة بأنها   

المتمركز حول الذات ويظهر األطفال في المرحلة األولى الخضوع لسلطة عليـا ، ويحـاولون تجنـب                 

غير واضحة لديهم حيث يقيمون الناس من حيـث الفوائـد           " المشاكل وما زالت القيم اإلنسانية والحياتية       

حيث خصائصهم الجسدية ، ومراكزهم االجتماعية فمـثالً يجـب أن           التي يحصلون عليها منهم ، ومن       

تطيع والدك ألنه اكبر منك ، أو عليك أن تسرق لتنفذ حياة إنسان هام بالنسبة إليك ، فالـضرر المـادي                     

  . الحقيقي الناجم عن السلوك هو األهم وليس النوايا الكامنة خلف السلوك لتقييم ما هو جيد وما هو سيء 

لقد كان هاينز غبيـاً     "  أن يجيب األفراد في هذه المرحلة على معضلة هاينز بـ            فمن الممكن 

أن " أو مـن المؤكـد   " نه سيدخل الـسجن  ألقي القبض عليه فمن المؤكد    أن  إعندما سرق الدواء ف   

فهذه االستجابات المختلفـة توضـح      " هاينز سوف يسرق الدواء ألنه سيكون تعيساً إذا فقد زوجته           

ن على هاينز أن يسرق أو ال يسرق الدواء وإنما المهـم            أ فيما إذا كان الفرد يعتقد ب      بأنه ليس مهما  

  . ) 163 : 2009شريم ، ( التفسير الذي يستخدمه لتبرير حكمه أو قراره 
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 Individualistic inالفرديـة النفعيـة األخالقيـة    : المرحلة الثانية / المستوى األول ) ب( 
Strumental Morality    

األحكام في هذه المرحلة بما يشبع حاجات الفرد نفسه وحاجـات اآلخـرين إذا كـان                ترتبط  

 العالقات اإلنسانية من وجهة نظـر       إلىن الفرد ينظر    إإشباعها ضرورة إلشباع حاجاته ، ولهذا ف      

نفعية إذ يفهمها على أساس تبادل المنافع وانطالقاً من هذا الفهم تظهر عناصر العدالـة والتقـسيم                 

ولـيس  " خـذوهات   " ال أنها تفهم من وجهة نظر مادية أو عملية تبادلية وذلك تبعاً لقانون              العادل إ 

   ) 15 : 2004العريشي ، . ( على أساس تحقيق مبدأ العدالة 

توجد في هذه المرحلة األمانة والتبادلية والمشاركة ولكن بشكل نفعي  والمحك المستخدم فـي    

رغبات أنانية ، كما هو الحال لدى الطفل الذي يعتقد أن على            اتخاذ القرارات األخالقية يعتمد على      

جل زوجته المريضة ألنها إذا ماتت فليس هناك مـن يهـتم بتلبيـة              أالرجل أن يسرق الدواء من      

 مبرر ذلك بـ إذا أنقد حياة زوجتـه         ءحاجاته  ، فالفرد النفعي يعتقد أن هاينز يجب أن يأخذ الدوا           

   ) .164 : 2009شريم ، ( عامله كملك لألبد ستكون ممتنة كثيراً له وسوف ت

  Conventional Moralityأخالقيات العرف أو القانون : المستوى الثاني -2

ع كثير من المراهقين ونسبة كثيرة      يطلق عليه مستوى التبصر بالتقاليد والتمسك بمراعاته ويق       

لفرد ويبدأ فـي مـسايرة       ينضبط سلوك ا    أيضاً وفي هذا المستوى   ،من الراشدين في هذا المستوى    

 االرتباط بكل منهما يعتبـر أمـر ذا         ةتوقعات األسرة والمجتمع المحيط به والحرص على مواصل       

  .ثار آقيمة وأهمية في نظر الفرد بغض النظر عما يترتب على هذه التوقعات من عواقب و

. الـسابقة   والفرد في هذه المرحلة يتحرر إلى حد ما من تمركزه حول ذاته مقارنة بالمرحلة               

ن القرارات الخلقية فـي هـذا       إحيث يصبح الفرد قادراً على تفهم مشاعر اآلخرين وتوقعاتهم لذا ف          

ما هو طيب في عيون الناس وما يرضيهم مما يدفع الفرد إلى المسايرة              المستوى تقوم على أساس   

أن من اجل الحصول على القبول ، لكي يصبح في نظرهم اإلنسان الطيب ، ومـن هنـا يتـضح                    

التفكير الخلقي في هذا المستوى يحقق اهتمامات الجماعة والقواعد والتوقعات التي تبدو أكثر أهمية              

  . )16 : 2004العريشي ، (جل إسعاد ومساعدة اآلخرين ألتحقيق رغبات اآلخرين من 

  : ويضم هذا المستوى مرحلتين من مراحل النمو الخلقي هما 

 Goodgirlالبنت الطيبة  / أخالقيات الولد الطيب : ثة المرحلة الثال/ المستوى الثاني  -أ
– Good boy Orientation    

يستبدل توجه التمركز حول الذات في هذه المرحلة بالتمركز حول المتجمع كتوجـه رئيـسي            

كتوجه في السعي نحو القبـول      "  والبنت الطيبة    –بالولد الطيب   " وقد وصف كولبرج هذه المرحلة      

 عامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك هـي أسـاس الحكـم             ةي ، فالقاعدة الذهبي   في النمو األخالق  

  . األخالقي 
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فالتالؤم مع توقعات اآلخرين يصبح أكثر أهمية من الطيبة نفسها ، فالسلوك الجيد أو الطيب يصبح                

ن هو الذي يسر اآلخرين أو يساعدهم ، وسيحاول األطفال التصرف للحصول على قبول اآلخـرين                اآل

 ألنه الصواب ، فالروابط التي يقيمها األفراد مع المجموعة االجتماعية التي ينتمون إليها هي التـي                 ليس

  . ن األخالقيات ، فقد يخرق المراهقون قوانين المجتمع األكبر لكي يفوزوا بقبول الرفاق اآلتحدد 

ألفراد الهامين  في    وخاطئة أن أدت إلى عدم التقبل من ا       " بالتقبل  " إن حظيت   " صحيحة  " فاألفعال  

  . حياة الفرد من مثل أفراد األسرة واألصدقاء والمعلمين واألفراد اآلخرين ذوي األهمية 

تخيل " فهل كان على هاينز أن يسرق الدواء ؟ الجواب في هذه المرحلة بالطبع ال ، والتبرير                 

 صفحات الجرائد ومن    سمه على إنه سببه لعائلته عندما أمسك به متلبسا ونشر         أاإلحراج الذي البد    

 فخورين به ألنه كان شجاعاً وخاطر       اناحية أخرى فقد تكون فعلته هذه مبررة البد أن أطفاله كانو          

   ) 166 : 2009شريم ، ( بنفسه إلنقاذ زوجته 

 Low and Orderالتوجه نحو القانون والنظام : المرحلة الرابعة / المستوى الثاني  -ب
Orientation    

 تمكنـه مـن فهـم النظـام         يهذه المرحلة إلى درجة عالية من النمو المعرف       يصل الفرد في    

االجتماعي وبالتالي استشعاره لواجباته اتجاه المجتمع والنظام االجتماعي ، ولهـذا يـؤدي الفـرد               

واجباته بشكل جيد ، متجاهالً العالقات الشخصية والتوقعات التي تعتبر أساسا ضـرورياً للتفكيـر               

  . حلة السابقة األخالقي في المر

ن الطريق الصحيح أو    أويستند هذا التطور إلى تطور الفرد المعرفي الذي يسمح له باالعتقاد ب           

  . نه يحمي الجميع من السقوط أااللتزام األخالقي يحدث بااللتزام بالقانون على اعتبار 

انونيـة  كما انه يمثل مرجعاً لحل أي مشكلة من وجهة نظره وعلى هذا األساس فاألفعـال الق               

أفعال أخالقية ، ومن هذه المرحلة تحدث نقله نوعية في التفكير األخالقي اتجـاه المجتمـع فمـن                  

 القواعد القانونية الضابطة للسلوك هي قواعد مقدسة تهدف إلى حماية المجتمـع             الفرد وجهة نظر 

لحاجـات  من االنهيار ، وعلى هذا األساس فكل ما ليس قانونياً ليس أخالقياً بغض النظـر عـن ا                 

الفردية الملحة ، وبالطبع هناك فرق بين طبيعة إدراك قدسية القواعد في هذه المرحلـة كوسـائل                 

لحفظ المجتمع من االنهيار وقدسية القواعد لذاتها في المرحلة األولى ، ونالحظ في هذه المرحلـة                

ير تحت أي ظرف وهو ما      المتمثلة في النظرة الجامدة لهذه القدسية وعدم القابلية للتغ        " بقايا الذاتية   

سوف يتم تجاوزه في المراحل التالية ومن أمثلة نمط التفكير األخالقي في هذه المرحلة اسـتجابة                

  : لفرد لنفس األزمة كالتالي 

  . لو أن كل شخص سرق كل ما يحتاج النهار المجتمع " يجب أال يسرق " ال يسرق  .1

 .عل شيئاً فقد يسأل قانونياً يجب أن يسرق ألنه لو تركها تموت دون أن يف: يسرق  .2

  . )68 – 67 : 2008العمري ، (
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 أن هذه المرحلة على درجة عالية من االتزان وغالباً ما تكون أعلى مرحلة يـصل                جويعتقد كولبر 

إليها الراشدون ، فهي تعالج المشكالت االجتماعية بكفاءة ، كما تعالج أيضا المـشكالت التـي تتعلـق                  

 إال أنها ليست كافية للتعامل مع المواقف التي يكون فيها نظام القوانين والمعتقـدات               بالعالقات بين األفراد  

  . ) 156 : 1991محمد ، ( في تناقض أو صراع مع حقوق اإلنسان األساسية 

    Post – Conventional Levelف أو القانون رما بعد الع/ المستوي الثالث -3

ي نمو التفكير الخلقي وفيه يبـذل الفـرد جهـداً           يتضمن هذا المستوى المرحلتين األخيرتين ف     

واضحاً لتحديد المبادئ األخالقية التي تطبق بصرف النظر عن انتمائه لهذه الجماعات وفي هـذا                

 أي أن الفرد يستطيع أن      –المستوى يقابل الفرد المشكالت الخلقية بمنظور أبعد من المجتمع القائم           

ما هي المبادئ التي يمكـن      : ل  أويس. الموجودة في مجتمعه    ينظر فيما وراء المعايير أو القوانين       

  . ) 472 : 2001قناوي وآخرون ، (  أي مجتمع جديد ؟ ىعلى أساسها أن يبن

 Socialالتوجـه نحـو العقـد االجتمـاعي     : المرحلـة الخامـسة   / المستوى الثالث  -أ
Contract Orientation    

حقوق الفـرد والمـساواة     :  مبادئ رئيسية مثل     يعتمد التفكير األخالقي في هذه المرحلة على      

ن كولبرج اعتبر هذه المرحلة مرحلة    إوكرامة اإلنسان والعقود المتفق عليها والعهود المتبادلة ولذا ف        

المبادئ في التفكير األخالقي علماً بأنها تستند إلي قدرات التفكير الشكلية المجردة العملية  والتفكير               

ن القانون  أن الفرد يعتقد ب    يعكس اهتماماً بمنفعة المجتمع األكبر وذلك أل       األخالقي في هذه المرحلة   

يجب أن يحافظ على الحقوق اإلنسانية ويخدم المجتمع األكبر ، فالقوانين والعقود المتعلقة بالسلوك ليست               

أكثر من كونها عقود اجتماعية متفق عليها فهي ليست صحيحة بحد ذاتها فعلي العكـس مـن المرحلـة                   

جل أنه يتغير ويسعى من     أن الفرد في مستوى ما بعد العرف والقانون ينظر إلى القانون على             إابعة ، ف  الر

" تغييره ، طالما أن هذه التغييرات تعكس إجماعاً ، فالفرد في المرحلة الخامسة قد يستجيب لمشكلة هاينز                  

انون يجب أال يطبق في مثل      وهنا الق . ن السرقة خطأ إال أن السماح بموت شخص ما أسوء من السرقة             أب

   ) .67 : 2009شريم ، ( هذه الظروف ، لقد فعل هاينز الشيء الصحيح 

 General Ethicalالمبادئ األخالقية العامة : المرحلة السادسة / المستوى الثالث ) ب (
Principles    

لخلقـي القـائم    لقد أدى عدم اقتناع كولبرح باإلجابات الشائعة في المرحلة الخامسة وبالتفكير ا           

  . على أساس التعاقد االجتماعي أدى به إلى صياغة المرحلة السادسة 

ويري كولبرج أن الصواب والخطأ في هذه المرحلة يتحدد وفقاً لما يقرره الضمير بما يقف مع                

المبادئ األخالقية وهي في جوهرها مبادئ عامة للمساواة في حقوق اإلنـسان واحتـرام كرامـة                

   . األفراد كأفراد

إذا لم يكن الزوج يشعر بقرب      : "  مثل   ةويورد كولبرج مثاالً إلجابات فرد في المرحلة السادس       
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ن قيمة حياتها مستقلة عن أية نواحي       إشديد أو حب نحو زوجته ، فهل كان سيسرق الدواء ؟ نعم ف            

  . شخصية 

  افترض أن المريض صديقاً أو أحد المعارف فهل كان سيتصرف بنفس الطريقة ؟ 

  " نعم فقيمة الحياة تظل هي" 

هنا نالحظ أن المستجيب ال يربط بين فعل السرقة وبين االتفاق المسبق بـين الـزوج وبـين                  

خر المتضمن في العالقة ولكنه يراها واجباً حتمياً خلقياً أي كائن حي عاقل يجـب أن                الشخص اآل 

  .يؤديها كواجب عليه 

 فكرة التعاقد االجتمـاعي ، أنهـا المبـادئ          ىعلفالمبادئ األخالقية في المرحلة السادسة تعلو       

قناوي وآخرون ،   ( العامة للعدالة والمساواة في حقوق اإلنسان وفي احترام كرامة البشر كأشخاص            

2001 : 473. (   

  : ومن خالل عرضنا لنظرية كولبرج ومراحل تطور النمو األخالقي لديه تالحظ الباحثة ما يلي

 األخالقيـة   –األخالقية الداخلية   ( ه عن مراحل النمو الخلقي      أن كولبرج قد طور تصور بياجي     

فقد قدم تصوره الخاص عن ست مراحل لنمو التفكير الخلقي يمكن تصنيفها إلى ثـالث               ) الخارجية

مستويات تبدأ من منظور التمركز حول الذات ، ثم المنظور االجتماعي وأخيراً المنظور اإلنساني              

 سعى إلى تقديم استبصار أكثر بأثر القوى االجتماعية والخبرة علـى            العالمي ، وباإلضافة إلى ذلك    

  . النمو الخلقي 

ن بياجيه يعتمـد  أنه شأولقد كان اتجاه كولبرج في فهم استجابات األفراد للمشكالت الخلقية ش        

  . على تحليل األبنية العقلية وأنماط التفكير الكامنة ورائها 

و الخلقي هو العدل وهو نفس االعتبـار الـذي دارت           واعتبر كولبرج المفهوم األساسي للنم    

فالنمو األخالقي لدى كل من كولبرج وبياجيه يهدف إلى تحقيـق االتـزان             . حوله تحليالت بياجيه    

  .  بين األفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض ياالجتماع

لـسلة مـن    بياجيه أن األخالقيات ال تنمو كلها مرة واحدة بل تخضع لس          مثل  ويرى كولبرج   

المراحل وتمثل هذه المراحل تتابعا نمائياً وتتابع هذه المراحل منتظم ويتقدم األطفال خـالل هـذه                

المراحل بسرعات مختلفة ويتوقف الفرد عند أي مرحلة وفي أي سن ولكنه إذا لم يتوقف واسـتمر                 

وى التقليدي مثال قبل    نه يجب أن يسير وفقاً لهذه المراحل وال يمكن أن يتم التفكير للمست            إفي النمو ف  

المستوى قبل التقليدي كما ال يمكن أن يكون أي فرد في المرحلة الرابعة مثالً قد مر في المرحلـة                   

  . السادسة ، ولكن كل راشد في المرحلة السادسة يجب أن يكون قد مر في المرحلة الرابعة 

ولبرج حاول أن يرتقي    وإذا كان بياجيه قد اقتصر في تحليله لألخالقيات على األطفال فان ك           

بتصنيفه إلى مراحل المراهقين حيث صاغ مراحل النمو الخلقي الست بناء على مقابالته مع أطفال               

 سنة وبالتركيز على مآزق خلقية فرضية فيها طاعة القواعد والسلطة           16 – 10تمتد أعمارهم من    
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 بكيفية حـل هـذا      تتصارع مع حاجات اآلخرين ويطلب من المفحوص حل هذا الصراع ولم يهتم           

 لماذا يستجيب بهذه الطريقة فالمبررات المعطاة لهذه االختيارات هي التـي تعكـس              نالصراع ولك 

 . البناء العقلي الداخلي للتفكير الخلقي 

  : النقد الموجه لنظرية كولبرج ) 3

تعرضت نظرية كولبرج في النمو األخالقي لبعض التحديات واستثارت عدداً من االنتقادات            

  : ورت حول النقاط التالية تمح

 : السلوك األخالقي ل وح .1

 نظرية كولبرج بسبب تركيزها على التفكير األخالقي ، ولم تركز بما فيه الكفاية على               تانتقد

السلوك األخالقي فهناك من يصادق على أنبل الفضائل لدى مناقشته للمعضالت األخالقية ولكـنهم            

ريد شعباً من المخادعين واللـصوص الـذين يـستطيعون          فال أحد ي  " يسلكون بطريقة ال أخالقية     

فقد يعرف المخـادعون واللـصوص مـا هـو          . استخدام مستوى تفكير ما بعد العرف والقانون        

  . الصواب ومع ذلك يسلكون بطريقة خاطئة 

 : الثقافة والنمو األخالقي  .2

ـ وضاع الثقاف أكد كولبرج على أن مفهوم المراحل يتضمن تسلسالً عالمياً يحدث في ظل األ             ة ي

م الخلقي ليس ناجماً عن تعلم القوانين في ثقافة معينة وإنما يعكس عمليـة              كالمختلفة أي أن نمو الح    

عالمية النمو والختبار هذه القضية قام كولبرج باستخدام األسلوب الذي استخدمه مع األوالد فـي               

وفي قريـة    Aporignalل  سنة في مدن تايوانية وماليزية ولدي قبائل االبورجينا16 – 10عمر 

  . ريطانيا وكندا والواليات المتحدةتركية وكذلك في ب

وأشارت نتائج العينتين التايوانية واألمريكية إلى وجود تشابه في اتجاه العمر عند األوالد مـن               

كال الجنسين ، فعلي الرغم من أن نتائجه كشفت عن تسلسل متشابه للنمو في كل الثقافـات إال أن                   

 نحو مشابه في القرى التي ال ينتـشر فيهـا           ن األخيرتين للتفكير األخالقي ال تنموان على      المرحلتي

التعليم أو المجتمعات القبلية ، فالتفكير األخالقي المستند للمبادئ ينمو فقط عندما يتعرض لوجهات              

 أو  نظر مختلفة متعارضة ، لذلك فان الدراسات عبر الثقافية تشير إلى أن المجتمعات المتحـضرة              

التي تزود أفرادها بالتعليم الرسمي هي فقط التي يحتمل أن يطور مواطنوها التفكير األخالقي القائم               

  . على المبادئ 

  : المراحل والنمو األخالقي .3

   -:نه مرحلي أالبد من تحقق شرطين أساسيين العتبار أي نمط نمائي على 

انه البد أن يكون الشخص في      : ل المثال   يب البد أن تكون المراحل محددة ومتسقة على س        :أوالً  

  . المرحلة األولى أو في المرحلة الثانية ال أن ينتقل بين الرحلتين جيئةً وذهاباً 

 يجب أن تظهر المرحلة على نحو ثابت وبتسلسل نمائي معين ، فالمرحلة األولى تـأتي                :ثانياً  
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ولكن هـل يحقـق التفكيـر       . ثالثة وهكذا   قبل المرحلة الثانية والمرحلة الثانية تأتي قبل المرحلة ال        

  األخالقي هذين المعيارين ؟ 

لقد أشارت البيانات التي جمعها كولبرج أن األفراد ال يعطون استجابات متسقة على معضالته              

، كما أنهم ال يتحركون دائماً إلى األعلى باتجاه التسلسل الذي وضعه ، كما وجد أن بعـضاً مـن                    

المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثانية كما تشير االنتقادات إلى انه ليس من            المشاركين قد ارتدوا من     

  . العدل القول بأنه كلما كانت المرحلة أعلى ارتفع مستوى التفكير األخالقي 

  : التفكير األخالقي حول.4

المزيـد مـن    نه يجـب بـذل  أ نودقد بعض من علماء النفس نوعية أبحاث كولبرج ويعتق      تين

  James Restريقة التي يقيم من خاللها النمو األخالقي ، فقد أشار جـيمس رسـت   االهتمام بالط

االعتماد على   إلى أن طرقاً بديلة يجب أن تستخدم لجمع المعلومات عن التفكير األخالقي بدالً من             

  . طريقة واحدة تتطلب من األفراد التفكير بمعضالت أخالقية افتراضية 

 صعب وضع درجات لها وإلصالح هذه المشكلة طور       وبين رست كذلك أن قصص كولبرج ي      

  . رست مقياساً خاصاً به للنمو األخالقي 

  : التفكير الخلقي والفروق الجندرية .5

  Carol Gilligannخر وجه لنظرية كولبرج في النمو المعرفي من قبل كارول جيليجانآنقد 

ين ذكـور فقـط ونظـام       ج أجرى دراسته على مفحوص    برحدى مساعداته حيث تشير إلى أن كول      إ

  . احتساب الدرجات طور استناداً إلى استجابات الذكور 

)  الفتـي الطيـب      –توجه الفتاة الطيبة    ( فالفتاة المراهقة العادية كانت تأتي في المرحلة الثالثة         

وتعتقـد  ) توجه القانون والنظـام     ( بينما المراهق الذكر العادي كان يصنف في المرحلة الرابعة          

قل من الذكر ، وإنما يعكس حقيقة مفادها أن تنـاول           أن الحكم األخالقي لدى األنثى ليس       أجليجان ب 

الة وحفـظ الحقـوق     دالقضايا األخالقية لدى اإلناث يمثل رؤية مختلفة ، فالرجال يؤكدون على الع           

أما النساء فيؤكدن على االهتمام بـاآلخرين ورعـايتهم والحـساسية نحـو             . والقوانين والمبادئ   

. هم وحقوقهم فالنساء يؤكدن على المسؤولية اتجاه البشر ، وليس على المبـادئ المجـردة         مشاعر

  ) .171 – 168 : 2009شريم ، (  بلغتين مختلفتين نلذلك فالنساء والرجال يتحدثو

  :نظريات أخرى 
  ) James – Rest(اتجاه جيمس رست  -أ

ذلك من خالل أطروحتـه التـي       لقد أيد رست كولبرج في فكرته عن المراحل األخالقية ومن           

 لنيل شهادة الدكتوراه ؛ لكن رست قدم اعتراضات مهمة على طريقة كولبرج             1969تقدم بها عام    

في قياس الحكم الخلقي وذلك لتعقد منهجية كولبرج وصعوبة تطبيق الباحثين غير المـدربين لهـا                
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ياس الحكم الخلقي ولـذلك     ودليله على ذلك استمرار كولبرج في إجراء تعديالت على طريقته في ق           

جل تطوير طريقة جديدة لقياس الحكم الخلقي  بـصورة          أفقد بذل رست وزمالؤه جهوداً كبيرة من        

  قل استهالكاً للجهد والوقتأموضوعية وتكون 

دخـل  أنه على الرغم من اعتراف رست بتأثره الكبير بكـولبرج فقـد   أ )  walker(ويرى ولكر 

نظرية والمنهجية ومنها إدخاله تعديالت على النظرية اإلدراكية التطورية ،          تعديالت مهمة من الناحيتين ال    

فضالً عن  . وتطويره اختباراً موضعياً للحكم الخلقي وتوحيد البحوث ذات الصلة الوثيقة بهذا الموضوع             

  . المناقشات المنهجية في التقويم الخلقي التي أعطت دفعة إضافية لبحوث التطور الخلقي 

 عموماً هو تأكيد ألفكار مراحل كولبرج  DI.Tن نجاح اختبار تحديد القضاياأ بويعترف رست

لقد قام رست فـي منظـوره    ) Rest ،   1979 : 49. ( النظرية على الرغم من تعديالته الطفيفة       

الجديد لنظرية كولبرج بالبحث عن طريقة موضوعية لقياس الحكم الخلقـي مـستخدماً القـصص               

برج في قياسه وقال أن الفرد يسير ضمن المراحـل الخلقيـة           لاستخدمها كو االفتراضية نفسها التي    

دخل رؤية جديدة للتراكيـب المعرفيـة       أعلى نحو تدريجي عند انتقاله من مرحلة إلى أخرى وقد           

دخل مفهوم التعاون في عرضه للمراحل التي فـسرها         أوالمفاهيم الداخلية في المراحل المختلفة إذ       

ن الكيفية التي سيتصرف بها الناس معه فـي         أمجموعة من التوقعات بش   ن كل فرد يقوم بوضع      أب

  .إطار تعاوني متزن حسب المرحلة التي يمر بها الفرد 

ومن خالل إجراء مجموعة من الدراسات التجريبية وجد رست أن األفـراد يتذبـذبون بـين                

ع وأدوات االختبـار    مراحل كثيرة أي أن استجاباتهم لمراحل النمو األخالقي تختلف باختالف أنوا          

  : المستعملة وطرائق تصحيح االختبار لذلك انتقد كولبرج في نقطتين أساسيتين هما

ن األفراد قد   ألأن وضع األفراد في مرحلة واحدة من مراحل النمو األخالقي غير صحيح              .1

 . يظهرون مستويات عديدة من مراحل النمو األخالقي 

ن من   بعد خطوة واجهت اعتراضات شديدة أل      إن مفهوم عبور مراحل النمو الخلقي خطوة       .2

 لدى الفرد نسقاً تفكيرياً واحداً ، فمثالً ينتقل الفرد مـن مـستوى تفكيـر                ىالصعب أن نر  

 . المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة وأخيراً تفكير المرحلة الخامسة 

خلقـي  ونتيجة لهذه االعتراضات فقد توصل رست إلى طريقة موضوعية لقياس الحكـم ال             .3

)  D.I. T( ويرمز لـه بــ     )  Defining tssues test( تمثلت باختبار تحديد القضايا 

وقد استخدم هذا المقياس في دراسات كثيرة وذلك ألن النتائج التي يتم التوصل إليها عـن                

  ) . 81 – 80 : 2009السلطان ، ( طريق هذا المقياس تكون صادقة وثابتة وبجهد أقل 

  : جان ليجوجهة نظر  -ب

تعتبر جليجان من أهم العلماء التحليليين المعاصرين الذين اهتموا بدراسـة جانـب النمـو               

 الـذي يعبـر عـن     Different voiceاألخالقي حيث نشرت كتابها المشهور صوت مختلف 
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وجهة نظر مختلفة عن ما قدمه كولبرج الذي ينظر للعدالة كأساس لدراسة األخالق فـي حـين                 

القية اإلناث تعتمد على االهتمام باآلخرين أكثر من اعتمادها على العدالـة            تري جيلجان أن أخ   

يهم ال تعبر عن نقص فـي النمـو األخالقـي لـد           ) االهتمام باآلخرين   (  هذه السمة    أنوتري  

  ) .12 : 1998الغامدي  ، (

  : مراحل التطور األخالقي عند جليجان 

جليجان ثالث مراحل للتفكيـر األخالقـي       كنتيجة للفروق بين تفكير الرجال والنساء افترضت        

  . خاصة باإلناث كبديل لمراحل كولبرج 

 : مرحلة المصلحة الشخصية  .1

حيث تنشغل النساء في هذه المرحلة بمصالحهن الشخصية وبوجودهن ، ممـا يتطلـب مـنهم        

)  األنانيـة ( إطاعة األنظمة المفروضة عليهم وتدريجياً يصبحن على وعي بالفروق بين ما يردنه             

وما الذي يجب عليهم القيام به ، والقرارات األخالقية في هذه المرحلة تستند إلى أسس أنانية وهذه                 

  .المرحلة مشابهة للمستوى ما قبل التقليدي لدى كولبرج 

 : مرحلة التضحية بالذات  .2

في هذه المرحلة تتقدم الحاجة إلى إسعاد اآلخرين على المصلحة الذاتية حيث تـصبح المـرأة                

وتدريجياً تبدأ بالتساؤل   . لة عن رعاية اآلخرين وتصل إلى حد التضحية برغبتها الشخصية           مسئو

عما إذا كانت تستطيع إشباع حاجات اآلخرين مع اإلبقاء على إخالصها لذاتها ، وفي هذه المرحلة                

ال تستطيع أن تساوي بين حاجاتها وحاجات اآلخرين فاالهتمام باآلخرين تحتل منزلة أعلـى مـن                

  . تمام المرأة بذاتها اه

 : بالذات واالهتمام باآلخرين ممرحلة التكامل بين االهتما .3

 شمولياً ، فلـم     اًال تتحقق هذه المرحلة لدى كثير من النساء حيث تطور المرأة في هذه المرحلة اتجاه              

وتفكـر  تعد تنظر إلى نفسها على أنها خاضعة وعديمة الحيلة وإنما فعالة وقادرة على اتخاذ القـرارات                 

   ) .172 : 2009شريم ،  ( تبالعواقب التي تخص الجميع بما في ذلك ذاتها هي لدى اتخاذ القرارا

  . نظرية بك وهافجهرست األخالقية -ج
تعد تصورات بك وهافجهرست من التصورات الحديثة عن التفكير األخالقي التي لم تنل عناية              

وها فجرست تصورهما عـن مراحـل النمـو         من الباحثين مثل غيرها من النظريات فلقد قدم بك          

 واهتموا بكيفيـة مواجهـة الطفـل        1960 نمو الخلق الذي نشر عام     ةالخلقي في كتابهما سيكولوجي   

  .للمشكالت األخالقية المختلفة 

لقد درس بك وهافجهرست مجتمعاً محلياً صغيراً في الوسط الغربي مـن الواليـات المتحـدة            

 وكـانوا   1932متعددة ، طبقت على األطفال الذين ولدوا عـام          األمريكية ، و استخدما اختبارات      
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 وقت إجراء البحث ، وقـد حـصل الباحثـان علـى             1943 المحلي عام    عيعيشون في هذا المجتم   

 المعلمين ومن زمالء التالميذ على فترات مختلفة من نمو العينة وقد اعتمد             نتقديرات عن الخلق م   

ن المجتمع نصفهم من البنين ونصفهم من البنات وقد         البحث بشكل أساسي على عينات مستعرضة م      

طبقت عليهم اختبارات إسقاطيه واختبارات تكملة الجمل ، وأجريت معهـم مقـابالت شخـصية ،                

  . وكذلك جمعت عنهم مالحظات بواسطة الباحثين الميدانيين 

  : خلق هي للوقد افترض بك وها فجهرست بناء على دراساتهما وجود خمسة أنماط 

  في الطفولة األخالقيياد الح .1

 الطفل الناس اآلخرين كوسائل إلشباع الذات ، ويكون الطفل متمركزاً تمامـاً             ىفي هذه المرحلة ير   

  . حول ذاته ، ال يعرف المبادئ األخالقية وال الضمير أنها صورة رضيع لم يبدأ في التطبيع بعد 

 : الوسيلة في الطفولة المبكرة  .2

لة ألن يعمل وفقاً لتقاليد المجتمع ولكن لكي يتجنب العقاب ويحصل           يميل الطفل في هذه المرح    

والطفل في هذه المرحلة ال يهتم بخير الناس اآلخرين إال إذا كانت في صـالحه        . على الثواب فقط    

حافظتـه علـى القواعـد      مويكون الطفل متمركزاً حول ذاته وأخالقياته غير ثابتة طالما أن مبرر            

   . )458 – 457 : 2001قناوي وآخرون ، (  أو مكافأة مرتبط بحصوله على ميزة

 :  المتأخرة ةالمسايرة في الطفول .3

لطفـل  ا هو الذي يتبع ما هو سائد من قواعد السلوك ، وهنا نجد لـدى                الشخص المساير   .  أ

اتجاها ثابتا نحو الصواب والخطأ ، ولكن ذلك ال يرجع إلى االلتزام بمبدأ أخالقـي عـام                 

وهكذا نجد أن الطفل يواجه كل موقف بتطبيق        . ما هو سائد في المجتمع    وإنما إلى االلتزام ب   

 .القاعدة المناسبة والسائدة في المجتمع بصرف النظر عن عالقته بالمواقف األخرى 

 : الضمير الالعقالني   .  ب

وهنا يحكم الطفل على المواقف وفقاً لمعاييره الداخلية أو الذاتية عن الـصواب والخطـأ مـع                 

  . ما إذا كان الناس من حوله يوافقون على تصرفه أم ال اهتمام ضئيل ب

 : الغيرية العقالنية في المراهقة  -4

والذين يسلكون على   " وها فجهرست   " بك    " وتعد هذه أعلى مرحلة للنضج الخلقي في تصور         

هذا النحو ليست لديهم مجموعة ثابتة من المبادئ األخالقية وإنما هم أيضاً يطبقونها بموضـوعية               

والـشخص الغيـري    " في ضوء ما إذا كانت نتائج الفعل المعين ضارة أو نافعة بالنسبة لآلخرين              

وهو قادر أيضاً أن يراعي روح القـانون ال         . على وعي بمعايير مجتمعه وإيحاءات ضميره ذاته        

   ) .82 : 2009السطان ، ( أن يضل عبداً لحرفيته 

ثالثة إلى نوعين من األخالقية وهما يعتبرانها       ونالحظ أن بك وها فجهرست قد قسما المرحلة ال        

بديلين بمعنى أن الطفل عند انتقاله من المرحلة الثانية إلى المرحلة الرابعة يمر بأحد هذين البديلين                



 - 36 -

: أنه يمثل سلسلة متتابعة لمراحل النمو والثانيـة         : ن األولى   ا وهذا التصور له وظيفت    ،خر  دون اآل 

  . صنيف األفراد إلى المساير أو المطيع أو الغيري نه يمكن أن يتخذ أساسا لتأ

نه ال يفترض أن يصل كل فرد ألعلى المراحل إذ أن غالبيـة             أوحسبما يري بك وهافجرست     

  " .الغيرية العقالنية " المراهقين في بحثهما لم يصلوا فعالً إلى المرحلة األخيرة 

  : العوامل المؤثرة في النمو الخلقي 

ألبحاث التي تدور حول العوامل التي تسهم في النمو األخالقي والحكم تعددت اآلراء في ا

األخالقي عند األفراد وقد أشارت أبحاث ودراسات عديدة إلى وجود متغيرات معينة لها تأثيرها 

  : البارز في النمو األخالقي بصورة عامة ونمو التفكير األخالقي بوجه خاص ومن هذه العوامل 

  : األسرة : أوالً  

تعتبر األسرة نظاماً اجتماعياً ، فلديها قوانين للسلوك يتوجب على أعضائها االلتزام بها ، 

  .  في المجتمع بصورة عامة ةوالكثير من هذه القوانين متشابهة مع تلك الموجود

ن تحريم الكذب والسرقة والعدوان والسلوك المنحل بالنظام يحدث في إف: على سبيل المثال 

 على حد سواء فالسلوك السيئ ال يشجع من خالل فرض العقوبات وعدم تقبل األسرة والمجتمع

  . السلوك ومراقبته 

فهما عامل هام في  الوالدين أول من يقدم القوانين ومنطلق النظام االجتماعي للطفل أنوبما 

   )  Berns , 199 : 170(النمو األخالقي لديه 

الدافئة الديمقراطية ، وبمناقشة القضايا األخالقية   في المراهقة يعزز بالتربية يوالذكاء األخالق

متقدماً  إذا كان لديهم آباء يعملون على إيجاد مناخ داعم "  أخالقياً فالمراهقون يحقون نمواً

 ، وعلى العكس التفكير من ىأعلباالستماع الدقيق لألبناء وباألسئلة االستيضاحية وبطرح مستوى 

 يستخدمون التهديدات أو يطلقون التعليقات الساخرة نادراً ما  وونمن ذلك فان اآلباء الذين يحاضر

  يتغير أوالدهم الشباب وقد ال يتغيرون 

  : فاعل مع األقران ت ال:ثانياً 

يلعب التفاعل االجتماعي دوراً هاماً في تقدم النمو األخالقي ودفعه لمستوى أعلى خاصة إذا 

 ولتطوير القوانين بطريقة ديمقراطية ، فاألطفال أتيحت الفرصة أمام األفراد لتمثل دور اآلخر

 في األسرة وجماعات الرفاق و المواقف االجتماعية يمكن أن ةالذين لديهم فرص أكثر للمساهم

  . ينمو لديهم التفكير األخالقي والسلوك األخالقي على نحو أسرع من غيرهم 

 نظر مختلفة مما يعزز الذكاء ةجهن يواجه كل فرد منهم األخر بوفالتفاعل بين األقران يؤدي أل

االجتماعي فكل مراهق ينتقد عبارة اآلخر مباشرة كذلك تظهر على وجهة تعبيرات انفعالية واضحة في 

حالة عدم الموافقة فهذه المناقشات التي تجري بين الرفاق تؤدي إلى تغير مرحلي كبير ما كان ليحدث لو 

  .قة غير منظمة ال تفاعل فيها مع اآلخرين  كانوا يعبرون عن آرائهم بطرينأن المراهقي
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  : المدرسة : ثالثاً  

ويؤكد كولبرج على أهمية دور البيئة المدرسية في نمو الفرد بشكل عام ونمو تفكيره األخالقي 

ها البعض بصورة هرمية، وال يتخطي ضولما كانت مراحل كولبرج الستة ترتبط ببع. ه خاص جبو

بها فان المدرسة هي التي تعمل على توفير الجو المناسب وتوفير  منها دون المرور الفرد أياً

اإلمكانات المتاحة والمؤثرة في النمو األخالقي ، مما يتطلب من المربي اإلسراع باالنتقال إلى 

  .المراحل التالية من النمو األخالقي ، وليس االهتمام بدفع الطفل فقط إلى المراحل التالية 

 بيئة تربوية تتوفر فيها الشروط الالزمة للنمو المعرفي رربية توفيوقد حاول بعض رجال الت

إعداد بيئة تربوية   حين عملت على Wasserman ويسرمان ا حاولتهمواألخالقي ومن أمثلة ذلك 

  : حها كولبرج وهي قترفي إحدى المدارس تتوافر فيها الشروط التي ا

 مراعاة العدالة –عرفية أخالقية  التعرض لمواقف صراع م–فرصة القيام بلعب األدوار 

 المشاركة الفعالة – التعرض للمرحلة التالية األعلى من مراحل التفكير األخالقي –األخالقية 

واالهتمام بقرارات الجماعة فيما يتعلق بالمشكالت األخالقية أثناء المناقشات داخل الفصل وفي 

المختلفة ،  ناقشات داخل الفصل وفي للجاناللجان المختلفة ، وقد عملت كذلك على توفير مناخ الم

وقد عملت كذلك على توفير مناخ أخالقي داخل المدرسة يضمن إدراك التالميذ لعدالة المدرسة 

 بين مدة بقاء التالميذ في المدرسة ومستوى اطوقواعدها ونظامها وقد توصلت إلى وجود ارتب

  . نموهم األخالقي مع تثبيت العمر الزمني 

 التعرض ندج أن االنتقال إلى المرحلة التالية من النمو األخالقي ال يتوقف فقط عويري كولبر

ير المستوى الحالي ك على خبرات الصراع في تطبيق الطفل لتفلتفكير المستوى التالي ، بل أيضاً

 ير للمرحلة التالية أو الحالية إذا أثير لديهكبتمثل التفمواقف المختلفة ، و أن يقوم الطفل على ال

  . صراعاً معرفيا 

 أن الصراع المعرفي يزيد من استعمال الطفل للتفكير األخالقي وهذا  Turielويري توريل 

 النمو  فيبه المدرسةعبطبيعة الحال ما تعمل المدرسة على توفيره مما يوضح أهمية الدور الذي تل

  . األخالقي 

  : الذكاء : رابعاً 

  في تعلم المهارةاألخرىالقي كغيره من أنواع النمو  هاماً في النمو األخوراًديلعب الذكاء 

  . األخالقية 

أن مستوى الذكاء يلعب دورا هاماً في النمو األخالقي إذا انه عندما  ) 1963( ويرى كولبرج 

 األطفال وجد أن األطفال ذوي مستويات الذكاء المرتفعة قد  القصص علىقام بقص مجموعة من

مو األخالقي بينما حصل األطفال ذوي مستويات الذكاء المنخفضة عة من النفحققوا مستويات مرت

  . على درجات منخفضة في النمو األخالقي 
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هم في النمو األخالقي وفي نال مرتفعي الذكاء يسبقون رفاق سنهم األقل ذكاء مطفبمعنى أن األ

  . تفكيرهم حول المعضالت األخالقية 

ت الذكاء أو في مهام المراحل العقلية المعرفية عند ومن المالحظ أن التقدم المعرفي في اختبارا

  .بياجيه له أهميته في النمو األخالقي ، فالذكاء له دور هام ولكنه ليس سبباً كافياً في التقدم األخالقي 

إال أن عالقة الذكاء بالتفكير األخالقي ليست دائماً ايجابية وهذا ما يتضح بالنسبة للجانحين ، 

يع األطفال المتقدمين في النمو األخالقي أذكياء ولكن ليس كل األطفال ويري كولبرج أن جم

األذكياء متقدمين في النمو األخالقي ، مما يوحي بان الذكاء يعتبر شرطاً ضرورياً للنمو األخالقي 

  . ولكنه ليس شرطاً كافياً 

  :  الجنس :خامساً 

ت عن نتائج متناقضة فيما يتعلق تناولت دراسات عديدة هذا الموضوع بالبحث إال أنها قد كشف

بالفروق بين الجنسين في معدل النمو األخالقي أو سرعته ، فبعض الدراسات إشارات إلى أن الذكور 

كانوا أسبق من اإلناث في النمو األخالقي ، بينما دراسات أخرى كشفت عكس ذلك في الوقت الذي 

 بين الجنسين ، كما توصل توريل توصلت فيه مجموعة أخرى من الدراسات إلى عدم وجود فروق

Turiel  نه ال توجد فروق فطرية بين الذكور واإلناث في مستوى النمو األخالقي أو أ من دراساته إلى

ن الظروف أن التباينات التي ظهرت في دراسته ودراسات غيره من الباحثين توحي بأسرعته و

  . الخاصة بكل فرد هي التي ترتبط بسرعة النمو األخالقي 

ويرى البعض أن هذا االختالف يرجع إلى أن أبطال القصص عند كولبرج جميعهم من الرجال وهذا 

التحيز إلى الذكور فيما يتعلق بالجنس يؤدي بطبيعة الحال إلى اختالف في استجابات المفحوصين ، مما 

    لبنين ينتج عنه توصل بعض األبحاث إلى وجود فروق في التفكير األخالقي حسب الجنس في صالح ا

)Kholberg & Krammer 1969  ) (  إال أن أبحاث أخرى لم تجد فروقاً  ) 1969كولبرج وكرامر

 –بينما يعتقد البعض  )  Maccoby & Jachlin , 19974 ) (1974ماكوبي وجاكلين ( بين الجنسين 

تفكير  أن اإلناث يحصلن على مستوى أعلى من الذكور في ال Weisbroth 1970كما يري ويسبرت 

األخالقي ومن هنا نرى أن هناك اختالفاً كبيراً بين نتائج الدارسات فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين ففي 

خر وجود فروق لصالح آالوقت الذي يرى فيه فريق من الباحثين وجود فروق لصالح البنين يرى فريق 

ق بالنمو األخالقي  ويمكن القول أن اإلناث بينما يرى فريق ثالث بعدم وجود فروق بين الجنسين فيما يتعل

الفروق بين الجنسين في النمو األخالقي بوجه عام وفي التفكير األخالقي بصفة خاصة ترجع إلى البيئة 

   . )148 – 146 : 1991  ، محمد(لى اختالف نظرة المجتمع إلى كل من الذكور واإلناث إ وةالثقافي

  : الثقافة : سادساً 

 البلدان الصناعية عبر مراحل كولبرج على نحو أسرع ويتقدمون نحو ينتقل صغار الشباب في

مستويات أعلى بالمقارنة مع أفراد المجتمعات البسيطة والذين نادراً ما يتجاوزن المرحلة الثالثة 
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بين األفراد فال قوانين وال ففي ثقافات القبائل والقرى يعتمد التعاون األخالقي على العالقة المباشرة 

خرى المتحضرة فان الشباب يساهمون  أما في الثقافات األ،حكومية تعمل على تنظيمها مؤسسات 

 100( زز تقدم النمو األخالقي لديهم يعفي مؤسسات مجتمعهم منذ فترة مبكرة في أعمارهم ، مما 

 :1998 Berk ,  ( .  

  : الشخصية : سابعا 

بمدى حاجة :  على سبيل المثال  ، بشخصية الفرد أو بقوة األنا لديهيتأثر النمو األخالقي

سلبياً    قبولهم ترتبط ارتباطا أوالفرد إلى موافقة اآلخرين فالحاجة للحصول على موافقة اآلخرين

خر كلما زاد االعتماد على اآلخرين للحصول على التقدير آبمستوى النمو األخالقي ، وبمعني 

 الموافقة أو القبول من الذات ترتبط  الحاجة للحصول علىانميانخفض مستوى الحكم األخالقي ، ب

ارتباطاً ايجابيا بمستوى الحكم األخالقي ، أي كلما زاد إحساس الفرد بالكفاية ارتفع مستوى الحكم 

  . ) , 1997Berns : 80( األخالقي لديه 
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  :Ego Identity هوية األنا -ثانياً  

  تمهيد 
رسة التحليل النفسي التي انعقدت دى لمريكسون من أفراد الحلقة الدراسية األولأيعتبر اريك 

 كما ويعتبر  Freudتباعها الذين تتلمذوا على يد مؤسسها سيجموند فرويد أفي فينا بالنمسا ومن 

من أشهر قادتها في النصف الثاني من القرن العشرين ويتميز اريكسون عن باقي أعضاء مجموعة 

طريقة علمية في شكل تصور لتطور التحليل النفسي الحديث بأنه استطاع أن يضع آراءه ب

 أو مراحل تستمر عبر حياة الفرد من مولده إلى مماته وتتأثر أزماتالشخصية من خالل ثمان 

  .بشكل كبير بالعوامل النفسية واالجتماعية معاً 

  : تعريف الهوية اصطالحياً : أوالً 
 samenessة  بمعنى قريب من كلمpersonal identityيستخدم مصطلح الهوية الشخصية  .1

 على الرغم مما قد يعتريه من تغيرات وجوهرياً ( أي بمعنى دوام الشخص هو بعينه  : 

 بمعنى إحساسي بأني أنا هو أنا في سائر  Ego identityوقريب من ذلك المعنى هوية الذات

 . ) 46 : 1976ولي ، خال( حاالتي وعلى مر األيام 

رية والتطابق مع الذات ومع الصورة التي يحملها  اإلحساس باالستمرا"عرفها اريكسون بأنها 

  ) . Dignan  , 1970 : 539( اآلخرون عن الشخص

 تحديد الفرد لمن هو بحيث تكون توقعاته المستقبلية ا بأنه") 333 : 1997 (ويعرفها مرسي .2

  خبرات الماضي متصلة بما يتوقعه مستقبالن لخبرات الماضي وتكو واستمراراًامتداداً

 ذا معنى مع الشعور بأنه قادر على العمل كشخص منفرد دون انغالق في العالقة مع الًااتص

 . اآلخر 

 Marciaعرفها مارشيا. 3  بأنها البناء الداخلي للذات وأنها نظام دينامي للدوافع  " 1980

ر  الفرد أكثاوالقدرات والمعتقدات والتاريخ الخاص بالفرد وكلما تطور هذا البناء على نحو جيد بد

 وضعفه في شق طريقه في هذا العالم تهوعياً بمدى تميزه عن اآلخرين ومشابهته لهم وبجوانب قو

قل تطوراً بدا األفراد أكثر اضطراباً بشأن اختالفهم عن اآلخرين وأكثر اعتماداً أوكلما كان البناء 

  . )16 : 2000 ، قاسم(  على مصادر خارجية في تقييم ذواتهم" 

 حالة نفسية داخلية تتضمن إحساس الفرد بالفردية  بأنها )3 : 2001مدي ، الغا( وعرفها . 4

مثالً بإحساس الفرد بارتباط ماضية ملف الداخلي والتماثل واالستمرارية آوالوحدة والت

 اإلحساس بالتماسك االجتماعي ممثال في االرتباط بالمثل وحاضره ومستقبله وأخيراً

 . اعي الناتج عن هذا االرتباط االجتماعية والشعور بالدعم االجتم

 .وتتبني الباحثة في هذه الدراسة تعريف الغامدي االصطالحي 
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بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس رتب  : وتعرف الباحثة الهوية إجرائياً

  . الهوية بأبعاده المختلفة 
  

  : ومن خالل عرض التعريفات السابقة يمكن استخالص ما يلي 

 وية هي حقيقة الشخص وكينونته التي تميزه عن غيره أن اله .1

 : أن الهوية تتضمن الجوانب التالية  .2

 ارتباط الفرد بماضيه وحاضره ومستقبله   ) أ(

  خرينباآلويه بذاته وعإحساس الفرد بالتفرد واالستقاللية و  ) ب(

 ه للفرد يتوقف عليها تماسكه الداخلي وأمر وجوده يحاجة نفس  ) ت(

  تفاعله مع اآلخرين أثناءد  يقوم به الفريدور اجتماع  ) ث(

  : نظرية اريكسون في تطور الهوية : ثانياً 

  Psychical Development في النمو النفسي االجتماعي Eriksonنظرية اريكسون تعتبر 

 بصفة خاصة تعبر عن رؤية جديدة خرجت بالتحليل  Ego identityبصفة عامة ونمو هوية األنا 

/  المتمثلة في القوي النفس رضية الفرودية القائلة بالحتمية البيولوجيةالنفسي من الدائرة الضيقة للف

 Psychosocialاجتماعية / جنسية كأساس للنمو إلى مجال أوسع استدخل فيه القوى النفسي 

Forces  وذلك من خالل افتراضه لسير النمو تبعاً لمبدأ التطور Epigenetic Principle  

ريكسون النمو كعملية أماعية في تشكل النمو وعلى هذا األساس يري المؤكد لتأثير العوامل االجت

تطورية ناتجة عن التفاعل بين األساسين البيولوجي واالجتماعي وما يثمر عنه من نمو شخصي 

 ) .                                                          6 : 2001الغامدي ، (خالل مراحل العمر المختلفة 

ولكن ته  في البناء األساسي لنظريدود ظل اريكسون على والء لفرويد حيث ضمن الليبيوق

بدون بعض الجوانب التي يشملها هذا المفهوم وتشابه اريكسون مع فرويد في احتفاظه بأهمية 

) الهي ( الدافع الفطري ولكنه لم يوافق فرويد في اهتمامه الزائد بالجانب الفوضوي في الشخصية 

   . )272 : 271 : 1998عبد الرحمن ، ( ) األنا( انب المتعقل  الجندو

بنية مستقلة وهي حيث اعتبر اريكسون األنا أساس للسلوك اإلنساني ولقيام اإلنسان بوظائفه 

 لتجنب الصراع بين الهو ومطالب المجتمع  أي أن بعض وظائف األنا وأدائها لم ينشأللشخصية 

  . ) 164 : 1986جابر ، (

ن اريكسون ال يقلل من تأثير العوامل البيولوجية والنفسجنسية في نمو إغم من ذلك فوعلى الر

  . الفرد ولكنه يشدد على تأثير الثقافة والمجتمع 

قسم وقد ون عند فرويد بأنها فترة نمو ازدهار أكثر منها فترة ركود موهو يصف مرحلة الك

 مرحلة النضج ويعتقد الرشد وأخيراًمرحلة الرشد األولى ثم مرحلة  : النمو إلى ثالث مراحل
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نمائية حرجه خالل فترة حياتنا وكل ) مطالب( ا نتعامل مع ثماني مهمات اريكسون أننا جميع

واحدة منها تصبح مركز االهتمام في تلك الفترة المحدودة من الحياة ولذلك فان اريكسون يضع 

   الحاجة ( داً للمهمة النمائية ثماني مراحل للنمو النفسي االجتماعي وكل مرحلة تسمى استنا

المسيطرة وتكون مركز الصراع في ذلك الوقت وفي كل منها هناك مواجهة مباشرة مع ) النمائية 

البيئة وبكل واحدة منها هناك صراع بين أسلوب تكيفي حسن وأسلوب تكيفي سيء للتعامل حين 

رة التي يظهر فيها فت بنجاح في الهوكل صراع يجب أن يتم حل) بين الثقة وعدم الثقة ( المواجهة 

 الحل الناجح يكون نسبياً ويتضمن وقبل الشروع بحل الصراع الذي يظهر في المرحلة الالحقة 

     بين البديل حسن التكيف وسيء التكيف  Favorable Ratioنسبة مفضلة ومرغوبة " تطوير 

  . )ثقة اكبر من عدم الثقة ( 

ريكسون تكون أت والموضوعات الثمانية للنمو عند وعلى العكس من فرويد فإن المهما

   . )75 – 74 : 2000اسم ، ق(  موجودة منذ الوالدة وتبقي طول فترة الحياة

ات النفسية الجنسية فقد كان فرويـد       عويختلف اريكسون عن فرويد في رؤيته لطبيعة الصرا       

الصدمة المبكـرة إلـى     يطمح في أن يكشف عن الحياة الفعلية الالشعورية وان يفسر كيف تؤدي             

 الفرد إذا ترك لغرائزه سوف يتعـرض للفنـاء          أنكان يرى   بعض األمراض النفسية في الرشد و     

االجتماعي وعلى العكس من ذلك كانت مهمة اريكسون في لفت النظر إلى قدرة اإلنـسان علـى                 

 تحـدياً   االنتصار على مزالق الحياة النفسية االجتماعية وان كل أزمة شخصية واجتماعيـة تمثـل             

،  ) 166 -164 : 1986جـابر  (  بالنسبة لإلنسان وتؤدي إلى نموه وسيادته وسيطرته على العالم 

األشـول ،   (  أي أن اإلخفاق في مرحلة نمائية معينة يمكن أن يصحح بالنجاح في المراحل التالية             

1996 : 95( .    

 إلى حـل مقبـول      ويري اريكسون أن تحقيق الذات يحدث فقط بعد تمكن الفرد من الوصول           

 : 1998منصور وآخرون ،    ( لألزمة أو المشكلة النفسية االجتماعية األساسية التي يواجهها الفرد          

ويذهب اريكسون إلى القول أن عملية التطبيع االجتماعي تمر بثماني مراحل وهـو بـذلك                ) 53

عالج النفسي مـن     خبرة اريكسون الطويلة في ال     مكنتقد  ومتأثر باتجاهات فرويد في هذه المراحل       

وضع درجة كافية من الوقائع االجتماعية التي يعيشها الفرد ليجعل منها خطة ناجحة فـي توجيـه                 

   . )88 – 87 : 1998أبو جادو ، ( االنتباه إلى مشكالت النمو االجتماعي 

ريكسون بالمظاهر االجتماعية للتطور ووصفه مراحل التطور بمـصطلحات         أونظراً الهتمام   

   . )162 : 2004واطسون وآخرون ، ( االجتماعي علم النفس 

لق على نظريته أحياننا النظرية النفسية االجتماعية في النمو وهي تعتبر من النظريات النفسية يط

الدينامية حيث تتناول الدوافع الحيوية واالنفعالية وطرق التوفيق بينها وبين متطلبات البيئة االجتماعية ، 

ظريته مراحل نمو األنا وتكون الشخصية على نسق نمو الجنين حيث يتوالي ريكسون في نأوقد تناول 
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ظهور أعضاء معينة من الجسم في أوقات محددة ثم يتكون الطفل كامالً في النهاية وبنفس الطريقة تنمو 

شخصية الفرد ويسير نموها حسب مخطط نمو حيث تنمو مكوناتها في تتابع ومراحل تكون في النهاية 

   . )227 : 2003أحمد ، (  لالشخصية كك

فة التاريخية وريكسون منظوراً جديداً فيما يتصل بعالقة الفرد بالوالدين وبالمصفأوقد قدم 

التي تقع فيها األسرة وقد أكد اريكسون على الوضع النفسي التاريخي الذي تتشكل فيه أنا الطفل 

جابر ، ( ة يساق القيمنجتماعية واألحيث يرى أن نمو األنا مرتبط بالطبيعة المتغيرة للمؤسسات اال

1986 : 65 ( .  

ريكسون خلق شخصية متوافقة مع الواقع االجتماعي وليس كما أوأصبح هدف النمو عند 

يرى فرويد خلق شخصية متوافقة مع نفسها وهو بذلك يؤكد على دور المجتمع والعالقات بين 

   . )53 : 1998: منصور وآخرون ( األفراد في النمو الفردي 

فنمو الشخصية يسير طبقا لخطوات تم تحديدها مسبقاً باستعداد الكائن الحي للتعرف على 

 بصورة باهتة لألم وينتهي بصورة واضحة أ هذا المجتمع الذي يبدعالمجتمع المحيط به والتفاعل م

   . )85 : 1984 ، ةعود( للبشرية كلها

  : مراحل النمو النفسي االجتماعي : ثالثاً 

ريكسون كائن نمائي تمضي حياته في نماء متواصل من خالل ثمان مراحل أند اإلنسان ع

  " مرحلة المراهقة " نمائية لكل مرحلة ايجابياتها وأزماتها وقمة األزمة في الشخصية 

 حيث تلتقي صراعات الشخصية  Identity Crisisريكسون بأزمة الهوية أتلك التي يسميها 

قين والهوية والذوبان في اآلخرين والشعور يجاه عدم الوتتجمع أما صوب السواء أو في ات

ريكسون أوتتميز مراحل النمو عند . باالغتراب وما يترتب عليه من أعراض نفسية واجتماعية 

بتفاعالتها االجتماعية ، فاإلنسان كائن عضوي نفسي واجتماعي وكل مرحلة من مراحل نموه لها 

 األزمةن يستطيع أن يتجاوز صراعاته النفسية ويتخطي حدود يناميتها االجتماعية والنفسية واإلنساد

   . )73 – 72 : 1998عيد ، (رحلة الحقة في مإذا ما توافرت له فرص تجاوزها نفسياً واجتماعياً 

جياً ونفسياً  يكون مستعداً لذلك بيولورحلة التالية بمجرد أنم ينمو إلى الريكسونأ عند الفردو

مراحل صي يقابله االستعداد المجتمعي ولذلك يصف اريكسون ثماني واجتماعياً واستعداده الشخ

متتابعة من مراحل النمو تقع األربعة األولى منها في دور الطفولة وتشمل المهد والطفولة المبكرة 

والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة وتقع المراحل األربعة الثانية في دور البلوغ وتشمل المراهقة 

   . )276 – 270 : 2001اوي وآخرون ، قن(  ف العمر والشيخوخةوالرشد ومنتص

ريكسون أن كل مرحلة نفسية اجتماعية مصحوبة بأزمة وهي نقطة تحول في أوقد افترض 

 عن النضج الفسيولوجي وعن المطالب االجتماعية التي على الشخص أن يستجيب أحياة الفرد ينش

تلفة للشخصية نتيجة لطريقة معالجة هذه األزمات وتتحدد المكونات المخ. لها في تلك المرحلة 
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ريكسون وهو جزء حيوي ويرجع ذلك إلى النمو وما يرتبط أوالصراع جزء ال يتجزأ من نظرية 

  .به من اتساع دائرة العالقات االجتماعية 

ريكسون بوضوح على الجانب االجتماعي وبسبب هذا التركيز ظهر مصطلح أوقد ركز 

ما عدا تأثير الوالدين ( ينما نظر فرويد إلى النفس بشكل منفصل تقريبا االجتماعي النفسي فب

ن اريكسون اعتبر تطور الشخصية يتأثر بعمق ليس بواسطة األسرة وإنما بواسطة إف)  واألقارب

وكلهم يقومون )  رفيق الزواج – األصدقاء –المدرسة ( العديد من الوكاالت االجتماعية األخرى 

  . شخصية بادوار في تشكيل ال

 أن الثقافة هي التي تضيف ىريكسون ما للثقافة من دور في تشكيل الشخصية فقد رأأولم يغفل 

المظهر اإلنساني للحياة حيث يري أن اإلنسان يحيي بقوى غريزية وهنا تقوم الثقافة بدور التأكيد على 

تي تختار له طبيعة تجاربه ضرورة استخدام القوى الغريزية بشكل صحيح فالبيئة الثقافية لكل فرد هي ال

   . )235 – 234 : 2003أحمد ، ( وليس الطفل ووالديه وحدهم 

    Trust versus mistrustالمرحلة األولى مرحلة الثقة في مقابل عدم الثقة 

تبدأ هذه المرحلة منذ لحظة الميالد إلى الشهر الثامن عشر تقريبا ومن سمات هذه المرحلة الحيرة                

لك على مدى إحاطة الطفل بالرعاية واإلشباع واالهتمام فإذا تمـت تلبيـة احتياجاتـه               و القلق ويتوقف ذ   

  . فسيكون أقرب إلى االطمئنان أما إذا أسيئت معاملته فسيكون أقرب للحيرة

ريكسون أن الشعور بالثقة هو حجر الزاوية في هـذه المرحلـة بالـذات وإذا فقـد            أر  بويعت

يكون عرضة للمشاكل وهناك العديد من الدراسات والبحـوث         اإلنسان ثقته بنفسه وفي اآلخرين فس     

التجريبية التي تشير إلى أن الطفل يتعلم الثقة خالل السنة األولى من الوالدة فالطفل يرغـب فـي                  

حب اآلخرين واهتماماهم ويشعر بذلك من خالل مداعبتهم واحتضانهم له مما يجعله يشعر برغبـة               

   ). 130 : 1981القاضي ، ( اآلخرين وحبهم له 

والطفل في هذه المرحلة يعتبر نفسه سيد الموقف فهو يحصل على كل ما يريد وقتما يريـد                 

يأكل وينام ويلعب وقتما يحب و طفل هذه المرحلة بحاجة إلى أن يشعر بأهميته وبقيمتـه وإذا مـا                   

ممـن  تحقق له ذلك فسوف يقوي لديه الفرصة للتغلب على المشاكل وبنسبة أعلى بكثير من غيره                

ن الناس المتصفين بالثقة والحب ال يقدمون عـادة         أيعانون من عدم الثقة ومن مشاعر الشك حيث         

ريكسون إلى القول بأننا نولد ولدينا الشعور بالقيمة        أعلى ارتكاب الجرائم وإثارة المشاكل ، ويذهب        

 الطفل بقيمته   والكرامة وليس من حق أحد أن يحرمنا من هذا الحق ويقع على الوالدين مهمة توعية              

وكرامته وإذا ما أحس الطفل بأنه موضع ثقة األهل ومحط اهتمامهم فسوف يشعر بالصحة والسواء              

   ). 125 – 124 : 1996القذافي ،  (  يبذالن كل الجهد في سبيل مصلحتهن األبوينأو

يها ريكسون بشكل كبير على ما لألم من دور كبير في هذه المرحلة حيث يعتمد الطفل عل               أويؤكد  

 والعطف واالهتمام وتتأثر شخصية الطفل بنـوع        ىاعتماداً كلياً في توفير الغذاء والحماية والحب والمأو       
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الرعاية التي تلقاها ، وإذا كان انطباعه ايجابياً وضع ثقته في الغير واعتمد عليهم مستقبالً وبادلهم الثقـة                  

 قوبل الطفل باإلهمال والـرفض      إذا أماسالم ،   بالثقة ويمكننا القول حينئذ أن الطفل قد مر هذه المرحلة ب          

والكراهية وعدم االكتراث فالنتيجة الحتمية التي تترتب على ذلك فقدان الثقة باآلخرين وتكوين اتجاهـات               

   . )176 : 1985جالل ، ( معادية للمجتمع 

  االستقاللية مقابل الشعور بالخجل والشك/ المرحلة الثانية 

) Autonomy versus shame and doubt   (   
 شهراً وتستمر حتى السنة الثالثة من عمر الطفل هـذه المرحلـة             18وتمتد هذه المرحلة من عمر      

تقابل المرحلة الشرجية عند فرويد وفيها يتدرب الطفل على عمليتي اإلخراج فإذا كان التدريب يتم بشكل                

تقدير وتشجيعه على تنمية التحكم فـي       سليم قائم على التفاهم والتقبل وتمت إحاطته بمشاعر االحترام وال         

ذاته تشكلت لدى الطفل شخصية سوية مستقلة وبالمقابل إذا تم التدريب على ضبط عمليتي اإلخراج مـن                 

خالل القسوة والعنف ينشأ الطفل شاكاً في قدراته وتولد لديه الشعور بالنقص والعجز واإلحـساس بقلـة                 

    ).39 : 1989سمارة ، ( كفاءته 

كيد على أن نجاح الطفل في المرور بهذه المرحلة بسالم يؤدي إلـى تقويـة               ويجب التأ 

روح الشعور باالستقالل وبالقدرة على السيطرة والى تأكيـد شـعوره بقيمتـه وهـي مـن                 

األساسيات التي يقوم عليها التفكير في الذات بينما فشل الطفل في مقابلة التوقعات االجتماعية              

بالخوف من عقاب اآلخرين ممـا يدفعـه إلـى الـشعور            يؤدي إلى غضبه وسخطه وشعوره      

  . بالخجل وبالشك في قدراته 

ريكسون بضرورة احترام رغبة الطفل في االستقالل وذلك بإعطائه بعض الحرية في            أويرى  

القيام ببعض األشياء التي ال تشكل خطورة عليه وبالتالي مساعدته في االعتماد على النفس وتبعـاً                

ص من الشك والخجل ، ومما يساعد على نمو استقالل الذات من وجهـة نظـر   لذلك يستطيع التخل  

ريكسون هي مرحلة الروضة وذلك من خالل أن تتاح للطفل فرص حرية االختيار وذلك بإعطائه               أ

 : 1996القـذافي ،    ( مجموعة من الخامات واأللعاب واألدوات مع عدم تدخل الكبار في عملـه             

125 – 126. (    

من األمثلة في حياتنا اليومية التي تؤكد على رغبة الطفل في االسـتقالل واالعتمـاد               وهناك العديد   

على النفس ومنها إصرار الطفل على تناول الطعام بنفسه أو في تمسكه في ركوب الـسيارة أو النـزول             

نه يغضب ويبكي ويصر على تحقيق رغباته بنفسه ولن يرضي          إحد لمساعدته ف  أمنها وحده فإذا ما تدخل      

 حاجة الطفل إلى الشعور باالستقالل فـي        إلىال إذا تركناه وشأنه لتحقيق ما أراد ويرجع السبب في ذلك            إ

    ).39 : 1977، الفقي( هذه الفترة حتى يحقق مطالب النمو
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أي أن هذه المرحلة تعد فترة ظهور اإلرادة عند الطفل والرغبة في حرية التصرف والمشكلة               

لمرحلة هو حرمانه من التعرف على األشياء واكتشافها بنفسه مما يؤدي           التي تهدد الطفل في هذه ا     

إلى تدمير شعوره باالستقالل وحب االستطالع األمر الذي يتولد عنه الشعور بالخجل واإلحـساس              

  .  )130 : 1981: القاضي ( بالذنب 

  المبادأة مقابل اإلحساس بالذنب: المرحلة الثالثة 
 ( Iditianative versus Guilt Sensorg )   

      تبدأ هذه المرحلة من عمر ثالث سنوات وتستمر حتى سن السادسة من العمر والطفل في هذه                

المرحلة يستطيع تأكيد ذاته من خالل وقوفه على قدميه واستقالله عن االرتباط باألم لذا فالطفل ينتقل إلى                 

  . ) 46 : 2001أبو نجيله ، ( تحدي جديد وهو ماذا سيفعل بعد هذا االستقالل 

ريكسون إلى هذه المرحلة بكونها استمرار لعملية االنفصال عن األم من الناحية            أ      وينظر  

  الفسيولوجية فقد استطاع الطفل انجاز القدرة على التحكم في عضالته واسـتطاع أن يقـف علـى                

ـ               ين  أقدميه و  داف مشي والطفل في هذه المرحلة سوف يسعى إلى البحث عن أمـاكن أخـرى وأه

ومسافات متباعدة عن جسد أمه ، أي أن الطفل سوف يستخدم قدرته الجديدة لكي يكتـشف العـالم                  

  . ) 177 – 176 ، 1985 ،جالل (الخارجي  

وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل مهارات مختلفة من بينها كيف يتعاون مع اآلخرين وكيـف               

نـه ينـشأ ولديـه      إشجيع الطفل على ذلك ف     فإذا تم ت   ،يتفاعل مع الجماعة وكيف يكون قائداً وتابعاً      

 أنه ينـش  إصفات المبادأة والمبادرة ، أما إذا لم يتم إعطاؤه الفرصة الكافية بإشعاره دائماً بأخطائه ف              

 أي مبادرة بسبب عجزه وكثرة أخطائه ، وعلى الرغم          إعطاءلديه الشعور بالذنب وبذلك يتردد في       

ذه المرحلة إال أن الطفل في هذه الـسنوات يكـون أكثـر             من أن هذه المبادرة والمبادأة تبدأ قبل ه       

نشاطاً ورغبة في البحث واالستكشاف والشيء المهم الذي يبدأ في التكوين في هذه المرحلـة هـو                 

الضمير والشعور بالمسئولية وقد تؤدي المبالغة في تكوين الضمير إلى الشعور بالذنب األمر الذي              

نـه ينبغـي    أ عامل مهم جداً لنمو الشخصية وتكيفهـا إال          يقضي على المبادرة ويعد نمو الضمير     

   ) 39 : 1989سمارة ،  ( االعتدال في هذا األمر

وتعد هذه المرحلة مرحلة الرغبة القوية في العمل والنشاط وهي أيضاً فترة اللعب الخيالي              

مرحلـة  بتكـاري ، كمـا أن       اإلوعن طريق هذه النوع من اللعب يمكن تنمية االبتكار واالستعداد           

الروضة من المراحل الهامة للنمو العقلي وبناء الشخصية القوية والتي تتمتع بقدر كاف من الثقـة                

بالنفس واالستقالل والمبادرة مما يجعل الطفل حريص كل الحرص على تغذية نموه العقلـي مـن                

  . ) 39 : 1977الفقي ، ( الخبرات 
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  ر بالنقصالمرحلة الرابعة مرحلة االجتهاد في مقابل الشعو
 Industry Versus Inferiority Sensory   

. وتبدأ هذه المرحلة من سن السادسة إلى الثانية عشر حيث ينتقل الطفل إلـى المدرسـة                 

جل التعلم حتى تكبر الثقة في نفسه وفي قدراته على استخدام أدوات األكبر منـه سـناً                 أويثابر من   

سم مرحلـة المثـابرة   إريكسون هذه المرحلة بأسمي نه يشعر بالنقص والدونية وإ فشل الطفل ف  وإذا

ضد الشعور بالنقص والدونية وتعد مسألة اإلحساس بالقدرة على العمل واالنجاز عامل هام في هذه               

   . )177 : 1985جالل ، ( الرحلة 

وتعد مرحلة دخول المدرسة هي بداية انطالق الطفل حيث يتعلم كيف يحصل على المديح              

 ورفاقه نتيجة لتفوقه وانجازاته فـي تعلـم المـواد الدراسـية             هم من قبل مدرسي   والتقدير واالحترا 

نتج بيديه وهنا نجد أن مثابرته يجب أن تحتوي علـى           أالمختلفة أو ينال التشجيع واإلعجاب إذا ما        

مجموعة من االنجازات والمهارات المطلوبة ليصبح ناجحاً في عالقته الشخصية مؤهالً للعطاء في             

ورغم أن المدارس قد أنشئت لبناء شخصية الطفل إال أن فـشل الكثيـر مـن                 ،تماعيعالمه االج 

     األطفال في الوصول إلى المستوى الذي يطلبه المعلم أو استخدام أسـلوب العقـاب يـؤدي إلـى                  

    ويشعر الطفل بالنقص والدونية بين زمالئه و القليل من التالميذ مـن ينجـو مـن                 قتل االجتهاد   

  .)84: 2004،  ليالطفي( ذلك

الطفل في هذه المرحلة يسعي إلى الحد من هذه المخاوف التي تنتابـه نتيجـة لـشعوره                 و

بالنقص من خالل البحث عن الفرص المتاحة لكي يتعلم العمل بنجاح مع بعض اإلرشادات من قبل                

من مرحلـة    وأيضاً من مميزات هذه المرحلة هو تعلم الطفل التفاعل مع الجماعة واالنتقال              ،الكبار

  . اللعب الحر إلى مرحلة اللعب المنظم والهادف 

أما الطفل الذي ال يستطيع التفاعل مع بيئته وتحقيق المهام الموكلة إليه تتطور لديه مشاعر               

  .  )191 : 2000منسي ، (من الدونية واإلحساس بالنقص 

 هـم الـذين     ن الكبار في بيئـتهم    أريكسون هو القوة الدافعة و    أوالطفل بحسب وجهة نظر     

 الطفل أهمية كبيرة فإذا مـا كانـت   ةأي أن لنشأ. يستطيعون أن يساعدوه في تقدمه أو أن يحبطوه    

النشأة صحيحة فان األفراد سوف يبدؤون بالتعلم والممارسة بكل قوة وكفاءة حتى فـي عالقـاتهم                

  . االجتماعية مع أقرانهم والعكس صحيح 

تحدث فيها كل هذه المظـاهر النمائيـة الهامـة          ويجب أن نشير إلى أن هذه المرحلة التي         

  . ) 78 – 77 : 2000 ، قاسم( يعتبرها فرويد مرحلة كمون 

  

  

  



 - 48 -

   في مقابل تشتت الهوية  الهويةالمرحلة الخامسة مرحلة
Identity versus indentity diffusion  

مراهقـون   سنة تقريباً وغالباً ما يسعى ال      18- 12بداية هذه المرحلة هوسن المراهقة من       

 أن يتمكنوا من تحقيق ذواتهم أو يحـدث         إمافي هذه المرحلة إلى البحث عن هوياتهم وذواتهم وهم          

ريكسون ارتباك أو خلط ألدوارهم ويرجع السبب في ذلك إلى تفاعالت المـراهقين             ألهم ما يسميه    

لى الحيـاة   جل اإلحساس بالهوية وهذا األمر له قيمة كبرى ع        أالتي تحدث مع العالم الخارجي من       

ريكـسون علـى مـا للتغيـرات        أويؤكد  .  تحقيق تكيفه مع المجتمع    إلى إضافة. النفسية للمراهق   

البيولوجية من دور هام ومؤثر في هذه المرحلة إذ أنها تحدث نوعاً من االضطراب أو االرتبـاك                 

لـسريع  وال شك أن هذه المرحلة تعد مرحلة حرجة من حيث النمو الجسمي والتغير ا             . للمراهقين  

ريكسون أن خطورة هـذه المرحلـة       أويوضح  . وبالتالي تظهر فيها تحديات نفسية كبيرة للمراهق        

النظر للذات كعضو منتج في المجتمع لـذا يجـد        تكمن في غموض الدور و الشعور بالعجز وعدم         

   ) 42 : 2003العواملة وآخرون ، ( مفيد في ثقافتهالمراهق صعوبة في إيجاد هويته أو حتى دور 

والشك أن عملية التنشئة االجتماعية تهدف إلى إعداد الطفل لدوره في الحياة سواء أكـان               

ولد أو بنت ومن خالل مراحل النمو المختلفة وبخاصة مرحلة المراهق يحقق الولد ذاتـه ويجـد                 

   . )192 – 191 : 2000منسي ، ( هويته في المجتمع 

 والتي تتيح للشباب الفرصة لحـل صـراعاته         وهوية األنا ينتج عنها معنى الفردية المتماسكة      

نه يتم عن طريقها تحقيق التوافق والتكيف واإلحساس بذاته ومطابقة إدراكـه لنفـسه              أإضافة إلى   

  . وانطباع اآلخرين عنه 

ن أريكسون أن نمو وتطور الهوية يعتمد بالدرجة األولى على دعم المجموعات المؤثرة و            أويرى  

د لتعلم اإلخالص والوالء لمجتمعه وبدون أن يكون للشاب والء وإخـالص            يكون لدى المراهق االستعدا   

نه قد يطور أنا ضعيفة ويمر بمعاناة تتمثل في غموض القيم أو حتى قيامه باالنضمام إلـى          إلقيم مجتمعه ف  

    . )49 : 2004الطفيلي ، ( جماعة منحرفة ليكون موالياً لها 

عنها في هذه المرحلة والتي تسهم فـي تحديـد          ومن األسئلة التي يحاول المراهق اإلجابة       

  : هويته ما يأتي 

  لهذا المجتمع الذي أعيش فيه ؟ أكونمن أنا ومن  -

 حصل عليها مستقبالً ؟ أما الوظيفة التي أرغب في أن  -

 ما القيم والمعتقدات التي تنظم مسيرة حياتي وتقودها ؟  -

 ما النمط العام للحياة الذي أفضله على غيره ؟  -

 يعة الجماعة التي أفضل أن انتمي إليها وأتعامل معها ؟ ما طب -
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واألزمات النفسية تتمحور حول مغزى رئيس يتم من خالله مواجهـة الخبـرات الـسلبية                -

 أنماط من األهداف الحياتية التي يمكن أن تعيـق عمليـة تـشكيل              ةوااليجابية وهناك ثالث  

 : الهوية وهي 

وصلون إلى اإلجابة عن التساؤل المتعلق بمعنى        أن عدد من المراهقين يت     :النمط األول    . 1

وجودهم الشخصي من دون أن يمروا بخبرة بحث أو تجربة الهوية التي يـتم التوصـل     

إليها دون المرور بأزمات تسمي باإلنضاج المبكر وتحدث هذه الحالة عندما يختار الفرد             

 .مهنة في مرحلة باكرة أثناء مرحلة المراهقة 

 Negative( ى بالهوية السلبية  يسم:النمط الثاني  . 2 identity  (   ويحدث عندما يـدرك

 . األفراد أنهم يقيمون بشكل منخفض أو أنهم قد رفضوا من المجتمع الذي يعيشون فيه 

ويحدث عندما يصبح مـن   ) Role Diffusion(  ويسمى غموض الدور :النمط الثالث  . 3

فة التي يؤدونها فعلى سبيل المثـال       الصعب لكثير من األفراد التنسيق بين األدوار المختل       

عندما يكونون مع والديهم فأنهم قد يؤدون دور الطفل وعندما يكونون مع أصـدقائهم أو               

 . أقرانهم فإنهم يلعبون دور االستقاللية أو التمرد والعصيان 

إن محاوالت الفرد للبحث عن نفسه ، يمكن أن تأخذ عدة أشكال كالبحث عن مهنة أو عمل                 

ت االمتثال لجماعة يمكن أن تعد مؤشرا للبحث عن الهوية أن و المراهق يمكن أن يبني                أو محاوال 

السلطان ،  ( واالنحراف  هويته عن طريق االمتثال للقيم السائدة وبطريقة سلبية عن طريق التمرد            

2009 : 58 – 59 ( .  

  Intimacy versus Isolation: األلفة مقابل العزلة : المرحلة السادسة 

ى في هذه المرحلة بمرحلة الرشد األولى وفيها بعد أن يجيب المراهق علـى معظـم                وتسم

التساؤالت التي كانت تدور في ذهنه والتي كانت تحيره وبعد أن يجد نفسه ويحدد هويته و مكانـه                  

لصادقة لذا يتوجب على المراهقين في      انه يتوقع منه أن يكون مستعدا لتكوين العالقات الحميمة و         إف

رحلة أن يطوروا العالقات االجتماعية والمهنية والتعاونية مع اآلخرين ويبدؤا أيـضاً فـي              هذه الم 

ريكسون أن هذه المرحلة يبـدأ      أالتفكير عمن يشاركهم تلك األفكار من الشباب من الجنسين ويرى           

فيها التفكير العملي والجدي باختيار الشريك المناسب من أجل تكوين األسرة وتحمـل مـسئوليات               

  . مل والزواج الع

وخالل هذه المرحلة أيضا يكون الفرد قد اكتسب اإلحساس بالهوية هـذا اإلحـساس الـذي                

يجعله يضحي برغباته في سبيل تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين حيث يزيده معرفته لهويتـه               

  القدرة على االندماج مع اآلخرين دون الخوف من أن يفقد جانب جوهري من ذاتـه وتعـد هـذه                   

،  قاسـم ( األلفة هامة وضرورية لتحقيق الصداقة القوية والناجحة والزواج الذي له مغزى وهدف             

2000 : 68(   .  



 - 50 -

وتتميز هذه المرحلة والتي تسمى أيضاً بمرحلة الرشد األولى بارتفاع الروح االجتماعية لدى الفرد              

زلة واالنطواء حيث يغلب علـى      إذا ما نجح في المرور بها إضافة إلى تغلبه على العديد من مشاعر الع             

وهنا يجب أن نشير إلى رأي فرويد       " القدرة على الحب    " الراشد الشعور باأللفة وهو ما يسمى لدى األنا         

الحب والعمل  "  يفعل بصورة جيدة فأجابه فرويد       أنريكسون عن الشخص السوي ماذا يمكنه       أعندما سأله   

عبـد  ( إدخال تحسينات على صيغة وجملة البروفـسور        نه ال يمكننا    أريكسون في هذا الصدد     أويقول  " 

   . )292 – 291 : 1998الرحمن ، 

اً ومنغلقاً  توفي حين أن الراشد الذي لم يصل بعد إلى مرحلة تحقيق الهوية فهو ال يزال مشت               

  .  عن اآلخرين الًعلى نفسه وسيبقى يشعر العزلة وانهماك الذات ولذا سنجده منعز

نه يصل إلى هذه المرحلة وهو      إن الفرد في المرحلة السابقة من تحقيق ذاته ف        نه إذا تمك  أوهذا يعني   

لف وناجح في حياته أما إذا لم يتمكن من تحقيق ذاته في المرحلة السابقة              آقادر على الزواج والصداقة والت    

  . )245 : 2003أحمد ، ( نه يفقد ثقته بنفسه ويميل إلى العزلة عن المجتمع إف

 Genertivityمرحلة اإلحساس باإلنتاج مقابل اإلحـساس باالنهمـاك   : المرحلة السابعة 
versus stagnation  

 سنة وهي المرحلة التي يبدأ فيها الفرد بالتوالد وإنجاب          54 – 24تبدأ هذه المرحلة من سن      

نه يعيش مرحلـة مـن الجمـود وهـي          إاألطفال أما إذا لم تكن لديه الرغبة والدافع في اإلنجاب ف          

ويرجع السبب في ذلك إلى عملية التنشئة االجتماعيـة         .  للعزلة التي كان يعيشها سابقاً       استمرارية

ريكسون مصطلح اإلنتاجية فـي  أوقد استخدم ، التي مر بها الفرد خالل المراحل السابقة من حياته       

  .هذه المرحلة لإلشارة إلى االستسالم للمستقبل وللجيل الجديد 

 هو تأسيس وحدة أسرية جديدة تقوم علـى الثقـة المتبادلـة             ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة     

واأللفة والمحبة وتشمل أيضاً إعداد وبناء منزل جديد للبدء بدورة جديدة للنمو فبعدما يمارس الفرد               

حقق ذاته  يحقه في اختيار شريك حياته إضافة إلى اختيار مجال العمل الذي يستطيع من خالله أن                

   فيها نفسه وماذا بعد ؟ لأيصل إلى النقطة التي يس

نه مرغـوب فيـه مـن       أويمكن القول أن الزواج المستقر والناجح يعطي الفرد التأكيد من           

 جديد في حاجة إليه ونجاحه في هذه المـسؤولية          ئخر مما يجعله مسئوال عن تربية نش      الطرف اآل 

  . يجعله واثقاً من نفسه ومن قدراته ومن أهميته في مجاله 

وكلما زادت إجادة الفرد إلى     . نه كلما كبر األبناء قلت حاجتهم لآلباء        أها  وهناك حقيقة مفاد  

عمله ووصلت إلى ذروتها لم يعد العمل بالنسبة إليه تحدياً أو تجديداً عالوة على ذلك يكون الفـرد                  

قناوي وآخرون  ( قد حصل على أقصى ما يصبو إليه من جزاء مادي أو أدبي من خالل عمله هذا                 

2001 ،295 – 296(   .  

االهتمام بأمر الجيل التالي كما يشمل اإلحساس باإلنتاج يشمل أيضاً اإلحـساس بـالركود              و
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فبالنسبة لإلحساس باإلنتاج فمن خالله يضمن الجيل التالي اآلمال والفضائل والحكمة التي جمعهـا              

ر تـضمن   األبوان على مر سنواتهم إضافة إلى كونها أيضاً تشمل اإلحساس باألبوة وهذه المـشاع             

إضافة إلى النظر إلـيهم علـى       . الرعاية السوية لألطفال والرغبة في تحقيق اإلشباع والراحة لهم          

  . أنهم أمانة في األعناق وضعت في يد الفرد للثقة في مقدرته على رعاية هذه األمانة 

ناسـب  ويبدأ اإلحساس بالركود الذي يشعر به الفرد في األربعينات عندما يحاول البحث عن دور م 

له وهو كيف يستطيع ممارسة العطاء لآلخرين وهو عطاء يكون نابع من ذات الـشخص ولـيس                 

دخله ولكن في شكل جديـد  أمفروضاً عليه وهو أشبه بعملية خلق وإبداع بمعنى إخراج ما سبق أن     

   ). 245 : 2003حمد ، أ(  وقالب مميز يحمل طابعه الخاص

  ) النضج والحكمة( يأس المرحلة الثامنة تكامل الهوية مقابل ال
Integrity versus Despair  
القليل فقط هم الذين يستطيعون حل أزمات المراحل السبع السابقة وهم فقط الذين يستطيعون تحقيق               

يجابية نحو الحياة التي يعيشونها وعكس التكامل الذاتي هو اليأس أو الخـوف             تكامل الهوية والشعور باإل   

يجد الفرد طريقاً منجياً إلى حياة لها معنى فإذا تغلب تكامـل األنـا علـى                من أن يتدخل الموت قبل أن       

و عـدم   أالشعور باإلحباط يكون الناتج من ذلك هو التوافق السيكولوجي الذي ينتج األنا المتصفة بالحكمة               

 يخاف  لن" االرتباط بالحياة في مواجهة الموت وللحكمة تأثيرها على األجيال التالية أو كما يقول اريكسون             

عبد الرحمن ،   ( "األطفال األصحاء من الحياة إذا كان الكبار من حولهم لديهم تكامل وال يخافون الموت               

1998 : 292.(    

والمقصود بالتكامل هنا هو شعور الفرد بتقبل ذاته وتقبل اآلخرين وتقبل الظروف كما هي أطفالـه                

نه قد يشعر باليـأس نتيجـة   إمن ناحية أخرى ف وفي هذه الحالة يشعر الفرد بالكرامة و– مهنته  –زوجته  

ن لهذه المرحلة   إريكسون ف ألتقدمه في العمر وأيضاً لتدهور بعض الوظائف الجسمية ولكن وبحسب رؤية            

جوانب قوية وهي كما أسلفنا تتمثل في الحكمة عند الفرد وهي تعد خالصة تجارب مراحل النمو المختلفة                 

    ).193:  2000منسي ، ( التي مر بها الفرد 

ن كل مرحلة من المراحل الثماني التي سبق ذكرها تعطي فرصة لنمو قـوى خاصـة ،                 إوعموماً ف 

ريكسون الفضائل األساسية التي يعتقد أنها شاملة لكل األجيال وأنها تنمـو فـي الطرائـق                أأطلق عليها   

الفـضائل  ( لبـشرية   ن مواطن القوة ا   أالموجبة المتكيفة لحل األزمات في كل مرحلة من مراحل النمو و          

وكل فضيلة  الفرد وخالل تاريخ البشرية ككل ،       هذه هي تطورية في طبيعتها تنمو خالل حياة         ) األساسية  

مهمة وتمثل قوة منعشة في الحياة وهي ليست فطرية بل يجب تنميتها وتثبيتها باستمرار خالل دورة حياة                 

   -:تي اآل مو فياإلنسان ويمكن إيجاز هذه الفضائل التي تقابل مراحل الن

ـ            :األمل   .1 ن الرغبـات   أ وتنمو هذه الفضيلة عن الثقة األساسية ، وهو االعتقاد المتواصل ب

   . يمكن إشباعها
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 هذه الفضيلة عن االستقاللية وهي تصميم ال يمكن تغييره على ممارسة كل             أوتنش : اإلرادة .2

 . من حرية االختيار وضبط النفس 

تضمن شعور بالشجاعة لتخيل األهـداف المهمـة أو          وهو مشتق من المبادرة وي     :الهدف   .3

 .تصورها والسعي إلى تحقيقها 

 وهي مشتقة من المثابرة ويمكن أن يطلق عليها شعور الحرفية وتتضمن المهارة             :الجدارة   .4

 . في مواصلة المهام 

 الذي ينمو عن الهوية الذاتية ويتضمن ديمومة الوالءات األساسـية   :اإلخالص أو الوفـاء      .5

 . ور بالمسئولية والصدق والشع

نه أريكسون بأنه أعظم الفضائل وفي الحقيقة       أ وهو مشتق من األلفة والمودة ويعتقد        :الحب   .6

الفضيلة المسيطرة ويعرفه بأنه تبادلية الرفاق واألصدقاء في هوية مشتركة أي إيجاد المرء             

 . و فقدانه إياها ألنفسه في شخص آخر 

الفاعلية أو التولدية وهو عبارة عن اهتمام واسع أو قلق من      عن   أوينش : خرينباآلاالهتمام   .7

 . جل اآلخرين أ

 عن تكامل الذات وتعبر عن نفسها باهتمام متجرد بكل الحياة ونقل خبـرة              أ وتنش :الحكمة   .8

  .متكاملة للجيل القادم ويكون أفضل وصف لها أنها تراث 
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  )2-1(الجدول 

  الثمانية والعمر لكل مرحلة وفضيلة كلاألزمات النفسية خالل المراحل 

   مرحلة والمرحلة التي تقابلها عند فرويد
  

  مرحلة الحياة

  )المرحلة النمائية( 

الفضيلة   األزمة النفسية بهذا العمر  العمر

األساسية لهذه 

  المرحلة

المرحلة التي 

 تقابلها عند فرويد

 –من الميالد   الطفولة 

   شهرا18ً

ــة مقابــل  اإلحــساس بالثق

  الحتساب بعدم الثقةا

  الفمية  األمل

  الطفولة المبكرة 

  ) مرحلة ما قبل المدرسة ( 

18 – 3 

  سنوات

الحساس باالستقاللية مقابل   

  اإلحساس بالخجل والشك

  الشرجية  اإلرادة

  الطفولة المبكرة

  مرحلة ما قبل المدرسة  ( 

اإلحساس بالمبادرة مقابـل       سنوات6-  3

  اإلحساس بالذنب

  يةالقضيب  الهدف

  الطفولة المتوسطة

  ) مرحلة المدرسة االبتدائية (

اإلحساس بالجهـد مقابـل        سنة12 -6

  اإلحساس بالنقص

  الكمون  الجدارة

الحــساس بالهويــة مقابــل    سنة18 – 12  المراهقة 

  اإلحساس بغموض الهوية

اإلخالص 

  والوفاء

  التناسلية

  الرشد المبكرة 

  ) ما بعد المدرسة ( 

س باأللفـة مقابـل     اإلحسا   سنة24 – 18

  اإلحساس باالنعزال

    الحب

اإلنتاجية مقابل االنحـراف       54 – 24  الرشد المتوسط 

  في الذاتية أو الذات

االهتمام 

  باآلخرين

  

اإلحساس بالتكامـل مقابـل        فأكثر 54  الرشد المتأخر 

  اإلحساس باليأس

    الحكمة

  

  

أزمة وتحل على نحو سليم وتتوقـف       أن كل واحدة من هذه الفضائل تنشا فحسب عندما تواجه كل            

( الفضائل بعضها على بعض على نحو كبير إذ ال تنمو أي منها ما لم يتم نمو الفـضيلة التـي تـسبقها                  

   ).63 – 62 : 2009السلطان ، 

  جوانب اإلحساس بالهوية عند اريكسون : رابعاً 

 أو هوية  Identity بالهوية ريكسون أن الوظيفة البنائية لألنا السوية هو احتفاظها بالشعورأيرى 

  : األنا أو الهوية السيكولوجية وهي حالة داخلة تتضمن أربع جوانب رئيسية 

 : الفردية  .1

  .وتعني اإلدراك الواعي باالستقاللية والفردية وتحقيق هوية مستقلة واضحة      
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 : التكامل وتوفيق المتناقضات  .2

الطفل  من العمليات الالشعورية لألنا فة وهو ما ينتجأي اإلحساس بالكمال الداخلي والالانقسامي    

 والفشل ، غقل حباً أو أكثر حباً من قبل اآلخرين النبوأ مختلفة للذات مثل اًن صوركّوي يمالنا

  . الطاعة والعصيان ، الثقافة والجهل وغيرها 

بالتكامل نا السوية تكامل بفاعلية بين هذه الصور الخيالية وينتج عن ذلك إحساس واأل    

  . واالنسجام الداخلي والتفرد مع نمو الشخص وتطوره 
 

 : التماثل واالستمرارية  .3

 قعأي بذل مجهود شعوري لإلحساس بالتماثل الداخلي واالستمرارية بين ما هو ماضي وما يتو    

  . نه منقاد في اتجاه ذا معنى أن حياة الفرد مالئمة له وأ يحدث في المستقبل والشعور بأن

 :ماسك االجتماعي الت .4

ها بعض الجماعات والشعور بي تؤمن التأي اإلحساس الداخلي بالتمسك بالمثاليات والقيم      

الستمرارية بالتدعيم االجتماعي والصدق ، والهوية الثابتة تحقق إحساس داخلي بالتماثل وا

اآلخرين به ن الفرد قريب إلدراكهم وتوقعاتهم وعند حسن ظن أرين ووبكونها ذات معنى لآلخ

  .  ثقافته التي ينتمي إليها ي فوبذلك فالهوية كعملية مستقرة ليس فقط في ذات الفرد لكن أيضاً

تشتت الهوية ناجم عن تركهم لطفولتهم من بريكسون أن المراهقين يعانون من إحساس أويرى 

  .  خالل المراهقة ثم انتقالهم إلى مرحلة الرشد خلفهم وتحركهم قدماً
  
 

 :وية عند اريكسون بعدي اله .5

    ن تركيب الهوية أ الهوية بأنها المجموع الكلي لخبرات الفرد وسلم ب1956ريكسون أف عر

 Selfوهوية الذات  Ego identity إلى كل من هوية األنا  يرجعهمايتضمن مكونين متميزين

identity لوجية دي األ وترجع هوية األنا إلى تحقيق االلتزام في بعض النواحي كالعمل والقيم

  . المرتبطة بالسياسة والدين وفلسفة الفرد لحياته كلها وغيرها 
  

   -:أما هوية الذات فترجع لإلدراك الشخصي لألدوار االجتماعية والبعدين هما 
 : د األيدلوجي عالب .1

وسياسية وفلسفة الفرد ألسلوبه في الحياة بما تشمل ) عقائدية ( ويتضمن نواحي مهنية ودينية 

  .  وأهداف ومعايير من قيم

 : البعد االجتماعي أو هوية العالقات البينشخصية  .2

يختارهـا  ويتضمن جوانب مثل الصداقة ، األدوار الجنسية وطريقة االستجمام أو الترفيه التي             

    ) .276  – 272 : 1998عبد الرحمن ، ( الفرد 
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  : اضطراب هوية األنا من وجهة نظر اريكسون : خامساً 
إلى وجود شكلين أساسيين الضطراب هوية األنا مـن وجهـة           )   7  :2001مدي ،   الغا( يشير  

  : ريكسون هما أنظر 

  :  Role Confusionاضطراب الدور  .1

دوار أ  يحدث عندما يفشل المراهق في تحديد أهداف وقيم معينة خاصة به ، ويفشل في تبني 

الطفولة حيث توحدات  بين شخصية واجتماعية ، وذلك ناتج عن فشل المراهق في خلق تكامل

تتحول فترة التعليق المسموح بها اجتماعياً إلى نوع من االضطراب الذي يعمل على إعاقة 

  . دوار معينة أالمراهق لحل أزمة الهوية وتمنعه من القيام بالتزامات محددة نحو 

   The Adaptation of  Negative Ego Identityتبني هوية أنا سالبة  .2

خطر من مجرد فشل المراهق أس المراهق بالتفكك الداخلي وهذا اإلحساس تعبر عن إحسا

دوار غير مقبولة أفي تحديد أدواره وأهدافه الشخصية واالجتماعية بل يتعداه إلى دفعة للقيام ب

  . درات واالنتحارخاجتماعياً ومرتبطة بالعديد من مشكالت المراهقة مثل الجنوح وتعاطي الم

 Identity Crisis:  في المراهقة أزمة الهوية: سادساً 
 التغير المراهق في هذه المرحلة أزمة ذات طابع بيولوجي اجتماعي ، وذلك نتيجة يواجه

ا إلى النضج حيث ينمو الجسم بسرعةالذي يحدث في جميع جوانب الشخصية والذي يؤدي حتم 

راهقين ، فتنشأ لهم أدوار الممع البلوغ ، وتطرأ عليه تغيرات هائلة تحدث قدراً من االضطراب لدى 

اجتماعية جديدة ، فضالً عن أن صورهم عن ذواتهم كأطفال لم تعد مالئمة لمظهرهم الجديد ، 

ومشاعرهم الجديدة نحو الجنس اآلخر ، كما تنشأ مطالب وتوقعات جديدة لدى األقران والكبار تختلف 

 يطلق عليه أزمة المراهقة ، أو أزمة عن تلك التي كانت في الطفولة ، ويؤدي ذلك إلى اضطرابهم أو ما

   ) . 321 : 1999، وآخرونأبو حطب ( الهوية

يعني ذلك أن النضج يقابله تغيرات في التوقعات االجتماعية التي تقع على عاتق المراهق من 

لذا ، يجد المراهق نفسه أمام . قبل األسرة ، والمدرسة ، واألقران فيما يمكن أن يقوم به من أدوار 

يد من التساؤالت التي تتعلق بهذه األدوار وتؤدي إلى إحساسه بأزمة الهوية ، والتي تتبلور في العد

   ؟ ؟ وماذا أريدأنامن : سؤالين مهمين هما 

تي تواجه الفرد في مرحلة المراهقة ال الصعوبات النمائية ىومن ثم ، تعد أزمة الهوية أحد

 نفسياً اجتماعياً ية عند المراهقين بوصفه مطلباًوه من تناول مفهوم أزمة اللأو" ريكسون أ" ويعد 

الطفولة والمجتمع : " وله إلى مفهوم مركزي في علم النفس ، وذلك في كتابيه في المراهقة ، وح "

Childhood And Society ( 1963 ) الشباب واألزمة: ، والهوية " Identity : Youth And 

Crisis ( 1968 ) يجابي هو اإلحساس لة بعد نفسي اجتماعي طرفه اإل حيث يظهر في هذه المرح



 - 56 -

بالهوية ، وطرفه السلبي هو تشتت الهوية ، بحيث يمكن القول أن أزمة الهوية في المراهقة سمة 

القطب األول وهو تحقيق الهوية ، وهو المكون اإليجابي ألزمة الهوية ، والقطب : ثنائية القطب 

  . لسلبي لهذه األزمة الثاني هو تشتت الهوية ، وهو المكون ا

ن ا هناك مظهر وويعد اإلحساس اإليجابي بالهوية مؤشراً على النمو السوي في المراهقة

  : يق الهوية في المراهقة حقلت

 يتمركز حول العالم الداخلي للفرد ، ويتمثل في معرفة الفرد بوحدة ذاته واستمرارها :األول 

   .عبر الزمن ويشمل ذلك معرفة الذات وتقبلها 

 يتمركز حول العالم الخارجي ، ويتمثل في معرفة الفرد وتقمصه لمثل عليا في :الثاني 

  . ثقافته التي يعيش فيها ويعني ذلك االشتراك مع اآلخرين في بعض الخصائص الجوهرية 

ن تحقيق الهوية في المراهقة يرتبط بخصائص الشخصية السليمة أويدفع هذا إلى القول ب

  :  فيما يلي ريكسونأالتي حددها 

 . إظهار قدر من وحدة الشخصية   . أ

 .  البيئة ىالسيطرة الفعالة واإليجابية عل . ب

  . ), Erikson 1968  :92(  صحيحاً ك الذات والعالم إدراكاًادرإالقدرة على  . ت

 يعد الخطر الحقيقي الذي يواجهه الفرد في ه ، فإن Identity Diffusionأما تشتت الهوية 

كل عائقاً أمام نموه السوي ، ولعل ذلك مرده إلى فشل الفرد في اكتشاف المراهقة ، والذي يش

ماهيته ، وتحديد نوع الشخص الذي يريد أن يكونه ، وتحديد مركزه وموقعه في مجتمع األقران 

 ، فضالً عن تبنى  Rolconfusionوالكبار وهو ما يطلق عليه غموض الدور ، أو خلط الدور 

 مثلدوار غير مقبولة اجتماعياً أتعبر عن نفسها في صورة ممارسة هوية سلبية مضادة للمجتمع 

  . نسحاب االجتماعي ، والجريمة والتطرف ، والتعصب ، والجنوح ، واإلدمان اال

  : عوامل حدوث أزمة الهوية 
ن أزمة الهوية يتفاعل في حدوثها عوامل شتى ، وإجماالً ، فإنه يمكن تصور ثالثة أالواقع 

  : ل التي يكون لها دخل في حدوث أزمة الهوية لدى المراهق ، وهي أنواع من العوام

 . عوامل تتصل بالتكوين الماضي لشخصية الفرد  •

القيم والمعايير واألوضاع السائدة في مجتمعه ، وفي الثقافة التي : عوامل تتصل بالحاضر •

 . يعيش فيها 

 اف عوامل تتصل بنظرة الفرد للمستقبل ، وما يسعى لتحقيقه من أهد •

   . )165 : 2001إسماعيل ، (
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   :  James Marciaتجاه جيمس مارشيا ا: سابعاً 

ار حجماً هـائالً    ثريكسون على فهم نمو المراهق ، كما است       أساعد مفهوم الهوية الذي طرحه      

من األبحاث في مجال نمو اإلحساس بالذات الذي يظهر في مرحلة المراهقة ومن األبحاث األكثر               

 Egoوالتي بدأت بدراسة هوية األنا تي أجراها جيمس مارشيا راً تلك التأثي identity   كمحاولـة 

ريكسون والتي تقع ضمن نظريته الخاصة بالنمو النفـسي         أالختبار صدق المرحلة الخامسة ألريك      

االجتماعي تلك المرحلة هي مرحلة المراهقة ولقد طور جيمس مارشيا مفهـوم تـشكيل الهويـة                

ريكسون وهو يرى   أصية في هذه المرحلة بما يتيح القياس في جوهر نظرية           كمحاولة لدراسة الشخ  

قنـاوي وآخـرون ،     (  في فترات الذروة لنمو الشخـصية        أ أشكال من الهوية تنش    ةأن هناك أربع  

2001 : 298( .   
   

واألسلوب الذي استخدمه مارشيا في هذا البحث هو عقد مقابالت شخصية مـع  المـراهقين                

قائمين بالمقابلة أن يصنفوا المراهقين إلى واحدة من أربع حاالت الهويـة ويقـوم   تسمح للباحثين ال 

هذا التصنيف على أساس تقدمهم نحو تحديد الهوية في مجال من عدد من المجـاالت الـسياسية                 

  . خر وفي مجال العمل واأليدلوجية والدينية واالتجاهات نحو الجنس اآل

  المقابالت تدور حول ما إذا كان المراهق قد خبر أزمـة             وكانت األسئلة الرئيسية الهامة في      

وما إذا كان المراهق قد حقـق       ) نه قد فهم على نحو واضح قضية الهوية و اكتشاف البدائل            أأو  ( 

وعلى أساس األزمـة    ) يجاد إجابات مقنعة على األسئلة السابقة       إبمعنى نجاحه في    ( االلتزام أم ال    

 المعلقة  –المنغلقة  -الهوية المشتتة     ( واحد من أربع حاالت الهوية      وااللتزام يصنف المفحوص إلى     

   . )73 : 2009كفافي ، ) (  المحققة –
  

ولقد قدم مارشيا معاييراً لتقدير مراتب الهوية قصد منها أن تستخدم مع أفراد مرحلة المراهقة               

وااللتـزام هـي     سنة وذلك أن العمليات المزدوجة فـي االستكـشاف           22 – 18المتأخرة ما بين    

اعتبارات التقدير األولية وهذه المعايير تكاد تنطبق على هذه السن أكثر من انطباقها على المراهقة               

المبكرة والمتوسطة حيث تتميز المراهقة المتأخرة بالثبات في مقومات الشخصية ومن ثم فإنها تلك              

   . )299 : 2001 ، وآخروني ، قناو( الفترة من الحياة التي تتحقق فيها الهوية لدى معظم الناس 

ويؤكد مارشيا أن نمو الهوية ال يبدأ في مرحلة معينة وال ينتهي بها حيـث يـرى أن إدراك                   

أي المرحلة األخيرة لها مع تكامـل       ( تمايز الذات يبدأ في مرحلة المهد وتصل إلى اكتمال نموها           

المراهقـة خاصـة المراهقـة      نمو الذات لدى اإلنسان في مرحلة الشيخوخة ، و األمر المهم في             

بعاد النمو الجـسدي والمهـارات المعرفيـة والتوقعـات          أنه ألول مرة تتزامن وتجتمع      أالمتأخرة  

جل بناء مسار عملـي نحـو       أاالجتماعية معاً لتمكن الشباب من تنظيم وتجميع هويات الطفل من           

    . ) 191 – 190 : 2009شريم ، (  مرحلة الرشد
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  : Ego identity statusنارتب هوية األ: ثامناً 

   :  Ego identity Achievement  األناتحقيق الهوية. 1

يمر المراهق في هذه الرتبة بأزمة هوية وذلك من خالل محاولة استكشاف ما يناسبه مـن                

 إلى  دوار على المستوى األيدلوجي واالجتماعي ولكنه في نهاية األمر يتجاوز هذه األزمة ويصل            أ

 في العديد مـن االختيـارات المهنيـة    ه بحثإلى إضافة يات معينةوجلويلتزم بأيد حلول مناسبة لها    

م يتخذ قراره تبعاً للشروط التي وضعها حتـى         ثوكذلك القيم واألفكار واألهداف واألدوار المختلفة       

ـ        ألو كانت مخالفة الختيارات والديه ورغباتهما ، كما          فر ونه يعيد تقديم معتقدات الماضي ، مما ي

 تسمح له بالتصرف بحرية وهؤالء األفراد ال يتأثرون بالتغيرات المفاجئة التي تحدث فـي               حلوالً

لتوافق وال سيما أن هـذه      االبيئة المحيطة وال بالتحوالت غير المتوقعة لكنهم يكونون قادرين على           

ه  في هذ  صالرتبة هي األكثر نضجاً من الناحية النمائية مقارنة بالرتب األخرى ويستجيب األشخا           

ولديهم رؤية إرشادية أفضل مـن      . الرتبة للضغوط بصورة أفضل كما تكون أهدافهم أكثر واقعية          

تعليـق  ( غيرهم من الرتب األخرى وقد يحصل لبعض األفراد في هذه الرتبة تراجع إلى رتبـة                

ب ذلك ظهور أفكـار جديـدة غيـر         بعمل استكشافات جديدة وقد يكون س      بهدف   وذلك  ) الهوية  

رهم لالختيارات  يو قد يعود تغي   أنسبة لهم أو أنهم يكتشفون قدراتهم في مناطق خاصة          مستساغة بال 

مين لديهم مثل الوالـدين أو الرفـاق ويـرى     المهالتي تمت من قبل إلى تأثرهم ببعض األشخاص         

زمـة  هي اسـتعادة أل    مانإوترمان أن هذه العودة أو التراجع لرتبة تحقيق الهوية ليست ارتداداً و           

  .  لعملية تشكل الهويةاًستمرارالهوية وا

الـشعور  ومن السمات والصفات المميزة للفرد المحقق لهويته الثقة بالنفس البعد عن القلـق ،               

االنفتـاح علـى األفكـار      . دوار التي يستطيع القيام بها       والسعادة عند قيامه باألعمال واأل     بالرضا

 و اتخاذ القرارات بعد البحـث       التحدي  الجديدة ، مواجهة المشكالت بشكل مباشر ، والقدرة  على           

وتقييم المعلومات وتحمل نتائج القرارات و الشعور بالكفاءة والثبات المرتفع والقدرة على مـسايرة              

الواجبات العقلية بصورة جيدة ،     التغيرات الفجائية التي تحدث في البيئة و القدرة على أداء المهام و             

خرين بشكل موجب االستعداد لمشاركة اآلخرين مشاعرهم       والقدرة على تكوين عالقات ألفة مع اآل      

نفسهم باإلضافة إلـى التوجيـه      أوأفكارهم والتعاون معهم واالهتمام بمشكالتهم أكثر من االهتمام ب        

 الـذاتي المرتفـع     يرالذاتي واالستقاللية والشعور باالحترام والتقدير والنظرة االيجابية للذات والتقد        

   . )45 – 44 : 2001المجنوني ، (

   :  Ego Identity Moratoriumتعليق هوية األنا . 2

هي حالة حادة من أزمة االكتشاف ويبحث أفراد هذه الفئة عن قيم ليتبنوها فـي النهايـة ،                  

جل تحديد هويـة شخـصية مـن خـالل اختيـار األدوار             أوأفراد الهوية المؤجلة يكافحون من      
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 مـن    التزامات معينة أو أنهـم طـوروا فقـط أنواعـاً           والمعتقدات البديلة إال أنهم لم يتخذوا بعد      

  . االلتزامات مؤقتة إلى حد بعيد 

يعبر مصطلح التأجيل أو التعليق عن فترة من التأخير تمنح للفرد غير المـستعد التخـاذ                

قراراً ما أو تقبل التزام معين وتعتبر المراهقة فترة اكتشاف للبدائل قبل القيام بااللتزامات ويعاني               

أفراد الهوية المؤجلة من أزمات متواصلة وكنتيجة لذلك يبدو علـيهم االضـطراب وعـدم           بعض  

هذه الفئة يتجنبون مواجهة المشاكل وألن       االستقرار وعدم الشعور بالرضا واألفراد المصنفين في      

  .  يعانون من أزمات فقد يشعرون بالقلق األفرادهؤالء 

 م دائماً بحالـة نـضال مـع عـالم القـيم           بسبب عدم وجود حلول للقرارات التي لديهم فه       

  . والخيارات المتباينة وهم معتادون على عدم التنبؤ وعلى التناقضات 

متطلبا رئيسياً وضرورياً لتحقيق الهوية المنجزة فعنـدما         هذه   ويعتبر مارشيا فترة التأجيل   

ن إ تقليدية ف  يمارس الفرد عملية تجريب اتجاهات وقيم ومعتقدات وسلوكيات مختلفة وجديدة وغير          

 فيه ؛ ويميل معلقو الهوية       مرغوباً ا قد ال يبدو مكاناً    مالعالم يبدو بالنسبة إليه غير مستقر تماماً ، ك        

عن أوهامهم بتحدي ما يرونه وما يسمعونه كالرغبة بتغيير الحكومة والسياسات والتعلـيم             للتعبير  

  .  النظام ككل يروباختصار الرغبة في تغي

 ذلك يتطلب خبـرات      ألن وية المؤجلة غير فعالين في تقديم بدائل واقعية قابلة للتطبيق                وأفراد اله 

  ) 1991 : 2009شريم ،  ( حياتية وهوية ورغبة في الوصول إلى تسويات والتزام دائم 
  

   :  Ego identity Foreclosureانغالق هوية األنا . 3

في تجنب الفرد ألي محاولة للكشف عن معتقـدات     يرتبط انغالق هوية األنا بغياب األزمة متمثالً   

دوار ذات معنى أو قيمة في الحياة مكتفياً بااللتزام والرضا بما تحدده قوي خارجية كاألسـرة                أوأهداف و 

أو أحد الوالدين أو المعايير الثقافية والعادات ويميل منغلقي الهوية إلى مسايرة اآلخرين واالعتماد عليهم               

ي تحديد الخيارات المناسبة والمحققة لذواتهم مع إظهار التزام غير ناضج ال يعتمد              من مشاركتهم ف   أكثر

على التفكير الذاتي مكتفين بما يحدد لهم من أهداف ومثاالً على االنغـالق الخـالص اختيـار األفـراد                   

أصدقائهم وأعمالهم وزوجاتهم وأفكارهم وفق رغبات الموجهين لهم دون تفكير مـنهم وكنتيجـة لهـذه                

 من الكبار مما يعزز هذا التوجه لديهم ، ويؤدي غالبا           اً الهوية في هذه الرتبة تقدير     ولمسايرة يالقي منغلق  ا

 العديد من االضطرابات النفسية المرتبطة بـدورها        إلىإلى افتقاد التلقائية في المواقف االجتماعية إضافة        

   ) .9 ، 2005الغامدي ، ( بخلل في النمو خالل الطفولة 

  : Ego Indentity Diffusion  هوية األنا تتشت. 4

ضعف إحساس الفرد بأزمة الهوية المتمثلة في ضعف رغبتـه          لينتج تشتت الهوية كنتيجة     

دوار أ عدم التزامه بما يتم اختياره من        في االستكشاف واختبار البدائل المتاحة من جانب ، وأيضاً        
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تقدير المنخفض لذاته ، وكذلك بالعالقـات  سم بتشتت الهوية عادة ما يتصف بال   ت، والشخص الذي ي   

الشخصية السطحية مع األشخاص اآلخرين ، واألفراد في هذه الرتبة ال يشعرون بحـاجتهم إلـى                

دوار جاءت بمحـض    أدوار محددة في حياتهم مع عدم االلتزام بما يواجههم من           أتكوين فلسفة أو    

 لذواتهم ، ويفتـرض     قل تقديراً أالرتبة  الصدفة وبدون تخطيط مسبق لها ، كما أن األفراد في هذه            

شتتاً بـصورة أوليـة   م أن كل فرد يكون  Archerand Waterman ) 1983( أركر ووترمان 

وهو بحاجة إلى تحقيق هويته ، إال أن التغيرات التي تحدث له عند البلـوغ سـواء الجـسمية أو                    

ة التشتت لديـه وفـي المراهقـة        النفسية أو االجتماعية أو المعرفية قد تساعد على استمرارية حال         

 عمليـة ير اإلجرائي الشكلي والذي يساعده في       كبكرة ال يكون لدى المراهق القدرة المعرفية للتف       مال

د مقارنة بين البدائل على الرغم من توفر        قنه غير قادر على ع    أالبحث واالستكشاف للهوية ، ذلك      

علومات من أجل عمل اختيارات وغيـر        مناقضة الم  معلومات مناسبة لديه عنها ، وغير قادر على       

 تفعيل مهاراته وقدراته ، لذلك يكون من الصعب عليه الوصول إلى تحقيق الهوية فـي                قادر على 

  . فترة المراهقة المبكرة 
  ج

قل توجيها وضبطاً للذات ، وأكثر أنانية وحباً للذات ، وتركيزاً على أكما أن مشتتي الهوية 

لنمو المعرفي واألخالقي مقارنة باألفراد في الرتب األخرى ، كما ب انقل نضجاً في جواأالنفس و

 بالنمطية والسطحية في تكوين العالقات مع اآلخرين ، الميل لالنفصال عن األسرة واصفتي

والمجتمع والسلبية والحيادية والالمباالة ، والتأثر بشكل كبير بضغوط األصدقاء وصعوبة التأقلم 

 حالة تشتت الهوية حالة غير  Erikson ) 1958( ريكسون أتبر وقد اع  مع الظروفكيفتوال

ساعد يمستقرة وذات خطورة كامنة ، ذلك أن الشخص في هذه الرتبة يخفق في تحقيق الهوية التي 

المجتمع في تقديمها إليه ، كما أشار إلى أن تشتت الهوية تمثل حالة عابرة في مسار تطور الهوية 

  .  درجتها  وارية هذه الحالةوما يحدد خطورتها هو استمر
  

شكله تطورية ذلك ممرحلة المراهقة عالمة تشخيصية فقط بل و وال يعتبر تشتت الهوية في  

قع وفي الحاالت المتطرفة يؤدي إلى اأن استمرار التشتت كسلوك دائم يؤدي إلى االنسحاب من الو

 أو االنتحار Alienation واالغتراب Personality Disisntegrationعدم تكامل الشخصية 

Suickide  ) ، 27 – 26 : 2002عسيري(  .  

  : مجاالت الهوية عند مارشيا : تاسعاً 

قد تتضمن الهوية العديد من المكونات الجسدية ، الجنسية ، االجتماعية ، المهنيـة ، األخالقيـة ،                  

  . األيدلوجية ، والخصائص السيكولوجية التي تشكل مجمل الذات 

وعالقـاتهم   فراد أنفسهم من خالل مظهرهم الجسدي والجندر الذي ينتمون إليه         وقد يعرف األ   

واأليدلوجي وقـد   االجتماعية وعضويتهم في الجماعات ومهنتهم وعملهم واالنتماء الديني والسياسي   
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ن توصف الهوية بمصطلح مفهوم الذات الكلي فهي شخصية ألنها تتعلق بالفرد ذاته واجتماعيـة أل              

    . )198: 2009شريم ، ( ين لها صلة باآلخر
  

  : المجال المهني : أوالً 

وهي المهنة ومسار العمل الذي يود الفرد أن يتبعه حيث يسعى للتعـرف علـى قدراتـه                 

           ن أ الفرد قدراته وميولـه و   وميوله من جهة ومطالب المجتمع من جهة أخرى ومن المتوقع أن يقيم

 يتـصف بمقتـضاه وهـذا       يحدد اتجاهاً ملتزماً  ن  أيكشف عن الفرص االجتماعية المتاحة أمامه و      

أو ) يتعلق باألعمال المنزلية وتربيـة األطفـال        (  شتى منها ما هو عائلي       اًااللتزام قد يتخذ صور   

)  صناعي   – تخصص جامعي    –تدريب مهني   ( أو تعليمي   )  سكرتير   – سمكري   –سباك  ( مهني  

متلقي ) طفل  ( نجزه الفرد أي ما يحوله من       هذه الصور قد تتداخل وتترابط معاً لكن األهم هو ما ي          

منتج وما يصاحب ذلك من سلوكيات وانعكاس ذاتي بما يتمشي مع           ) راشد  ( في مرحلة تفتح إلى     

  .أسلوب الحياة 

  : مجال المعقدات الدينية : ثانياً 

ر ال تعد اآلراء السياسية أو الدينية من القضايا األساسية في المقابلة الشخصية ولكن اختيـا              

مارشيا لهذين المجالين في تقدير هوية الفرد ألنهما من أكثر المجاالت التي تمدنا بتقدير أليدلوجيته               

ريكـسون  أ كما أوضحها    –حد افتراضات نظرية النمو النفسي االجتماعي       أف) أفكاره ومعتقداته   ( 

ي فـي   يقوم على أن الفرد في أثناء تحركه من شخص متلقي في مرحلة الطفولة إلى شخص معط               

مرحلة الرشد يحدث تغير في النسق الفكري لديه فالمعتقدات الدينية والسياسية التي تتـشكل فـي                

  . الطفولة من المفترض أن ال تعمل إال في نطاق ضيق في الرشد 

والمعتقدات الدينية مثل وجود اهللا ومعايير القضايا األخالقية وغيرها هي مدخل سهل للعالم             

ـ بالاالستجابات ذات المغزى الفكري عن قضايا الدين كـدليل علـى            األيدلوجي للفرد وتؤخذ     اء ن

 األيدلوجي والفكري المصاحب لتشكيل الهوية ورغم ذلك وجود الدين من عدمه ال يمثـل معيـاراً   

 التعمق في القضايا األيدلوجية والفكرية هي المعيار في ذلك وكذلك قدرة الفرد             لكنلتحقيق الهوية   

  . بعينه من عدمه على تحديد معتقد ديني

  : مجال المعقدات السياسية : ثالثاً 

يعد هذا المجال من أكثر المجاالت أهمية لدى جماعات المراهقين في مرحلة المراهقة 

المتأخرة فهو مثل الدين يسهم في استنتاج وجهة النظر عن العالم وإذا كان االنتقال من مرحلة 

سئولية اتجاه اآلخرين وااللتزام باآلراء حول القضايا الطفولة إلى الرشد يحتاج إلى اإلحساس بالم

ن السياسي والديني االسياسية واالجتماعية يعد احد مظاهر اإلحساس بالمسئولية ويعد الجانب
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يشكالن مدخالً ثابتاً لفلسفة الفرد في الحياة وقد يوجد أشخاص بال التزامات دينية ولكنهم يملكون 

  . التزامات سياسية واجتماعية 

  : مجال العالقات مع الجنس اآلخر : رابعاً       

حد أن عشرين عاماً من عمر الفتى أو الفتاة تمثل خبرة كافية ودراية بالعالقة مع               أال يتوقع   

الفرد الجنس اآلخر بما يؤدي إلى الوصول إلى الهوية النمائية في هذا المجال مثلما يتوقع من نفس                 

 هوية مهنية نهائيـة أو      إلىمال الخبرة المهنية في دنيا العمل للوصول        في هذا السن أن يبلغ القمة في اكت       

أن يصل إلي هوية نهائية للمشاركة االجتماعية بمعنى أن التوقعات الخاصة بتحقيق االكتمال في نـضج                

يـنعكس  العالقات مع الجنس اآلخر يعتمد على ما يقابله الفرد من خبرات كافية حقيقية أو بديلـة بمـا                   

 على خبرته تلك لتشكل سلسلة من القيم األولية وتمثل نوعاً من االلتزام المبدئي تجاه تلك القيم               بالضرورة  

  .  )327 – 312 : 2001قناوي وآخرون ، ( 

  : ريكسون ومارشيا أتعقيب على نظريتي 

يرى مارشيا أن رتبة االنجاز هي أكثر رتب الهوية نضجاً من الناحية النمائية تليها رتبة  .1

التي تعتبر رتبة انتقالية يبدو فيها الفرد وكأنه يحقق هويته ثم تأتي بعدها رتبة التأجيل و

قل هذه الرتب نضجاً وهذا ما أتميز بقدر من الثبات أما رتبة االنتشار فهي تاالنغالق و

  .ريكسون أيتفق مع نظرية 
  

عاً لنتيجة ريكسون أن نمو الهوية يكون تبأأما عن المسارات النمائية لتشكيل الهوية فيرى  .2

ريكسون في افتراضاته للنموذج البنائي أحادي االتجاه إذ يرى أالتأثيرات البيئية والنضج ويميل 

  . أن كل مرحلة تنجم عن المرحلة السابقة بل هي مطلب أساسي للمرحلة التالية 

  :العوامل المؤثرة في تطوير الهوية : عاشراً 

ضوح على تكوين الهوية لدى المراهق  بعض العوامل التي تؤثر بوإلىيمكن اإلشارة 

مقدار النمو المعرفي الذي يحققه المراهق وطبيعة :  عوامل هامة وهي ةوحصرها في ثالث

  . عالقاته بوالديه وتثير الوسط االجتماعي الذي يحيط بالمراهق 

  : النمو المعرفي . 1

لية الممكنة والمراهقين ن النمو المعرفي المراهق من أن يتخيل أو يتأمل الهويات المستقبيمكّ

 سيطرة كاملة على التفكير التصوري والذين يفكرون بطريقة تجريدية والذين نالذين يسيطرو

يفكرون بأساليب أكثر تطوراً وتعقيداً وهم األقدر على إثارة األسئلة المتضمنة في أزمة الهوية 

قل في جوانب أ مستوى يجابيات مقنعة أكثر من المراهقين الذين يظهرونإوعلى إيجاد حلول و

النمو المعرفي وقد وجد أن المراهقين الذين في حال تأجيل الهوية أو في حال تحقيقها يتبنون 

أسلوب معالجة البيانات الذي يتضمن البحث النشط عن المعلومات الهامة بدالً من االعتماد على 
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االندفاع إلى اختبارات في أو ) مثلما يفعل المراهقون المتعجلون( اآلخرين في اتخاذ القرارات 

والمراهقون الذين في حال تأجيل يبدو أنهم في ) كما يفعل المراهقون المشتتون ( اللحظة األخيرة 

  . ن على الخبرات بأنواعها ويستفيدون من ذلك في تكوين هوياتهم وحال أفضل ألنهم منفتح

  : عالقة المراهق بوالديه . 2

د ويبدو أن المراهقين الذين تعرضوا إلهمال أو وهي عامل مؤثر في تكوين هوية الفر

ن يتوحد مع األشكال ن كل مراهق لديه الفرصة ألإرفض كانوا أقرب إلى حال التشتت وبالطبع ف

 العطوفة المانحة للحب والتقدير وكان لديه الفرصة ليكسب بعضا من صفاتهم المرغوبة الوالدية

نه بالتالي يفشل في تكوين الهوية فإخر سبب أو آللوذلك ألن البعض من المراهقين يفشل في ذلك 

أو يكون هوية سلبية أما المراهقين الذين يكونون في حال التعجل فيبدو أنهم يكونون قريبين جداً 

بائهم الذين يتسمون بالتسلط والسيطرة ويبدوا أن هؤالء المتعجلين في تكوين هوياتهم ال آمن 

  . تها لهم يناقشون السلطة الوالدية في اختبارا

وفي المقابل ظهر أن المراهقين الذين في حال تأجيل الهوية أو الذين حققوها يملكون قاعدة 

منة تتمثل في عالقات وثيقة مع اآلباء في المنزل مع قدر معقول من الحرية في أن يكونوا آ

هؤالء مستقلين فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية وفي مناقشاتهم وتعامالتهم مع أفراد األسرة  و

مع القدرة على االختالف معهم ويجدون آبائهمون إحساساً بالقرب واالحترام مع المراهقين ينم 

التشجيع في أن يقارنوا وجهات نظرهم ومنظوراتهم الشخصية بتلك التي عند اآلخرين ولهم 

  . مساحة من الحرية تسمح بالتقييم وبالتغيير في وجهات نظرهم 

  : تأثير الوسط االجتماعي . 3

وللوسط االجتماعي دور في توفير فرص االحتكاك للمراهق وخصوصاً بعد المرحلة الثانوية            

لذا فالمراهق الذي تتاح له فرصة االلتحاق بالجامعة يكون له فرصة التعرف علـى آراء متباينـة                 

 ويتشجع على التفكير باستقاللية في القضايا المختلفة وكثيرا ما توفر سنوات الدراسـة بالجامعـة              

الفرصة لحدوث التأجيل على نحو يسمح بتكوين الهوية على أسس متينة أي أن سنوات الجامعـة                

        :2009كفـافي ،    ( تمثل فترة التأجيل بعدها يحدد المراهق هويته علـى النحـو الـذي يـراه                

176 – 177. (   



 - 64 -

    Adolescenceالمراهقة  : ثالثاً 
ة الواقعة بين نهاية الطفولة وبداية الرشد ، ومـن          بأنها الفتر  ) " 142:1991(تعرفها  سالمة    

السهل تحديد بداية المراهقة ، ولكن من الصعب تحديد نهايتها ، فالبداية تكون بالبلوغ ، أما نهايـة                  

  ".المرحلة فتتحدد بوصول الفرد إلى اكتمال النضج في مظاهر النمو المختلفة

ل من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج       بأنها مرحلة االنتقا   " )323:1995(ويعرفها زهران   

 أو، وتمتد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقريباً أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعـام                 

 ،  The Teen Yearsولذلك تعرف المراهقة أحيانـاً باسـم   ) .  سنة 21 – 11أي بين ( عامين 

ن مظاهرها النضج في كافة مظاهر وجوانب  ، وم Teen Agersويعرف المراهقون أحياناً باسم 

  ". الشخصية 

 بأنها المرحلة النمائية أو الطور الذي يمر فيه الناشئ ، وهو            ) "365:1995(الطوابويعرفها  

الفرد غير الناضج جسمياً وعقلياً واجتماعيا وانفعالياً نحو بدء النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي             

  ". واالنفعالي 

بأنها مرحلة نمائية من مراحل النمو تقع بـين الطفولـة            "  )145:2003(ي  ويعرفها الدسوق 

والرشد ، وتمثل هذه المرحلة فترة حرجة من حياة الفرد ، بمعنى أنها تحتاج إلى تكيف من نـوع                   

جديد ، يختلف تماماً عما كان الفرد قد تعوده من قبل وهي تبدأ عادة بنهايـة مرحلـة الطفولـة ،                     

  ".حلة الرشد أو النضج وتنتهي بانتهاء مر

  : خصائص مرحلة المراهقة 

تعتبر مرحلة المراهقة هي مرحلة تغيير جوهري في حياة الفرد ، فالتفكير يـصبح أكثـر                 -

 . تحديداً ويتحول إلى أن يكون تفكيراً منطقياً ويتعامل المراهق مع المجردات 

مر المراهق بأزمـة    ينظر إلى مرحلة المراهقة على أنها مرحلة اضطراب انفعالي حيث ي           -

ذاتية حيث ال يعرف ما إذا كان ما زال طفالً تابعاً ألسرته أو أصبح راشداً مـستقالً عـن                   

أسرته ، وفي هذه المرحلة تتكون القيم عند المراهق ويشغل بالقضايا الجنسية والعالقـات              

 . مع اآلخرين 

اته واالعتماد علـى  تحمل مسئولية توجيه الذات وذلك بتعرف المراهق على قدراته وإمكاني         -

 . نفسه في اتخاذ القرارات 

 اتخاذ المراهق فلسفة في الحياة ومواجهة نفسه والحياة الحاضرة والتخطيط للمستقبل -
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ن لم  إالمراهقة فترة بناء خبرات جديدة ومسئوليات وعالقات جديدة مع األقران والكبار ، ف             -

 شك أن حياتـه لـن تخلـو مـن           يجد المراهق التوجيه المناسب والفهم الدقيق لمطالبه فال       

 . االضطراب 

 ؟المراهقة مرحلة البحث عن الذات ، عن الهوية الذاتية ، فالمراهق يريد أن يعرف من هو                -

 أنها مرحلة الميالد الحقيقي للفرد كـذات        ؟ وما أهدافه وطموحاته وقدراته      ؟، وماذا يريد    

 .منفردة مستقلة 

ر اختيـار الـشريك ،      المهني ، قر  اختيار التربوي و  المراهقة مرحلة اتخاذ القرارات ، قرار اال       -

 . اختيار القيم واالتجاهات ، اختيار األصدقاء ، اختيار أسلوب التعامل مع الحياة 

كثرة الصراعات في حياة المراهق كالصراع بين االستقالل عن الوالدين ، والصراع بين 

ها والقيم الدخيلة ، الصراع طموحات المراهق وإمكاناته ، الصراع بين القيم التي اكتسب

 .   )69-68 : 2007 ، خطاب(بين اإلشباع الجنسي وعادات المجتمع وقيمه 

المراهقة مرحلة انتقالية وال يعني االنتقال تغير عما حدث من قبل ، ولكنه يعني مرور إلى                 -

مرحلة أخرى ، وهذا يعني أن ما حدث من قبل سوف يترك بصماته على ما يحدث اآلن ،                  

 . سوف يحدث في المستقبل وما 

تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة هامة في حياة الفرد بسبب تأثيراتها الجـسمية والنفـسية ،                -

وكذلك بسبب تأثيراتها الحالية على السلوك واالتجاهات ، وتأثيراتها طويلة المدى في حياة             

 . الفرد 

ات خالل المراهقة معدل    المراهقة مرحلة تغير ، ويوازي معدل التغير في السلوك واالتجاه          -

التغير الجسمي ، فعندما يكون النمو الجسمي سريعاً ، يكون أيضاً التغير فـي االتجاهـات         

 .سريعاً ، وعندما تبطئ هذه التغيرات الجسمية ، تبطئ التغيرات السلوكية واالتجاهات 

لتـأقلم   لكل عمر مشكالته الخاصة ، إال أن مشكالت المراهقة غالباً ما تكون صعبة في ا               -

الطواب (بمفردهم  ن كثيراً من المراهقين لم يخبروا من قبل التأقلم مع المشكالت            معها ، أل  

 ،1995 : 70 – 73.(   

  :    مظاهر النمو االجتماعي في مرحلة المراهقة 
يحقق المراهق تقدماً اجتماعياً كبيراً في مرحلة المراهقة ، حتى لتكاد شخصيته أن تتحدد فيها ،                

 يصل في نهاية هذه المرحلة إلى النقطة من النمو التي سيواجه بها مـسئولياته المهنيـة                 فالمراهق
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  : وأهم المظاهر الدالة على التقدم االجتماعي الذي يحرزه المراهق كثيرة منها . واالجتماعية 

يسير المراهق خطوات في طريق استقالله عن والديه ، ويكون متعجالً لهـذا االسـتقالل                 .  أ

 . حد أهق أن تكون له حياته الخاصة التي ال يتدخل فيها ويريد المرا

خر والذي يكون في بادئ األمر خفي وغير واضح ثم يتطور           ميل المراهق إلى الجنس اآل    

 خر هذا الميل ويصبح ميالً واقعياً واضحاً فيحاول المراهق أن يجذب إليه انتباه الجنس اآل

والتعاون والتسامح والتعصب لبعض اآلراء     تظهر بعض العمليات االجتماعية مثل المنافسة        .  ب

جل التفوق وتحقيق الذات والتميز في األداء وليس المنافـسة          أوالمطلوب هو المنافسة من     

في السلبيات كما تظهر القيادة التي يستمد منها المراهق مفهوم الذات واالنتماء وتزيد مـن               

 . يجابية نحو الذات واآلخرين اتجاهاته اإل

مراهق على المشاركة االجتماعية لفهمـه للمعـايير والتقاليـد واألعـراف            تزداد قدرة ال   .  ت

 . االجتماعية فتبدأ المشاركة تأخذ الدور االجتماعي المقبول 

يميل المراهق إلى مقاومة أوجه السلطة المتمثلة في اآلباء واألمهات وغيرهم ؛ بمعنـى أن      .  ث

مرحلة الطفولة وبدايـة تكـون      المراهق دائماً يرفض القيود التي كانت مفروضة عليه في          

 . نسق اجتماعية ومعايير تتسق مع أسلوبه في التكيف 

يقل سلوك المسايرة لدى المراهقين الذي كان يتسم باآللية في الطفولة ويبدأ في تأكيد ذاتـه                  .  ج

 .مع وجود الثقة بالنفس 

ثقافيـة أو    باألنشطة الرياضية أو ال    ماإ يميل المراهق إلى االنتماء لجماعة من الجماعات          .  ح

رحالت وغيرها ، يشعر معها بدوره في المجتمع وإدارة الحوار والنقاش مع أفراد غيـر               

 . أسرته 

ومن المؤثرات الهامة في سلوكيات المراهق اجتماعيا دور كل من األسرة وأساليب التنـشئة              

ة من دول أخرى    والمعاملة والوالية والمدرسة ووسائل اإلعالم والثقافة السائدة والمستوحاة والمنقول        

   ) .70 : 2007 ، خطاب(وجماعة الرفاق 
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  ) : المعاقون بصرياً ( المكفوفون : رابعاًَ 

  :  تمهيد
حيث يعطي الجهـاز    . تعتبر نعمة اإلبصار من أعظم نعم اهللا سبحانه وتعالى على اإلنسان            

الجزء األكبر  ن  أ محدودة من المعلومات عما يحيط به خاصة و        رالبصري لإلنسان كمية كبيرة وغي    

 ، والبصر يعتبر نافذة هامة من نوافذ اطالع اإلنـسان           البصر عن طريق حاسة     يكتسبمن التعلم   

 تحصيل المعرفة أو المهارات ، أو الخبـرات مـن           مصادرعلى العالم الخارجي ومصدر هام من       

  . البيئة الخارجية المحيطة باإلنسان 

 ، ومن هنا    ا اإلنسان هاس الخمس التي يمتلك   فاإلبصار هو الحاسة األكثر أهمية من بين الحو       

يعتبرها بعض الباحثين الحاسة المهمة عند اإلنسان ، ألنها مرتبطة بما يسمى التفكير البـصري ،                

أي محاولة فهم العالم من خالل لغة الشكل ، والصورة ، والتفكير يـرتبط بالـصورة والـصورة                  

بداع يرتبط بالمستقبل ، والمستقبل ضروري لنمو       مرتبطة بالخيال ،  والخيال يرتبط باإلبداع ، واإل        

األمم والجماعات واألفراد ، وضروري لخروجهم من أسر الواقع الضيق المحـدود إلـى إقامـة                

   ) . 261 : 2009: رسالن ( المستقبل األكثر حرية واألكثر إنسانية 

ـ                  طرب وال شك أن الفرد يشعر بقيمة وظيفة اإلبصار عندما تـصاب العـين بـأذى أو اض

وتتعطل القدرة على اإلبصار ، األمر الذي يؤدي بالفرد إلى االعتماد على حواسه األخرى كالسمع               

  .... ، واللمس وغيرها 

وغالباً ما يشعر الناس المبصرون أن الشخص الكفيف يعيش في عالم مظلم يخلو مـن اإلثـارة        

ـ  االفتـراض  تدعم هذا    ية ال  البصر اإلعاقةوالمتعة لكن أدبيات      الدافعيـة سان الكفيـف ال يفقـد        فاإلن

   ) .124 : 2003 ، ، محمد 162 : 2003الحديدي ، ( الستكشاف عالمه والتفاعل معه 

  : تاريخ الفكر التربوي في رعاية الكفيف 

 هم العصب األساسي للحراك     – رغم اختالف نظريات تطور المجتمعات و إصالحها         –يظل البشر   

ية واالجتماعية ، واالقتصادية ، والمحلية والقوميـة ، والعالميـة ،            المجتمعي على اختالف أصعدته السياس    

  . ويمثلون بؤرة هذا الحراك وعدته األساسية في رسم غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لمجتمعاتهم 

نـساني  إومما الشك فيه أن المكفوفين هم جزء من هذا الرصيد البشري الذي يتشكل في أي مجتمع                 

فيف للثقافة التي تسود في كل مجتمع ، ففي الجماعات البدائية التي سادت فيها ثقافة               وقد خضعت معاملة الك   

الصيد والقنص ، كان الكفيف إنسانا ال قيمة له يالزم النساء واألطفال عندما يذهب الرجال للـصيد ، فـإذا                    

  . عاد الصيادون فرحين بصيدهم أعطوه نصيباً من قنصهم ال يزيد على نصيب امرأة أو طفل 

وفي مجتمع الرعي الذي تغلب عليه المسحة القتالية حيث تنشب الحروب بين القبائل للـصراع               

على مناطق الكأل ، كثر عدد المصابين بعيونهم في القتال وكثر عدد العميان الذين لديهم خبـرة فـي                   
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 الحرب ، فأصبحوا قوة تستشار قبل أي معركة إضافة إلى تحولهم إلى كهان يحرسون فـي المعابـد                 

  يتلقون القرابين ، يتنبئون الغيب ويستمطرون السماء ويدعون على األعداء ، ويمنون قومهم بالنصر 

أما المجتمعات التي جمعت بين الرعي والزراعة مثل القبائل البدوية في الشرق وفـي الـصين             

لتجنـب ،   سيا الصغرى ومدينة اسبرطة في اليونان ، ظلت معاملة المكفوفين قائمة على االزدراء وا             آو

أو حتى تتخلص منهم ، ونظراً لكون العميان دائماً فقراء وعاجزين ومن السهل وقوعهم في األسر كان 

لكن وجد في بالد اليونان بعض العميان الذين اسـتطاعوا أن           . السادة ال يرضون بهم خدماً وال عبيداً        

 وأساطير  من عليهم خرافات دينه   يصلوا إلى درجة معلمي األطفال في األسرة اليونانية ، إذ كانوا يقصو           

وعندما سادت الزراعة على الرعي واختفـت الحاجـة إلـى           . حروب اليونان ضد طروادة وغيرها      

  . المقاتلين األصحاء تحسنت معاملة الكفيف ألن الزراعة تقوم على التضامن األسري 

 وجد أقـدم    وفي المجتمع المصري القديم كان مرض الرمد منتشراً عند قدماء المصريين حيث           

ن فـي عـالج     وم ، كما وجد أخصائي    1872كتاب عن الرمد مكتوباً على ورق البردي في طيبة عام           

العيون وأمراضها ، وكان يعتبر فقد البصر هو افتقاد اإلنسان لآللهة ومحاولة عالجه كان ينظر إليهـا                 

   ) .30 : 2000سليمان ،(  ويستدعى غضبها وثورتها هةعلى أنها تدخل في إرادة اآلل

وهو شاعر إغريقي كفيف عاش في القرن الثامن قبل  Homer بينما قدر اإلغريق أعمال هومر 

حد أشهر المالحم التاريخية  ، وقد اعتبره اإلغريق مـصدراً           أالميالد وتعتبر ملحمة اإللياذة واألوديسة      

   ) .23 : 2006زريقات ، ( للحكمة ونظروا إلى أعماله على أنها بطولية  

ي أفالطون في الجمهورية وأرسطو في المدينة الفاضلة بضرورة التخلص من المكفوفين            وقد ناد 

 االيثني، وفي رومـا   Solon وسولون Lycurgusباإلعدام وجاء ذلك أيضاً في قوانين ليكورجوس 

 فحد من هذا التصرف وطلب  Romulusظل الناس يغرقون المكفوفين في النهر حتى جاء رمولوس 

  . هلية للبت في مدى صالحية الطفل للمواطنة من عدمه تشكيل جمعيات أ

وكان بوذا يوصي بالرفق بالمعوقين ال سيما المكفوفين ، فأقام الحكام البوذيين في الهند معاهـد                

  .رسمية للعناية بهم 

ومع بداية ظهور الديانات السماوية تغيرت معاملة المكفوفين وأصبحت أكثر إنسانية ، فقد نهت              

هودية عن قتل الطفل الكفيف ألنه هبة من اهللا يجب المحافظة عليه واإلحـسان لـه ، وفـي                   الديانة الي 

الكفيف "  وفي األدب اليهودي توجد عبارة       "يفتح الرب أعين العميان     " : التفسير اليهودي جاءت اآلية     

  ) .ب له أن يترحم عليه كما لو كان يترحم على ميت قري( والتلمود يأمر كل من يمر بكفيف " كالميت 

وعندما جاءت المسيحية قدمت للمكفوفين العون المادي ونصحت بضرورة معـاملتهم برفـق              

  ن لمسهم قد ينقل المصيبة إلى الالمس        أوعطف ، ولعل نبذ المكفوفين يرجع إلى االعتقاد ب

   ) .31 : 2000سليمان ،  ( 

  



 - 69 -

ن الرسول أقد ذكر القرآن الكريم رم النفس البشرية في كل صورها فن جاء اإلسالم حتى كّ   أوما  

صلي اهللا عليه وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش ، فأقبل عليه ابن مكتوم وهو شـخص كفيـف                   

* أن جاءه األعمـى       * عبس وتولي   " قوله  نزل اهللا سبحانه وتعالى     أفأعرض عنه الرسول الكريم ف    

   ) .4 – 1: (  عبس " ىأو يذكر فتنفعه الذكر * ىوما يدريك لعله يزك

وقد تميز بعض المكفوفين العرب في مجاالت مختلفة ونذكر منهم هنا بشار بـن بـرد ، وأبـا                

   ) .138 ، 137 : 2009حمد ، أ( العالء المعري ، وطه حسين وغيرهم 

 1178وفي العصور الوسطي لم توجه المجتمعات اهتماماً بالمكفوفين إال بنوازع دينية ففي عام              

عاشتهم وتدريبهم على بعض الحرف ، وفي باريس أقيم ملجأ يـضم    للمكفوفين إل أقام دوق بافاريا داراً     

بعض العائدين من الحروب الصليبية الذين فقدوا أبصارهم وعلى نسقه وبدافع ديني أيضاً أنشئت عدة               

مالجئ في عدد من عواصم أوربا إليواء العميان ، وقد تحول كثير منها فيما بعد إلى مدارس لتربيتهم                  

   ) . 73 : 1997عبد الرحيم ، ( هم وتأهيل

ويجب أن نشير إلى أن االتجاهات الحديثة نحو المكفوفين والبرامج التربويـة الخاصـة تعـود                

 على يـد    1785لحوالي مائتي عام تقريباً عندما أنشئت أول مدرسة خاصة للمكفوفين في فرنسا عام              

مهم بعض المهن اليدوية البـسيطة ،   حيث اقترح إقامة مؤسسات لتعلي Valntin Huayفالنتين هوي 

كذلك ظهرت مؤسسات في انجلترا وأمريكا لتأهيل المكفوفين اختلفت دوافعها وتربيتها حسب فلسفة كل              

دولة حيث كانت الفلسفة اإلنسانية في فرنسا ، والفلسفة الدينية في انجلترا والفلسفة االقتـصادية فـي                 

مكفوفين من االتجاه نحو اإلحسان إلى االتجاه اإلنساني ثم          نحو ال  عأمريكا ، وهكذا تغيرت نظرة المجتم     

   ) .34 : 2000سليمان ، ( االتجاه االقتصادي 

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين أصبح تعليم المكفوفين إلزاميا فقد ظهرت طريقـة لـويس               

ن بـصرياً  ، وقـد       ثر بالغ في تطوير البرامج التربوية لألفراد المعوقي       أبرايل وقد كان لهذه الطريقة      

 : 2009أحمد ،   ( أحرز تعليم المكفوفين تقدما كبيرا من خالل نظام النقاط البارزة الذي طوره برايل              

138. (   

وابتدعت إليزابيث جيلبرت نظام لتعليم المكفوفين بالمنازل ودعمته بوسائل تربويـة متعـددة ،              

قامت اللجنة األهليـة للعميـان بحملـة        ووضعت مشكالت المكفوفين في بؤرة االهتمام ، ففي انجلترا          

 صدر قانون المكفوفين الذي ضمن لهم مستوى معيـشي          1920رعائية يؤيدها حزب العمال وفي عام       

ومن ثم أصبح عمل الجمعيات الخيرية وهيئات اإلحسان األهلية مجرد تقديم المساعدات السنوية لهم ،               

لمكفوفين بعضها تابع للدولة والبعض اآلخر تابع وأصبح هناك نوعان من المؤسسات التعليمية لإلعداد ا

   ) .34 : 2000سليمان ، ( للجمعيات الخيرية 
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  :تعريفات اإلعاقة البصرية 
  :التعريف اللغوي للكفيف  )1

األعمى ، : للتعريف بالشخص الذي فقد بصره ، وهذه األلفاظ هي تعددت األلفاظ في اللغة العربية 

  .العاجز األكمه ، والكفيف أو الضرير ، 

مأخوذة من أصل مادتها العمه ، والعمه كما في لـسان العـرب التحيـر               ) أعمى  ( وأصل كلمة   

والتردد ، وقيل العمه التردد في الضاللة والتحير في منازعة أو طريق ، ويقال العمه في افتقاد البصر                  

 بال إمـارات أو     و البصيرة ، وقيل العمى في البصيرة كما العمى في البصر ، ويقال أرض عماء أي               

عالمات ، وغالبا ما ترد كلمة عمه ومشتقاتها في معرض الذم ، ووردت في القـرآن الكـريم آيـات           

  )72: الحجر (  لَعمرك ِإنَّهم لَِفي سكْرِتِهم يعمهوناستخدم فيها لفظ العمه بما يوحي بالضاللة

  ) . 141 : 2009أحمد ،  ( 

وتعني " مى ألن الضرارة في اللغة هي العمى والضرير مشتقة من الضر            وكلمة ضرير تعني األع       

  .الذي يصل إليه الفرد أو األفراد " سوء الحال 

وتطلق كلمة العاجز على الفرد الكفيف الذي يالحظ أنه قد عجز عن قضاء حاجاته وهي مشتقة من       

نه قد عجـز عـن األشـياء التـي          العجز وعدم القدرة ، والعامة يطلقونها على الكفيف لمالحظتهم أ         

يبصرونها هم ، أما كلمة األكمه فيه مشتقة من الكمه ، وتعني العمى عند الميالد وتطلق على المولود                  

  .المطموس العين األعمى 

  :عن األمر كفا ) الكفيف أو المكفوف فمشتقة من الكف ، وكف " أما كلمة 

     مكفـوف والمكفـوف تعنـي الـضرير              وكما يقال كف بصره فهو    ) ذهب  ( انصرف وامتنع بصره    

  ) .182 : 2002نصر اهللا ، ) ( لسان العرب ( 

وتُبِرُئ  : وقد ورد لفظ األكمه واألعمى في بعض آيات القرآن الكريم ومنها على سبيل الذكر                    

  )110: المائدة (  اَألكْمه واَألبرص ِبِإذِْني

 "جرى حملَى اَألعع س61: النور  (  "لَي(   

            ىمِة َأعامالِْقي موي هشُرنَحنكًا وِعيشَةً ضم لَه ِذكِْري فَِإن نع ضرَأع نمتَِني      ، وـشَرح ِلم بقَاَل ر

  . ) 376:2001،القريطي ()125: طه(  َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا

 حياة األطفال حديثي الـوالدة مـن اإلصـابة          وقد أدى التطور الطبي الحديث إلى الحفاظ على       

 األفـراد   ةر التقدم العلمي والتكنولـوجي علـى حيـا        ثّأباإلعاقة البصرية واألسباب المؤدية إليها كما       

المكفوفين وضعاف البصر ، فالتطور في مجال الحاسوب وتوفر األدوات والمواد المطبوعة المكبـرة              

   ) .25 – 24 : 2006زريقات ، ( فضل لهم وغيرها ساعد على توفير نوعية الحياة األ
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  :  الطبي القانوني ور البصرية من المنظاإلعاقةتعريف :  ثانيا

ن كانت معظم هـذه التعريفـات       إخر ، و  يختلف تعريف فقد البصر من الناحية الطبية من بلد آل         

  . ر لقياس حدة البص ) 1868( تعتمد على لوحة المعلومات التي توصل إليها هيرمان سنلن 

   : ة البصريعاقةوفيما يلي بعض التعريفات لإل

 : ف من الناحية الطبية يالكف) 19:1980(يعرف فهمي  .1

لرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض ، وهو العين،        ابأنه الحالة التي يفقد فيها الفرد القدرة على         

ة بالحوادث ، أو خلل وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته إذا أصابه خلل وهو إما خلل طارئ كاإلصاب  

  .والدي يولد مع الشخص  

بأنه هو ذلك الشخص الذي ال تزيد حـدة         " الشخص الكفيف    ) 116:1996(ويعرف الروسان    .2

 و حتى باستعمال النظارة الطبية أ قدم في أحسن العينين 200 / 20إبصاره عن 

قل في  أ أو   200/ 20الكفيف بأنه الشخص الذي لديه حدة بصر تبلغ          )30:2000( وتعرف عبيد  .3

 الالزمة أو لديه حقل إبصار محدود ال يزيد عن          ةالعين األقوى بعد اتخاذ اإلجراءات التصحيحي     

  .  درجة 20

  :  من خالل تصنيفهم إلى قسمين المعاقين بصرياً ) 2007( ويعرف بطرس بطرس  .4

ذ  أو أقل في العين األقوى بعـد اتخـا         200 / 20 هو شخص لديه حدة بصر تبلغ        :المكفوف    . أ

  .  درجة 20اإلجراءات التصحيحية الالزمة أو لديه حقل إبصار محدود ال يزيد عن 

 ولكـن   200 / 20 هو شخص لديه حدة بصر أحسن من         ) :المبصر جزئياً   ( ضعيف البصر     . ب

  . )200 : 2007بطرس ، ( .  في العين األقوى بعد إجراء التصحيح الالزم70 / 20أقل من 

ـ  المكفوف طبياً هو الشخص الذي ال تزيد حـدة ال          أنإلى   ) 35:2009( وتشير الحديدي    صر ب

شخص الـذي لديـه     لأو هو ا  .  في العين األفضل حتى بعد التصحيح        200 / 20المركزي لديه على    

  . درجة 20مجال بصري محدود جداً بحيث ال يزيد بصره المحيطي على 

 كبير على قياسات حدة اإلبـصار        التعريفات القانونية السابقة تعتمد إلى حد      أن وتستنتج الباحثة   

  . والتي يقصد منها قدرة الفرد على التمييز بين األشكال المختلفة على أبعاد معينة 

عداد أو أشكال رمزية تتضمنها لوحة سنلن       أوغالباً ما يتم قياس حدة اإلبصار بقياس حروف أو          

  .  قدم 20يتم وضعها على بعد ستة أمتار أو 

اقة البصرية فرق بين فئتين من المعوقين بصرياً هما المكفوفـون كليـاً             والمفهوم القانوني لإلع  

  . األبصار فوضعا

  : وهاتان الفئتين تستندان إلى محكين أساسين هما 

  .  التي هي قدرة الفرد على اإلبصار ورؤية األشياء بتفاصيلها :حدة اإلبصار   . أ
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ده دون تغييـر فـي اتجـاه        حدو وهي المجال الذي يمكن لإلنسان الرؤية في         :مجال الرؤية     . ب

 .الرؤية

  : تعريف اإلعاقة البصرية من المنظور التربوي : ثالثاًً 

يعتمد التعريف التربوي لإلعاقة البصرية على الوسائل التعليمية المستخدمة لمساعدة األفراد علـى       

  .التعلم 

بأنه الشخص الذي يعجز عن اسـتخدام بـصره فـي           :   )19:1980(  الكفيف ويعرف فهمي  -1

  حصول على المعرفة وهذا التعريف أقرته هيئة اليونسكو التابعة لجمعية األمم المتحدة ال

 هو ذلك الشخص الذي ال يـستطيع أن         بأنه: الكفيف تربوياً   ) 116:1996(ويعرف الروسان    -2

 يقرأ أو يكتب إال بطريقة برايل 

ناحية التربوية بين ثالث فئات من المعاقين بصريا من ال) 370- 369,2001(ويميز القريطي  -3

 :وهم كاآلتي 

 الذين يعيشون في ظلمة تامة وال يـرون         وتضم هذه الفئة العميان كلياً     : Blindالعميان    - أ

شيئا واألشخاص الذين يرون الضوء فقط ويمكنهم تحديد مسقطه واألشخاص الذين يرون            

 من أعينهم   األشياء دون تمييز كامل لها ، أولئك الذين يمكنهم عد أصابع اليد عند تقريبها             

  .، ويعتمد هؤالء األشخاص جميعا على طريقة برايل كوسيلة للقراءة والكتابة 

وهم األشخاص الذين توجد لديهم بقايا بـصرية   : functional Blind العميان وظيفيا  - ب

يمكنهم االستفادة منها في مهارات التوجه والحركة ولكنها ال تعني بالمتطلبات الالزمـة             

لكتابة بالخط العادي ،وبالتالي تظل طريقة برايل هي وسيلتهم الرئيسية في لتعليم القراءة وا

 .تعلم القراءة والكتابة 

وهم األفراد الذين يتمكنون بصرياً مـن   :  low visionindividuals ضعاف البصر  - ت

القراءة والكتابة بالخط العادي سواء عن طريق استخدام المعينات البـصرية كالعدسـات             

  . ارات أو بدونها المكبرة والنظ

  :الفرد المعاق بصرياً من الوجهة التربوية باآلتي ) 37:2009( وتعرف الحديدي -4

  .هو شخص يتعلم من خالل القنوات اللمسية أو السمعية :  المكفوف -أ

هو شخص  لديه ضعف بصر شديد بعد التصحيح ، لكن يمكن تحسين             :  ضعيف البصر    -ب

  .الوظائف البصرية لديه 

  هو شخص يستخدم البصر بشكل محدود في الظروف االعتيادية: ود البصر  محد-ج

وترى الباحثة أن التعريفات التربوية تركز على أثر اإلعاقة البصرية على النواحي التعليمية ، لذا               

نجد أن تعريف اإلبصار كليا أو جزئيا من المنظور التربوي ال يتوقف عند فحص مجال الرؤية وقياس        

 فقط كما في التعريفات الطبية القانونية ، بل يتعداه إلـى االهتمـام النـواحي الوظيفيـة                 حدة اإلبصار   
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األخرى ، وقد ركزت التعريفات التربوية على مدى قدرة الفرد على االستفادة من البرامج الدراسـية                

  التـي   المقررة والخدمات التعليمية المقدمة إليه ، والوسائل المساعدة للفرد علـى الـتعلم ، والطـرق               

 بـين طـائفتين    - طبقا لألغراض التعليمية والتربوية –يستطيع بها القراءة والكتابة كما يمكننا التمييز  

من المعوقين بصريا إحداهما العميان وهم من تحتم حاالتهم استخدام طريقة برايل في القراءة والكتابة               

  .وكذلك الطرق السمعية والشفوية 

بصر أو المبصرون جزئيا وهم أولئك الذين لديهم من البقايـا           والمجموعة األخرى هي ضعاف ال    

البصرية ما يمكنهم من استغاللها في قراءة المواد المطبوعة بحروف كبيرة الحجم أو الكتب العادية مع                

االستعانة بالمعينات المطبوعة بحروف كبيرة الحجم أو الكتب العادية مع االستعانة بالمعينات البصرية             

  .لمكبرة لألحرف أو األجهزة ا

  : البصرية من المنظور االجتماعي اإلعاقةتعريف : اً رابع

 قدرة الفرد عل التعامل مع مهـارات الحيـاة اليوميـة            ىوالتعريفات االجتماعية تركز على مد    

 االجتماعي مع مجتمعه وبيئته التي يعيش فيها بصرف النظر عن درجة إعاقتـه وأسـاليب                لوالتفاع

  . تعليمه 

 دون ه يجد طريقأنال يستطيع  الذي  بأنه الشخصالكفيف )1999( مضان فهمي وقد عرف ر  .1

قيادة في بيئة غير معروفة لديه ، أو كانت قدرته على اإلبصار عديمة القيمة اقتـصاديا ، أو                  

 2000أبو مصطفي ، (  عمله العادي ةكانت قدرة بصره من الضعف بحيث يعجز عن مراجع

 ،157( .  

 يحتاج بسبب قدرتـه البـصرية       الذيبأنه ذلك الفرد     ) 184:2002 (  وقد عرفه  نصر اهللا     .2

 60 / 6 في العادة لمن يقل بصره عن ى تعطيالضعيفة إلى المساعدة األولية واالجتماعية والت

وهذه المساعدة ال ترتبط بمدى اإلبصار لوحدها بل تأخذ باالعتبار اتساع أو ضعف مجال أو               

 لهم الحق في حمل اإلشارة      نتحدد الحاجة إلى المساعدة ويكو    دائرة البصر التي على أساسها ت     

أو العالمة الصفراء فيعرف الناس صاحبها و يقدمون له المساعدة في عبور الشارع أو ركوب 

 وسيلة المواصالت 

 يتفاعـل بـصورة     أنه ذلك الفرد تمنعه إعاقته البصرية من        بأن) " 82:2007(  كمال   هويعرف .3

 به حيث تعمل إعاقته البصرية سواء الكلية أو الجزئية على الحد من             ناجحة مع العالم المحيط   

قيامه بالوظائف السلوكية المختلفة التي يجب على كل عضو في تلك الجماعة أو هذا المجتمع               

 "  بها بشكل فاعل مهس يأن

ن الـدور   أقل اجتماعيـا ، و    أبأنه أكثر اعتمادا على اآلخرين و      ) 147:2009( حمد  أويعرفه   .4

دوار ثانوية ، وينعكس ذلك على شعوره بذاته ومـدى          أ يقوم به داخل األسرة أو خارجها        الذي
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وما درجه هذا التقبل في إقباله على المشاركة االجتماعية أو محاولته لتجنـب        . تقبله اجتماعياً   

  . إلى االنعزال فعهديضغوطها مما 

  :ء اعتبارات معينة هي حدد في ضو يتي كف البصر من المنظور االجتماعأن الباحثة وترى

  الحاجة إلى قيادة أو مساعدة من الغير في البيئة غير المعروفة  .1

  مع الغير ةعدم القدرة على التفاعل بصورة ناجح .2

 . عدم القدرة على القيام بالدور المنوط به في المجتمع  .3

   :البصرية  عاقةتعريف منظمة الصحة العالمية لإل: اً خامس

 ىحالة يؤدي الشخص فيها الوظائف البـصرية علـى مـستو          : دة  اإلعاقة البصرية الشدي   .1

  .محدود

حالة يجد فيها اإلنسان صعوبة بالغة في تأديـة الوظـائف           :  الشديدة جداً    ةاإلعاقة البصري  .2

 . األساسية 

 .حالة اضطراب بصري ال يعتمد فيها على البصر : شبه العمى  .3

   ) .37  :2009الحديدي ، ( فقدان القدرات البصرية : العمى  .4

  . لإلعاقة البصرية ة الباحثة تعريف منظمة الصحة العالميىوفي هذه الدراسة سوف تتبن

   -:تصنيف اإلعاقة البصرية ) 2

تتعدد تصنيفات اإلعاقة البصرية وفقاً لزمن حدوث اإلعاقة ودرجة اإلعاقة وسببها ، فـاألفراد              

صابون باإلعاقة البصرية بـشكل كلـي أو        المعوقين بصرياً قد يولدون مصابين بهذه اإلعاقات أو قد ي         

جزئي في أي وقت الحق من حياتهم ، والحالة القصوى لإلعاقة البصرية هي تلك التـي يفقـد فيهـا                    

  . الشخص القدرة على اإلبصار منذ الميالد 

  :  البصرية اإلعاقةوسوف نعرض في هذا اإلطار بعض تصنيفات 

 علـى األنـشطة الحـسية       اإلعاقةقاً لتأثير    البصرية وف  اإلعاقة ) 32:2000( تصنيف عبيد    .1

  : ذكر ت التوخبرا

  . فقد بصر كلي ، والدي أو مكتسب قبل سن الخامسة   .أ 

 . فقد بصر كلي ، مكتسب بعد سن الخامسة   .ب 

 . فقد بصر جزئي ، والدي قبل سن الخامسة   .ج 

 فقد بصر جزئي والدي بعد سن الخامسة   .د 

 : ف المعوقين بصرياً إلى فئتين  البصرية تصنيعاقةومن التصنيفات الشائعة لإل .2

    Blind : نالمكفوفو  . أ

  . )353 : 2005عبد العزيز ،  (  Partially Sightedالمبصرون جزئياً   . ب

نه من عرض التصنيفات السابقة أنه هناك اختالفاً بين البـاحثين فـي تـصنيف               أوتالحظ الباحثة   
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إلى أربع و غيرها والتـصنيف الـشائع        ن صنفهم إلى فئتين ومنهم من صنفهم        مالمعاقين بصرياً فمنهم    

  . للمعاقين بصرياً في األوساط التربوية هو أنهم يصنفون إلى فئتين فئة المكفوفين وفئة ضعاف البصر 

كما نستنتج أن اإلعاقة البصرية قد تكون خلقية والدية ، وقد تكون طارئة على حياة الفرد ،                 

بصاره في طفولته المبكرة وقبـل سـن        إ يفقد   أي تحدث في وقت الحق بعد والدته ، فالطفل الذي         

ن الصور والذكريات البصرية تميـل إلـى        عمي ، أل  أالخامسة يتساوي إلى حد بعيد مع الذي ولد         

بخـالف  .  تعتمد عليهـا فـي تدريبـه أو تعليمـه            أنالتالشي التدريجي بمرور الوقت وال يمكن       

خامسة فأنهم يحتفظون بأساس نشط من      بصارهم كلياً أو جزئيا بعد سن ال      إاألشخاص الذين يفقدون    

  .المعلومات واألفكار في ذاكرتهم البصرية عن العالم المحيط بهم يمكن اإلفادة منه في تعلمهم

  : البصرية اإلعاقةأسباب ) 3

 إلى عوامل عديدة ومختلفة ، فمنها ما يولد به الطفل نتيجـة لعوامـل               ةتعود اإلعاقة البصري  

ل أثناء الحمل ومنها ما يحدث له بعد الميالد نتيجة إصابته بمـرض أو              وراثية أو إصابة األم الحام    

خر حسب ظروف كل بلد وإمكاناته ومدى ما يمنحه مـن           حادثة ، وتختلف هذه األسباب من بلد آل       

  . رعاية ألفراده 

  :  البصرية إلى اإلعاقةويمكن تصنيف أسباب 

   أسباب وراثية-أ

 أسباب بيئية -ب

   -:األسباب الوراثية  -أ

وهي العوامل التي تؤثر على الجنين قبل الوالدة ، فيكون دور العوامل فـي كونهـا سـبب                  

اإلعاقة قبل الوالدة ، مع أن أعراض هذه العوامل الوراثية قد تتأخر في الظهـور إلـى مرحلـة                   

   ) .181 : 2001العزة ، ( المراهقة أو سن الرشد ومن أهم العوامل الوراثية الجينية  

قد يرث الطفل بعض الصفات الوراثية من والديه وأجداده عن طريق الجينـات             ف: الجينات  

حـد  أالوراثية والشيء الموروث هو نوع من الخلل أو االضطراب التي تنتقل إلى الجنـين مـن                 

      الوالدين أو كليهما وتعوق عملية النمو بشكل عام ، وتؤدي إلى اإلعاقة البـصرية ومـن أهمهـا                  

  .  واالضطرابات في تكوين الخاليا واضطراب التمثيل الغذائي–) تلف الدماغ ( العيوب المخية ( 

 يقوم دم األم أنوهو اختالف دم الجنين عن دم األم بشكل يؤدي إلى  :  Rhالعامل الريزيسي

بتكوين أجسام مضادة لدم الطفل تسبب له مضاعفات قد تؤذي جهازه العصبي وتؤدي إلى اإلعاقة               

  . د ميتاً  وقد يولابكل أشكاله

  : ومن بين هذه الحاالت 

 الذي يؤدي إلى ضيق مجال الرؤية وصعوبة  Retinitis Pigmentosisالتهاب الشبكية الوراثي 

  Cataract) الميـاه البيـضاء  ( تمييز األشياء في األماكن ضعيفة اإلضاءة وحاالت عتمة عدسة العين 
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  . )285 : 2009رسالن ،  (  Claucoma) المياه الزرقاء ( وحاالت الجلوكوما الخلقية 

  : العوامل البيئية  -ب

 تأثير البيئة على الطفل يبدأ من اللحظة األولى التي يحدث فيها اإلخصاب             أنومما الشك فيه    

  : يعد هذا األمر هام جداً في مستقبل الجنين ومن أهم العوامل البيئية 

أللمانية والزهري وال سـيما     كاإلصابة بالحصبة ا  :  التي تصيب األم الحامل      :األمراض   .1

في الثلث األول من فترة الحمل مما يؤدي إلى تلف ألياف وأنـسجة بعـض األجهـزة                 

  . الحاسية التي من بينها الجهاز الحاسي البصري 

 وتؤثر مباشرة علـى أجـزاء العـين والجهـاز           :األمراض التي تصيب الفرد مباشرة       .2

سة أو الـشبكية و العـصب البـصري ،    البصري كإصابة مقلة العين أو القرنية أو العد     

واإلصابة بمرض السكري والزهري ، والرمد الحبيبي والتراخومـا والميـاه البيـضاء             

 .والزرقاء وغيرها 

 وتشمل اإلصابات التـي يتعـرض لهـا         : لها الفرد     يتعرض  التي دثاإلصابات والحوا  .3

كـسجين لألطفـال    الجنين بسبب استخدام اآلالت الطبية أثناء الميالد أو بسبب نقص األ          

الذين يولدون قبل موعد ميالدهم الطبيعي أو تعثر عملية الميالد أو تعرض الفرد لبعض              

    .اإلصابات نتيجة الحوادث كالمفرقعات واإلنفجارات أو دخول األجسام الصلبة بـالعين            

  . )377 : 2001 ، القريطي ، 166 – 2003محمد ، ( 

   : الخصائص الشخصية للمعاقين بصريا -4

 أنيتصف المعاقون بصرياً بخصائص معينة تميزهم عن المبصرين ، وممـا الشـك فيـه                

جـل  أالمعرفة بقدرات الكفيف وخصائصه يعد أمراً ضروريا سواء في األسرة أو المدرسـة مـن      

وفيما يلي أهم خـصائص النمـو للمعـاقين         . التوصل إلى أفضل الطرق واألساليب للتعامل معهم        

  . بصرياً 

 : عقلية الخصائص ال  . أ

وقـد اختلفـت اآلراء     . ن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الذكاء         إعندما نذكر الخصائص العقلية ف    

 نإ ال يقل عن ذكاء المبصر       األعمى ذكاء   أن ىحول الخصائص العقلية للمعاقين بصرياً ، فهناك من ير        

 المقارنة بين ذكاء    أنخر فيرى    القدرات العقلية سليمة لم تمس ، أما الرأي اآل         أنلم يتفوق عليه ، باعتبار      

  . )307 : 2009رسالن ، (  تكون على اختبارات الذكاء أناألعمي والمبصر يجب 

وقد كشفت نتائج تلك االختبارات عن عدم وجود فروق كبيرة في الذكاء العام بين المعـاقين                

فروق دالة فيما   معظم الدراسات ترى عدم وجود      فبصرياً والمبصرين ، أما بالنسبة للقدرة اللفظية        

ار بينيه اللفظي والجانب اللفظي من اختبار وكسلر ولكـن إذا مـا             بيتعلق بالجانب اللفظي في اخت    

ـ    ؟ )ةبيئي( تمت مناقشة األمر من زاوية هل القدرات العقلية وراثية أم مكتسبة              أن ا ، فإذا اعتبرن
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سابقة علماً بأن الوراثة تتـأثر       مع ما أشارت إليه الدراسات ال      ى فهذا يتماش  ةالقدرات العقلية وراثي  

ن القدرات العقلية بيئية فهذا ال يتماشي مع ما جاءت به الدراسـات ، ألن               أبالبيئة ، أما إذا سلمنا ب     

 المبـصر يـستغل     أنالفرد المبصر يطور قدراته من خالل البيئة أكثر من الكفيف على اعتبـار              

نما الكفيف يستغل السمع بشكل رئيسي      مصدرين أساسيين في التعلم هما حاستي البصر والسمع بي        

 في التعلم من السمع ، فال يختلف اثنان على أهميـة الـدور              اًحظوقد تكون حاسة البصر أوفر      . 

  . الذي تلعبه حاسة البصر على صعيد تعلم اإلنسان ونموه 

راثية تتطلب بيئة صحية غنيـة      و القدرات العقلية هي استعدادات      أن نشير إلى    أنوهنا يجب   

  .  بين الوراثة والبيئة اً وثيقاً تنمو بشكل سليم ، أي أن هناك ارتباطلكي

 أنوتعد نظرية التعلم االجتماعي من أهم نظريات التعلم في ميدان علم النفس والتـي تقـول                 

نا مقلدة وبطبيعة الحال ال     تالفرد لديه ميل طبيعي لتقليد سلوكيات اآلخرين ، ولعل كثير من سلوكيا           

 يقلد أمور كثيرة تعتمد على البصر ، ففي بيئة الطفل األولى ال يتعلم كثير مـن           أنيستطيع الكفيف   

يجابياً لديه كاالبتسامات وعالمات الرضا والحب والحنان ممـا         إالمثيرات التي تخلق جواً انفعالياً      

  والتكيف Assimitationيؤثر في نموه النفسي ، كما تتأثر إلى حد ما عمليتي التمثل واالستيعاب 

   . )160 : 2008: الظاهر(  كما أنه ال يدرك األلوان واألحجام  Accommadationوالمواءمة 

 من حيث مقدراتهم اإلدراكيـة تبعـاً        ن المعاقين بصرياً يتفاوتو   أن نشير هنا ، إلى      أنويجب  

  الكلي والدياً أو قبل سن الخامسة ال يمكنهم إطالقـاً          ىلدرجة الفقدان البصري ، فالمصابون بالعم     

ن ذلك يعد إحدى وظائف شبكية العين ، بعكس الذين أصيبوا           اإلحساس باللون وإدراكه وتمييزه أل    

 اكتسبوها وكونوها   أن في سن متأخرة يمكنهم االحتفاظ ببعض مدركاتهم اللونية والتي سبق            ىبالعم

  . ، معتمدين على مدى إثراء التجارب والخبرات التي مروا بها ىقبل إصابتهم بالعم

 شـوهد   أنن حيث القدرة على التصور والتخيل البصري وهو يعني استدعاء ما سـبق              أما م 

فعالً ، فبالرغم أن بعض المكفوفين قد يبدعون أحياناً في تكوين صور بصرية حافلـة بالحركـة                 

 ثم اسـتدعاه    ى هذه الصور ليست أكثر من اقتران لفظي حفظه األعم         أنوفائقة الدقة والوصف إال     

 ال تقابل في ذهنه شيئاً يمت إلى الواقع المرئي بصلة ، فقد يصف الـسماء                لتركيب صور بصرية  

خـر يـصاحبه    آبكونها صافية ، لكنه ال يدرك هذه اإلحساس البصري إال عن طريق إحـساس               

ويقترن به ، وهو اإلحساس بهدوء الجو الذي ال تتخلله الرياح أو الرعد أو المطر وغيـره مـن                   

   . )29 : 1980فهمي ،  ( أن تلتقطهألخرى اإلحساسات التي يمكن لحواسه ا

ممارسة النشاط التخيلي باستخدام عناصر بصرية تنطوي على عمليتـين          أن  كما يمكن القول    

 أنوحيـث   ) استرجاع صور حاسية بصرية سبق إدراكها واختزانها في الـذاكرة         : فرعيتين هما   

نـساق جديـدة    أصيغ أو تكوينات أو     ثم إعادة إنتاج الصور باستخدام      ) عملية استدعائية   ( الذاكرة  

 الذاكرة البصرية لدى األعمى غالباً ما تكون خالية من          أنوحيث  ) عملية بنائية أو إنشائية     ( منها  
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نه ال يمكنه استرجاعها وإعادة تركيبها أو المزج بينهـا فـي تكوينـات              إهذه الصور والمدركات ف   

  . )395 : 2001 القريطي ،( ومركبات جديدة مثلما يفعل الشخص المبصر 

 البصرية على نمو الذكاء الرتباطها فـي        اإلعاقةتأثير   ) 58:1997( ويلخص سيسالم   

  : جوانب القصور اآلتية 

  قصور في معدل نمو الخبرات  .1

 . قصور في القدرة على الحركة والتنقل بحرية وفاعلية  .2

 م فيها    قصور في عالقة المعاق بصرياً ببيئته وقدرته على السيطرة عليها والتحك .3

 هذا القصور كان واضحاً وكبيراً في الماضي أمـا اآلن           أنيرى   ) 162:2009(حمد  أ أنإال  

خذ في التناقص وان هناك تطوراً كبيراً في نمـو          آن هذا القصور في القدرات العقلية والمعرفية        إف

  : هذا التطور راجع إلى عدة عوامل أهمها نأذكاء المعاق بصرياً و

  . م المعاقين بصرياً ي بتربية وتعلزيادة االهتمام .1

 . توفر الخدمات االجتماعية والنفسية والرعاية الصحية  .2

 . تطور العديد من وسائل وأدوات التواصل السمعية والبصرية واللمسية للمعاقين بصرياً .3

 . االتجاه السائد الذي ينادي بدمج المعاقين بصرياً وتعليمهم في المدارس العادية  .4

 . هات األسرية واالجتماعية نحو المعاقين بصرياًتغيير االتجا .5

ن اإلعاقة البصرية لها تأثير على الخصائص العقلية للطفـل          أوتميل الباحثة إلى الرأي القائل ب     

المعوق بصرياً ، وإن كنا نقر بعبقرية بعض المكفوفين إال أنها حاالت فردية وكان للبيئة دور كبير                 

 عية ، ومدى اهتمام ورعاية األسرة للطفل المعـوق بـصرياً إذاً           وخاصة العوامل الثقافية واالجتما   

الذكاء ال يتحدد بالعوامل الوراثية فقط ، فال بد من األخذ في االعتبار العوامل البيئية بما فيها مـن                   

لهـا دور   ) المبصر  ( مثيرات بصرية و الخبرات التي يكتسبها الطفل الذي يعتمد حاسة اإلبصار            

  .ي على عكس الطفل الذي فقد بصره كبير في نموه العقل

  :الخصائص األكاديمية  -ب
ال يختلف المعاقون بصريا بوجه عام عن أقرانهم المبصرين فيما يتعلق بالقدرة على التعلم 

واالستفادة من المنهاج التعليمي بشكل مناسب إذا ما تم تعلمهم بأساليب تدريسية ووسائل تعليمية 

ومساعدة على تكوين صور حسية عن كثير من المفاهيم المتضمنة في  مالئمة الحتياجاتهم التربوية

  ) .398 : 2001القريطي ، ( المنهج التعليمي أوفي البيئة المحيطة 

إلى أهم العوامل التي تؤثر مجتمعة أو منفردة على طبيعة الخصائص ) 152:2000(وتشير عبيد 

كف ( ودرجة اإلعاقة ) والدية ، طارئة ( إلعاقة الذكاء وزمن اإلصابة با :األكاديمية للمعاق بصريا مثل

طبيعة الخدمات االجتماعية ) سالبة ، وموجبة ( وطبيعة االتجاهات االجتماعية ) بصر كلي ، كف جزئي
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  .والتعليمية والتأهيلية والنفسية والصحية التي تقدم للمعاق بصريا في المجتمع 

نفردة على كل من طبيعة مفهوم المعاق وال شك أن هذه العوامل تؤثر بدورها مجتمعة أو م

 وهما يؤثران بدورهما على طبيعة خصائص المعاق إلعاقتهبصريا عن ذاته ، وكذلك درجة تقبله 

  .بصرياً األكاديمية وعلى درجة نجاحه األكاديمي 

أهم الخصائص األكاديمية للمعوقين بصريا سواء كانوا ) 58-55:1997( ويلخص سيسالم 

بصار والتي أجمعت عليها معظم الدراسات والبحوث في هذا المجال إو ضعاف مكفوفين كلياً أ

  :وهي على النحو التالي 

  .بطء معدل سرعة القراءة سواء بالنسبة للبرايل أو الكتابة العادية  .1

 .أخطاء في القراءة الجهرية  .2

 .انخفاض مستوى التحصيل األكاديمي  .3

االقتراب من العمل البصري سواء كان خصائص أكاديمية خاصة بالمبصرين جزئياً منها  .4

كتاب أم سبورة وقصور في تحديد معالم األشياء البعيدة وقصور في تحديد معالم األشياء 

الدقيقة واإلكثار من التساؤالت واالستفسار للتأكد مما يسمع أو يرى مشكالت في تنظيم 

  .ت والحروف وصعوبة في تنقيط الكلما– رداءة الخط –الكلمات والسطور وترتيبها 

إلى أن الطفل المعوق بصريا لديه قدرة على التعلم مثله مثل ) 308:2009(ويشير رسالن 

الطفل العادي ولكن عملية التحصيل الدراسي ال تقتصر على درجة وطبيعة واستعداد المعوق 

ي بصريا والنجاح في الموضوعات الدراسية فقط ، بل يتعداها إلى كل ما هو مرتبط بالعمل الدراس

مثل درجة المشاركة في األنشطة الصفية والالصفية وطبيعة التفاعل مع الزمالء والمدرسين داخل 

الفصل الدراسي وهو ما يجد منه المعوق بصريا صعوبة إال أنه قد يتقارب أداء المعاق بصريا من 

الكفيف على أداء الفرد العادي من الناحية التحصيلية إذ ما توفرت المواد أو الوسائل التي تساعد 

 التعديل في أساليب التدريس وفي المعينات إلىاستقبال المعلومات والتعبير عنها ، فهو يحتاج 

التعليمية المستخدمة كما أنه يستخدم وسائل أخرى في القراءة والكتابة وهي طريقة برايل إضافة 

عها تؤثر على طبيعة إلى طبيعة البرامج التعليمية والتأهيلية التي تقدم للمعوقين بصرياً ، جمي

  .وخصائص درجة نجاح المعوق بصرياً أكاديمياً  

ومما سبق تستنتج الباحثة بعدم وجود اختالف بين المعاق بصريا والفرد العادي فيما يتعلق 

بالقدرة على التعلم واالستفادة من البرامج التعليمية بشكل مناسب وخاصة في الموضوعات التي تعتمد 

لى إلكن في حالة الموضوعات التي تعتمد على االستماع والمالحظة فإنها تحتاج و على االستماع فقط

تعديل في أسلوب التدريس والوسائل التعليمية المستخدمة لتتالءم مع خصائص واحتياجات المعاقين 

بصريا ، وتعتبر درجة اإلعاقة البصرية والسن الذي حدثت فيه اإلعاقة من العوامل الهامة التي يجب أن 

  .برنامج التعليمي للمعوقين بصرياًخذ بعين االعتبار لدى التخطيط للتؤ
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  :الخصائص اللغوية  -ج
لديه التواصل اللفظي من النادر أن نجد طفال معاقا بصريا يتمتع بحاسة سمع جيدة ولم ينم 

سب بشكل فعال ، فغياب البصر ال يعتبر حاجزاً كبيراً أمام نمو اللغة والكالم فالمعاق بصريا يكت

 حد كبير وكالهما يعتمد على حاسة السمع إلىويتعلم الكالم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها المبصر 

والتقليد الصوتي لما يسمعه ، إال أن هناك فروقاً بين كل من المعاقين بصرياً و المبصرين في 

ى حد كبير على طبيعة اللغة والكالم وأن هذه الفروق راجعة إلى أن المعاقين بصرياً يعتمدون إل

حاسة السمع والقنوات اللمسية في استقبال وتعلم اللغة والكالم وهذا قد يؤدي إلى بعض القصور 

ألن تعلم اللغة والكالم مرتبط إضافة إلى حاسة السمع بتتبع ومالحظة التلميحات الصادرة عن 

عب على المعاق المتكلم كذلك حركة الشفاة و التعبيرات الوجهية المصاحبة للكالم في حين يص

  ).140: 2003، محمد، 152 :2000عبيد، ( القيام بذلك مما يؤدي إلى بطء في نمو اللغة والكالم

 verbalismكما يؤدي القصور اإلدراكي لدى الكفيف إلى ظهور ما يسمى بالنزعة اللفظية 

كلمات ذات لغوية والأو غلبة اللفظ على المعنى أو مبالغة العميان في االعتماد على المفاهيم 

 الدم نمدلوالت بصرية ال يستخدمها سوى المبصرون في وصف األشياء والخبرات كأن يصفو

 بدالً من كونها ذات اء الحديقة بكونها خضرنبكونه أحمر بدالً من وصفه بأنه سائل لزج أو يصفو

نها غير ظالل ومع أن هذه الكلمات ولمفاهيم ذات المدلول البصري ال تعني شيئاً بالنسبة لهم أل

مبنية أصالً على أساس خبرات واقعية ، كما أنها خارجة عن نطاق خبراتهم الحسية إال أنهم يفرطون في 

قل منهم من حيث معرفتهم بها ، أاستخدامها ، ربما تعبيراً عن رغبتهم في إشعار المبصرين بأنهم ليسوا 

  ).393 : 2001ي، القريط(  من حاسة اإلبصار نأو كشكل من أشكال التعويض عن الحرما

       ويرتبط بظاهرة اللفظية أو غلبة األلفاظ على المعنى ظاهرة فرعية وهي ما يسمى عدم 

 وتتجلى هذه الظاهرة عند الكفيف عندما يتحدث عن verbal Unrelity الواقعية اللفظية 

  .موضوعات أو أشياء بكلمات أو ألفاظ دون فهم المعنى الخاص بهذه الكلمات جيدا 

   وكذلك يواجه المعاق بصرياً مشكالت في تكوين المفاهيم ذات األساس الحسي البصري مثل    

 أنه يمكن تدريب الكفيف على نمو مفاهيم الجسم إالمفهوم المساحة ، أو المسافة أو األلوان 

التوازن ، اإلحساس : ووظائفه كما  أن هناك صعوبة في اكتساب مفاهيم المهارات األساسية 

  . في العضالت ، واألوتار العضلية ، وما يصاحبها من تآزر وتوازن حركي بالحركة

      وهناك دراسات تشير إلى أن المعاقين بصرياً لديهم الذخيرة ذاتها الموجودة لدى المبصرين 

 أن معاني دالالت الكلمات بالنسبة للمعوقين بصرياً ليست ثرية كما هي بالنسبة للمبصرين  إال

   ).210 : 2009رسالن ، (
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  :ومن أهم اضطرابات اللغة والكالم التي يعانيها بعض المعاقين بصريا 

  ) .ق ( و ) ك(أو ) س ( –) ش ( كاستبدال توهو استبدال صوت بصو: االستبدال  -

وهو استبدال أكثر من حرف في الكلمة بأحرف أخرى تؤدي إلى تغيير : التشويه أو التحريف  -

 .راد قوله معناها وبالتالي عدم فهم ما ي

 .الذي يتمثل في ارتفاع الصوت الذي قد ال يتوافق مع طبيعة الحدث الذي يتكلم عنه: العلو  -

 .عدم تغيير في طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على نبرة وتيرة واحدة   -

قصور في االتصال بالعين مع المتحدث والذي يمثل في عدم التغيير أو التحويل في اتجاهات  -

 .عة االستماع لشخص ما الرأس عند متاب

 .القصور في استخدام اإليماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة للكالم  -

أو اإلفراط في األلفاظ على حساب المعنى ، وينتج هذا عن القصور في االستخدام : اللفظية  -

عة من الدقيق للكلمات أو األلفاظ الخاصة بموضوع ما أو فكرة معينة ، فيعمد إلى سرد مجمو

 .الكلمات أو األلفاظ لعله يستطيع أن يوصل أو يوضح ما يريد قوله 

 : 1997سيسالم ، ( يصعب عليه فهم بعض المفاهيم مثل اللون والعرض والعمق و السرعة  -

65- 66. (  

وتتفق الباحثة مع الرأي القائل أن المعاق بصرياً يعتمد بشكل أساسي على حاسة السمع 

ستقبال وتعلم اللغة والكالم شأنه شأن المبصر حيث أن ضعف حاسة البصر والتقليد الصوتي في ا

أو فقدانها ال يعتبر عائقاً أمام تعلم اللغة وفهم الكالم إال أن الحرمان من حاسة البصر يؤثر على 

 ) .تعلم اإليماءات والتعبيرات الحركية والوجهية ( بعض مهارات االتصال اللفظي الثانوي 

  :كية الخصائص الحر -د
لقد أوضحت العديد من الدراسات أنه ال يوجد اختالف في النمو الحركي للطفل المعاق 

بصريا في الشهور األولى من ميالده عن النمو الحركي للطفل المبصر ، حيث أن معدل القدرة 

على الجلوس والحبو والتدحرج من وضعية البطن إلى االستلقاء ال تختلف بين الطفل المعاق 

  .ين الطفل المبصر إضافة إلى عدم اختالفه من حيث الحجم أو المظهر الجسمي بصريا وب

رفع : ورغم ذلك فإن بعض المهارات الحركية التي ترتبط بالحركة الذاتية للطفل مثل 

لجسم أو الجلوس في وضع معين ، والمشي باستقاللية تكون متأخرة لدى الطفل المعاق بصرياً ، ألنها ا

 الثبات ودقة الحركة ،وعندما يتمكن المعاق بصرياً من الثبات والدقة في الحركة مرتبطة بقدرته على

فإنه يكون أبطا في السرعة من الطفل المبصر فهو ال يتمكن من المشي باستقاللية إال في الشهر التاسع 

ه  عشر من عمره في حين أن الطفل المبصر يتمكن من المشي باستقاللية في الشهر الثاني عشر من عمر

  .  )154 : 2000 ، عبيد 305 : 2009 ، رسالن 165 : 2009أحمد ، ( 
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إلى أن الحركة التي ينتقل بها الطفل المبصر من مكان آلخر ) 22:1980(ويشير فهمي 

إنما تحمل أهداف االستكشاف والتعرف واالستزادة من الخبرات والطفل الكفيف يعجز عن القيام 

حركة بهدف االستكشاف فإن ما يحصل عليه من خبرات أقل بمثل هذا ، ألنه حتى لو جازف بال

  .بكثير مما يحصل عليه الطفل المبصر بنفس المجهود

أضف على ذلك أن المعاق بصريا ال يستطيع أن يتحرك بنفس الخفة والمهارة التي يتحرك 

بها الشخص العادي ، فهو مقيد في حركاته و من الصعب عليه أن يغير موضعه في كثير من 

حاالت حيث تستلزم الحركة نوعين من الطاقة أولهما طاقة طبيعية عضوية وثانيها طاقة نفسية ، ال

فالحركة ليست مجرد انتقال من مكان آلخر بقدر ما تتضمنه من تفكير وربط عالقات بين األشياء 

  .واألماكن المختلفة التي يتحرك بينها 

خدم جميع حواسه فيما عدا حاسة والطفل الكفيف عندما ينتقل من مكان آلخر فأنه يست

اإلبصار ، فمثال يستخدم حاسة الشم في تمييز الروائح المختلفة التي تصادفه ، ويتحسس األرض بقدميه 

أثناء سيره ليتعرف على طبيعتها وقد يستخدم عصا تساعده في انتقاله ليتحسس بها ما أمامه ، ويستخدم 

ا ،ويقدر الزمن الذي استغرقه في قطع المسافات ويقوم حاسة السمع في تمييز األصوات التي يتعرض له

بربط جميع هذه العناصر ببعضها حتى يحصل على الصورة الذهنية للمكان الذي يتحرك فيه ، وال شك 

أن ذلك يستنفذ منه طاقة نفسية كبيرة أثناء انتقاله تفوق بكثير ما يبذله الطفل المبصر مما يؤدي إلى أن 

ضاً لإلجهاد العصبي ويجب أن نشير إلى أن هناك اختالفا كبيرا بين المكفوفين يكون الكفيف أكثر تعر

في حركتهم ، فبعضهم يتحرك في سرعة عجيبة ، بينما يتحرك البعض اآلخر في بطء وحذر ، وذلك 

( تبعاً لقوة الترابطات التي كونها الشخص ويتوقف أيضا على مدى احتفاظه بالصورة الذهنية التي كونها 

  ) .140 : 1985لغفار وآخرون ، عبد ا

القصور في المهارات الحركية لدى المعوقين بصرياً ) 67:1997( ويرجع كمال سيسالم 

  :للعوامل اآلتية 

  :نقص الخبرات البيئية والذي ينتج عن ) 1

  .محدودية الحركة   - أ

 .قلة المعرفة بمكونات البيئة  - ب

 .المبصرون نقص في المفاهيم والعالقات المكانية التي يستخدمها  - ت

 .القصور في تناسق اإلحساس الحركي  - ث

 .القصور في التناسق العام  - ج

 . فقدان الحافز للمغامرة  - ح

  .عدم القدرة على التقليد والمحاكاة  )2

 .قلة الفرص المتاحة لتدريب المهارات الحركية  )3
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  .الحماية الزائدة من جانب أولياء األمور والتي تعيق الطفل عن اكتساب خبرات حركية مبكرة )4

درجة اإلبصار حيث تتيح القدرة على اإلبصار للطفل فرصة النظر إلى األشياء الموجودة في  )5

بيئته والتعرف على أشكالها وألوانها وحركتها األمر الذي يؤدي إلى جذب وإثارة اهتمامه بها 

فيدفعه االهتمام إلى التحرك نحوها للوصول إليها ، فيساعد ذلك على تنمية وتدريب مهاراته 

لحركية في وقت مبكر ، أما في حالة الطفل المعاق بصريا فإن عدم رؤيته لألشياء الموجودة ا

 .في بيئته يحد من حركته الذاتية باتجاه األشياء وذلك لغياب االستثارة البصرية 

  :الخصائص االجتماعية واالنفعالية  -هـ 
وتنمو نتيجة للتفاعل تتطور العالقات بين األفراد بعضهم البعض داخل المجتمع الواحد 

وهذا التفاعل يقوم أساساً على تبادل المنافع والخدمات المادية والمعنوية ، وبقدر درجة هذا التفاعل 

يجابياته وسلبياته تتحدد نوع وطبيعة العالقات بين األفراد بعضهم البعض ، ومن خالل هذا التفاعل إب

 وقد تتغلب الخبرات السارة في بعض األحيان االجتماعي يخرج الفرد بخبرات سارة أو حتى غير سارة

على الخبرات الغير سارة وأحيانا يحدث العكس ونتيجة لذلك تتكون لدى الفرد فكرته عن ذاته وعن 

  .اآلخرين كما تتشكل سماته االجتماعية واالنفعالية 

 يشارك بقدر مالئم نأإن الفرد العادي بقدراته الذاتية وبسالمة حواسه وقواه العقلية والبدنية بإمكانه 

 .من التفاعل في المواقف االجتماعية 

ولكن نتساءل هنا هل بإمكان المعاق بصرياً الذي تفرض عليه طبيعة إعاقته بعض جوانب القصور 

  ).96: 1997سيسالم ، ( في درجة ونوعية تفاعله مع اآلخرين أن يشارك بنفس الدرجة من الفاعلية 

 على طبيعة وتطور العالقات بين المعاقين بصرياً والعاديين ال شك أن اإلعاقة البصرية تؤثر

داخل المجتمع، فيما يتعلق بالتفاعل االجتماعي وأنشطة الحياة اليومية ، وهنا نجد أن المعاق 

بصرياً يشعر بأنه أقل حظاً من المبصر ، وأنه يعيش في عالم ضيق محدود ، وبالتالي من 

من الحذر واليقظة حتى ال يصطدم بعقبات ، أو يقع على الطبيعي أن تكون حركته تتسم بكثير 

األرض نتيجة تعثره بشيء أمامه ،ومثل هذه المواقف تؤثر تأثيراً سلبياً في السلوك االجتماعي 

وفي اكتساب المهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق االستقاللية والشعور باالكتفاء الذاتي ، وذلك 

أو محدودية مقدرتهم على الحركة ، وعدم استطاعتهم مالحظة نظراً لعجز المعاقين بصرياً ، 

سلوك اآلخرين ونشاطاتهم اليومية وتعبيراتهم الوجهية كالبشاشة والعبوس ،والرضا والغضب ، 

 وتقليد هذه السلوكيات أو محاكاتها بصريا Body language وغيرها مما يعرف بلغة الجسد 

جتماعية المتاحة أمامهم لالحتكاك باآلخرين واالتصال والتعلم منها ، ونقص خبراتهم والفرص اال

  .بالعالم الخارجي المحيط بهم ، فهم ال يتحركون بالسهولة والمهارة التي يتحرك بها المبصرون 
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ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن بعض المكفوفين يتقبل المساعدة من اآلخر و يتعود عليها 

  .د عليها وطلبها حتى يصبح شخصية اعتماديةبل ويتوسع في االستفادة منها واالعتما

وهذا األمر يتوقف على طبيعة االتجاهات الوالدية نحو المعاقين بصريا حيث تنعكس هذه 

االتجاهات على المعاقين بصريا وعلى اتجاهاتهم نحو أنفسهم ، ومفهومهم لذواتهم ، واتجاهاتهم 

 أو إلعاقته للطفل من دور مهم في تقبله نحو اآلخرين ، وال يمكن إغفال ما للتنشئة االجتماعية

رفضها ، ومن ثم تكيفه النفسي واالجتماعي ،فهناك بعض ردود األفعال والتصرفات التي تصدر 

القبول ، الرفض ، التدليل ، الحماية الزائدة ، إنكار وجود : من اآلباء نحو الطفل الكفيف مثل 

 تكوين فكرته عن ذاته وقدراته وإمكاناته ويظهر هذا اإلعاقة ، جميعها تترك أثرا عميقا في نفسه ، وفي

 ، رسالن 391 : 2001القريطي ، ( األثر بصورة أو بأخرى في سلوكه في مختلف المراحل العمرية 

 ،2009 : 302.(  

وقد تناولت بعض الدراسات والبحوث الخصائص االجتماعية االنفعالية للمعاقين بصرياً ، 

ت إلى أن المعاقين بصريا يعانون من مشاكل اجتماعية وانفعالية وقد أجمعت معظم هذه الدراسا

وتختلف درجة ونوعية هذه المشاكل باختالف طبيعة ودرجة اإلعاقة البصرية من ناحية واتجاهات 

  .اآلخرين من ناحية أخرى 

ومن أهم الخصائص االجتماعية واالنفعالية للمعاقين بصريا والتي اتفقت عليها معظم 

   :الدراسات هي

تدني مفهوم الذات عند المعاق بصريا نحو نفسه ونحو اآلخرين وبالتالي ضعف :  مفهوم الذات

  .الثقة بالذات 

 نالعجز ع) القلق ( إن العالقة بين اإلعاقة البصرية واألمراض العصابية وهي  : السلوك العصابي

زائدة ، وعدم النضج ، العمل على مستوى القدرة العقلية ، والتمركز حول الذات ، والحساسية ال

ة أكبر من والشكاوي الجسمية ، والتعاسة ، والدوافع الالشعورية وهي تنتشر بين المعاقين بصرياً بدرج

قلق االنفصال ، وهو " ن من القلق سائد في أوساط المعاقين بصريا اوهناك نوعانتشارها بين المبصرين 

فراد الذين يعتمد عليهم في تدبير شئون حياته ، وفي قلق المعاق بصريا من انقطاع العالقة بينه وبين األ

  .الوالدان ، األخوة ، األصدقاء : ومن هؤالء األفراد  البصرية إمداده بالمعلومات

وهذا النوع خاص بضعاف البصر من " قلق الفقدان الكلي للبصر " أما النوع الثاني من القلق فهو 

  . من بصرهم ويصبحوا مكفوفين كليا باقيةال المعاقين بصرياً الذي يخشون فقدان البقية

ن يقل انبساطاً من المبصرأإن المعاقين بصرياً يميلون إلى االنطواء أو أنهم :  االنطواء واالنبساط

  .ويتوقف هذا األمر على درجة وزمن اإلعاقة البصرية وجنس المعاق بصريا 

شيء لنفسه أو القيام بأداء ينتاب المعاق بصريا مشاعر الغضب نتيجة رغبته في عمل  :الغضب 
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عمل معين فيجد نفسه عاجزاً عن القيام بذلك ، فيضطر إلى االعتماد على اآلخرين في أداء بعض 

  .األعمال الخاصة به ولذا نجد المعاق بصرياً في صراع بين االستقاللية واالعتماد على اآلخرين 

شاكل التي منها ما هو مرتبط لبصر العديد من الما قد يصاحب فقدان :) التبعية ( الخضوع 

بالحركة والتنقل ، أو مما هو مرتبط بفهم وتفسير المفاهيم البصرية ، أو في األعمال المنزلية أو 

الدراسية ، وبالتالي أصبح المعاق بصرياً يعتمد على المبصرين في مساعدته في حل مشاكله 

  .اليومية 

عدوانية التي تظهر في صور االعتداء بالضرب  الإلىيميل المعاق بصرياً في سلوكه  :العدوانية 

  .على اآلخرين ، أو السب وإلحاق اإلهانات باآلخرين ، أو العدوان الموجه نحو الذات 

 سوء التوافق االجتماعي واالنفعالي ، وقد يحدث إلى تؤدي اإلعاقة :التوافق االجتماعي االنفعالي 

  ).160 -159 : 2009 أحمد ،( ذلك للكفيف من خالل معاملة المجتمع له 

يالحظ من العرض السابق لخصائص ذوي اإلعاقة البصرية أنهم يشكلون فئة غير متجانسة  -1

من األفراد وإن اشتركوا في المعاناة من المشاكل البصرية إال أن هذه المشاكل تختلف في 

لى مسبباتها ودرجة شدتها وفي زمن حدوثها من فرد إلى آخر ، وقد أدى عدم التجانس هذا إ

تنوع في أساليب وأدوات التعامل معهم ،والتي تسهم بدرجة كبيرة في تشكيل خصائصهم 

  .المختلفة 

كما يتضح لنا أن هناك ترابطاً واتصاالً بين الخصائص السيكولوجية للمعاقين بصرياً ،  -2

فالجانب الحركي يؤثر على الجانب االنفعالي أو الجانب اللغوي يؤثر على الجانب االجتماعي 

كما أن هناك ترابطاً بين الخصائص االجتماعية واالنفعالية التي تنتج عن كف البصر على ، 

حياة المعاق بصرياً ، وعلى هذا فهي سلسلة متصلة الحلقات ال يمكن فصل إحداها عن 

  .األخرى و حدوث اضطراب في أحد الجوانب يؤثر بالسلب على الجوانب األخرى 

  :لمراهقين المعاقين بصرياً أزمة الهوية ومصادرها لدى ا    

يمكن تفسير إحساس المراهقين المكفوفين بأزمة الهوية ، وتحديد مصادرها لديهم في ضـوء              

العجز الناشئ عن اإلعاقة البصرية ، وتأثيره على السلوك ، فضالً عن االتجاهـات االجتماعيـة                

 :السلبية نحو المعاقين بصرياً وفيما يلي تفصيل لذلك

  : البصرية وتأثيره على السلوك اإلعاقةن العجز الناشئ ع

يؤدي كف البصر إلى إحساس الفرد بالعجز الذي ينعكس على سلوكه بأشكاله المختلفة ، حيث               

أن عجزه يؤثر على مستوى خبراته ومعلوماته التي يحصل عليها من العالم الخـارجي ، والتـي                 

، وبالتالي فهو يعيش في عالم خاص       يعتمد عليها على ما تبقى لديه من حواس في عالمه المحدود            

درجة كبيرة ، عالم له رائحة وطعم وملمس وصوت ؛ إال أنه تحيطه ظلمة شـاملة                بتحده اإلعاقة   
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حيث يتميز بضآلة خبرته بالعالم الخارجي ، والتي تظهر في معاناته من التوجيه الحركي والتنقـل                

  .ة به ، وفهمه لها والسيطرة عليها وشعوره العام بقلة الكفاءة في التحكم في البيئة المحيط

 يمكن تفسير إحساس المراهق الكفيف بأزمة الهوية من خالل العجز الناشئ            ومن هذا الجانب  

عن اإلعاقة البصرية ،وما يترتب عليه من فقدانات كثيرة في حياة الكفيف تؤدي إلى معاناته مـن                 

  .الحيرة واالرتباك والشك في الذات وغموض الهوية لديه

  : جوانب العجز لدى المراهق الكفيف فيما يلي ةمل الباحثجتو

 ، والتي يتوقف عليها تـشكيل المـدركات          عجزه عن استقبال الخبرات الحسية البصرية      – )1(

 2005القريطي ،   (لبصرية التي تسهم في إرساء قوي للنمو العقلي المعرفي لديه           اوالمفاهيم  

 بدور فاعل في بناء شخـصيته ، حيـث          كما تساعده على تحقيق التعلم الذي يسهم      ) 363: 

تقريبا من المعلومات التي    %) 80(أكدت الدراسات التي أجريت في هذا اإلطار أن أكثر من           

يكتسبها الطفل منذ بداية حياته ، والتي تشكل األساس لتعلمه يتم عن طريق حاسة اإلبـصار             

   ).11 : 2004عبد اهللا ، (

طلق عليه الـسلوك    يفنيات الحياة اليومية ،وهو ما       وفقدانه ل  عجزه عن إدارة شئون حياته ،      )2(

: اإلداري للمراهق الكفيف أو مهارات الحياة المستقلة التي تحقق له إدارة حياته اليومية مثل               

اختيار مالبسه والعناية بها ،والتعامل مع النقود ، وإعداد الطعام ،وقيامه بشراء احتياجاتـه              

حياة اليومية هو الفقدان الرئيسي في حياة الكفيف لما         الخاصة ،وغيرها ،ويعد فقدان فنيات ال     

يه التبعية ، ومشاعر االرتباك التي يتولد عنها        لينطوي عليه من مضايقات ، حيث تفرض ع       

، وبهذا الفقدان يصبح الكفيف أقل من نظيره المبصر من حيث الكفاءة الذاتيـة ، والكفـاءة                 

 األدائية 

ية واالعتمادية تميز شخصية المراهق الكفيف ، وهذا يعني         ويشير ذلك إلى وجود درجة من التبع       

ومـن ثـم    . أنه يعتاد أن يكون تابعا لغيره ، معتمدا على اآلخرين في قضاء حاجاته الضرورية               

 .يفشل في تحقيق درجة معقولة من االستقاللية كبعد مهم من أبعاد تحقيق الهوية 

ازها واتخاذ قرارات تتعلق بمـستقبله ،        وانج  وتحديده ألهدافه  ،عجزه عن التخطيط لحياته      )3(

وبخاصة مستقبله المهني ، وجانب من تحقيق الهوية يتعلق بقـدرة الفـرد علـى االنجـاز                 

والتخطيط ألهداف مستقبلية فإن الفرد الذي يعاني من أزمة الهوية يفتقر إلـى هـذا البعـد                 

تباطـاً وثيقـا    المستقبلي ،ومع عدم وضوح المستقبل المهني يصبح االغتـراب مرتبطـا ار           

كما أن نظرة الفرد للمستقبل ،وما يتوقع أن يحققه من أهداف في مستقبل             ، بالنظرة للمستقبل 

حياته يؤثر على أهدافه الحاضرة ومستوى طموحه ، ونظرا ألن مستوى الطموح يتأثر بما              

 لدى الفرد من إمكانيات جسمية ، فإن التأثير السلبي لإلعاقة البصرية من شـأنه أال يجعـل                

 .لدى المراهق الكفيف الكثير من األهداف التي يسعى لتحقيقها
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 ، نظراً ألن تحديد الهوية يتضمن الدور االجتماعي         عجزه عن القيام بأي دور في المجتمع       )4(

الذي يضمن للفرد تقديراً اجتماعياً ، فإن اإلعاقة البصرية قد تسهم من هـذا الجانـب فـي                  

 عن أداء أدواره االجتماعية والمشاركة االيجابية في        إحساسه بأزمة الهوية ألنها تعطل الفرد     

أنشطة الحياة ، وذلك بسبب ما ينتابه من مشاعر الخجل والقلق أثناء احتكاكـه بـاآلخرين ،        

وتعرضه بصورة متزايدة لتدعيم اجتماعي سلبي مبني على تهميش الدور الذي يقوم بـه ،               

تـأثر قدرتـه سـلبياً علـى أداء أدواره          وعدم اقتناع اآلخرين بأي دور يقوم به ، وبالتالي          

  .االجتماعية ،ويتدني إحساسه بالمسئولية اتجاه نفسه وأسرته ومجتمعه

 ، وذلك نتيجة لفقدانـه الـسالمة        عجزه عن تكوين تصور واضح عن مفهوم ذاته الجسمية         )5(

البدنية المتمثلة في كف البصر ، نظرا أن كف البصر يؤدي إلى حـدوث تغيـرات غيـر                  

المظهر الجسمي للكفيف ، ويشمل ذلك شكل العين بعد كف البـصر ،وطريقـة   مرغوبة في  

  .ظهره وغير ذلكسير الكفيف ، أو مد يده ، أو رأسه لألمام ، أو تحدب 

ونظراً ألن صورة الجسم تلعب دوراً كبيراً في تحديد مفهوم الفرد عن ذاته الجـسمية كأحـد                 

م قد  يكون أحد العوامل التي تعوق الفرد عـن           أبعاد مفهوم الذات عموماً ، فإن تشوه صورة الجس        

التوافق مع ذاته ومع بيئته ، وقد يكون هذا سببا في معاناته من اضطرابات سلوكية تعكس سـوء                  

توافقه ،ويتضاعف هذا األثر لدى المراهقين المكفوفين ألنهم ينتسبون إلى مرحلة المراهقة والتـي              

ل المراهـق علـى مظهـره       الفرد لذاته حيث يعـو    يكون فيها لصورة الجسم وزن كبير في تقدير         

  ).46-44 :2006،الضبع(الجسمي دوراً كبيراً في جاذبيته وقبوله لدى اآلخرين 

، وال شك في أن ممارسة األنشطة تسهم بدور فعال     عجزه عن المشاركة في األنشطة المختلفة      )6

، والتـي   ) 1993(في تحديد هوية الفرد ، وهذا ما أكدته نتائج دراسة حسن عبـد المعطـي                

أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين ممارسة األنشطة وتحديد الهويـة ومـن هـذا                

الجانب يمكن القول إن اإلعاقة البصرية تعد من اإلعاقات التي تقعـد الفـرد عـن ممارسـة                  

األنشطة الترويحية وأنشطة وقت الفراغ كاألنشطة الرياضية ، والفنية ، والموسيقية مما يـؤثر    

  .سلبيا على توافقه الشخصي واالجتماعي 

وتؤثر ممارسة المعاقين لألنشطة إيجابيا على الجوانب النفسية واالجتماعية لديهم ، وبالنـسبة             

للكفيف فهي تسهم في التوجيه المكاني لديه، فيقبل على الحركة والتنقل بحريـة وبـدون خـوف                 

ودمجه مع المجتمـع ،ممـا ينمـي لديـه       ،وبالتالي تخرجه من عزلته ،وتساعده على إعادة تكيفه         

  .الشعور باألمن والطمأنينة والتقدير االجتماعي وتحقيق توافقه الشخصي واالجتماعي 
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  : وتأثيرها على السلوك االتجاهات االجتماعية نحو المعاقين بصرياً  -  أ
ـ              ي تعد اتجاهات العاديين أو المبصرين نحو المكفوفين ،ونظرتهم إليهم من أهم المشكالت الت

 أن اتجاهـات العـاديين أو   إلـى  Demirci ) 1998(يواجهها المكفوفين ، حيث يذهب ديمرشي 

المبصرين نحو المكفوفين تعد مشكلة خطيرة بالنسبة للمكفـوفين ، وأن لهـا أثـرا عميقـا علـى        

شخصياتهم وما يقومون به من أعمال، ومدى مشاركتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه،حيث هناك              

من المشكالت التي يصادفها الكفيف إنما تنتج عن فقـد البـصر مـن              % 25أن حوالي   تأكيد على   

منها عن اتجاهات المبصرين نحوه وفهمهم الخاطئ له ، إذ أن مثل            % 75جانب ،بينما ينتج حوالي     

هذه االتجاهات من جانب المبصرين للمكفوفين تتضمن مكونات وعناصر سلبية أكثر بكثيـر مـن               

  ) .110 : 2004عبد اهللا ، (مثيلتها االيجابية 

 أهم موقف يعاني منه المعاق بصريا ، والذي يفوق تأثير اإلعاقة في حد ذاتها يتمثل في                 يعدو

استجابة البيئة االجتماعية كما يدركها هو علي أنها تعامله معاملة خاصة قد تتسم بالشفقة الزائدة ،                

لمواقف التي يبديها المخالطون لـه فـي        أو القسوة الشديدة ، وغير ذلك من أشكال ردود الفعل وا          

  .البيئة االجتماعية سواء في إطار األسرة ، أو المدرسة ، أو المجتمع 

 عميقا في نفسه ، وفي تكوين فكرته عن ذاتـه           اً، و إدراك الكفيف لهذه االتجاهات يترك أثر       

مما يزيد من مشاعر العجز لديه ، ويدفعه نو التمركز حول الذات ، ومن ثـم ، تـزداد مـشاعر                     

  .االغتراب النفسي لديه المظهر األساسي ألزمة الهوية 

   : تفاعل العاملين السابقين معاً وتأثيره على السلوك–ج 

كف البصر ذاته مع ردود األفعـال االجتماعيـة   : تفاعل عاملي يتأثر المراهق الكفيف سلبيا ب    

السلبية نحوه ،ويترتب عليها عجزه عن إشباع حاجاته المختلفة ، فضال عن معاناته من الصراعات               

وفيما يلـي   .والضغوط النفسية المختلفة مما يكون له أثر كبير في اغترابه وإحساسه بأزمة الهوية              

  :تفصيل ذلك 

  : وإشباع حاجاته النفسية واالجتماعية عجزه عن تلبية )1(

للمراهق الكفيف حاجات نفسية واجتماعية ال تختلف عن حاجات المراهق العادي ، ويعد ذلك              

استجابة طبيعية لما تفرضه مرحلة المراهقة من محاوالت لتحقيق الهوية ، باإلضافة إلى الحاجات              

يعة اإلعاقة البصرية ، وإمكانيات المجتمـع  النوعية الخاصة بالمراهقين المكفوفين التي تفرضها طب   

 Quality of Lifeن إشباع حاجات المراهق الكفيف يرتبط بمفهوم جودة الحيـاة  أو يمكن القول 

التي يعيشها ، والذي يعد مؤشرا مهما على جودة الخدمات التي تقدم له ويتضمن جودة الحياة فـي                  

 إلـى أن    Goode) 1994" (جـود   "وقد أشـار    . أحد جوانبه اإلشباع المادي للحاجات األساسية       

المعاقين يحتاجون إلى العيش باستقاللية ، ومعاملتهم كراشدين ، والحصول على مهنة ذات قيمة ،               
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ن إشـباع تلـك     أكما أن لديهم الرغبة في بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين وتكوين أسـرة ، و              

  ).138 : 2001موسى ، (الحاجات لديهم يحدد إدراكهم لجودة الحياة 

وعلى ذلك ، إن المراهق الكفيف يشعر بجودة الحياة عندما تشبع حاجاته األساسـية ويحقـق                

أهدافه وفي حالة عدم إشباع حاجاته األساسية نتيجة شعوره بالعجز الذي تفرضه اإلعاقة عليـه ،                

لى إحـساسه   فضال عن االتجاهات االجتماعية السلبية نحوه ، فإنه يشعر بالقلق والصراع وصوالً إ            

  .باالغتراب جوهر اإلحساس بأزمة الهوية 
  

  :معاناته من الصراعات النفسية المختلفة  )2(

يحتاج الكفيف إلى الحرية في الخروج إلى المجتمع ، وتكوين عالقات اجتماعية تخرجه مـن               

المبصرين ، ونظرا ألنه يصطدم بآثار عجزه ورفض المجتمع لـه ،            عزلته إلى االندماج في عالم      

 يقع في صراع إقدام على عالم المبصرين ،،، وإحجام عن عالمه الضيق المحدود ، فيلجأ إلى                 فإنه

  .االنسحاب والهروب من ذلك الواقع المتناقض 

 إلـى وتتعرض شخصية الكفيف ألنواع متعددة من الصراعات ، فهو في صراع بين الـدافع               

، وبين الدافع إلى االستقالل ،والدافع إلـى        التمتع بمباهج الحياة ، والدافع إلى االنزواء طلبا لألمان          

الرعاية ، فهو يرغب من جهة في أن تكون له شخصية مستقلة ، ولكنه يدرك أنه مهما نـال مـن                     

  استقاللية فأنه يظل مرتبطا بمن حوله لرعايته في بعض األمور التي ال يستطيع انجازها بمفرده

القلق من رفـض    :  من القلق ، وهي      ويترتب على تلك الصراعات أن تنتابه أنواع متعددة       

اآلخرين له ، القلق من استهجان اآلخرين لتصرفاته ، والقلق من فقدان حب اآلخرين ورعايتهم ،                

ـ   ،والقلق من التعرض للحوادث التي ال يمكن تفاديها ،والقلق من الوحـدة النفـسية              ن و و المراهق

م بأقرانهم المبصرين ، وأن القلق لديهم       ن بصرياً يعانون من ارتفاع مستوى القلق بمقارنته       والمعاق

يرجع إلى ما يعانيه هؤالء المكفوفين من صراعات ، وفقد الثقة فيما يتعلق بكفاءتهم االجتماعية ،                

   .)48:2006،الضبع (ومظهرهم الشخصي ،وعدم قدرتهم على التكيف مع كف البصر

المراهق الكفيف تتمثل فـي     وترتيباً على ما سبق ، تشير الباحثة على أن أزمة الهوية لدى             

مواقف الصراع التي ال مفر منها حينما يضطر الكفيف إلى االختيار من بـين أنمـاط سـلوكية                  

تفرضها اإلعاقة البصرية كالعجز والعزلة ومركزية الذات ، وهي غير مقبولة اجتماعية ، وأنماط              

ه اإلعاقة البصرية مـن     سلوكية أخرى تتطلبها المواقف االجتماعية ،ولكنها تتعارض مع ما تفرض         

عجز ، وهذا يعني أن المراهق الكفيف يقع بين شقي الرحى حيث تتجاذبه إعاقته البـصرية بمـا                  

تفرضه عليه من عالم محدود وواقع مليء بالشعور بالعجز وبناء اجتماعي تسوده اتجاهات سـلبية       

  .رينتقف حائال دون إشباع حاجاته ، وتحقيق رغبته في االندماج في عالم المبص
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  : في األراضي الفلسطينية اإلعاقةنسبة 
مية للطلبـة   ية وغير التعل  يانطالقا من واقع اإلمكانات المتواضعة جدا التي توفرها مؤسساتنا التعليم         

ذوى االحتياجات الخاصة بشكل عام وللمكفوفين بشكل خاص ، وعمال على تحسين هـذا الواقـع                

اص وصناع القرار ولفت نظرهم للموضوع أمال       ضمن اإلمكانات إضافة على اطالع ذوي االختص      

في أن يتمكنوا من وضع حلول مستقبلية من شأنها توفير السبل الالزمة التي تساعد هذه الفئة مـن                  

أبناء شعبنا في القيام بأعباء نفسها أوال واإلسهام في خدمة وطنها ومجتمعها ثانيا أسوة بكافة أبنـاء                 

  .تمع بشكل فاعل ومؤثرهذا الوطن وعمال على دمجهم في المج

وحيث أن من واجب الجميع العمل لتوفير كافة المستلزمات التي تكفل لهذه الفئة ممارسة حيـاتهم                

الطبيعية التي من خاللها يستطيعون القيام بواجباتها دون شعور بالتمييز وضـمن مبـدأ التكافـل                

  .االجتماعي 

 الحالة الـصحية ألفـراد المجتمـع        ومما ال شك فيه أن موضوع ذوي االحتياجات الخاصة يعكس         

 بلغت نسبة اإلعاقة فـي      2010وحسب ما أظهرته نتائج وبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لعام          

متقدمة على اإلعاقة الحركية ،واستنادا     % 2.9وبلغت اإلعاقة البصرية نسبة     % 5.6الضفة الغربية   

  %2.1بة اإلعاقة في قطاع غزة  فقد بلغت نس2007الى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 

  من هذه اإلعاقات وتأتي في المرتبة الثانية بعد اإلعاقة الحركية  % 0.4بينما نسبة اإلعاقة البصرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 91 -

  )2-2(جدول رقم

  حجم اإلعاقة في الضفة الغربية 

  2010استنادا للجهاز المركزي لإلحصاء لعام 
 type of difficultyنوع الصعوبة    

 
  

الخصائص 

  النظر  الخلفية
Seeing 

  السمع
Hearing 

  الحركة
Moving 

  الفهم واإلدراك
cognition 

  التواصل
communication 

  

  المجموع
total 

  5.3  0.7  0.7  2.1  1.4  2.9  الضفة الغربية 

              نوع التجمع 

  5.0  0.7  0.7  1.9  1.3  2.8  حضر 

  5.3  0.8  0.7  2.1  1.5  2.9  ريف 

  7.7  0.8  0.8  3.2  1.8  4.4  مخيم

              الجنس  

  5.3  0.8  0.8  1.9  1.4  2.8  ذكور 

  5.2  0.7  0.7  2.2  1.4  3.0  اناث 

              العمر 

0-4  0.4  0.2  0.4  0.2  0.3  1.0  

5-14  1.2  0.5  0.6  0.6  0.7  2.6  

15-29  1.6  0.5  0.8  0.6  0.6  3.0  

30-39  1.9  0.7  1.4  0.6  0.6  4.1  

40-49  4.0  1.3  2.5  0.7  0.7  7.3  

50-59  9.2  3.2  5.4  0.8  0.8  14.4  

60+  16.4  11.1  14.7  2.6  2.6  26.3  

  )11(كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم 
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   )3-2( جدول رقم

  حجم اإلعاقة في قطاع غزة

  2007الجهاز المركزي لإلحصاء عام 
  

   type of difficultyنوع الصعوبة    

الخصائص 

  الخلفية

  بصرية
Seeing

  سمعية
Hearing

  الفهم والتواصل
Understanding a 
communication 

  حركية
Moving 

الرعاية 

  بالنفس
Self - care

التعامل مع 

  الناس
Dealing 

with others 

  

 المجموع
total 

  2.1  0.2  0.3  1.1  0.6  0.3  0.4قطاع غزة  

  

  )9(ئي السنوي رقم                                                      كتاب فلسطين اإلحصا
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  :العالقة بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا : خامساً 
ريكسون ونمو األحكام الخلقيـة كمـا افترضـه كـولبرج           أيمثل تطور الهوية كما افترضه      

  .مظهرين من أهم مظاهر النمو اإلنساني المؤثرة في طبيعة السلوك االجتماعي للفرد 

اك الفرد لمعنى وجوده على حد سواء ، كما يرتبط الحكم           إذ يرتبط تطور الهوية بطبيعة إدر     

  .الخلقي بطبيعة التفسيرات العقلية لما هو مقبول أو مرفوض اجتماعياً 

كل أمة تحرص على أن يعتنق أبناؤها مجموعة من القيم األخالقية التي تمثـل               وال شك أن  

ي ينصهر فيها أفراد المجتمع ليخرجـوا   أهدافها ومبادؤها وأيدلوجياتها والقيم الخلقية تعد البوتقة الت       

         لهذا المجتمع ، وإذا كـان       أكثر تماسكاً وأكثر حفاظاً على المجتمع وأكثر شعوراً بهويتهم وانتماء 

 هذه المرحلة وينتقل من مرحلة إلى أخرى للوصول إلـى المثاليـة              في المراهق يبحث عن هويته   

 االجتماعي ومعيار السلوك الراقي المهذب الـذي        واالستقاللية فإن القيم الخلقية تعتبر أداة الضبط      

  . )465 : 2001كاشف ، ( يحاول الشاب الوصول إليه 

وترى الباحثة أن أزمة الهوية لدى المراهقين قد ترجع إلى خلل واضح في منظومـة القـيم         

  :الموجودة في المجتمع ويتمثل هذا الخلل في مظهرين هما 

  :والمعايير األصلية لتوجيه السلوك وذلك انعكاس لعاملين لى التمسك بالقيم إافتقار األفراد  -1

ادة التي يـشهدها المجتمـع فـي     حالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ال    : األول   -2

اآلونة األخيرة والتي أدت إلى غلبة القيم المادية في المجتمع والنظرة إلى المال على أنـه                

: ته ولذلك انتشرت ظواهر سلبية عديـدة مثـل          الوسيلة التي تمكن الفرد من إشباع حاجا      

 .وغيرها ... الدروس الخصوصية ، وتجارة المخدرات ، والسطو 

ومن ثم تتسع الهوة بين األفراد ويفقد الفرد الثقة في نفسه وفي كل شيء حولـه ويـشعر                   -3

 .االغتراب عن ذاته وعالمه االجتماعي ب

ة والتقدم في وسائل االتصال وانبهار األفراد       االنفتاح على اآلخر بفعل تأثير العولم     / الثاني   -4

بثقافة اآلخر بما تتضمنه من معطيات مادية لذا فإنهم يتقمصون قيمه على حـساب قـيمهم             

األصلية وهذا يعني افتقارهم إلى التمسك بقيمنا األصلية النابعة من تراثنا مما يترتب عليه              

  .اضطرابهم مع ذواتهم ومع مجتمعهم وغموض الهوية لديهم

     لذا يعد الوالء للقيم األصلية النابعة من أيدلوجيتنا اإلسالمية من أهم مؤشرات تحقيق الهويـة              

 ).24 ، 2006الضبع ، (
 

 أن مشكلة تنمية شعور قوي بالهوية ال يمكن فـصله عـن           ) 457: 1999األشول ،   ( ويرى  

 تصورهم لذواتهم وأن يتحكموا     مشكلة القيم فإذا ما أردنا للمراهقين أن يحققوا بعضاً من الثبات في           

  .بالموجهات الداخلية وسط عالم متغير يجب أن يكونوا مخلصين للقيم األصلية في مجتمعهم 



  

< <

< <

< <

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
< <

‰]…{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Ïe^‰<l^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <
< <

  .ن بصرياًدراسات تناولت النمو الخلقي لدى المعوقي: المحور األول 

ـ      : المحور الثاني   ه بـبعض   دراسات تناولت النمو الخلقـي وعالقت

 .المتغيرات لدى المراهقين

 .دراسات تناولت هوية األنا لدى المعاقين: المحور الثالث 

ـ       : المحور الرابع    بـبعض   ادراسات تناولت هويـة األنـا وعالقته

 .المتغيرات لدى المراهقين

الحكـم  (ري الدراسـة معـاً    دراسات تناولت متغي  : المحور الخامس  

 .)هوية األنا،الخلقي
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  الفصل الثالث

  دراسات سابقة

يشمل هذا الفصل على دراسات سابقة ونتائجها ثم تعقيب عام على الدراسات السابقة فـي                 

مجملها من حيث الهدف والعينة واألدوات والنتائج وبعد اطالع الباحثة على العديد مـن البحـوث                

تبطة بموضوع البحث وجدت أن هناك ندرة في الدراسات التـي تناولـت             والدراسات السابقة المر  

 وذلك فـي    – وبخاصة المعاقين بصرياً     –متغيري الدراسة الحكم الخلقي وهوية األنا لدى المعاقين         

 ولذا فإن الباحثة سوف تستعين ببعض الدراسات االمبريقية التي تناولت هوية            –حدود علم الباحثة    

 لدى العاديين وذلك كخطوة مساعدة في التعرف على بعض العوامـل النفـسية    األنا والحكم الخلقي  

  .واالجتماعية المرتبطة بكال المتغيرين لدى المراهقين المعاقين بصرياً

وتمشياً مع أهداف الدراسة وفي حدود ما أتيح للباحثة االطالع عليه من دراسات سابقة فقد                 

  :تم عرض الدراسات تبعاً للمحاور التالية

  .دراسات تناولت النمو الخلقي لدى المعوقين بصرياً: المحور األول -1

 .دراسات تناولت النمو الخلقي وعالقته ببعض المتغيرات لدى المراهقين : المحور الثاني -2

 .دراسات تناولت هوية األنا لدى المعاقين: المحور الثالث -3

 .يرات لدى المراهقين ببعض المتغادراسات تناولت هوية األنا وعالقته: المحور الرابع -4

 .دراسات تناولت متغيري الدراسة معاً: المحور الخامس -5

  دراسات تناولت النمو الخلقي لدى المعاقين: المحور األول 

  Stephens & Simpkins 1974 دراسة ستيفن وسمبكنز -1

  "التفكير العقالني ، الحكم الخلقي والسلوك الخلقي لدى المكفوفين"     

ى دراسة األحكام األخالقية والتصرفات األخالقية لألشخاص المكفوفين مـن          هدفت الدراسة إل  

  .سنة وقارناها باألحكام والتصرفات األخالقية لألشخاص المبصرين) 18 – 6(عمر 

  . مبصرين75 معاقين بصرياً 75 فرداً منهم 150وقد تكونت عينة الدراسة من : العينة

  .للتفكير األخالقياستخدم الباحثان مقياس بياجيه : األدوات 

   :النتائج

   بين المكفوفين والمبصرينإحصائيةلم تجد الدراسة فروقاً ذات داللة 
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  Arnold 1984 دراسة أرنولد -2

  "ةالقيم االستثنائية لدى الطالب في مرحلة المراهقة المبكر"

  ينهدفت الدراسة إلى معرفة البناء القيمي لدى مجموعات ممن المراهقين المعوقين والعادي

 مراهقين عاديين وشـملت     101 مراهقين معوقين و     104أجرى أرنولد دراسته على     : العينة

عينة األفراد المعوقين على أفراد يعانون من التخلف البسيط واالضطرابات االنفعاليـة واإلعاقـة              

  .البصرية واإلعاقة السمعية وصعوبات التعلم

   .Rokeach, 1967مقياس روكاش لمسح القيم :األدوات 

  :النتائج

أن األفراد المعوقين  واألفراد العاديين لديهم هرم قيمي متشابه حيث أن قـيم التعلـيم                 .1

الجيد والحرية واألمن األسري والصداقة الحقيقية كانت ضمن القيم الخمـس األعلـى         

 واإلحساس باإلنجاز فقـد كانـت       ةأما قيم المساواة والحياة المثير    (مرتبة للمجموعتين   

  .لنسبة لكلتا المجموعتيناألقل أهمية با

 بين المراهقين المعوقين أنفسهم إال فيمـا يتعلـق          إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       .2

 أكبر مـن تلـك التـي        أهمية المضربين سلوكياً أعطوه هذه القيمة       أنبالحرية حيث   

 .أعطاها مجموعة المراهقين ذوي صعوبات التعلم

  1987 دراسة كمال الدين -3

  "ى الطفل المتخلف عقلياًالحكم الخلقي لد"

هدفت الدراسة للتعرف على مستوى التفكير الخلقي للطفل المتخلـف عقليـاً بالكـشف عـن                

مـن جانـب    ) سوء التـصرف، الـسرقة، الكـذب      (االرتباطات بين كل من مفاهيم الحكم الخلقي        

  .ومتغيرات الذكاء لدى األطفال المتخلفين من جانب آخر

 طفالً وطفلة متخلفين عقلياً تراوحـت أعمـارهم      20ة قوامها   طبقت األدوات على عين   : العينة

  .من محافظتي القاهرة والجيزة) 85 – 37(شهراً ونسبة الذكاء تتراوح بين  ) 90 – 36(

  .1968مقياس ستانفورد بينيه للذكاء تعريب محمد أحمد :  األدوات

 .1984استبيان الحكم الخلقي إعداد سنية عبد الحميد  

  : النتائج

من أفراد العينة بسوء التصرف والتمركز حول الذات بينما أظهر          % 90مت استجابات   اتس -1

  .جميع األفراد التمركز حول الذات فيما يتعلق بمفهومي السرقة والكذب

هناك عالقة ارتباط دال بين نتائج مفهوم الحكم الخلقي والعمر العقلي ويتضح من ذلك أنه                -2

 لمفاهيم احكم الخلقي    إدراكه عقلياً ارتفعت مستويات     كلما زاد العمر العقلي للطفل المتخلف     
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واستخدامه لألحكام الخلقية الذاتية التي تعتمد علـى المـسؤولية الموضـوعية ومراعـاة              

 .المقاصد والثبات والظروف المحيطة

  Wandensten & Ahlstrom 1998 ويدنستن والهسترم -4

  "  شديدةإعاقاتون القيم األخالقية لدى المعينين الشخصيين ألناس يعان"

 وظيفية شديدة ويتلقون المساعدة     إعاقة الدراسة إلى البحث في تجارب أناس يعانون من          هدفت

من معينين مخصصين لهم في بيوتهم ويركز البحث على العالقة بين حياتهم اليوميـة والمبـادئ                

تي، تكامل الشخـصية،    األخالقية المتمثلة في الميثاق السويدي للمعاقين والذي يشمل االستقالل الذا         

  .والتأثير والمشاركة

  . شخصا26ًأجريت المقابالت مع : العينة

  :النتائج

  .كانت خبرة المعينين الشخصيين مطابقة تماماً للمبادئ المذكورة في الميثاق -1

2- ن عن مواقف انتهكت شخصياتهم وأضافوا أنهم لم يعاملوا معاملـة البـالغين             ور المعاق عب

 البد من تثقيف المعنيين تثقيفاً أخالقياً يساعد المعاقين على احتـرام            العاديين مما يعني أنه   

 .الذات وصون الكرامة

  2000  إسماعيل دراسة-5

  "دراسة النمو الخلقي لدى المراهقات الكفيفات والمبصرات وعالقته بأساليب التنشئة الوالدية"

كما يعبـر عنهـا اآلبـاء       هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في أساليب التنشئة الوالدية           

  .واألمهات مع المراهقات الكفيفات والمبصرات ومستوى النمو الخلقي

 أم  100 مراهقة مبصرة ،     50 مراهقة كفيفة و     50قامت الباحثة باختيار عينة قوامها      : العينة

  . أم وأب من أمهات وآباء المراهقات المبصرات100وأب من أمهات وآباء المراهقات الكفيفات، 

 .مقياس االتجاهات الوالدية والتنشئة االجتماعية-2 اختبار الذكاء اللفظي-1:واتاألد

 .اختبار النضج الخلقي-3

  :النتائج

 بين متوسط درجات أمهات المراهقـات الكفيفـات ومتوسـط           إحصائياوجود فروق دالة     -1

 درجات أمهات المراهقات في اتجاهي إلهمال والتفرقة لصالح أمهات المراهقات الكفيفات          

  .0.01عند مستوى داللة 

 لصالح آباء المراهقات المبـصرات      0.05 عند مستوى    إحصائياًوكذلك وجود فروق دالة      -2

 .في اتجاهي التسلط والسواء
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 بين متوسط درجات المراهقـات الكفيفـات        0.01 عند متوسط    إحصائياوجود فروق دالة     -3

 . النمو الخلقيومتوسط درجات المراهقات المبصرات لصالح المراهقات المبصرات في

  2002 دراسة سعد الدين -6

  " لتنمية مستوى النضج الخلقي لدى المكفوفينإرشاديفاعلية برنامج "

 لتنمية مستوى النضج الخلقي لـدى       إرشاديمدى فعالية برنامج     إلى معرفة    دراسةهدفت ال 

  .المكفوفين

دعين بمعاهـد    مفحوص من المكفوفين المو    150تألفت العينة من مجموعة قوامها      : العينة

 مفحوص من اإلناث مع مراعـاة تجـانس         75 مفحوص من الذكور و      75النور للمكفوفين بواقع    

  .أفراد العينة من حيث العمر الزمني، الذكاء، المستوى االقتصادي، واالجتماعي والنضج الخلقي

  .قياس التقدير للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة المصريةم :األدوات    

وكسلر لذكاء الراشدين والمراهقين واختبار النـضج الخلقـي لكـولبرج والبرنـامج             ومقياس  

 .اإلرشادي

  :نتائجال

أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق بين أفراد المجموعات التجريبية قبل وبعد التطبيـق               -1

  .لصالح األفراد بعد التطبيق

احل األعلـى للنـضج     تنمية النضج الخلقي لدى المكفوفين حيث كان هناك تقدماً نحو المر           -2

 .الخلقي

  2003الحديدي  -7

  "قيم المكفوفين في مرحلة المراهقة وعالقتها بالعمر والجنس"

هدفت الدراسة إلى معرفة الهرم القيمي للمـراهقين المكفـوفين ومقارنتـه بـالهرم القيمـي                

  .للمراهقين المبصرين

  . مراهقاً مبصراً 132 كفيفاً و 116بلغ حجم العينة : العينة

  . مقياس مسح القيم لروكاش:دوات األ

  :النتائج

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس بين تقييم هؤالء الطلبة لقيمة الحياة               -1

  .المريحة لصالح اإلناث ولصالح الذكور فيما يتعلق باألمن األسري

الشعور (  بين الطلبة المكفوفين و المبصرين في القيم       إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       -2

 ).المساواة-األمن األسري-الحرية-السعادة-قيمة التعليم الجيد-باالنجاز
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 دراسات تناولت النمو الخلقي وعالقتـه بـبعض المتغيـرات لـدى           :المحور الثاني   

   :المراهقين

  Barkin 1980 دراسة باركن -1

  "الحكم الخلقي وعالقته ببعض المتغيرات"

  :هدفت الدراسة إلى

  .م الخلقي لدى عينة من المراهقين وآباؤهم من ذوي الدخل المتوسطقياس تطور الحك -1

 .معرفة الظروف األسرية ومتغيراتها التي تؤدي إلى تطور الحكم الخلقي  -2

 سنة كما شمل البحث     16 – 15اشتملت عينة الدراسة على مراهقين تتراوح أعمارهم ما بين          :العينة    

  . تطورهم خلقياً في ظروف األسر التي يعيشون فيها سنة تتبع الباحث13 – 12أطفاالً في عمر 

طالباً من طالب مدرسة أحمد أباد في الهند للهـدف نفـسه وقـد أخـذت                ) 1508(ثم اختير       

كمـا تـم النظـر فـي        . معلومات عن حالتهم االقتصادية والثقافية والعالقات االجتماعية ألسرهم       

 تاماً عن المعلومات التي أخذت منهـا        اسرة رض أ) 40(الجوانب الدينية لهم وخلفيتها وقد أظهرت       

  .في االستبيان الذي أعده الباحث

  :النتائج

 سنة تقـدموا    16 – 15لقد أظهرت النتائج أن العمر يرتبط بالنمو الخلقي واألطفال في عمر             

  .في المراحل الخلقية أكثر من األطفال في المراحل العمرية األقل سناً

  Green, 1981 دراسة كرين -2

  "النمو الخلقي وعالقته بالحاجات النفسية والقدرة المعرفية لطلبة معهد إعداد المعلمين"

توضيح العالقة بين النمو الخلقي ومتغيرات الحاجـات النفـسية والقـدرة          هدفت الدراسة إلى

المعرفية من خالل التركيز على المستوى المعرفي من خالل التركيز علـى المـستوى المعرفـي                

  .دراسية للطالب وأثر ذلك في نمو األحكام الخلقية لديهوالسيرة ال

تألفت عينة الدراسة من الطلبة الذين أكملوا السنة األولى في معهد إعداد المعلمين في               :العينة

في حين بلغـت    % 26 طالب بلغت نسبة الذكور منهم       205جامعة الجنوب الشرقي والبالغ عددهم      

  )21 -19(من األعمار % 74نسبة اإلناث 

 الذي أعده رست للحكم الخلقي كما طبق مقاييس أخـرى  DITاختبار تحديد القضايا    :األدوات

  .للحاجات النفسية والقدرات المعرفية
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  :النتائج

  .في اختبار تحديد القضايا) أ(أظهرت النتائج أن غالبية الطلبة وقعوا في مؤشر  -1

يرات البحث والحاجات النفسية    كما دلت النتائج على وجود عالقة بين األحكام الخلقية ومتغ          -2

 .والقدرات المعرفية

أشارت النتائج إلى أن أهم الحاجات التي تتطلب إشباعاً الحاجة إلى السالمة وهي الحاجـة                -3

 .المهمة في النمو الخلقي لمعظم طلبة معاهد إعداد المعلمين

  1987 دراسة قناوي -3

  "لقيدراسة مقارنة بين أطفال مصر والبحرين في النمو الخ"  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستويات التفكير الخلقي بين كل من أطفال مصر والبحرين                

  .في محاولة للتعرف على أثر الثقافة لكال البلدين في النمو الخلقي

 طفالً نصفهم من أطفال مصر والنصف اآلخر من أطفال          80تكونت عينة الدراسة من     :العينة 

سـنة  ) 15 -13(سنوات والمستوى الثاني من     ) 10 -8(ين من   البحرين وذلك من مستويين عمري    

  .وكان نصف األطفال من الذكور والنصف الثاني من اإلناث

ترجمة إبراهيم قشقوش اختبار الذكاء     ) أ( اختبار النضج األخالقي لكولبرج صورة       :األدوات  

ريا الـشربيني    استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي إعداد زك      –المصور ألحمد زكي صالح     

  .ويسرية نور

  :النتائج

 في النمو الخلقي بين أطفال مصر والبحرين ترجـع          إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       -1

  .للبيئة القومية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في النمو الخلقي بين الجنـسين مـن أطفـال مـصر                   -2

 .والبحرين

 .ين ترجع للسنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال مصر والبحر -3

 .ال يوجد أثر لتفاعل نوع البيئة القومية والجنس في حدوث النمو الخلقي -4

 .يوجد تفاعل مشترك بين السن والجنس في حدوث النمو الخلقي -5
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  Anderson, 1988 أندرسون دراسة -4

 جامعـة   –العالقة بين الحكم الخلقي ومستوى التفكير والجنس لدى طلبة جامعة كلية اآلداب             "

  "همفورد

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الحكم الخلقي ومستوى التفكير والجنس لدى طلبة              

إضافة إلى التعرف على داللة الفروق في متغيري الجنس والمستوى          . كلية اآلداب جامعة فوردهم   

  .الدراسي لدى طلبة الكليات

 88 وبواقع   302 بلغ عدد الطلبة     شملت العينة طلبة كلية اآلداب للمراحل الدراسية وقد        :العينة

  . طالبة اختيروا عشوائياً من الصفوف األولى والثانية والثالثة والرابعة214طالباً و 

 للتعرف Rest, 1972 الذي أعده رست DITطبق الباحث اختبار تحديد القضايا   :األدوات

  .على مستويات النمو الخلقي

 كليزر  –س التفكير الناقد الذي أعده واطسون       أما فيما يخص مستوى التفكير فقد الباحث مقيا       

)Watson – Glazer, 1980 ( فقرة وذو مجاالت خمسة وهي االسـتدالل  80وهو مؤلف من – 

  . تقويم المناقشات– التفسير – االستنتاج –التميز 

  :النتائج

 بين الحكم الخلقي المقـاس بمقيـاس تحديـد          0.05وجود عالقة دالة عند مستوى داللة        -1

 ومستوى التفكير بمجاالته الخمسة لدى الطالبات في حين لم تكن العالقة دالة لدى              القضايا

  .الطالب الذكور في هذين المتغيرين

 . بين الطلبة تبعاً للمستوى الدراسي0.05لم يجد الباحث فروقاً دالة عند مستوى  -2

  1989 دراسة عبد اهللا -5

في تدريس مادة علم االجتماع على النضج        المناقشة الخلقية لكولبرج     إستراتيجيةأثر استخدام   "

  "الخلقي والتحصيل

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المناقشة الخلقية لكولبرج فـي تـدريس مـادة علـم                 

  .االجتماع على النضج الخلقي والتحصيل الدراسي لدى طالل الصف الثاني ثانوي أدبي

 30لبة المرحلة الثانويـة ومجموعـة مكافئـة            طالباً من ط   30تم اختيار عينة قوامها     :العينة     

  .طالب من نفس المرحلة
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  :األدوات 

  . المناقشة الخلقيةإستراتيجيةاستخدم الباحث  .1

 .اختبار التحصيل وضبطه، اختبار تحديد القضايا على عينة مماثلة لعينة البحث .2

المجموعة المجموعة التجريبية، و  : التصميم التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين      .3

 .الضابطة

  :نتائج الدراسة

:  لصالح طالب المجموعة التجريبية في اختبار تحديد القضايا        إحصائياوجود فروق دالة     -1

 اختبار التحصل ككل، مستوى التذكر، مستوى القيم

  1995 دراسة عباس -6

  "تطور الحكم الخلقي لدى األطفال وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية"

معرفة تطور الحكم الخلقي لدى األطفال وعالقتـه بـبعض المتغيـرات              لىهدفت الدراسة إ

الديمغرافية المتمثلة في العمر والجنس وبيئة التلميذ وقبول ورفض الطفل وأساليب المعاملة الوالدية             

  .التي يلقاها الطفل وكذلك المتغير المعرفي

  . تلميذاً من تالميذ مدينة سوهاج150تكونت العينة من  :العينة

  .قصص بياجية لقياس الحكم الخلقي: األدوات 

 . محمد السيد وعادل عبد اهللاإعداداختبار النمو الخلقي 

 ممدوحة  إعداداختبار هايدل برج للدكتور حسنين الكامل، واستبيان القبول والرفض لألطفال           

 . الباحثإعداد استمارة جمع البيانات –سالمة 

  :النتائج

في نمو الحكم الخلقي بين العمار المختلفة لصالح األكبـر           إحصائياتوجد فروق ذات دالة      -1

  .سناً

 . في نمو الحكم الخلقي بين البنين والبناتإحصائياال توجد فروق دالة  -2

 .توجد فروق في النمو بين أبناء الريف وأبناء الحضر لصالح أبناء الحضر -3

 .توجد عالقة ارتباط دالة بين نمو الحكم الخلقي ومستوى الذكاء -4
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  1997راسة بكر  د-7

  "العالقة بين النمو المعرفي والحكم الخلقي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي"

توضيح العالقة بين النمو المعرفي والحكم الخلقي لـدى تالميـذ التعلـيم               هدفت الدراسة إلى

  .األساسي

ـ     ) إناث 95 – ذكر   105( طفل ومراهق    200اختيرت عينة قوامها      :العينة ة مـن تالميـذ مرحل

  .التعليم األساسي

  :نتائجال

وجود عالقات خطية موجبة دالة بين الحكم الخلقي والذكاء في كل مرحلة مـن مراحـل                 -1

  .بياجيه المعرفية

وجود عالقات خطية موجبة دالة بين عدد من المهمات المعرفية للنمو المعرفـي لبياجيـه      -2

 .ومستوى الحكم الخلقي

 .اإلناثخلقي لصالح وجود أثر دال للنمو وللجنس على الحكم ال -3

 .وجود أثر دال للتفاعل بين المراحل المعرفية والجنس والحكم الخلقي -4

 .وجود فروق لصالح االناث في كل من مرحلة اإلكراه واإلجبار ومرحلة التعاون -5

  1998 دراسة الغامدي -8

نمو األحكام الخلقية لدى عينة من الجانحين وغير الجانحين وعالقتـه بـبعض المتغيـرات               "

  "المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعوديةب

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين نمو األحكام الخلقية والجنوح وذلك مـن خـالل                

المقارنة بين عينة من الجانحين وغير الجانحين والكشف عن الفروق بين الجانحين حسب أنمـاط               

عليمي والسن في نمو الحكم الخلقي لـدى        جنوحهم في نمو الحكم األخالقي وعن تأثير المستوى الت        

 .الجانحين 

 عشوائية  أخرىمجموعة من األحداث المودعين دار المالحظة االجتماعية بجدة وعينة           :العينة

  .من المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة الغربية

 وآخرون المقنن على البيئة المـصرية مـن    Gibsاستخدمت الدراسة اختبار قبس       :األدوات

  .1991بل عبد الرحمن، ق
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  :النتائج

  .وجود فروق دالة في نمو الحكم الخلقي بين الجانحين وغير الجانحين -1

 .وجود فروق دالة في نمو الحكم الخلقي بين الجانحين وفقاً ألنماط جنوحهم -2

 .وجود فروق دالة في نمو الحكم الخلقي بين الجانحين من فئات عمرية مختلفة -3

 .لحكم الخلقي بين الجانحين من مستويات تعليمية مختلفةوجود فروق دالة في نمو ا -4

  2000 دراسة كامل والشوني -9

  "مستوى الحكم الخلقي لدى طالب الجامعة من الجنسين"

  .دراسة عبر حضارية مقارنة على عينات مصرية وسعودية

فحص الفروق في الحكم الخلقـي بـين طـالب الجامعـة المـصريين                هدفت الدراسة إلى

  .نوالسعوديي

) 127(سعوديين الجنـسية    ) 198(طالباً وطالبة منهم    ) 443(تكونت العينة السعودية     :العينة

مـن الطـالب المـصريين      ) 245(إناث من كلية التربية بأبها      ) 71(ذكر من جامعة الملك سعود      

  .إناث من كلية التربية جامعة طنطا) 86(ذكور ) 159(

   1974 لجيمس رست DITقضايا استخدم الباحثان اختبار تحديد ال  :األدوات

  .شبه التجريبي: المنهج

  :النتائج

وجود تأثير جوهري للثقافة الفرعية على مستوى الحكم الخلقي لصالح الطالب المصريين             -1

لصالح الذكور سواء في العينة الكلية ، أو في إطار كل من العينتين المـصرية               (وللجنس  

  ).والسعودية

رحلة الثالثة لالرتقاء الخلقي للعينة الـسعودية لـصالح         وجود فروق شديدة في استخدام الم      -2

 .الطالبات في مقابل الطالب

وجود فروق لصالح الطالب السعوديين من الجنسين في استخدام المرحلـة الرابعـة فـي      -3

 .التفكير األخالقي

ال توجد فورق تعزى لعامل الجنس في العينة الكلية أو العينة الفرعية في استخدام المرحلة                -4

 .ابعة لكولبرجالر
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  2004 دراسة العريشي -10

نمو األحكام الخلقية وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من نزالء مؤسسة التربية النموذجية             "

  "والتعليم العام في مرحلة المراهقة بمنطقة مكة المكرمة

   عن نمو الحكام الخلقية وعالقته بالسلوك العدوانيالكشف  الدراسة إلىهدفت

 – 15(طالباً من طالب التعليم العام من الفئة        ) 80(لقيط و   ) 36(طالباً منهم   ) 116(: العينة

  .سنة) 20

المقياس الموضوعي للحكم الخلقي والمقنن على البيئة السعودية مـن قبـل حـسين         : األدوات  

  .2000الغامدي 

 .مقياس السلوك العدواني والمقنن على البيئة السعودية من قبل عبد اهللا أبو عباه

  .المنهج الوصفي السببي المقارن: منهج الدراسة

  :النتائج

 في درجات ومراحل نمو األحكـام الخلقيـة بـين           إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       -1

  .اللقطاء والعاديين

 . في درجات السلوك العدواني بين اللقطاء والعاديينإحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -2

 .جات األحكام الخلقية ودرجات السلوك العدوانيوجود عالقة ارتباط سالبة بين در -3

  2004 دراسة الكحلوت -11

دراسة لبعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتها بمـستوى النـضج الخلقـي لـدى         "

  "المراهقين في محافظات غزة

التعرف إلى مستوى النضج الخلقي لدى المراهقين ومعرفة العالقـة بـين             هدفت الدراسة إلى

  .يرات االنفعالية وموضع الضبط وتقدير الذات ومستوى النضج الخلقي لدى المراهقينالمتغ

  .طالبة ) 612(طالب و ) 588(طالب وطالبة منهم ) 1200(بلغ حجم العينة  :العينة

  .مقياس التفكير األخالقي إعداد فوقية عبد الفتاح: األدوات 

 .ح أبو ناهيةمقياس الضبط الداخلي والخارجي تعريب رشاد موسى وصال

 .مقياس تقدير الذات للمراهقين تعريب عادل محمد

 .استمارة الوضع االجتماعي واالقتصادي إعداد الباحث

  .الوصفي التحليلي: المنهج 
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  :النتائج

  .وجود فروق في مستوى النضج الخلقي لصالح اإلناث -1

 .وجود فروق في مستوى النضج الخلقي لصالح ذوي الضبط الداخلي -2

 .وق في مستوى النضج الخلقي تعزى للمستوى التعليمي للوالدينعدم وجود فر -3

  2006 دراسة أبو بيه -12

  "النمو الخلقي وعالقته بالتفوق دراسة ميدانية على عينة من تالميذ مدارس الرياض"

 على مستوى النمو الخلقي للطفل السعودي فـي الـصفوف مـن             هدفت الدراسة إلى  التعرف    

الث المتوسط والعالقة بين النمو الخلقي وكل من الـذكاء واالبتكاريـة            الثالث االبتدائي حتى الث   

بالنسبة للنمو األخالقـي    ) الذكاء واالبتكارية (والفروق بين المرتفعين والمنخفضين في كل من        

والفرق بين المتفوقين عقلياً وغير المتفوقين في النمو الخلقي والكشف عن التفاعل في متغيرات              

  .اء والتفكير االبتكاري على النمو الخلقيالصف الدراسي والذك

  . تلميذاً من الصف الثالث االبتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط296تكونت العينة من : العينة

  :نتائجال

  .على نمو األحكام الخلقية) للصف الدراسي والتفكير االبتكاري والذكاء(وجود تأثير دال  -1

 .بتكاري والذكاء على األحكام الخلقيةوجود تأثير دال للتفاعل بين التفكير اال -2

مرتفعي القدرة على التفكير االبتكاري يتفوقون على منخفضي هذه القـدرات فـي النمـو               -3

 .الخلقي

  Krettenauer & Eichler, 2006 دراسة كرتنير والتشلر -13

قية، التوجهات األخالقية القائمة على أساس نفسي لدى المراهقين وعالقتها باالنتهاكات األخال          "

  "االنحراف، الثقة بالحكم األخالقي والسن

بحث في التوجهات األخالقية القائمة على أساس نفسي لدى المـراهقين           ال  هدفت الدراسة إلى

  .والتي يتبعها انتهاكات أخالقية

 – 16 مراهق في ألمانيا تتراوح أعمارهم بين        200وقد نفذت التجربة على عينة من        :العينة

م تسجيل االستجابة عن انتهاكات أخالقية وإصدار الحكم عليها من وجهـة             سنة حيث طلب منه    18

  .نظرهم وقد قيمت ردود أفعالهم مقارنة بتوجهاتهم نحو تقييم الذات

  :النتائج

  .قوة االرتباط بين الحكم األخالقي والتوجهات األخالقية القائمة على أساس نفسي لديهم -1

ية لدى المراهقين فإن التوجهـات األخالقيـة        كلما تطورت معرفة وفهم المعتقدات األخالق      -2

 .القائمة على أساس نفسي والثقة في الحكم األخالقي تصبح أكثر ترابطاً
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 .لم تكشف الدراسة عن أية عالقة بين عامل السن والحكم األخالقي -3

أكدت الدراسة على وجود عالقة بين التوجهات األخالقية والحكم األخالقي فـي مرحلـة               -4

 . على الحكم األخالقي في المراهقةالطفولة وأثرها

  2009 دراسة مشرف -14

التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرات لـدى طلبـة الجامعـة             "

  " بغزةاإلسالمية

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التفكير األخالقي ومستوى المسؤولية االجتماعية لدى            

وكذلك الكشف عن العالقة بينهما والفروق في كل منها والتي تعزى           . ةطلبة الجامعة اإلسالمية بغز   

الجنس، الكلية، المستوى الدراسي، ومـستوى تعلـيم الوالـدين، ومـستوى األسـرة،              (لمتغيرات  

  ).االقتصادي ، وحجم األسرة

  . طالبة369 طالب، 231 طالب وطالبة موزعة 600 :العينة

  .2001شدين إعداد فوقية عبد الفتاح مقياس التفكير األخالقي للرا:األدوات 

  .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي: المنهج

  :النتائج

مستوى التفكير األخالقي لدى طلبة الجامعة تقع ضمن المرحلة الرابعة من مراحل التفكير              -1

  .األخالقي الستة لكولبرج مرحلة التمسك الصارم بالقانون والنظام االجتماعي

 . االجتماعيةةمستوى مرتفع من المسؤوليالطلبة لديهم  -2

 .وجود عالقة ارتباط موجب بين التفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية -3

 .وجود فروق في مستوى التفكير األخالقي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث -4

 .وجود فورق بين الكليات العلمية واألدبية لصالح الكليات األدبية -5

صائية في مستوى التفكير األخالقي تعزى لمتغير المنطقة السكنية         ال توجد فروق داللة إح     -6

 .أو مستوى تعليم األب أو المستوى الدراسي

 .وجود فروق في المسؤولية االجتماعية لدى طلبة الجامعة لصالح اإلناث -7
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  :ات تناولت الهوية لدى المعوقين بصرياًدراس: المحور الثالث 

  schude, 1993 دراسة سيكولد -1

نمـو الهويـة واإلعاقـة      " العوامل التي تؤثر على نمو الهوية لدى المعوقين جسمياً        "عنوان  ال

  ".البصرية لدى اإلناث

 الدراسة إلى بحث العوامل النفس اجتماعية وأساليب المسايرة التي لها أهمية خاصة في              تهدف

  .ألخرىنمو الهوية لدى المعاقين بصرياً وذوي اضطرابات السمع واإلعاقات الجسمية ا

واستخدمت الدراسة المقياس الموضوعي ألساليب مواجهة أزمة الهوية إعداد آدمز            :األدوات 

  .1986وآخرون 

وأشارت نتائج بيانات مقابلة اإلناث من ذوي اإلعاقة البصرية الشديدة قد أبرزت تأثير هـذه               

  .ةاإلعاقة على نمو الهوية والعالقات االجتماعية ونمو أساليب لمسايرة اإلعاق

  Bach, et al 1994 دراسة باك وآخرون -2

  القوة الدافعة للدمج ونمو الهوية الذاتية االيجابية لدى المعاقين : العنوان

 الدراسة إلى االهتمام بتنمية الهوية الذاتية االيجابية في ظل حركة الدمج وتناقش كيـف               تهدف

 هناك طرقاً يجب تقديمها للمعوقين      يمكن إلقاء الضوء على هذه القضية ، كما تبين الدراسة إلى أن           

ليحققوا هويتهم مع اآلخرين الذين يـشاركونهم نفـس         ... ذوي اإلعاقات الطارئة القليلة مثل العمى     

  .الخصائص والسمات وثم السماح لكل طفل ومراهق أن يأخذ فرصته لينمي إحساساً ايجابياً بالهوية

  Myrth - Kaplan 2000  ميرث- كابالن دراسة-3

  "بدون نظارة العميان وصورة الجسم: "انالعنو

 هو معرفة تصور العميان عن أجسادهم وكيف تـرتبط هـويتهم بـالعمى               إلى  الدراسة تهدف

  .وكيف يتعايشون مع أجسادهم

 سنة،  18طالب وطالبة أعمارهم    ) 12(من العميان من بينهم     ) 13(شارك في الدراسة    : العينة

  .41وامرأة عمياء عمرها 

  :ج إلىوأشارت النتائ

أن المراهقين المكفوفين يحبون التعلم من األوصاف اللفظية في مقابل ما يتعلمه المبصرون               - أ

  .بالمالحظة
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تأثير صورة الجسم بشكل واضح بقلـة المعلومـات عـن تـشريح الجـسم والعمليـات                  - ب

 .الفسيولوجية

 .العميان يبنون تقييمهم ألنفسهم من خالل المقارنة غير المباشرة والغامضة - ت

  Lipkowitz & Mithaugh 2003اسة ليبكوتيز وميثو  در-4

  "قياس سمات تحديد الذات لدى الطالب مختلفي اإلعاقة الحسية: "العنوان

 الدراسة إلى اختبار تأثير اإلعاقة وفروض الهوية الجماعية من خالل مقارنة معـدالت              تهدف

  .التوافق وتحديد الذات لدى الطالب مختلفي اإلعاقة الحسية

  إناث، من المعوقين سمعياً وبصرياً) 100(ذكور ، ) 109(وتكونت عينة الدراسة من : العينة

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بحسب الجنس والعمر في تحديد الـذات ومفهـوم                

  .الذات وخبرات معايشة اإلعاقة والهوية الجماعية

  2006 دراسة الضبع -5

يف أزمة الهوية وتحقيق المعنى اإليجابي للحياة لـدى         فعالية العالج بالمعنى في تخف    : "بعنوان

  ".المراهقين المعاقين بصرياً

 الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية العالج بالمعنى في تخفيف أزمة الهوية وتحقيـق         تهدف

  .المعنى اإليجابي للحياة لدى المراهقين المعاقين بصرياً

 مـن   الـذكور   من  ذوي اإلعاقة البصرية   طالب من ) 52(تكونت عينة الدراسة من     : العينة  

  .مدرسة النور للمكفوفين بسوهاج

  المنهج التجريبي: منهج الدراسة

مقياس رتب الهوية في مرحلة المراهقة والرشد المبكر إعداد آدمز وآخرون طبقـاً             : األدوات  

  .1998لمفاهيم مارشيا عن رتب الهوية تقنين محمد عبد الرحمن 

 .اهقين المعاقين بصرياً من إعداد الباحث مقياس معنى الحياة للمر

 .اختبار ذكاء الشباب اللفظي من إعداد حامد زهران

  :النتائج

وجود فروق دالة إحصائيا في رتب الهوية بين متوسطات درجـات أفـراد المجموعـة                -1

 .التجريبية في القياس القبلي والبعدي وذلك لصالح القياس البعدي
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 رتب الهوية بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة         عدم وجود فروق دالة إحصائيا في      -2

  .التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

وجود فروق دالة إحصائيا في معنى الحياة واألبعاد الفرعية له بين متوسـطات درجـات                -3

 .أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي وذلك لصالح القياس البعدي

  2007خطاب  -6

أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها باالستقالل النفـسي لـدى المـراهقين ذوي              ":العنوان

 ".اإلعاقة البصرية

  :ت الدراسة إلىهدف

التعرف على العالقة بين أساليب مواجهة أزمة الهوية واالستقالل النفسي لدى المـراهقين              -1

  .المعاقين بصرياً

لمعاقين بصرياً من المرحلة العمرية     التعرف على أكثر رتب الهوية شيوعاً بين المراهقين ا         -2

18-21. 

  .المنهج االرتباطي: منهج الدراسة

  .مقياس أساليب مواجهة أزمة الهوية للمراهقين المعاقين بصرياً إعداد الباحثة: األدوات  

 .مقياس االستقالل النفسي للمراهقين المعاقين بصرياً إعداد الباحثة 

 44 ذكور ،    75 طالب المرحلتين الثانوية والجامعية      معاق بصرياً من  ) 101: (عينة الدراسة 

  . إعاقة كلية36 إعاقة جزئية ، 65إناث، 

  :نتائجال

توجد عالقة ارتباط موجبة بين انجاز الهوية واالستقالل النفسي لدى المراهقين المعـاقين              -1

  .بصرياً

 المعـاقين   توجد عالقة ارتباط سلبية بين تشتت الهوية واالستقالل النفسي لدى المـراهقين            -2

 .بصرياً

 . سنة21 – 18تعد رتبة االنجاز األكثر شيوعاً بين المراهقين المعاقين بصرياً من  -3

ال يوجد تأثير دال إحصائيا لعاملي الجنس ودرجة اإلعاقة على االستقالل النفـسي لـدى                -4

 .المراهقين المعاقين بصرياً
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  متغيرات دراسات تناولت هوية األنا وعالقتها ببعض الالمحور الرابع 

  Meilman 1979 دراسة ميلمان -1

  :التغيرات في نمط هوية المراهقين الذكور حتى سن الرشد"

هدفت الدراسة إلى التعرف على التغيرات في نمط الهوية للذكور في أعمار المراهقة المبكرة              

  حتى مرحلة الرشد

سنة أي  ) 24) 21،  18،  15،  12( فرداً من كل فئة من الفئات العمرية         25تم اختيار   : العينة

قائمـة مارشـيا    ( فرداً واستجاب أفراد العينة الستمارة المقابلة المعدة لتكون استمارة البحث            125

  )لرتب الهوية

وتم حساب لكل فرد درجة كلية تدل على الهوية الذاتية الكلية ودرجات خاصة لكل مجال من                

  .ين ، والسياسة ، والجنس، والمهنةالمجاالت التي تضمنتها استمارة المقابلة وهي التخصص ، الد

وحددت استجابات أفراد العينة على مقياس متدرج متكون من ست نقاط توضح حل األزمـة               

  .في كل مجال

  :النتائج

يوجد أثر دال إحصائيا للعمر في يحل األزمة في مجال التخـصص والـدين والـسياسة                 -1

  .والمهنة والجنس

مر في نسبة األفراد المحققين لهويـاتهم العامـة         أظهرت النتائج إلى أن هناك زيادة مع الع        -2

 .وانخفاضاً في نسبة األفراد من أصحاب الهوية المشتتة والمؤجلة

  Enrigh & others 1980 دراسة انرايت وآخرين -2

  "أثر أسلوب المعاملة الوالدية في تطور الهوية واالستقاللية للمراهقين"

معاملة الوالدية في تطور الهوية واالسـتقاللية       هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أسلوب ال       

  .للمراهقين في مرحلتي المراهقة المبكرة والمتأخرة

 70 طالب   69 شخصاً اختيروا من مرحلتين دراسيتين بواقع        262تكونت العينة من    : العينة  

  . طالبة في الصف الحادي عشر61 طالباً و 62طالبة في الصف السابع و 

  .تقاللية باستخدام مقياس كوتنزقيست االس:  األدوات 

 عبارة  24 والمؤلف من    1970واستخدم لقياس الهوية مقياس تحقيق الذي أعده سيمونس سنة          

 .ناقصة يلي كل منها بديالن يمكن اختيار أحدهما إلكمال الجملة
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 الذي يـصف أسـاليب المعاملـة        Alderأما أساليب المعاملة فقد قيست باستخدام استبانه ألدر         

 .الديمقراطي، المتسامح، الدكتاتوري: ية إلى ثالث أنماطالوالد

  :النتائج

أشارت النتائج إلى وجود أثر دال معنوياً للمرحلة الدراسة والجنس ولم تظهر أثر ألسلوب               -1

  .والتفاعل بين المتغيرات الثالثة) األب أو األم(المعاملة الوالدية 

 .اعل بين أسلوب األب وجنس المراهقوجود أثر ذا داللة معنوية للمرحلة الدراسية والتف -2

تحقيق الهوية عند الذكور كان أفضل مع اآلباء الديمقراطيين وأقل تطـوراً مـع اآلبـاء                 -3

في حين ظهر أن تحقيق الهوية عند اإلنـاث كـان أفـضل مـع اآلبـاء                 . الديكتاتوريين

 .الديكتاتوريين

 .هناك زيادة دالة في تحقيق الهوية بتقدم العمر -4

  Archer 1980  دراسة اركر-3

  "تطور الهوية في المراهقة المبكرة والمتوسطة"

المقارنة بين نمط الهوية لدى الذكور واإلنـاث فـي المراحـل الـسادسة              هدفت الدراسة إلى     

 وتحديد وجود الهوية الذاتية ومـستوى نـشاطها فـي مرحلـة             والثامنة والعاشرة والثانية عشرة   

  .المراهقة

 أنثى من كل صف من المراحل الدراسة واألربعـة          20ذكراً و    20تكونت العينة من    : العينة

  . طالباً وطالبة في إحدى المدارس بمدينة نيوجرسي160أي 

كانت أداة البحث استمارة المقابلة التي أعدها مارشيا لقياس نمط الهوية وذلك بعد               :األدوات 

  .تكييفها لتالئم األعمار الصغيرة

  .بالت مسجلة وإكمال ثالث استبانات في مجموعات صغيرةوقد جمعت المعلومات بطريقتين مقا

  "النتائج

مع زيادة في المستوى الدراسي ولم تكن       ) تحقيق الهوية (هناك زيادة دالة في اتخاذ القرار        -1

  .هناك زيادة دالة لنمط الهوية المؤجلة مع تقدم المرحلة الدراسية

 .عدم وجود فروق بين الجنسين في أنماط الهوية -2
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  Picciotto 1987بيكسيتو راسة د-5

  "تطور الهوية وعالقتها بالتوافق لدى المراهقين"

  .هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين الجنس والمرحلة الدراسية وتطور الهوية

 أريزونـا  طالباً وطالبة من طلبة المدارس المتوسطة بمدينـة          367كانت عينة البحث    : العينة

  %.49 ونسبة اإلناث %51وبلغت نسبة الذكور في العينة 

  . لقياس نمط الهوية1984اعتمدت الدراسة على مقياس كروتفانت وآدمز :األدوات 

  :النتائج

  .توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في تحقيق الهوية لصالح اإلناث -1

 .هناك فروق بين الطلبة لصالح المستوى الدراسي األعلى -2

  katebi,1988دراسة كابيتي 

  " الذات لدى المراهقينرقته بدافع االنجاز وتقديتطور الهوية وعال

التعرف على الفروق بين الجنسين في أنماط الهوية في مرحلـة الدراسـة             هدفت الدراسة إلى    

   .الثانوية

طالبا وطالبة نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث         ) 80(شملت عينة الدراسة    : العينة

   .دية من المرحلة المتوسطة واإلعداااختيرو

والمعوقـة   أماط الهوية المحققة والمؤجلـة    :تم تصنيف أفراد العينة إلى أربع فئات للهوية هي        

والمشتتة على أساس استجاباتهم على أربع مجاالت هي المهنة والتخـصص والـسياسة والـدين               

  والمجال الجنسي

ياس دافع االنجـاز    استمارة المقابلة التي أعدها مارشيا لقياس نمط الهوية واستبانه لق         :األدوات  

  .وأخرى لتقدير الذات

 :النتائج

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في نمط الهوية .1

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لالنجاز وتقدير الذات : .2

وجود فروق دالة معنوية في نمو الهوية بين المرحلة اإلعدادية والثانويـة لـصالح               .3

 .راسية األعلىالمرحلة الد
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  1993راسة عبد المعطي  د-6

  "دراسة لبعض المتغيرات األكاديمية المرتبطة بتشكيل الهوية لدى الشباب الجامعي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض المتغيرات األكاديمية المرتبطة بتشكيل الهويـة لـدى              

نظـام  )  عملـي    –ي  نظـر (التخـصص   )  رابعة –أولى  (الشباب الجامعي، وهي السنة الدراسية      

  ). غير مشاركين–مشاركين (وممارسة النشطة )  غير مختلطة–مختلطة (الدراسة 

  . طالباً من طالب الجامعة 498اشتملت عينة الدراسة على  :العينة

  )الباحث: ترجمة وتعريب (المقياس الموضوعي لرتب الهوية :األدوات 

  :النتائج

لجامعة يسير من التشتت إلى االنغـالق فـي         وجود نمط متتابع لرتب الهوية لدى طالب ا        .1

 .االتجاه السلبي، ثم إلى التعليق واالنجاز في االتجاه االيجابي

وأنه ال توجد فروق بين الجنسين في هذا التتابع وأنه مع انتقال الطالب من الفرقة األولـى     .2

  .إلى الفرقة الرابعة تسير حالة الهوية من التشتت إلى االنجاز

 أن هناك تأثير دال إحصائيا لممارسة النشطة والتحصيل الدراسـي علـى             أظهرت النتائج  .3

 .رتب الهوية وأنه ال يوجد تأثير للتخصص ونظام الدراسة على رتب الهوية

  2000 قاسم -7

  ) كلينيكية–دراسة سيكومترية (تواصل المراهق مع والديه وعالقته بحاالت الهوية "

اك المراهق لتواصله مع الوالـدين بحالـة هويـة     الدراسة إلى التعرف على عالقة إدر  تهدف

  .المراهق

 150 إنـاث ،     357 طالباً وطالبة من طالب الجامعة         507تكونت عينة الدراسة من      :العينة

  . سنة18ذكور، متوسط العمر الزمني ألفراد العينة 

  )الباحثة: إعداد (مقياس تواصل المراهق مع والديه :األدوات 

 )عداد الباحثةإ(مقياس حاالت الهوية 

  :النتائج

أن تواصل المراهق الجيد مع والديه والبيئة األسرية الجيدة يؤدي غالباً إلى تحقيق هويتـه                -1

  .بينما تواصل المراهق الشيء مع والديه والبيئة األسرية السيئة يؤدي إلى تشتت هويته
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ل الـذاتي،  أن حالة الهوية المحققة هي األعلى في سمات الشخصية، المسؤولية، االسـتقال          -2

 .تقدير الذات، التأملية، االجتماعية، السعادة، بالمقارنة بحاالت الهوية األخرى

  2001 المجنوني -8

تشكيل الهوية األنا لدى عينة من الطالب وطالبات جامعة أم القرى تبعا لبعض المتغيـرات               "

  "األسرية والديمغرافية

دى عينة من طالب وطالبات جامعة      هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة تشكل هوية األنا ل         

غيـاب الوالـدين، الجـنس،      (أم القرى تبعاً لبعض المتغيرات األسرية والديمغرافية والتي شملت          

  )العمر، حجم األسرة، ترتيب الميالد، الزوج، نمط اإلقامة

   طالب وطالبة من جامعة أم القرى474تكونت العينة من: العينة

 وقننه علـى البيئـة      1984ضوعي المعدل الذي أعده آدمز      مقياس هوية األنا المو     :األدوات

  .2002السعودية الغامدي 

  .الوصفي المقارن: المنهج

  :النتائج

وجود فروق بين الجنسين في درجة الهوية األيدلوجية واالجتماعية والكلية وفي درجـات              -1

  انغالق وتشتت الهوية االجتماعية لصالح اإلناث

 .ية الكلية واالجتماعية لصالح الذكوروجود فروق في درجات تحقيق الهو -2

وجود فروق بين فئتي العمر في درجات تعليق وانغالق الهوية األيدلوجية لـصالح الفئـة                -3

 .األصغر سناً

  2002 دراسة البلوي -9

عالقة تشكل هوية األنا والمسؤولية االجتماعيـة لـدى عينـة مـن طـالب التخصـصات                 "

  ".والمستويات المختلفة بجامعة أم القرى

  .هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين تشكل الهوية والمسؤولية االجتماعية

 144 طالب مـن التخـصص العلمـي         121 طالب من طالب جامعة أم القرى        265: العينة

  .طالب من التخصص األدبي

 وقننـه علـى البيئـة       1984مقياس هوية األنا الموضوعي المعدل أعده آدمـز          -: األدوات  

  .2002دي السعودية الغام

 .1995مقياس المسؤولية االجتماعية للشباب السعودي أعده الحارثي  -
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  .المنهج الوصفي االرتباطي والمقارن: منهج الدراسة

  :نتائجال

 الوطنية ومـسؤولية    ةوجود عالقة ارتباط موجبة بين تحقيق الهوية األيدلوجية والمسؤولي         -1

  .الفرد نحو أفراد مجتمعه والمسؤولية الكلية

 .ارتباط سالب بين تعليق الهوية والمسؤولية الشخصيةيوجد  -2

 .ال يوجد عالقة ارتباط بين انغالق هوية األنا األيدلوجية والمسؤولية االجتماعية -3

ارتبط تحقيق الهوية ارتباط موجب ودال بالمسؤولية األخالقية ومسؤولية الفرد نحو البيئة             -4

 .والنظام والمسؤولية الكلية

  2003 دراسة عسيري -10

عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينـة مـن                "

  ".طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين تشكل هوية األنا ومفهوم الذات والتوافـق               

  .لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

  . طالبة من طالبات المرحلة الثانوية146: عينةلا

  .2002إعداد آدمز قننه على البيئة السعودية الغامدي : مقياس الهوية الموضوعي:األدوات 

 . ومقياس التوافق1989مقياس مفهوم الذات إعداد الصيرفي 

  .الوصفي االرتباطي: المنهج

  :النتائج 

  .ية وارتبطت سلبياً بتشتت الهويةيق الهوارتبطت درجات أبعاد التوافق ايجابياً بتحق -1

 .عدم وجود عالقة دالة بين أبعاد التوافق وكل من رتبتي تعليق وانغالق الهوية -2

 .عدم وجود عالقة دالة بين أبعاد الهوية المختلفة في مجاالتها المختلفة ومفهوم الذات -3
 

  2005 دراسة الجرجاوي -11

نة من موظفي وطلبـة كليـات التربيـة فـي           سمات الشخصية واالغتراب والهوية لدى عي     "

   "الجامعات الفلسطينية

هدف الدراسة إلى معرفة الفروق بين الموظفين والطلبة في الجامعات الفلسطينية في سـمات              

  .الشخصية واالغتراب النفسي والهوية الذاتية

  ةموظف تم اختيارهم بطريقة عشوائي 150 طالب وطالبة و 300تكونت العينة من : العينة

  .1991 للشخصية الذي أعده للعربية أحمد عبد الخالق أيزنكاستخبار :األدوات 
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 .1989مقياس االغتراب النفسي إعداد سميرة أبكر 

 . والذي أعده للعربية عبد اهللا المنيزل1961مقياس الهوية الذاتية لراسموسن 

  :النتائج

  .وجود فروق داللة إحصائية بين أفراد العينة في سمات الشخصية -1

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في االغتراب -2

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مفهوم الهوية -3

 .عدم وجود عالقة ارتباط موجبة بين سمات الشخصية وبين االغتراب لدى الطلبة -4

لدى أفراد العينة من    عدم وجود عالقة ارتباط بين سمات الشخصية ومفهوم الهوية الذاتية            -5

 .الطلبة

  2008 دراسة خوج -12

الجمود الفكري والمهارات االجتماعية وتشكل الهوية لدى عينة من طالبـات كليـة التربيـة               "

  "بمدينة مكة المكرمة

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين كل من الجمود الفكري والمهارات االجتماعيـة تـشكل               

  .ة التربيةالهوية لدى عينة من طالبات كلي

  .الوصفي االرتباطي: المنهج

  24 – 18 طالبة تتراوح أعمارهم 535اشتملت : العينة

مقياس الجمود الفكري ، مقياس المهارات االجتماعية كالهما مـن إعـداد وتقنـين              : األدوات

  .الباحثة

 .2002مقياس رتب الهوية من إعداد مارشيا وقام بتعريبه على البيئة السعودية الغامدي 

  :نتائجال

  .وجود عالقة دالة وموجبة بين الجمود الفكري والمهارات االجتماعية بأبعادها المختلفة -1

وجود عالقة دالة موجبة بين الجمود الفكري وبين بعض أبعاد الهوية األيدلوجية وبعـض               -2

 .أبعاد الهوية االجتماعية

لمنفتحات فـي   عدم وجود فورق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات المنغلقات وا           -3

 .المهارات االجتماعية
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وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات المنغلقات والمفتحات في رتـب              -4

 .الهوية األيدلوجية وفي رتب الهوية االجتماعية لصالح المنغلقات

اختالف مستوى الجمود الفكري وبعض أبعاد المهـارات االجتماعيـة وتـشكل الهويـة               -5

 .باختالف التخصص

عدم وجود اختالف في مستوى الجمود الفكري والمهارات االجتماعيـة وتـشكل الهويـة               -6

 .باختالف المستوى الدراسي

  دراسات تناولت متغيري الدراسة معاً: المحور الخامس

  Marvin, 1972 دراسة مارفن -1

  "العالقة بين وضع هوية األنا والحكم األخالقي"

بين هوية األنا والحكم األخالقي لدى عينة من طلبة          الدراسة إلى البحث عن العالقة       تهدف  

  .الجامعة

 طالب جامعي لتقييم العالقة بين هوية األنا ومستوى الحكم األخالقـي            112تم مقابلة   : العينة

  .وقد تم قياس السلوك األخالقي لديهم بإعطائهم الفرصة للصدام. لديهم

  .مقياس نمط الهوية لمارشيا:األدوات 

 .قضايا لرستمقياس تحديد ال

  :النتائج

  .الطلبة الذين تحققت لديهم هوية األنا كان لديهم حكماً أخالقياً أكثر نضجاً -1

الطلبة الذين لم تكتمل لديهم هوية األنا كانت أحكامهم هي األقل نـضجاً أو أنهـم كـانوا                   -2

 .يختارون فترة انتقالية بين مستوى متوسط وعال من الحكم األخالقي

يعانون أزمة هوية فكانت أحكامهم األخالقيـة غيـر مـستقرة وغيـر             الطلبة الذين كانوا     -3

 .متوازنة

 .اختالف دوافع السلوك األخالقي حسب حالة الهوية ومستوى نمو األخالق -4

  Moreland & Leach 1979  دراسة موريالند وليتش-2

  "العالقة بين الهوية والنمو األخالقي لدى العرق األسود"

 العالقة النظرية بين النمو األخالقي ونمـو الهويـة لـدى            ث في  إلى البح  هذه الدراسة هدفت  
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  .الطالب األمريكان الذين يعودون ألصول أفريقية

  :النتائج

وقد أوضحت الدراسة أن هناك ارتباط بين الهوية العرقية والحكم األخالقي وضع الهويـة                

  .العرقية يؤثر بشكل مختلف على صنع القرار األخالقي

  Arredondo – dowd , 1981 دوود –  دراسة اريدوندو-3

  "أثر التربية وتطور الهوية وعالقته بنمو األنا والتفكير الخلقي لدى المراهقين المهاجرين"

  .معرفة أثر التربية وتطور الهوية في نمو األنا والتفكير األخالقي هدفت الدراسة إلى 

موعات ضابطة إذ تكونـت     اعتمدت الدراسة على مجموعة تجريبية واحدة وثالثة مج       :العينة  

 طالباً من المهاجرين ممن ينتظمون في مقرر دراسي خاص بثقافـات            17المجموعة التجريبية من    

  .الشعوب

 طالباً من المهاجرين ممن لـم يتمكنـوا مـن    13أما المجموعة الضابطة األولى فتكونت من    

  .االنخراط في دارسة تلك المادة

  : طبقاً لمعاييروقد كوفئ الطالب في هاتين المجموعتين

والعمر، إذ تراوحت أعمارهم بـين      ) لغة ثانية (الوالدة في بلد آخر، التحدث باللغة االنجليزية        

 سنة ومضى على وجودهم في أمريكا خمس سنوات أو أقل ولهم التوجـه األكـاديمي                19 – 15

  .نفسه

ولدوا في أمريكا    طالب اختيروا من الطلبة الذين       9أما المجموعة الضابطة الثانية فتألفت من       

وقد انخرطوا في دراسة حلقة دراسية في التطور الخلقي أما المجموعة الضابطة الثالثة والمكونـة               

 طالباً فقد اختيرت بطريقة عشوائية من طلبة الصف الثاني في دراسة التاريخ األمريكـي               14من  

  .أعمار المهاجرينوكانت أعمار الطلبة في المجموعتين الضابطتين الثانية والثالثة في مثل 

  :النتائج

أشارت النتائج إلى أن المراهقين يشبهون المراهقين الذين ولدوا في أمريكا في الجوانـب               -1

  .الخاصة بتطور الهوية ونمو األنا

انعدام اثر الثقافة في تطور الهوية ونمو األنا وقد فسرها الباحث إلى أن أفراد المجموعـة                 -2

 . ثقافة مختلفة13افية إلى التجريبية ينتمون في خلفياتهم الثق
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   ) :Dewit , 1988(  دراسة ديوت -4

  " . الهوية وعالقته بنمو األحكام الخلقية والتوجه الديني تطور" 

  .معرفة العالقة بين الحكم الخلقي وتطور الهوية والتوجه الديني هدفت الدراسة إلى 

    .بين طالب وطالبة من كليات مسيحية ) 210(تألفت العينة 

)  Dallas Identity Scale ( وقد استخدم الباحث مقياس داالس لتطور الهويـة  :ألدوات ا

  .لالتجاه الديني واختبار تحديد القضايا لرست ) Flecks , 1977( ومقياس فيلكس 

  :النتائج 

  . وجود عالقة بين تطور الهوية والحكم الخلقي وكذلك بين تطور الهوية واالتجاه الديني 1-

  2001بد الواحد  دراسة ع-5

  "العالقة بين رتب الهوية والنمو الخلقي لدى طالب الجامعة"

  . العالقة بين رتب الهوية والنمو الخلقي لدى طالب الجامعة  إلى معرفةدراسةالهدفت 

  .سنة ) 23 – 17( طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 294مكونة من  : عينة الدراسة

  .ا لجيمس رست ترجمة محمد رفقي عيسىاختبار تحديد القضاي:األدوات  

 )1994ترجمة وتعريب محمد السيد (المقياس الموضوعي ألساليب مواجهة الهوية 

  :النتائج

  .ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً رتب الهوية والنمو الخلقي لدى طالب الجامعة -1

ة فـي النمـو     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب الهوية الناضجة وغير الناضج            -2

 .الخلقي

 .يوجد تأثير دال إحصائياً للجنس والفرقة الدراسية على رتب الهوية -3
 

  2001 دراسة الغامدي -6

عالقة تشكل هوية األنا بنمو التفكير األخالقي لدى عينة من الذكور في مرحلـة المراهقـة                "

  "والشباب في السعودية

خالقي وتشكيل هوية األنا لدى الـذكور       هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بين نمو التفكير األ        

  .في مرحلة المراهقة والشباب بالسعودية

  . طالباً في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة232 :العينة

  . وفق نظرية كولبرجGibbsالمقياس الموضوعي للتفكير األخالقي أعده قبس :األدوات 

 .Adams 1986المقياس الموضوعي لرتب هوية األنا أعده آدمز 

  .الوصفي التحليلي: منهج الدراسة
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  :نتائجال

  .وجود عالقة إيجابية بين نمو التفكير األخالقي وتحقيق هوية األنا -1

وجود فروق بين محققي الهوية ومشتتي الهوية في درجات ومراحل التفكيـر األخالقـي               -2

 .لصالح محققي الهوية

وسيطة مع ميل للتأثير اإليجـابي      وجود عالقة ضعيفة بين نمو التفكير األخالقي والرتب ال         -3

 .للتعليق منخفض التحديد والسلبي النغالق الهوية
 

   :2001 دراسة كاشف-7

  " .النسق القيمي لدى طالبات الجامعة وعالقتها بأساليبهن في مواجهة أزمة الهوية " 

 الدراسة إلى التعرف على النسق القيمي والنظري والسلوكي لـدى طالبـات الجامعـة               تهدف

طالبة وتـم اسـتخدام     ) 111(قته باختالف أساليب مواجهة أزمة الهوية لديهن وكانت العينة          وعال

أعداد الباحثة ، ومقياس رتبة الهوية ، باإلضافة إلى الدراسـة           ) النظري والسلوكي   ( مقياس القيم   

  :اإلكلينيكية باستخدام اختبار تفهم الموضوع للكبار وكانت النتائج 

  .يه دالة إحصائيا بين النسق القيمي ورتب الهوية وجود عالقة ارتباط. 1

وجود اختالف بين النسق القيمي كما يراه أفراد العينة وبين ما يقومون به من سلوك فـي                 . 2

  .القيم الجمالية واالجتماعية 

  .القيم الدينية على رأس النسق القيمي. 3

  .بات في مواجهة أزمة الهوية الطالال توجد فروق دالة إحصائيا بين النسق القيمي وأساليب.4
 

  2004 دراسة السلطان -8

  "تطور الهوية وعالقته بنمو األحكام الخلقية لدى الطلبة المراهقين في مدينة الموصل"

  .التعرف على طبيعة العالقة بين تطور الهوية واألحكام الخلقية  هدفت الدراسة إلى

  .1990ام مقياس تطور الهوية إعداد جاجان جمعة محمد ع:األدوات  -1

  الذي طوره جميس رست وفقاً لنظرية كولبرجDITمقياس تحديد القضايا  -2

  . طالبة305 طالب و330 طالباً وطالبة منهم 635 قوامها : الدراسةعينة

  :النتائج

  .وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في مستوى تطور الهوية لصالح الذكور -1

 .وية تبعاً لمتغير العمرعدم وجود فروق دالة إحصائياً في تطور اله -2

 .عدم وجود فروق في األحكام الخلقية تبعاً لمتغير الجنس والعمر -3

 .عدم وجود عالقة دالة بين األحكام الخلقية ومستوى تطور الهوية لدى المراهقين -4

  .االرتباطي: المنهج
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  2008 العمري -9

نة من الذكور واإلناث مـن      نمو فاعليات األنا وقدرتها التنبؤية بنمو التفكير األخالقي لدى عي         "

  "سنة المراهقة وحتى الرشد بمدينة أبها بمنطقة عسير

لدى عينة  ) نمو فاعليات األنا  (هدفت الدراسة إلى إمكانية معرفة سير النمو النفسي االجتماعي          

  .الدراسة من السعوديين من نفس المسار النمائي الذي افترضه اريكسون في نموذجه التطوري

لعالقة بين النمو النفسي اجتماعي ممثالً في نمو فاعليات األنا ونمو التفكيـر             طبيعة ا ومعرفة  

 .األخالقي

  .فرداً من الجنسين) 216(  تكونت من: العينة

  .الوصفي االرتباطي: نهجالم

 والمعتمـد علـى نظريـة       1997مقياس فاعليات األنا إعداد ماركستروم وآخرون       :األدوات  

  .2001عودية من قبل الغامدي اريكسون والمقنن على البيئة الس

 والمقنن على البيئة الـسعودية مـن        1984المقياس الموضوعي للتفكير األخالقي إعداد قبس       

 .2000قبل الغامدي 

  :النتائج

 العينة فـي فاعليـات األنـا        أفرادوجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائياً بين درجات          -1

  .قيالدرجة الكلية ودرجاتهم في نمو التفكير األخال

الدرجـة  (وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األفراد في فاعليات األنا              -2

 .وجميع فاعليات األنا تبعاً لتأثير المتغيرات الديمغرافية) الكلية

إمكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة في نمو التفكير األخالقي بمعلومية درجاتهم فـي نمـو               -3

 .فاعليات األنا
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  :سات السابقة مناقشة الدرا

بعد أن تم عرض عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحـالي ، يمكننـا                 

مناقشة ما ورد في تلك الدراسات ضمن أربع نقاط تتمثل في أهداف تلـك الدراسـات وعيناتهـا                  

  .وأدوات القياس المستخدمة فيها والنتائج التي توصلت إليها 

  :األهداف 

لسابقة التي تناولت موضوع الحكم الخلقي في أهدافها تبعا لتباين المتغيرات           تباينت الدراسات ا  

  .التي تناولتها كل دراسة 

فبالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع األحكام الخلقية للمعاقين فقد كانـت فـي معظمهـا               

  1974دراسات مقارنة ما بين المراهقين العاديين والمعاقين مثـل دراسـة سـتيفن وسـمبكنز     

Stephens and Simpkins  2000 ودراسة إسماعيل 1991 ودراسة كمال الدين.   

ومنها ما ركز على دراسة القيم األخالقية وعالقتها ببعض المتغيرات مثل دراسـة أرنولـد               

1984 Arnold  إلـى تنميـة مـستوى    2002 ، بينما هدفت دراسة سعد الدين 2003 والحديدي 

ل برنامج إرشادي وقد ركزت دراسـة ويدنـستن و الهـسترم            النضج األخالقي للمكفوفين من خال    

1998  Wadensten and Ahlstrom   إلى معرفة القيم األخالقية لدى المعـاونين الشخـصيين 

  .ألناس يعانون من إعاقات شديدة 

وبالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع الحكم الخلقي لدى العاديين فقد ركز عدد منها علـى         

 1980حكام الخلقية وعدد من المتغيرات المعرفية والديمغرافية مثل دراسة بـاركن            العالقة بين األ  

Barkin 1981 وكرين Green 1988 وأندرسون Anderson   1997 بكـر  1995 وعبـاس 

   .2009 ، ومشرف 2006وأبوبيه 

وقارنت دراسات أخرى مجموعات مختلفة من المراهقين من جنسيات مختلفة كما في دراسة             

 1998 التي قارنت بين أطفال من مصر والبحرين في النمو الخلقي ودراسة الغامدي              1987قناوي  

التي هدفت إلى معرفة الفروق في النمو األخالقي بين عينة من الجانحين وغير الجانحين ودراسة               

كامل والشوني التي هدفت على معرفة الفروق في مستوى الحكم الخلقي لدى طالب الجامعة مـن                

عن الفروق في األحكام      الكشف  إلى  ، التي هدفت   2004سعوديين ودراسة العريشي    المصريين وال 

  ربية النموذجية والتعليم العام الخلقية والسلوك العدواني لدى عينة من نزالء مؤسسة الت

وبالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع الهوية فقد تباينت في أهدافها تبعاً لتباين المتغيـرات              

كل دراسة فقد ركز عدد من تلك الدراسات على العوامل المؤثرة في تطـور الهويـة   التي تناولتها   
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بينمـا ركـزت   Bach 1994   ودراسة باك Schude ، 1993لدى المعاقين مثل دراسة سيكولد 

 على معرفة كيفية تصور العميان عن أجسادهم ومدى ارتباط هويتهم           myrth2000دراسة ميرث     

 على معرفة Zipkowitaz and Mithaugh  2003بكوتيز وميثو بالعمى ، وقد ركزت دراسة لي

  .تأثير اإلعاقة على التوافق النفسي ومفهوم الذات لدى مختلفي اإلعاقة الحسية 
  

  :وبالنسبة للدراسات العربية التي تمت على المعاقين بصرياً فقد سارت في اتجاهين

والعالجية لدى المراهقين المعـاقين      اإلرشاديةدراسة تجريبية تناولت بعض البرامج      /  األول  

   .2006بصرياً مثل دراسة الضبع ، 

دراسة ارتباطيه تناولت أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها باالسـتقالل وهنـاك            / الثاني  

العديد من الدراسات التي تناولت موضوع تطور الهوية لدى المراهقين وأثر عدد من المتغيـرات               

 Enright and others انرايـت وآخـرون   – Meilman 1979ان في ذلك ومنها دراسة ميلم

   .Picciotto 1987 ودراسة بيكسيتو Archer 1980 ودراسة اركر  1980

وقد ركزت بعض الدراسات على دراسة تشكل الهوية عالقتها ببعض المتغيرات األكاديميـة             

 ،  2001 والمجنـوني    1993والنفسية واالجتماعية لدى الشباب الجامعي مثل دراسة عبد المعطي          

 ،وتسعى عدد من الدراسـات      2008 ، وخوج    2005 والجرجاوي   2003 ، عسيري    2002البلوي  

 1972إلى التعرف على طبيعة العالقة بين متغيري الهوية واألحكام الخلقية ومنها دراسة مـارفن               

Marvin  1979 ودراسة موريالند وليـتش Moreland & leach   دوود – ودراسـة اريدونـدو

1981 Arredondo – dowd 2008 ، ودراسة العمري 2001 ودراسة عبد الواحد.   

  :العينة 

  .تباينت أعداد عينة الدراسات السابقة طبقا ألهداف الدراسة 

 معاق كما   13فبالنسبة للدراسات التي كانت عيناتها من المعاقين فقد تراوحت أعدادها ما بين             

 Lipkowitz 2003في دراسة ليبكوتيز وميثو  كما 209 إلى  Myrth  2000في دراسة ميرث 

& Mithaugh .   

 ، إذا   2006وهناك دراسات اقتصرت فيها العينة على جنس واحد كما في دراسة الـضبع ،               

 اقتصرت العينة على    2000ودراسة إسماعيل   ، معاق بصريا من الذكور      52اقتصرت العينة على    

مراهق ) 100( ، فقد تنوعت العينة      2007 أما في دراسة خطاب   ، مراهقة كفيفة ومبصرة    ) 100(

معاق بصرياً من الذكور واإلناث من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية وكذلك تنوعت العينة كمـا               

  . فقد ضمن الجنسين 2002 ، ودراسة سعد الدين 2003في دراسة الحديدي 
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 طالب وطالبـة    60 من   وبالنسبة للدراسات التي تناولت المراهقين العاديين فقد تباينت أعدادها        

 في حين ضمت دراسـات      1987 طفل كما في دراسة قناوي       80 و   1989كما في دراسة عبد اهللا      

فرد حـداً أقـصى ،ويجـب    ) Barkin ) 1508 1980أخرى عينات واسعة ومنها دراسة باركن 

 من الدراسات قد اقتصرت على جنس واحد كما في دراسـة ميلمـان              اإلشارة إلى أن عينات عددٍ    

  .2001 ، والغامدي 1979

  : األدوات 

تباينت الدراسات السابقة في األدوات التي اعتمدتها لقياس المتغيرات فقد اعتمدت في قيـاس              

متغير األحكام الخلقية على اختبار تحديد القضايا الذي أعده ريست والذي يرمـز لـه باختـصار                 

D.I.T 1981 ومنها دراسة كرين Green  1988 ، وأندرسونAnderson    وطـور بعـض ، 

 إذ طور المقيـاس الموضـوعي للتفكيـر    2001الباحثين مقاييس موجودة كما في دراسة الغامدي  

 وقد اعتمد بعض الباحثين على مقياس التفكير األخالقي كما          1988األخالقي الذي أعده جبس عام      

   .2009 ومشرف -2004في دراسة الكحلوت 

د اعتمدت عدد من تلك الدراسات علـى اسـتمارة          أما الدراسات التي تناولت متغير الهوية فق      

 ودراسـة   1988Meilmanالمقابلة التي أعدها مارشيا لقياس نمط الهوية كما في دراسة مليمان 

 واعتمد عددا آخر منها على مقاييس جاهزة كما في دراسة انرايت وآخرين Archer  1980اركر 

 Enright & Others 1989 1989 لنمط الهوية ودراسة بيكسيتو  التي استخدمت نفس المقياس 

Picciotto 1988 التي استخدمت نفس المقياس ودراسة ديوت Dewit   التي استخدمت مقيـاس 

   .دالس لتطور الهوية 

  : النتائج 

فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت موضوع األحكام الخلقية للمعوقين بصرياً فقد أشارت 

 ذات داللة ق إلى عدم وجود فروSimpkins &  Stephens 1974 فن وسمبكنزدراسة سيت

 إلى وجود هرم  Arnold 1984 نولدرأإحصائية بين المكفوفين والمبصرين وقد بينت دراسة 

 إلى 2003قيمي متشابه بين األفراد المعوقين واألفراد العاديين وقد أظهرت نتائج دراسة الحديدي 

 2000اسماعيلين في حين تناقضت نتائج دراسة وجود قيم مشتركة بين الطلبة المكفوفين والمبصر

  . والتي أظهرت وجود فروق في األحكام الخلقية لصالح المبصرات 

 1980وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى ارتباط العمر باألحكام كما في دراسة باركن 

Barkinودراسة أندرسون 1987ي و ودراسة قنا Anderson ودراسة 1995 ودراسة عباس 

   . 2006 هبوبيأ ودراسة 1998مدي الغا
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 إلى عدم وجود  Krettenauer & Eichler 2006شر تفي حين أشارت دراسة كرتنير وال

  . عالقة بين عامل السن والحكم الخلقي 

ن الفروق بين الجنسين في النمو الخلقي فقد أشارت دراسة أوقد تناقضت الدراسات بش

روق ف إلى وجود 2009 ، مشرف 2004كحلوت  ، ال1997 ، بكر Anderson 1980أندرسون 

أن الفروق ى  إل2000في النمو الخلقي لصالح اإلناث في حين أشارت دراسة كامل والشوني 

 بين  بعدم وجود فروق دالة إحصائيا1995ًلصالح الذكور بينما أظهرت نتائج دراسة عباس 

  . الجنسين 

وع الهوية لدى المعاقين فقد أبرزت تأثير وبالنسبة لنتائج الدراسات السابقة التي تناولت موض

 ودراسة  Schude 1993د ل سيكوةسااإلعاقة على نمو الهوية والعالقات االجتماعية كما في در

بشكل ) الهوية الجسمية ( رت إلى تأثر صورة الجسم ا والتي أش Bache 1994باك وآخرون 

  . واضح باإلعاقة البصرية 

 لدى المراهقين  ومقدارهاة اهتمامها حول طبيعية هوية األناوقد ركزت معظم الدراسات السابق

ما يترتب عليها من مشكالت نفسية واجتماعية أي أنها دراسات وصفية ووعالقتها بمتغيرات عدة 

كومترية لم تتخط إلى مرحلة التدخل العالجي على الرغم من أهميته في تخفيف أزمة الهوية يس

 استخدمت فنية العالج بالمعنى لتخفيف أزمة الهوية لدى عينة  والتي2006 دراسة الضبع ءاثنستإب

  . من المراهقين المعاقين بصرياً 

انجاز (جابي بين رتب الهوية االيجابية وقد أشارت نتائج تلك الدراسات إلى االرتباط االي

 ،  Marvin 1972الحكم الخلقي كما في دراسة مارفن : وبعض المتغيرات مثل ) تعليق 

 والنسق القيمي كما في 2001والغامدي ،   Moreland & Leach 1979تش يد ولوموريالن

 ، ومفهوم الذات 2002 ي والمسئولية االجتماعية كما في دراسة البلو2001دراسة كاشف 

  . 2007 خطا ب ة واالستقالل النفسي كما في دراس2003والتوافق النفسي كما في دراسة عسيري 

ثر لمتغير أسات السابقة التي تناولت تطور الهوية إلى وجود وقد أشارت نتائج معظم الدرا

 وانرايت وآخرون  Mailman 1979العمر في تطور الهوية ومنها دراسات كل من ميلمان 

Enright & others  1988 ودراسة كاتيبي Katebi 1987تو سي ودراسة بيك Picciotto  

  . 2001ودراسة المجنوني 

 متغير الجنس في تطور الهوية فقد أشار عدد منها إلى وجود ثرأواختلفت الدراسات بشان 

 Enright & others 1980 وآخرون تفروق بين الجنسين في تطور الهوية كما في دراسة انراي

 ودراسة 2001 ودراسة عبد الواحد 2001 والمجنوني  Picciott 1987يتو س ودراسة بيك

   . 2004السلطان 

 وجود فروق بين الجنسين في تطور الهوية كما في دراسة خر إلى عدم آفي حين أشار عدد 
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 الجرجاوي ة ودراس1993 ودراسة عبد المعطي  Katebi 1988 ي ودراسة كاتيب Archerاركر 

اء المزيد من الدراسات بهذا الصدد أما بخصوص روهذا االختالف يؤكد الحاجة إلى إج . 2005

 والغامدي  Dewit 1988 ت أشارت دراسة ديووية فقدهلاالعالقة بين متغيري الحكم الخلقي و

 2004ي في حين أشارت دراسة السلطان ق إلى وجود عالقة بين تطور الهوية والحكم الخل2001

  . بعدم وجود عالقة 

  . مجموعة من مؤشرات الدراسات السابقة أفادت البحث الحالي 

 Adams.etalادم وآخرون استعانت الباحثة بالمقياس الموضوعي لرتب هوية األنا الذي أعدة  .1

   ) 2002( وقام بتقنينه على البيئة السعودية الغامدي  ) 1979 ( 

ية اعتمدت في قياس األحكام الخلقية لالحظت الباحثة أن كثير من الدراسات السابقة ومنها المح .2

ذا االختبار في قياس مستوى هعلى اختبار كولبرج للنضج األخالقي ولهذا اعتمدت على 

 . لخلقية في البحث الحالي األحكام ا

ريكسون في أوجدت الباحثة أن الدراسات السابقة في موضوع الهوية اعتمدت على نظرية  .3

ن البحث إالنمو النفسي االجتماعي واعتمدت على نظرية كولبرج في النمو الخلقي وعليه ف

شرات المتعلقة  استفادت الباحثة من المؤ و للبحثالحالي يتبني هاتين النظريتين إطارا نظرياً

 .بنتائج الدراسات السابقة في تفسير البحث الحالي والمعروضة في الفصل الخامس 
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  :فروض الدراسة 

مكفوف ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي لدى أفراد العينة تعزى للنوع                .1

  ). مبصر –

        اد العينـة تعـزى للنـوع       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد هوية األنا لدى أفر            .2

 ).كفوف ، مبصر م( 

 ).ذكور ، إناث ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي تعزى للجنس  .3

 ).ذكور ، إناث ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد هوية األنا تعزى للجنس  .4

قي وأبعاد هويـة األنـا لـدى        ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين الحكم الخل          .5

  . المبصرينالمراهقين

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الحكم الخلقي وأبعاد هويـة األنـا لـدى               ال يوجد    .6

  .المراهقين المكفوفين

ذكر ،  ( ، والجنس   ) كفيف ، مبصر    (  دال إحصائيا بين نوع المراهق       أثر للتفاعل ال يوجد    .7

 . أفراد العينة من المراهقين على الحكم الخلقي لدى) أنثى 

ذكـر ،    (والجنس  ) كفيف ، مبصر    (  دال إحصائيا بين نوع المراهق       أثر للتفاعل ال يوجد    .8

 .على هوية األنا لدى أفراد العينة من المراهقين ) أنثى 

 ).كفيف ، مبصر ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في رتب هوية األنا تعزى للنوع  .9
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  الدراسة منهج 

 الدراسة مجتمع 

 الدراسة عينة 

 الدراسة أدوات 

 الدراسة خطوات 

اإلحصائية األساليب 
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  الدراسة إجراءات

يعرض هذا الفصل اإلجراءات والخطوات المنهجية التي تمـت فـي مجــال الدراسـة               

التي طبقت عليهــا    الميدانية،حيث يتناول منهـج الدراسـة، ومجتمـع الدراســة، والعينـة        

، إضـافـةً إلى توضيـح األدوات المـستخدمـة فـي الدراســة وخطواتهــا،              الدراسـة

واألساليب اإلحصائيـة التي استخدمت في تحليـل البيانـات للتوصـل إلى النتائج ومـن ثـم              

  : وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم. تحقيق أهداف الدراسة

  :الدراسة منهج: أوال

يـــة وطبيعـة الظـاهرة       المنهج الوصفي الذي يحاول اإلجابة على ماه       اتبعـت الباحثة 

،  ومعنى ذلك    ، وبيئتها، وبيان العالقة بين مكوناتها      شمل ذلك تحليل الظاهرة   وي. موضوع البحث 

  . )104 ، 1991أبو حطب وصادق، (  تعمل الظاهرة أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف

  : الدراسة مجتمع: ثانيا

 المراهقين المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة      مجتمع الدراسة من جميع الطلبة       يتكون

  .  طالب تقريبا67  بحواليويقدر عدد الطلبة المكفوفين

  :الدراسة عينة ثالثا

  :هما اشتملت عينة الدراسة على قسمين

 وذلك ،البسيطة العشوائية بالطريقةمراهق مبصر   ) 50 (اختيار تم : استطالعية عينة :أوال

 الدراسـة  لمقاييس والثبات الصدق لحساب استخدامها ثم ومن الدراسة أدوات صالحية من للتأكد

  . هوية األنا ومقياس التفكير األخالقيمقياس وهي

 تم حيث ، مراهق من المبصرين والمكفوفين160 اختيار تم: لدراسة الفعلية لعينةال:ثانيا 

 الوحيدة الطريقة هي ألنها ،صدية بالنسبة للطلبة المكفوفين القالعينة بطريقة الدراسة عينة اختيار

نحصل على عينة الدراسة أما بالنسبة للطلبة المبصرين فقد تم اختيار  يمكن من خاللها أن التي

 طالب 110مختلف المحافظات  مدارس من10عينة عشوائية من طلبة المرحلة الثانوية من 

   .إناث )59(ذكور )51(

إناث من مختلف مدارس )32(ذكور)18(طالب50طلبة المكفوفين فكان العدد  أما بالنسبة لل

  .القطاع
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 :توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس 

من أفراد العينة كانوا من الذكور، بينما شكل اإلناث % 43.1تبين من خالل النتائج أن 

 :ويتضح ذلك من خالل الجدول التاليمن العينة، % 56.9 نسبة

  يع أفراد العينة حسب نوع الجنس توز) 4-1(جدول 

 %النسبة التكرار نوع الجنس

 43.1 69 ذكر

 56.9 91 أنثى

 100.0 160 المجموع

  : نوع الفئةتوزيع أفراد العينة حسب 

  ة الفئ نوعتوزيع أفراد العينة حسب) 4-2(جدول 

 %النسبة التكرار  ةالفئ

 31.25 50 فيكف

 68.75 110 مبصرين

 100.0 160 المجموع

  

  :الدراسة أدوات: رابعا

  ):2001 (الفتاح عبد فوقية إعداد: للراشدين األخالقي التفكير مقياس : أوال

 يكون التركيز في القياس نظرياً إطاراً Kohlberg كولبرج نظرية من المقياس اتخذ

  .على االستجابة

 عرضي حيث األخالقي السلوك لقواعد األفراد فهم على يقوم األخالقي الحكم معيار

 يجب فيما حكم إصدار همن ويطلب هأمر من حيرة في هصاحب يكون موقف الفرد على

 .تمثلها التي األخالقية القواعد من انطالقاً اتخاذه الموقف صاحب على

 متعدد من اختيار شكل تأخذ االستجابة أن كما وفردية، جماعية بصورة التطبيق يمكن

 .موضوعية بطريقة تتم بحيث راحلم في والتصنيف والتصحيح التطبيق سهولة أي
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 األخالقي، للتفكير كولبرج مقياس من اشتقت أخالقية مواقف خمسة المقياس ويتضمن

 المراحل تمثل استجابات ست سؤال كل يلي األسئلة من بعدد متبوع موقف كل يقدم حيث

 ةبطريق العينة على الست ستجاباتاال  عرض ويتم كولبرج، عند األخالقي للتفكير الست

 تفكيرهم مع اتفاقاً األكثر االستجابة أمام)  X  (عالمة وضع منهم ويطلب عشوائية

 الذي األخالقي الحكم يؤيد ما أي االختيار مبررات توضيح مع األخالقية، وأحكامهم

  .عشوائياً اختيارا يكن لم االختيار أن على للوقوف أصدره
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   :للراشدين األخالقي التفكير مقياس تقنين
      قوامها Pilot Study Sample استطالعية عشوائية عينة باختيار ةالباحث تقام

 األخالقي التفكير مقياس صالحية من التحقق بهدف األصلي الدراسة مجتمع من " 50" 

 بالطرق والثبات الصدق حساب خالل من الفلسطينية البيئة في للتطبيق للراشدين

   .المالئمة اإلحصائية

  : Validity الصدق: أوالً
، وهي الطريقة األمثل للتحقق من صدق المقياس تم استخدام طريقة االتساق الداخلي

   :لمعرفة مدى ارتباط الفقرات ببعضها البعض، ونتائجه موضحة من خالل التالي

  :Internal consistency صدق االتساق الداخلي *

 الذي تنتمـي    موقف ال يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع          

وهو عبارة عن معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد مع الدرجـة الكليـة                ،إليه هذه الفقرة  

التفكير مقياس  مواقف   من   موقفتباط بين درجة كل     للمقياس وعليه فقد تم حساب معامالت االر      

 بين كل فقرة من     كذلك تم حساب معامل االرتباط      و،  والدرجة الكلية للمقياس  األخالقي للراشدين   

 المواقـف  على حده ،وذلك لمعرفة مـدى ارتبـاط          موقف والدرجة الكلية لكل     موقففقرات كل   

 الذي تنتمي   موقفذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لل        و  بالدرجة الكلية للمقياس ،   

  :، ويتضح ذلك من خالل الجدول التاليولهدف التحقق من مدى صدق المقياسإليه 

  

الخمسة لمقياس التفكير األخالقي والدرجة  المواقفدرجات معامالت االرتباط بين  )4-3(دولج

  الكلية للمقياس

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط المواقف

 دالة إحصائياً  0.01 0.57 الموقف األول

 دالة إحصائياً  0.01 0.65 الموقف الثاني

ياً  دالة إحصائ 0.01 0.60 الموقف الثالث

 دالة إحصائياً  0.01 0.35 الموقف الرابع

   دالة إحصائيا0.01ً 0.55 الموقف الخامس

متع بمعامالت ارتباط   ت أن المواقف الخمسة ت     السابق جدولخالل النتائج الموضحة في ال    تبين من   

، حيث تراوحت معامالت االرتبـاط بـين        0.01عند مستوى داللة أقل من      قوية ودالة إحصائيا    

، وهذا يدل على أن مواقف مقياس التفكير األخالقي تتمتـع بمعامـل صـدق               )0.65 - 0.35(
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وبما أن مقياس التفكير األخالقي لديه خمسة مواقف، فقد تم إجراء معـامالت االرتبـاط                عالي،

بين فقرات كل موقف من المواقف الخمسة والدرجة الكلية لكل موقـف علـى حـده،                لسبيرمان  

  :لجداول التالية موضحة من خالل اوالنتائج الخاصة بذلك

  معامالت االرتباط بين فقرات الموقف األول والدرجة الكلية للموقف األول) 4-4(جدول

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

   دالة إحصائياً  0.01 0.71 1

   دالة إحصائياً  0.01 0.64 2

   دالة إحصائياً  0.01 0.41 3

 دالة إحصائياً غير   0.87 0.05 4

   دالة إحصائياً  0.01 0.40  5

 أن فقـرات الموقـف األول تتمتـع         خالل النتائج الموضحة في الجدول الـسابق      تبين من   

 ، حيـث تراوحـت      0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن             

ول و فقراتـه يتمتـع      ، وهذا يدل على أن الموقـف األ       )0.71 - 0.40(معامالت االرتباط بين    

غير دالة إحصائياً فلذلك يجب حذفها      )  4  (أن الفقرة رقم  في حين لوحظ ب   . بمعامل صدق عالي  

   .والمقياسمن الموقف 

  وقف الثاني والدرجة الكلية للمفقرات الموقف الثانيمعامالت االرتباط بين  )4-5(جدول

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

   دالة إحصائياً  0.01 0.31 1

   دالة إحصائياً  0.01   0.49 2

   دالة إحصائياً  0.01 0.58 3

   دالة إحصائياً  0.01 0.32 4

  غير دالة إحصائياً 0.912 0.02  5

   دالة إحصائياً  0.01 0.36  6

   دالة إحصائياً  0.01 0.43  7

   دالة إحصائياً  0.01 0.31  8

   دالة إحصائياً  0.01 0.33  9

 تتمتـع   ثـاني  أن فقـرات الموقـف ال      خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق     تبين من   

 ، حيـث تراوحـت      0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن             

 و فقراتـه يتمتـع    الثـاني ، وهذا يدل على أن الموقف       )0.58 - 0.31(معامالت االرتباط بين    
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 غير دالة إحصائياً فلذلك يجـب حـذفها مـن           5تبين أن الفقرة رقم     بينما  . بمعامل صدق عالي  

  .الموقف 
  

  معامالت االرتباط بين فقرات الموقف الثالث والدرجة الكلية للموقف الثالث) 4-6(جدول

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

  دالة إحصائياً  0.01 0.61 1

  دالة إحصائياً  0.01 0.61 2

  دالة إحصائياً  0.01 0.62 3

 تتمتـع   ثالـث  أن فقـرات الموقـف ال      خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق     تبين من   

 ، حيـث تراوحـت      0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن             

 وفقراتـه يتمتـع     الثالـث ، وهذا يدل على أن الموقف       )0.62 - 0.61(معامالت االرتباط بين    

  .مل صدق عاليبمعا

   الرابعوقف والدرجة الكلية للمفقرات الموقف الرابعمعامالت االرتباط بين  )4-7(جدول

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

  دالة إحصائياً  0.01 0.68 1

  دالة إحصائياً  0.01 0.88 2

لرابـع تتمتـع    تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقـرات الموقـف ا             

 ، حيـث تراوحـت      0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن             

، وهذا يدل على أن الموقف الرابـع وفقراتـه يتمتـع            )0.88 - 0.68(معامالت االرتباط بين    

  . بمعامل صدق عالي

قف معامالت االرتباط بين فقرات الموقف الخامس والدرجة الكلية للمو) 4-8(جدول

  الخامس

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

  دالة إحصائياً  0.01 0.72 1

  دالة إحصائياً  0.01 0.53 2
  

  

 تتمتـع   خـامس  أن فقرات الموقـف ال     خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق     تبين من   

تراوحـت   ، حيـث     0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقـل مـن             

 و فقراتـه يتمتـع   الخامس، وهذا يدل على أن الموقف  )0.72 - 0.53(معامالت االرتباط بين    

  . بمعامل صدق عالي
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  : Reliability  التفكير األخالقيثبات مقياس: ثانياً

يقصد بثبات المقياس أن يعطي هذا المقياس نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثـر                

 أو بعبارة أخرى أن ثبات المقياس يعني االستقرار فـي           ،لظروف والشروط من مرة تحت نفس ا    

النتائج وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيع االستبانة على أفراد العينة عدة مـرات                 

خالل فترات زمنية معينة، وقد تحققت الباحثة من ثبات مقياس التفكير األخالقي للراشدين مـن               

  :ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، ونتائجهم موضحة من خالل التاليخالل طريقة معامل 

  : كرونباخ–معامالت الثبات بطريقة ألفا :  أوالً

 حيث تم حـساب معامـل ألفـا         ،المراهقينمن  ) 50(بعد تطبيق المقياس على عينة قوامها       

وهذا دليـل    ، )0.74( فقد وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي بلغت           ،كرونباخ لقياس الثبات  

 وبذلك ينصح باستخدامه لإلجابة علـى       ،كافي على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي ومرتفع        

 كما لوحظ أن معامالت الثبات لمواقف مقياس التفكير األخالقـي للراشـدين             ،فرضيات الدراسة 

 المقيـاس   والتي على أساسها يمكن القول بأن البعد أو       ) 0.65(وهي أكبر من نقطة القطع وهي       

  : ولمعرفة تفاصيل أكثر انظر الجدول التالي،يتمتع بمعامل صدق عالي
  

يوضح قيمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكل موقف من مواقف مقياس ) 4-9(جدول 

  التفكير األخالقي للراشدين

 المواقف
عدد 

 الفقرات
 معامل ألفا كرونباخ

 0.65 4 الموقف األول

 0.72 8 الموقف الثاني

 0.67 3 وقف الثالثالم

 0.64 2 الموقف الرابع

 0.76 2 الموقف الخامس

  0.74 19  المقياس الكلي

  

 بعـد تطبيـق   :Spilt –half Methodsمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية : ثانياً

تم حساب معامالت الثبات باسـتخدام      ،المراهقين  من أفراد من    ) 50(المقياس على عينة قوامها     

 حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين             ،تجزئة النصفية طريقة ال 

 فقد بلغ معامل االرتبـاط      ،مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس        

 بـراون   – وباستخدام معادلة سـبيرمان    ،)0.63(لبيرسون للدرجة الكلية للمقياس بهذه الطريقة       
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 وهذا دليل كافي على أن المقياس يتمتـع بدرجـة ثبـات             ،)0.77(معامل الثبات   المعدلة أصبح   

 كما لوحظ أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمواقف مقياس التفكير األخالقـي              ،عالية

  : ولمعرفة تفاصيل أكثر انظر الجدول التالي،)0.77 – 0.57(للراشدين تتراوح بين 
  

ثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس التفكير يوضح معامل ال) 4-10(جدول 

  األخالقي للراشدين ومواقفه الخمسة 

 التجزئة النصفيةطريقة 

 المواقف
ارتباط بيرسون

سبيرمان معامل 

   المعدل براون

 0.65 0.48 الموقف األول

 0.68 0.52 الموقف الثاني

 0.57 0.40 الموقف الثالث

 0.67 0.50 الموقف الرابع

 0.71 0.55 ف الخامسالموق

 0.77 0.63  المقياس الكلي
  

  ):هوية األنا(مقياس الموضوعي لتشكيل الهوية: ثانياً

 ا ببناء المقياس الموضوعي لرتب هوية األنا المعتمد على نموذج مار شي           قام آدمز ومعاونوه  

ائيـة   في صـورته النه    وإخراجهوقد أجرى العديد من الدراسات في سبيل تطويره         ، لهوية األنا 

وزمالؤه بسلسلة من الدراسات إلخراج المقياس الموضوعي في صورته األوليـة     حيث قام آدمز    

 عبارات لكل رتبة من رتب الهوية تتوزع على ثالث مجـاالت            6بند بمعدل 24 والتي تكونت من  

خاصة بالهوية األيدلوجية شملت المجال المهني والديني والسياسي وذلك بمعدل عبـارتين لكـل              

بتطويرالمقيـاس حيـث   1984 عام  Grotevant and Adamsوآدمزد قام جروتيفنت مجال وق

 عبارات لكل رتبة من رتب الهوية في مجالهـا    8 عبارة بمعدل    64تكون في صورته المعدلة من    

 بتعديل لغوي لعبارات Bennion and Adamsاأليدلوجي واالجتماعي وأخيرا قام بنيون وآدمز

  . أكثر مناسبة دون المساس ببناء المقياسمجال الهوية االجتماعي لتكون

 " قوامها Pilot Study Sample استطالعية عشوائية عينة باختيار ةالباحث تقام

هوية األنا ومدى  مقياس صالحية من التحقق بهدف األصلي الدراسة مجتمع من " 50

 ةاإلحصائي بالطرق والثبات الصدق حساب خالل من الفلسطينية البيئةمالئمته على 

   .المالئمة
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  : Validity الصدق: أوالً
، وهي الطريقة األمثل للتحقق من صدق المقياس تم استخدام طريقة االتساق الداخلي

   :لمعرفة مدى ارتباط الفقرات ببعضها البعض، ونتائجه موضحة من خالل التالي

  :Internal consistencyصدق االتساق الداخلي : أوالً

ى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليـه             يقصد باالتساق الداخلي مد   

هذه الفقرة ،وهو عبارة عن معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس                

وعليه فقد تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقيـاس والدرجـة الكليـة         

االرتباط  بين كل فقرة من فقرات كل بعد والدرجة الكلية لكل            للمقياس ، كذلك تم حساب معامل       

ذلك لمعرفـة مـدى     و  ، األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس    بعد على حده ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط      

، ولهدف التحقق من مدى صدق المقيـاس      ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه          

  :يويتضح ذلك من خالل الجدول التال

  معامالت االرتباط بين مجاالت المقياس والدرجة الكلية للمقياس) 4-11(جدول 

 المجاالت
معامالت 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.92 المجال األيديولوجي
 دالة  0.01

  إحصائياً

 0.89 المجال االجتماعي
 دالة  0.01

  إحصائياً

ت المقيـاس الموضـوعي     تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن مجـاال          

 ،)0.01(لتشكيل الهوية تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل مـن               

 وهذا يدل على أن مجـاالت المقيـاس         ،)0.92 -0.89(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      

 فقـد تـم     ،بعاد وبما أن المقياس لديه مجالين وكل مجال لديه أربعة أ          ،تتمتع بمعامل صدق عالي   

 كذلك قـد تـم      ،إيجاد معامالت االرتباط بين أبعاد كل مجال والدرجة الكلية لكل مجال على حده            

إيجاد معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من األبعاد األربعة والدرجة الكلية لكل بعـد علـى                 

  : ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية،حده
  

  :ه المجال األيديولوجي وأبعاد:أوال

للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجال األيديولوجي وفقراته، فقد تم إيجاد معامل ارتباط             

بيرسون بين درجات األبعاد والدرجة الكلية للمجال ،في حين وجد معامل ارتباط سبيرمان بـين               

  :فقرات األبعاد والدرجة الكلية لكل بعد، والنتائج سوف توضح من خالل التالي
  



 - 139 -

  معامالت االرتباط بين أبعاد المجال األيديولوجي والدرجة الكلية للمجال) 4-12(جدول 

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط األبعاد

 0.67 البعد المهني
 دالة  0.01

  إحصائياً 

 0.72 البعد الديني
 دالة  0.01

  إحصائياً 

 0.72 البعد السياسي
 دالة  0.01

  إحصائياً 

 0.78 بعد فلسفة الحياة
 دالة  0.01

  إحصائياً 

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن أبعاد المجال األيديولوجي تتمتع بمعامالت              

 حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      ،)0.01(ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من          

  .ق عالي وهذا يدل على أن المجال األول يتمتع بمعامل صد،)0.78 -0.67(

  والدرجة الكلية للبعد) المهني(معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول ) 4-13(جدول 

 الفقرات
معامل 

 االرتباط
 الداللة اإلحصائية

G1 0.61 0.01  ًدالة إحصائيا   

G9 0.15 0.30 ًغير دال إحصائيا    

G17 0.73 0.01  ًدالة إحصائيا   

G25 0.46 0.01  ًدالة إحصائيا   

G33 0.32 0.05  ًدالة إحصائيا   

G41 0.58 0.01  ًدالة إحصائيا   

G49 0.39 0.01  ًدالة إحصائيا   

G57 0.40 0.01  ًدالة إحصائيا   

) البعد المهنـي  (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد األول             

 حيث تراوحـت  ،)0.01(ى داللة أقل من تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستو       

 وهذا يدل على أن البعد األول يتمتع بمعامـل صـدق            ،)0.73 -0.32(معامالت االرتباط بين    

فقد وجد أنهـا    ) 9( ما عدا الفقرة رقم      ، أي أن البعد األول يعتبر صادق لما وضع لقياسه         ،عالي

  . لذلك يجب أن يتم حذفها من البعد،غير دالة إحصائياً
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  والدرجة الكلية للبعد) الديني(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني ) 4-14 (جدول

 الداللة اإلحصائيةمعامل االرتباط الفقرات

G2 0.67 0.01 ًدالة إحصائيا   

G10 0.43 0.01 ًدالة إحصائيا   

G18 0.39 0.01 ًدالة إحصائيا   

G26 0.43 0.01 ًدالة إحصائيا   

G34 0.56 0.01 لة إحصائياً دا  

G42 0.30 0.05 ًدال إحصائيا    

G50 0.45 0.01 ًدالة إحصائيا   

G58 0.60 0.01 ًدالة إحصائيا   

) البعد الـديني  (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الثاني             

 حيث تراوحـت  ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من        

 وهذا يدل على أن البعد الثاني يتمتع بمعامـل صـدق            ،)0.67 -0.30(معامالت االرتباط بين    

  . أي أن البعد الثاني يعتبر صادق لما وضع لقياسه،عالي

  والدرجة الكلية للبعد) السياسي(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث ) 4-15(جدول 

 اللة اإلحصائيةالد معامل االرتباط  الفقرات

G8 0.16 0.27 ًغير دال إحصائيا  

G16 0.36 0.01 ًدالة إحصائيا   

G24 0.70 0.01 ًدالة إحصائيا   

G32 0.55 0.01 ًدالة إحصائيا   

G40 0.36 0.01 ًدالة إحصائيا   

G48 0.68 0.01 ًدالة إحصائيا   

G56 0.38 0.01 ًدالة إحصائيا   

G64 0.38 0.01 ًدالة إحصائيا   

تتمتع ) البعد السياسي (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الثالث             

 حيث تراوحت معـامالت     ،)0.01(بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من           

 أي أن البعد    ، وهذا يدل على أن البعد الثالث يتمتع بمعامل صدق عالي          ،)0.70 -0.36(االرتباط بين   

 لـذلك   ،فقد وجد أنها غير دالة إحـصائياً      ) 8( ما عدا الفقرة رقم      ،الثالث يعتبر صادق لما وضع لقياسه     

  .يجب أن يتم حذفها من البعد
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  والدرجة الكلية للبعد) فلسفة الحياة(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع ) 4-16(جدول 

 صائيةالداللة اإلح معامل االرتباط  الفقرات

G4 0.08 0.56 ًغير دال إحصائيا   

G12 0.35 0.01 ًدالة إحصائيا   

G20 0.30 0.01 ًدالة إحصائيا   

G28 0.57 0.01 ًدالة إحصائيا   

G36 0.46 0.01 ًدالة إحصائيا   

G44 0.35 0.01 ًدالة إحصائيا   

G52 0.44 0.01 ًدالة إحصائيا   

G60 0.58 0.01 ًدالة إحصائيا   

بعـد فلـسفة    ( خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الرابـع             تبين من 

 حيـث   ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من            ) الحياة

 وهذا يدل على أن البعد الرابع يتمتع بمعامل         ،)0.58 -0.30(تراوحت معامالت االرتباط بين     

فقد وجد  ) 04 ما عدا الفقرة رقم      ، البعد الرابع يعتبر صادق لما وضع لقياسه        أي أن  ،صدق عالي 

  . لذلك يجب أن يتم حذفها من البعد،أنها غير دالة إحصائياً

  :المجال االجتماعي وأبعاده: ثانياً
وفقراته، فقد تم إيجاد معامل ارتبـاط       جتماعي  للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجال اال      

جات األبعاد والدرجة الكلية للمجال ،في حين وجد معامل ارتباط سبيرمان بـين             بيرسون بين در  

  :فقرات األبعاد والدرجة الكلية لكل بعد، والنتائج سوف توضح من خالل التالي

  معامالت االرتباط بين أبعاد المجال االجتماعي والدرجة الكلية للمجال) 4-17(جدول 

 صائيةالداللة اإلح معامل االرتباط األبعاد

   دالة إحصائياً 0.01 0.68 بعد الصداقة

   دالة إحصائياً 0.01 0.75 بعد المواعدة

   دالة إحصائياً 0.01 0.66 بعد الدور الجنسي

   دالة إحصائياً 0.01 0.70 بعد النشاط الترويحي

الت تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن أبعاد المجال االجتماعي تتمتع بمعام              

 حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      ،)0.01(ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من          

  . وهذا يدل على أن المجال الثاني يتمتع بمعامل صدق عالي،)0.75 -0.68(
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  والدرجة الكلية للبعد) الصداقة(معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول ) 4-18(جدول 

 الداللة اإلحصائية ل االرتباطمعام الفقرات

G5 0.34 0.01  ًدالة إحصائيا   

G13 0.07 0.62  ًغير دال إحصائيا   

G21 0.57 0.01  ًدالة إحصائيا   

G29 0.53 0.01  ًدالة إحصائيا   

G37 0.39 0.05  ًدالة إحصائيا   

G45 0.02 0.90  ًغير دال إحصائيا   

G53 0.41 0.01  ًدالة إحصائيا   

G61 0.53 0.01  ًدالة إحصائيا   

) بعد الـصداقة  (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد األول             

 حيث تراوحـت  ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من        

 يتمتع بمعامـل صـدق       وهذا يدل على أن البعد األول      ،)0.57 -0.34(معامالت االرتباط بين    

فقد وجد  ) 13،45( ما عدا الفقرات رقم      ، أي أن البعد األول يعتبر صادق لما وضع لقياسه         ،عالي

  . فلذلك يجب حذفهما من البعد،أنهما غير داالت إحصائياً

  والدرجة الكلية للبعد) المواعدة(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني ) 4-19(جدول 

 الداللة اإلحصائية الرتباطمعامل ا الفقرات

G7 0.59 0.01 ًدالة إحصائيا   

G15 0.30 0.01 ًدالة إحصائيا   

G23 0.44 0.01 ًدالة إحصائيا   

G31 0.50 0.01 ًدالة إحصائيا   

G39 0.47 0.01 ًدالة إحصائيا   

G47 0.10 0.48 ًغير دال إحصائيا    

G55 0.32 0.01 ًدالة إحصائيا   

G63 0.49 0.01 الة إحصائياً د  
  

) بعد المواعـدة  (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الثاني             

 حيث تراوحـت  ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من        

مـل صـدق     وهذا يدل على أن البعد الثاني يتمتع بمعا        ،)0.59 -0.30(معامالت االرتباط بين    
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فقد وجد أنها ) 47(  ما عدا الفقرة  رقم       ، أي أن البعد الثاني يعتبر صادق لما وضع لقياسه         ،عالي

  . فلذلك يجب حذفها من البعد،غير دالة إحصائياً

  والدرجة الكلية للبعد) الدور الجنسي(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث ) 4-20(جدول 

 اللة اإلحصائيةالد معامل االرتباط الفقرات

G3 0.48 0.01 ًدالة إحصائيا   

G11 0.07 0.62 ًغير دال إحصائيا   

G19 -0.01 0.92 ًغير دال إحصائيا   

G27 0.36 0.01 ًدالة إحصائيا   

G35 0.50 0.01 ًدالة إحصائيا   

G43 0.48 0.01 ًدالة إحصائيا   

G51 0.60 0.01 ًدالة إحصائيا   

G59  0.58 0.01 ئياً دالة إحصا  

) بعد الـدور الجنـسي    (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الثالث             

 حيث تراوحت معامالت    ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من            

 أي أن البعـد     ،ق عالي  وهذا يدل على أن البعد الثالث يتمتع بمعامل صد         ،)0.60 -0.36(االرتباط بين   

 ،فقد وجد أنهما غير داالت  إحـصائياً       ) 19 ،11( ما عدا الفقرتين     ،الثالث يعتبر صادق لما وضع لقياسه     

  .فلذلك يجب أن يتم حذفها من البعد

  )النشاط الترويحي(معامالت االرتباط بين فقرات البعد الرابع ) 4-21(جدول 

  والدرجة الكلية للبعد

 الداللة اإلحصائية تباطمعامل االر الفقرات

G6 0.66 0.01 ًدالة إحصائيا  

G14 0.28 0.01 ًدالة إحصائيا  

G22 0.35 0.01ًدال إحصائيا   

G30 0.47 0.01 ًدالة إحصائيا  

G38 0.39 0.01 ًدالة إحصائيا  

G46 0.36 0.01 ًدالة إحصائيا  

G54 0.39 0.01 ًدالة إحصائيا  

G62 0.46 0.01 ياً دالة إحصائ 

بعـد النـشاط    (تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن فقرات البعد الرابع             

 ،)0.01(تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقـل مـن              ) الترويحي
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 وهذا يدل على أن البعد الرابع يتمتـع         ،)0.66 -0.28(حيث تراوحت معامالت االرتباط بين      

  . أي أن البعد الرابع يعتبر صادق لما وضع لقياسه،صدق عاليبمعامل 
  

  وأبعادها األنا هوية استبانة مجاالت بين االرتباط معامالت مصفوفة يوضح ) 4-22(جدول 
 

االجتماعية الهوية األنا هوية
 الهوية

  األيديولوجية
 المجال البعد

 المهنية **0.77 *0.33 **0.61

  الديني البعد **0.76 **0.54 **0.73

 السياسي البعد  *0.29 //0.02 //0.16

 الحياة فلسفة بعد **0.51 //0.24 **0.41

 االيدولوجية أبعاد
 

 الصداقة بعد **0.37 **0.77 **0.69

 المواعدة بعد *0.33 **0.48 **0.48

 الجنسي الدور بعد *0.32 **0.63 **0.57

 الترويحي نشاطال بعد *0.28 **0.71 **0.59

 االجتماعي البعد

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 
  

  : من الجدول السابق ما يليتبين

  :األنايدولوجية واالجتماعية وهوية  األهوية الوبين لوجيةويداأل أبعاد 

: هـي و) جيـة يدولواأل( للمجال األول األربعة األبعادبين    طردية عالقة وجودأظهرت النتائج   * 

 حيث تراوحـت معـامالت      ،يدولوجية الهوية األ  وبين) المهني، الديني، السياسي، فلسفة الحياة    (

 أبعـاد  بعـد مـن      أي كلما زادت درجات     ه، وهذا يدل على أن    )0.77 -0.29(االرتباط ما بين    

  . يدولوجية و العكس صحيح األلهوية زيادة مباشرة لإلى ذلك أدى األربعةيدولوجية األ

 حيـث   االجتماعيـة، مع الهوية   ) يدولوجيةاأل( األول   المجال أبعاد  عالقة طردية بين   جدتو -2

 ، المهني و الديني   نبعديلل 0.05 داللة أقل من     ى عند مستو  اً إحصائي دالة ارتباط   بمعامالتتتمتع  

 للبعـد   0.54 المهنيـة و   لبعـد 0.33 االجتماعية تساوي    للهوية  أن معامالت االرتباط   تبينحيث  

 زيـادة الهويـة     إلـى  ذلـك    أدى البعـدين    هذين كلما زادت درجات     ه وهذا يدل على أن    ،الديني

  .  صحيحالعكس واالجتماعية

المهنـي،  : (و هـي  ) يدولوجيـة األ( للمجال األول    األربعة األبعاد بين   طردية عالقة وجدت -3

دولوجية الثالث  ي األ ألبعاد حيث تراوحت معامالت االرتباط      األنا،مع هوية   ) الديني، فلسفة الحياة  
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يدولوجيـة   األ بعاد كلما زادت درجات أي بعد من أ       ه، وهذا يدل على أن    )0.63 -0.41(ما بين   

  .  صحيحالعكس واألنا زيادة هوية إلى ذلك أدى المذكورة

  :نا األهوية واالجتماعيةدولوجية ي االجتماعي والهوية األالمجال أبعاد -

: هـي و)  االجتمـاعي  المجـال ( للمجـال الثـاني      ةاألربع األبعاد بين   طردية عالقة   وجدت -1

 حيث تراوحـت    ،يدولوجيةمع الهوية األ  ) حيالصداقة، المواعدة، الدور الجنسي، النشاط التروي     (

 بعد مـن    أي درجات   ادت كلما ز  ه، وهذا يدل على أن    )0.37 -0.28(معامالت االرتباط ما بين     

  .  صحيحالعكسيدولوجية وأل زيادة الهوية اإلى ذلك أدى المجال االجتماعي، أبعاد

 حيث تراوحت   ،مع الهوية االجتماعية  ) االجتماعي( عالقة طردية بين المجال الثاني       وجدت -2

 بعد مـن    أي كلما زادت درجات     ه، وهذا يدل على أن    )0.77 -0.48(معامالت االرتباط ما بين     

  .  صحيحالعكسية و مباشرة في الهوية االجتماعة زيادإلى ذلك أدى ي، المجال االجتماعأبعاد

الـصداقة،  : (هـي و) االجتمـاعي ( للمجال الثاني    األربعة عالقة طردية بين األبعاد      وجدت -3

 حيث تراوحت معامالت االرتبـاط      ،األنامع هوية   )  الدور الجنسي، النشاط الترويحي    المواعدة،

ـ      )0.69 -0.48( ما بين    األربعة المجال االجتماعي    ألبعاد  زادت   كلمـا  ه، وهذا يدل علـى أن

 األنـا  ذلك إلى زيادة مباشـرة لهويـة       أدى األربعة المجال االجتماعي    أبعاد بعد من    أيدرجات  

  .  صحيحالعكسو
    

  : Reliabilityثبات المقياس الموضوعي لتشكيل الهوية : ثانياً

يقصد بثبات المقياس أن يعطي هذا المقياس نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثـر                

 أو بعبارة أخرى أن ثبات المقياس يعني االستقرار فـي           ،حت نفس الظروف والشروط   من مرة ت  

النتائج وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيع االستبانة على أفراد العينة عدة مـرات                 

  .خالل فترات زمنية معينة

عامـل  وقد تحققت الباحثة من ثبات مقياس الموضوعي لتشكيل الهوية من خالل طريقـة م             

  :ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية من خالل التالي

  :Alphaكرونباخ –الثبات بطريقة ألفا  -1

 حيث تم حـساب معامـل ألفـا         ،المراهقينمن  ) 50(بعد تطبيق المقياس على عينة قوامها       

 )0.81( فقد وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقيـاس تـساوي              ،كرونباخ لقياس الثبات  

 وبذلك ينـصح باسـتخدامه      ،ليل كافي على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي ومرتفع         وهذا د ،
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 كما لوحظ أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس الموضوعي لتشكيل          ،لإلجابة على فرضيات الدراسة   

والتي على أساسها يمكن القـول بـأن البعـد أو           ) 0.65(الهوية وهي أكبر من نقطة القطع وهي        

  : ولمعرفة تفاصيل أكثر انظر الجدول التالي،بمعامل صدق عاليالمقياس يتمتع 

  يوضح قيمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكل بعد من أبعاد هوية األنا) 4-23(جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

  0.75 28 المجال األيديولوجي

  0.57 7 البعد المهني

  0.55 7 البعد الديني

  0.52 7 البعد السياسي

  0.37 7 بعد فلسفة الحياة

  0.65 26 المجال االجتماعي

  0.47 6 بعد الصداقة

  0.39 7 بعد المواعدة

  0.47 6 بعد الدور الجنسي

  0.35 7  بعد النشاط الترويحي

  0.81 54  المقياس الكلي

 

 :Spilt –half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2

 تم حساب معامالت الثبـات      ،المراهقينمن  ) 50(قوامها  بعد تطبيق المقياس على عينة      

 حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين وتم حساب معامل           ،باستخدام طريقة التجزئة النصفية   

 فقد بلغ   ،االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس          

 وباستخدام معادلـة    ، )0.64(بهذه الطريقة   معامل االرتباط لبيرسون للدرجة الكلية للمقياس       

 وهذا دليل كافي على أن المقياس       ، )0.78( براون المعدلة أصبح معامل الثبات       –سبيرمان  

 كما لوحظ أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النـصفية ألبعـاد            ،يتمتع بدرجة ثبات عالية   

والتـي علـى    ) 0.65 (مقياس الموضوعي لتشكيل الهوية وهي أكبر من نقطة القطع وهي         

 ولمعرفـة تفاصـيل     ،أساسها يمكن القول بأن المجال أو االستبانة تتمتع بمعامل صدق عالي          

  :أكثر انظر الجدول التالي
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يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الموضوعي ) 4-24(جدول 

  لتشكيل الهوية

 التجزئة النصفية

معامل  األبعاد

 االرتباط

 سبيرمان

  براون

 0.65 0.48 المجال األيديولوجي

 0.61 0.44 البعد المهني

 0.46 0.30 البعد الديني

 0.62 0.45 البعد السياسي

 0.49 0.32 بعد فلسفة الحياة

 0.66 0.50 المجال االجتماعي

 0.44 0.29 بعد الصداقة

 0.14 0.07 بعد المواعدة

 0.53 0.36 بعد الدور الجنسي

 0.21 0.12  رويحيبعد النشاط الت

 0.78 0.64  المقياس الكلي

  

  : خطوات إجراء الدراسة : خامساً 

  : قامت الباحثة بإعداد هذه الدراسة وفقا للخطوات التالية 

 الحكموهي هوية األنا و قامت الباحثة باعداد االطار النظري للدراسة وتحديد المتغيرات  -1

 ) األخالقي، ونوع العينة ، ونوع الجنس

  .لباحثة بإجراء مسح للدرسات السابقة التي تناولت هذه الدراسةقامت ا -2

قامت الباحثة بتجهيز ادوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها من خالل العينة  -3

  . االستطالعية 

  بعد التأكد من صدق وثبات األداة قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة وتطبيق األدوات عليها  -4

تائج قامت بتفسيرها في ضوء االطار النظري والدراسات خرجت الباحثة بمجموعة ن -5

  .السابقة 
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وبناء على تلك النتائج وتفسيرها خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات حيث قدمت  -6

 .واالجتماعيالعمل النفسي بناء عليها بعدة توصيات لالستفادة منها في ميدان 

  :اإلحصائية األساليب: سادسا

 Statisticalوتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي قامت الباحث بتفريغ 

Package for the Social Sciences   (SPSS 17.0) وقد تم استخدام األساليب ،

  :اإلحصائية التالية

النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط       : إحصاءات وصفية منها   -1

ا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغيـر مـا            يستخدم هذ : الحسابي النسبي 

 .ويفيد الباحثة في وصف متغيرات الدراسة

  .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة): Cronbach's Alpha(معامل ألفا كرونباخ  -2

للتحقـق مـن صـدق    ): Person Correlation Coefficient(معامل ارتباط سبيرمان  -3

  .نةبالالستبانة والدرجة الكلية االتساق الداخلي بين فقرات االست

للتعرف علـى طبيعـة   ): Person Correlation Coefficient(معامل ارتباط بيرسون  -4

 .العالقة بين متغيرات الدراسة

 متغيـرات  لمعرفة ما إذا كان هناك فروق فـي :  لعينتين مستقلتين)T- Test(اختبار ت  -5

 . بالنسبة لمتغير نوع الجنسالدراسة 

 متغيـرات الدراسـة  لكشف الفروق بين  ) One Way ANOVA(  األحادي تحليل التباين -6

 .بالنسبة للمتغيرات الديموغرافية في الدراسة

 . شيفيه لمعرفة داللة الفروقات بين المجموعاتاختبار -7

 مـستقلين  متغيـرين  بين الفروق لدراسة ) Two way ANOVA ( الثنائي التباين تحليل -8

 .ألنا لدى المراهقين في العينةلهوية ا بالنسبة بينهم والتفاعل
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  نتائج تساؤالت الدراسة 

 نتائج فرضيات الدراسة 
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  :التمهيد

وذلك بعد التحقـق مـن الفرضـيات        ، في هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة     قوم الباحثة   ت

كما ستقوم الباحثة بتفسير    ، ل فرض من هذه الفرضيات    لمناسبة لك باستخدام األساليب اإلحصائية ا   

  .اإلطار النظري والدراسات السابقةومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها في ضوء 

  :عرض نتائج التساؤالت

  المراهقين المكفوفين في محافظات غزة؟خلقي لدى ال حكمما مستوى ال: " ألولالتساؤل ا

، فقـد    في محافظات غزة   لدى المراهقين المكفوفين  قي  للتعرف على مستوى التفكير األخال    

 بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجة التفكير األخالقي          ة الباحث تقام

  :الجدول التالي،ويتضح ذلك من خالل   في محافظات غزةلمكفوفينالمراهقين الدى 

المعيارية واألوزان النسبية يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5-1(جدول 

  المراهقين المكفوفين في محافظات غزةلدرجة التفكير األخالقي لدى 

  الفقراتمقياس التفكير األخالقي
الدرجة 

 الكلية
 المتوسط

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

 %النسبي 

 53.0 1911460.59.0 التفكير األخالقي
   .100 لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي

المكفوفين في  المراهقين   توسط درجات التفكير األخالقي لدى    أن م ) 5-1(يتضح من جدول    

وهذا %) 53.0(، وبوزن نسبى     درجة 9.0 درجة وبانحراف معياري     60.5 بلغ   محافظات غزة 

  . لديهم تفكير أخالقي بدرجة مرتفعة ةالمكفوفين في محافظات غزالمراهقين يدل على أن 

  المراهقين المبصرين في محافظات غزة؟خلقي لدى ل احكمما مستوى ال: " لثانيالتساؤل ا

، فقـد   المراهقين المبصرين في محافظات غزة    لدى  للتعرف على مستوى التفكير األخالقي      

ي لدرجة التفكير األخالقي     بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسب      ة الباحث تقام

  :الجدول التالي،ويتضح ذلك من خالل   في محافظات غزةالمراهقين المبصرينلدى 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) 5-2(جدول 

  المراهقين المبصرين في محافظات غزةلدرجة التفكير األخالقي لدى 

  لفقراتامقياس التفكير األخالقي
الدرجة 

 الكلية
 المتوسط

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

 %النسبي 

 54.7 1911462.310.5 التفكير األخالقي
  100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
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لمراهقين المبـصرين   ا توسط درجات التفكير األخالقي لدى    أن م ) 5-2(يتضح من جدول    

، وبوزن نسبى    درجة 10.5 درجة وبانحراف معياري     62.3 بلغ   والمكفوفين في محافظات غزة   

 لديهم تفكيـر    المراهقين المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة     وهذا يدل على أن     %) 54.7(

  .أخالقي بدرجة مرتفعة 

  فوفين في محافظات غزة؟المراهقين المك لدى هوية األناما مستوى : " لثالثالتساؤل ا

ـ    المكفوفين في محافظات غزة   لدى المراهقين    هوية األنا لتعرف على مستوى    ل  ت، فقـد قام

هوية األنـا بمجاليهـا      بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجة         ةالباحث

  :دول التاليالج،ويتضح ذلك من خالل  المكفوفين في محافظات غزةالمراهقين  لدى وأبعادهما

هوية يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة ) 5-3(جدول 

  المراهقين المكفوفين في محافظات غزة لدى األنا بمجاليها وأبعادهما

األبعاد والمجاالت
عدد 

 الفقرات

الدرجة 

 الكلية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 تيبالتر

مجال الهوية 

 األيديولوجية
28 168 105.8 10.8 63.0  

 2 65.0 4.7 27.3 42 7 البعد المهني

 4 56.2 4.9 23.6 42 7 البعد الديني

 1 65.9 4.2 27.7 42 7 البعد السياسي

 3 64.9 4.4 27.2 42 7 بعد فلسفة الحياة

مجال الهوية 

 االجتماعية
26 156 110.0 13.3 70.5  

 2 75.8 4.8 27.3 36 6 اقةبعد الصد

 3 68.6 5.0 28.8 42 7 بعد المواعدة

 1 75.9 4.3 27.3 36 6بعد الدور الجنسي

بعد النشاط 

 الترويحي
7 42 26.6 6.3 63.4 4 

  66.6 20.8 215.8 324 54 األناهوية 
  100 في الناتج ضرب ثم بعد لكل الكلية الدرجة على بعد لكل الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم
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  :تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق

 بلغ  المراهقين المبصرين والمكفوفين في محافظات غزة       لدى هوية األنا توسط درجات   أن م  ∗

وهذا يدل علـى    %) 66.6(، وبوزن نسبى     درجة 20.8 درجة وبانحراف معياري     215.8

، وبما أن    بدرجة عالية  مستوى هوية األنا  يهم   لد المكفوفين في محافظات غزة   المراهقين  أن  

 :مجالين لديه هوية األنامقياس 

لدى المـراهقين المكفـوفين فـي         فقد تبين أن متوسط درجات مجال الهوية األيديولوجية        ∗

وبـوزن نـسبي    ،  درجـة    10.8 درجة وبانحراف معيـاري      105.8محافظات غزة بلغ    

وفين في محافظات غزة لديهم انتماء للهويـة        وهذا يدل على أن المراهقين المكف     ، %)63.0(

فقـد أحتـل    األيديولوجية بدرجة عالية  وبما أن مجال الهوية األيديولوجية لديه أربعة أبعاد             

، ويليه في المرتبـة     %65.9 المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي         البعد السياسي 

 بعد فلـسفة الحيـاة وبـوزن نـسبي           ويليه في المرتبة الثالثة    ،%65.0 المهنيبعد  الالثانية  

 %. 56.2واألخيرة بوزن نسبي رابعة  المرتبة الالدينيبعد الحتل ا في حين ،64.9%

 أما بالنسبة لمجال الهوية االجتماعية فقد تبين أن متوسط درجات مجال الهوية االجتماعيـة              ∗

 13.3  درجة وبانحراف معياري   110.0لدى المراهقين المكفوفين في محافظات غزة بلغ        

وهذا يدل على أن المراهقين المكفوفين فـي محافظـات          ، %)70.5(وبوزن نسبي   ،  درجة

وبما أن مجال الهوية االجتماعية لديـه       ، غزة لديهم انتماء للهوية االجتماعية بدرجة عالية        

 المرتبة األولى من حيث األهمية وبـوزن نـسبي          بعد الدور الجنسي  فقد أحتل   أربعة أبعاد   

 ويليه في المرتبـة الثالثـة بعـد         ،%75.8 بعد الصداقة  في المرتبة الثانية     ، ويليه 75.9%

رابعـة   المرتبـة ال   بعد النشاط الترويحـي   حتل  ا في حين    ،%68.6المواعدة وبوزن نسبي    

 %. 63.4واألخيرة بوزن نسبي 

ماء تفكير أخالقي وانتماء لهوية األنا وانت     لديهم  المراهقين المكفوفين   ومن النتائج نستنتج بأن      ∗

والهويـة  ) الـديني ، فلـسفة الحيـاة     ، السياسي، البعد المهني (للهوية األيديولوجية بأبعادها    

  .عالي) النشاط الترويحي، المواعدة، الدور الجنسي، بعد الصداقة (االجتماعية 

  المراهقين المبصرين في محافظات غزة؟ لدى هوية األناما مستوى : " لرابعالتساؤل ا

ـ    في محافظات غزة   هقين المبصرين المرالدى   وية األنا هلتعرف على مستوى    ل  ت، فقد قام

هوية األنـا بمجاليهـا      بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجة         ةالباحث
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  :الجدول التالي،ويتضح ذلك من خالل   في محافظات غزةالمراهقين المبصرين لدى وأبعادهما

هوية ابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة يبين المتوسطات الحس) 5-4(جدول 

  المراهقين المبصرين في محافظات غزة لدى األنا بمجاليها وأبعادهما

 األبعاد والمجاالت
عدد 

 الفقرات
الدرجة 

 الكلية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

مجال الهوية 

 األيديولوجية
28 168 114.4 14.9 68.1  

 4 63.8 5.8 26.8 42 7 البعد المهني

 2 68.7 5.4 28.9 42 7 البعد الديني

 1 69.0 4.8 29.0 42 7 البعد السياسي

 3 67.7 4.7 28.4 42 7 بعد فلسفة الحياة

مجال الهوية 

 االجتماعية
26 156 115.9 13.3 74.3  

 2 76.9 6.0 27.7 36 6 بعد الصداقة

 3 70.9 4.9 29.8 42 7 بعد المواعدة

 1 80.9 4.9 29.1 36 6 بعد الدور الجنسي

بعد النشاط 

 الترويحي
7 42 29.4 5.1 69.9 4 

  71.1 25.0 230.3 324 54 األناهوية 
  100 في الناتج ضرب ثم بعد لكل الكلية الدرجة على بعد لكل الحسابي الوسط بقسمة النسبي الوزن حساب يتم

  :وضحة في الجدول السابقتبين من خالل النتائج الم

 230.3 بلـغ    المراهقين المبصرين في محافظات غـزة       لدى هوية األنا توسط درجات   أن م  ∗

وهـذا يـدل علـى أن     %) 71.1(، وبوزن نـسبى      درجة 25.0درجة وبانحراف معياري    

، وبمـا أن     بدرجة عالية  مستوى هوية األنا   لديهم   المراهقين المبصرين في محافظات غزة    

 :مجالين لديه ناهوية األمقياس 

لدى المـراهقين المبـصرين فـي         فقد تبين أن متوسط درجات مجال الهوية األيديولوجية        ∗

وبـوزن نـسبي    ،  درجـة    14.9 درجة وبانحراف معيـاري      114.4محافظات غزة بلغ    
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وهذا يدل على أن المراهقين المبصرين في محافظات غزة لديهم انتماء للهوية            ، %)68.1(

فقـد أحتـل     عالية  وبما أن مجال الهوية األيديولوجية لديه أربعة أبعاد            األيديولوجية بدرجة 

، ويليه في المرتبـة     %69.0 المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي         البعد السياسي 

 ويليه في المرتبة الثالثة بعد فلـسفة الحيـاة وبـوزن نـسبي              ،%68.7 الدينيبعد  الالثانية  

 %. 63.8واألخيرة بوزن نسبي رابعة  المرتبة النيالديبعد الحتل ا في حين ،67.7%

 أما بالنسبة لمجال الهوية االجتماعية فقد تبين أن متوسط درجات مجال الهوية االجتماعيـة              ∗

 13.3 درجة وبانحراف معياري     115.9لدى المراهقين المبصرين في محافظات غزة بلغ        

لمبصرين فـي محافظـات     وهذا يدل على أن المراهقين ا     ، %)74.3(وبوزن نسبي ،  درجة

وبما أن مجال الهوية االجتماعيـة لديـه        ، غزة لديهم انتماء للهوية اجتماعية بدرجة عالية        

 المرتبة األولى من حيث األهمية وبـوزن نـسبي          بعد الدور الجنسي  فقد أحتل   أربعة أبعاد   

 بعـد    ويليه في المرتبـة الثالثـة      ،%76.6 بعد الصداقة ، ويليه في المرتبة الثانية      80.9%

رابعـة   المرتبـة ال   بعد النشاط الترويحـي   حتل  ا في حين    ،%70.9المواعدة وبوزن نسبي    

 %. 69.9واألخيرة بوزن نسبي 

تفكير أخالقي وانتماء لهوية األنا وانتماء      لديهم  المراهقين المبصرين   ومن النتائج نستنتج بأن      ∗

والهويـة  ) الـديني ، لحيـاة   فلـسفة ا  ، السياسي، البعد المهني (للهوية األيديولوجية بأبعادها    

  .عالي) النشاط الترويحي، المواعدة، الدور الجنسي، بعد الصداقة (االجتماعية 
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  :عرض وتفسير نتائج الفرضيات

)  ≥ 0.05α( داللـة  ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو: ألولىالفرضية ا

  .)رف، مبصيكف (متغير أفراد العينة تعزى للدىالحكم الخلقي في 

 بـين  الفروق لكشف مستقلين لعينتين" ت "اختبار إيجاد تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

 والنتـائج  ،أفراد العينـة   لدىللحكم الخلقي    بالنسبةالمراهقين المبصرين والمراهقين المكفوفين     

  :التالي الجدول خالل من موضحة الفرضية بهذه المتعلقة

المكفوفين والمبصرين في الحكم الخلقي الفروق بين لدراسة " ت"نتائج اختبار ) 5-5(جدول 

   أفراد العينة لدى 

العدد  الحكم الخلقي
المتوسط

االنحراف 

 المعياري
مستوى الداللة "ت"قيمة 

 0.28// 1.08- 5060.48.9 مكفوفين

     11062.310.5 مبصرين
  

  دالة رغي            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 
  

فروق جوهرية ذات داللـة     عدم وجود   تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق         

 المكفوفين ومتوسط درجات المبصرين بالنسبة للحكم الخلقي لـدى          إحصائية بين متوسط درجات   

المـراهقين  أن    ، وهذا يدل علـى     (t-test=-1.08,P-value>0.01) أفراد العينة المراهقين  

  بشكل متساوي، مما يعني بأن نوع اإلعاقـة        المراهقين المبصرين لديهم تفكير خلقي    المكفوفين و 

  .ليس لديه أثر جوهري على التفكير الخلقي لدى المراهقين

ويعزى قبول الفرض وتشابه المجموعتين في مستوى األحكام الخلقية إلى أن كال مـن                -

 نفسها التي تحدد السلوك الخلقي ونمط       ةالجنسين يخضعان إلى القيم الخلقية  والمعايير االجتماعي       

التفكير الخلقي ثم مستوى نمو الحكم الخلقي في أثناء تنشئتهم وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة                  

 حيث ترى هذه    1984Arnold ودراسة ارنولد  1974Stephens&simpkinsستيفن وسمبكنز 

شابه وتتفق  هذه النتيجة أيضا      الدراسة أن األفراد المعوقين واألفراد العاديين لديهم هرم قيمي مت         

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبـة            2003مع دراسة الحديدي    
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والتي أشارت إلى وجود    2000 هذه النتيجة مع دراسة اسماعيل     فالمكفوفين والعاديين بينما تختل   

  فروق في النمو الخلقي لصالح المراهقات المبصرات

في )  ≥ 0.05α( داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو :لثانيةالفرضية ا

  .)ف، مبصريكف (متغير أفراد العينة تعزى للدىأبعاد الهوية 

 بـين  الفروق لكشف مستقلين لعينتين" ت "اختبار إيجاد تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

 والنتـائج  ،أفراد العينة  لدى األنا    ألبعاد هوية  بالنسبةالمراهقين المبصرين والمراهقين المكفوفين     

  :التالي الجدول خالل من موضحة الفرضية بهذه المتعلقة

المكفوفين والمبصرين في أبعاد هوية لدراسة الفروق بين " ت"نتائج اختبار )  5-6(جدول 

   أفراد العينة لدى األنا 

  )110 =ن  ( مبصر  )50  =ن( ف يكف

 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
المتوسط

االنحراف 

 المعياري

مستوى الداللة "ت"قيمة 

 0.001** 3.67- 114.414.9 10.8 105.8 األيديولوجيةالهوية 

 0.001** 2.77- 5.6 29.8 4.7 27.3  البعد المهني

 0.001** 3.36- 5.8 26.8 4.9 23.6 البعد الديني

 0.17// 1.38- 5.4 28.9 4.2 27.7 البعد السياسي

 0.03* 2.17- 4.8 29.0 4.4 27.2 ياةبعد فلسفة الح

 0.001** 2.60- 115.913.3 13.3 110.0 الهوية االجتماعية

 0.67// 0.43- 6.0 27.7 4.8 27.3 بعد الصداقة

 0.25// 1.14- 4.9 29.8 5.0 28.8 بعد المواعدة

 0.03* 2.23- 4.9 29.1 4.3 27.3 بعد الدور الجنسي

 0.001** 2.92- 5.1 29.4 6.3 26.6 بعد النشاط الترويحي

 0.001** 3.57- 230.325.0 20.8 215.8 األناهوية مقياس 
  

  

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 
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  :تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق

ات  ومتوسط درج   المكفوفين فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

-t-test=-3.57,P)  لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لهوية األنـا    

value<0.01)   ،    وهـذا يـدل علـى أن المـراهقين         ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، مما يعني بأن النوع لديه      المبصرين لديهم انتماء لهوية األنا أعلى من المراهقين المكفوفين        

 . لدى المراهقينهوية األناأثر جوهري على 

 في ضوء أن المعاق بصريا يواجه صعوبات في تحديد ذاته مـن             ةويمكن تفسير النتيج   -

حيث قدرته على تحديد اختياراته اتخاذ قراراته حل المشكالت التي تواجهه ومن ثم يخضع              

 لقوى  خارجية تتحكم في معظم تصرفاته وتضع له اختياراته وهناك من يخطط له حياتـه               

وهو ما ينطبق كثيرا على من هم في رتب الهوية األقل نضجا والشخص المعاق بـصريا                

اليتمكن من االختيار من بين البدائل المتاحة في المجاالت األكاديمية والمهنية والـسياسية             

والدينية ومجاالت العالقات مع الجنس اآلخر مما يعني وجود قيود تحد من قدرتـه علـى                

رت نتـائج دراسـة     ادائل المتاحة في المجاالت المختلفة للهوية وقد أش       االختيار من بين الب   

من خالل مقابلة اإلناث من ذوي اإلعاقة البـصرية الـشديدة إلـى        1993Schudسيكولد  

 والعالقات االجتماعية ونمو أساليب لمسايرة      ةوجود تأثير لإلعاقة البصرية على نمو الهوي      

الى أن المراهقين من ذوي اإلعاقة      2007طابوخ2006اإلعاقة وقد أشارت دراسة الضبع      

    البصرية يعانون من أزمة في تشكيل الهوية

 :بالنسبة لمجال الهوية األيديولوجية وأبعاده

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

ــة   ــة األيديولوجي ــسبة للهوي ــصرين بالن ــرا  المب ــة الم ــراد العين ــدى أف                هقين ل

(t-test=-3.67,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء للهوية األيديولوجية أعلى من المراهقين المكفـوفين           

 .هقين لدى المراةالهوية األيديولوجيمما يعني بأن النوع لديه أثر جوهري على 

 من حيث أن المراهقين المبصرين يتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن              كويمكن تفسير ذل   -

االستقاللية والتفرد من حيث القدرة على تكوين هوية واضحة تختلف عن هوية الطفل وااللتزام               

 بين البدائل المتاحة في المجاالت المختلفة األكاديميـة         نبأيدلوجية ثابتة والقدرة على االختيار م     
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لسياسية والدينية والمهنية ومجال العالقات مع الجنس اآلخر واتخاذ قرارات حاسمة في األمور             وا

التي تخص حياته وعلى الرغم أن بعض القرارات قد تختلف عن رغبة والديه إال انه قادر على                 

 دون قيود أو سيطرة من جانـب اآلخـرين          ءالوصول إلى حل يعطيه الحرية ليتصرف كما يشا       

القدرة على تحمل المسئولية والتحرر من الحاجة المفرطة للتدعيم والمساندة النفـسية            كذلك لديه   

 من قبل الوالدين واآلخرين

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لــدى أفــراد العينــة المــراهقين   المبــصرين بالنــسبة للهويــة المهنيــة   

(t-test=-2.77,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، ممـا   أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء للهوية المهنية أعلى من المراهقين المكفـوفين           

 . لدى المراهقينالهوية المهنيةيعني بأن النوع لديه أثر جوهري على 

 قد انتهوا إلى تكوين هوية      اخالل أن الطلبة المبصرين ربما يكونو     ويمكن تفسير ذلك من      -   

 لنوعية الدراسـة أو المهنـة       يواضحة عن نظرائهم المكفوفين ويمكنهم ممارسة االختيار الذات       

التي يرغبون االلتحاق بها كما أن لديهم شعورا واضحا بالهدف التعليمي يمكـنهم مـن األداء                

بينما نجد أن اإلعاقة البـصرية يترتـب         سهم في استقاللهم مهنيا   األكاديمي الناجح األمر الذي ي    

عليها فرض حدود على إدراك الشخص المعوق لما يحيط به من أشياء وأشخاص فـي بيئتـه                 

لذا يواجه صعوبة في الحركة والتنقـل   المباشرة وعلى نوع ومدى الخبرات التي يحصل عليها

ـ           والقيام بأداء مهام الحياة اليومية واالعتما       هد على نفسه ولو بصورة جزئية فـي انجـاز مهام

وقضاء متطلبات حياته األمر الذي يجعله يقع تحت سيطرة الوالدين واآلخـرين األمـر الـذي                

تمثل في القدرة على االستفادة من أساليب الـتعلم والخـدمات           ميحول دون استقالله المهني وال    

 .             مهنة التي تتناسب مع قدراته وإمكاناتهالمقدمة له كذلك قدرته على اختيار نوعية الدراسة وال

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لــدى أفــراد العينــة المــراهقين   المبــصرين بالنــسبة للهويــة الدينيــة   

(t-test=-3.36,P-value<0.01)   ،  وهذا يدل على   ، فروق لصالح المبصرين  وجاءت ال

، ممـا   أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء للهوية الدينية أعلى من المراهقين المكفـوفين           

 . لدى المراهقينالهوية الدينيةيعني بأن النوع لديه أثر جوهري على 

 بين  على التمييز أكثر  ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المراهقين المبصرين لديهم قدرة            -
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معتقداتهم الدينية ومعتقدات وقيم اآلخرين كذلك لديهم قدرة على التفاعل والتحاور مع اآلخرين             

بناء على اقتناع كامل بآرائه ومعتقداته التي تجعله عضو فعال داخـل المجتمـع قـادر علـى        

المشاركة االيجابية في القضايا الدينية التي تشغل الكثيـرين فـي حـين نجـد أن المـراهقين                  

مكفوفين قد تبنوا معتقدات مكتسبة من الوالدين أو من اآلخرين فـي الحيـاة دون فحـص أو                  ال

تبصر لها ومن ضمنها المعتقدات الدينية وبالتالي نجد أن معتقدات والديهم أكثر سيادة ومن ثـم                

تتميز شخصياتهم بالصرامة بشكل التجعلهم يميلون إلى مناقشة القضايا والمعتقدات الدينية مـع             

 ريناآلخ

 المكفـوفين ومتوسـط     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗

ــسياسيةدرجــ ــة ال ــسبة للهوي ــصرين بالن ــراهقينات المب ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-1.38,P-value>0.01) ،    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    وهذا يدل على

 بشكل متساوي، مما يعني بأن النوع ليس لديه أثـر            انتماء للهوية السياسية   المبصرين لديهم 

 . لدى المراهقين على االنتماء للهوية السياسيةجوهري

وربما يعود السبب إلى رغبة الفرد المعاق بصريا في تكوين فكر سياسي واضح وتبني                -    

ن الفرد المعاق بصريا يشعر بـضرورة       أ دوجل اكتشاف هويته ويب   أاتجاهات وآراء خاصة من     

أن يكون له دور في اتخاذ قرارات تخص مجتمعه ووطنه وتخص حياته بشكل عام وااللتـزام                

  بأشياء وأفكار كجزء من أيدلوجيته وفلسفته في الحياة

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

ــسبة  ــصرين بالن ــاة المب ــسفة الحي ــة فل ــراهقين لهوي ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-2.17,P-value<0.05)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء لهوية فلسفة الحياة أعلى من المـراهقين المكفـوفين             

 . لدى المراهقينهوية فلسفة الحياةر جوهري على مما يعني بأن النوع لديه أث

ويضمن هذا البعد القدرة على التفكير المتحرر من قيود التبعية الفكرية وقدرته علـى نقـد                

وجهات النظر المختلفة بشكل منطقي وكذلك عدم تفضيل الفرد ألفكار الوالدين والمحيطين به إال              

هق العادي في ظل ظروف مجتمعيـة متغيـرة         بعد التحقق من صدقها وهو ما اليحدث مع المرا        

باستمرار وآراء واتجاهات والدية متعارضة ما بين التأيد والرفض بشكل يجعل المراهق حـائرا              

 على تكوين فلسفة حياة لنفسه فما بالنا بالنسبة للشخص المعوق بصريا والذي نجـده               روغير قاد 
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 يجعله اليـستطيع الثقـة بنفـسه أو         يعيش في حالة من عدم التوافق الفكري بسبب إعاقته بشكل         

 التفكير الذاتي من ناحية أو قبـول آراء وأفكـار           ىباآلخرين مما يجعله في النهاية غير قادر عل       

  اآلخرين من ناحية أخرى

 : وأبعادهالنسبة لمجال الهوية االجتماعيةب

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

ــة  ا ــة االجتماعي ــسبة للهوي ــصرين بالن ــراهقين  لمب ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-2.60,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، مما  أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء للهوية االجتماعية أعلى من المراهقين المكفوفين          

 . لدى المراهقينالهوية االجتماعية النوع لديه أثر جوهري على يعني بأن

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن الشخص المبصر لديه القدرة علـى تحمـل المـسؤلية                 -

الشخصية واالجتماعية والقيام باألدوار االجتماعية المنوطة بـه وكـذلك إقامـة عالقـات             

د عن التراخي والسلبية وتحقيق قدر من       اجتماعية جيدة تتسم بالنضج واأللفة والنجاح والبع      

االستقالل االجتماعي لذا من الطبيعي أن يكون مستقل اجتماعيا أكثر من الشخص المعـاق              

يسعى جاهدا الكتساب المهارات االجتماعية التي تمكنه مـن          بينما الشخص المعوق بصريا   

معهـم واكتـساب    توسيع دائرة التفاعل االجتماعي مع اآلخرين من المبصرين واالندماج          

 خبرات جديدة تساعد على الخروج من العزلة التي يعيش فيها

 المكفـوفين ومتوسـط     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗

ــ ــصداقةدرج ــة ال ــسبة لهوي ــصرين بالن ــراهقينات المب ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-.43,P-value>0.01) ،    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    وهذا يدل على

 بشكل متساوي، مما يعني بأن النوع ليس لديه أثـر            انتماء لهوية الصداقة   المبصرين لديهم 

  . لدى المراهقين على االنتماء لهوية الصداقةجوهري

توسـط   المكفـوفين وم   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗

ــ ــدةدرج ــة المواع ــسبة لهوي ــصرين بالن ــراهقينات المب ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-1.14,P-value>0.01)،   فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    وهذا يدل على

لديه أثـر    بشكل متساوي، مما يعني بأن النوع ليس          انتماء لهوية المواعدة   المبصرين لديهم 

  . لدى المراهقين على االنتماء لهوية المواعدةجوهري
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ـ )  المواعـدة  -الـصداقة (ويمكن تفسير عدم وجود فروق جوهرية بالنسبة لهويتي          - ن أب

المعاق بصريا في مرحلة المراهقة قد أصبح أكثر نضجا ويسعى جاهدا الكتساب المهارات             

 وتوسيع دائرة التفاعـل االجتمـاعي       االجتماعية التي تمكنه من الخروج من عالمه الضيق       

كبر قدر ممكن من االستقالل بما يمكنـه مـن اكتـساب            أ لتحقيق   واالندماج مع المبصرين  

خبرات جديدة تشبع حاجته الكتشاف العالم من حوله وبما يـساعده علـى األداء بـصورة                

 أفضل في مجاالت الحياة المختلفة

ات  المكفوفين ومتوسط درج   سط درجات فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متو      وجود   ∗

ــسي  ــدور الجن ــة ال ــسبة لهوي ــصرين بالن ــراهقين المب ــة الم ــراد العين ــدى أف                 ل

(t-test=-2.23,P-value<0.05)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

، ن المراهقين المكفـوفين   أن المراهقين المبصرين لديهم انتماء لهوية الدور الجنسي أعلى م         

 . لدى المراهقينهوية الدور الجنسيمما يعني بأن النوع لديه أثر جوهري على 

ن انجاز الفرد لهويته في مجال القـيم واألدوار الجنـسية يتـضمن             أويمكن تفسير ذلك ب    -

ويتضمن تبنيه لمجموعـة    تكوينه لمجموعة من االتجاهات عن نفسه فيما يتعلق بدوره في الحياة            

من القيم التي تحكم عالقته مع الجنس اآلخر في إطار ثقافة المجتمع وفي ضوء اقتناعـه بهـذه                  

القيم والتي تكون نابعة من داخله وكذلك في ضوء أيدلوجيته الثابتة والتي تعكس فكره وفلـسفته                

في الحياة األمر الذي يساعده على التحرر من سيطرة اآلخرين على مشاعره الوجدانية وإحساسه              

وميوله بينما نجد أن المراهقين من المعاقين بصريا قد تبنوا قيم ومعتقدات مكتسبة من الوالـدين                

دون فحص أو تبصر ومنها القيم واألدوار الجنسية لذلك نجدهم غير قادرين على التمييز بين ما                

ن التزاماتهم محددة مسبقا من قبـل       هو صحيح وما هو غير صحيح من هذه المعتقدات وذلك أل          

  .                              لوالدين ويقبلونها كما هي ا

 المكفـوفين ومتوسـط درجـات    فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  وجود   ∗

ــراهقين     ــة الم ــراد العين ــدى أف ــي ل ــشاط الترويح ــة الن ــسبة لهوي ــصرين بالن                  المب

(t-test=-2.92,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل علـى أن     ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

المراهقين المبصرين لديهم انتماء لهوية النشاط الترويحي أعلى من المراهقين المكفـوفين، ممـا       

 .يعني بأن النوع لديه أثر جوهري على هوية النشاط الترويحي لدى المراهقين

 في تحديد هوية    لهم بدور فعا  وهذه نتيجة طبيعية ومما الشك فيه أن ممارسة األنشطة تس          -
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والتي أشارت إلى وجود عالقـة ارتباطيـه        )1993(الفرد وهذا أكدته نتائج دراسة عبد المعطي      

موجبة بين ممارسة األنشطة وتحديد الهوية ومن هنا يمكن القول أن اإلعاقة البصرية تعد مـن                

الفـراغ كاألنـشطة    اإلعاقات التي تقعد الفرد عن ممارسة األنشطة الترويحية وأنـشطة وقـت             

   .الرياضية والفنية والموسيقية مما يؤثر على توافقه الشخصي واالجتماعي

في )  ≥ 0.05α( داللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو: لثالثةالفرضية ا

  ).ذكور، إناث(  أفراد العينة تعزى لنوع الجنس لدىالحكم الخلقي 

 بـين  الفروق لكشف مستقلين لعينتين" ت "اختبار ادإيج تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

 موضحة الفرضية بهذه المتعلقة والنتائج ،أفراد العينة  لدىللحكم الخلقي    بالنسبةالذكور واإلناث   

  :التالي الجدول خالل من

لدى  الذكور واإلناث في الحكم الخلقي لدراسة الفروق بين" ت"نتائج اختبار ) 5-7 (جدول 

   أفراد العينة 

المتوسط العدد  نوع الجنس
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.01** 2.5- 59.510.0 69 ذكور

   63.49.8 91 إناث

 دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 

ـ      وجود  تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق          ة فـروق جوهريـة ذات دالل

 الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة للحكم الخلقي لدى أفـراد           إحصائية بين متوسط درجات   

وهذا يدل  ، والفروق كانت لصالح اإلناث    ،   (t-test=-2.5,P-value<0.01) العينة المراهقين 

 ، مما يعني بأن   على أن المراهقات اإلناث لديهم مستوى تفكير خلقي أعلى من المراهقين الذكور           

  . لدى المراهقينمستوى التفكير األخالقي لديه أثر جوهري على الجنسنوع 

 ةويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء عامل التربية في مجتمعنا العربي حيث أن تربية الفتا               -   

تكون شديدة نوعا ما وتتم معاملة الفتاة بجرعات زائدة من القسوة بدعوى أن التـشدد والقـسوة                 

شرفها مستقبال في حين يكون هناك تسامح وتساهل مع أخطاء الـذكر            ستضمن لها الحفاظ على     

 محاسبة األنثى ألتفه األسباب مما يعني أن التنشئة االجتماعية من قبل الوالدين لألبناء تتـأثر               ميت

   .بجنس األبناء فيكون اآلباء أكثر تسامحا مع الذكور وأكثر ضبطا لإلناث

ودراسـة  1997 ودراسة بكر  Andersonش1988ندرسونأوتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
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بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كامـل والـشوني           2009 ودراسة مشرف  2004 الكحلوت

   .والتي أظهرت وجود فروق في مستوى الحكم الخلقي لصالح الذكور2000

)  ≥ 0.05α( داللـة  ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو: لرابعةالفرضية ا

  .)ذكور، إناث(  أفراد العينة تعزى لنوع الجنس لدىد الهوية أبعافي 

 بـين  الفروق لكشف مستقلين لعينتين" ت "اختبار إيجاد تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

 الفرضـية  بهـذه  المتعلقـة  والنتائج ،أفراد العينة  لدى ألبعاد هوية األنا     بالنسبةالذكور واإلناث   

  :التالي الجدول خالل من موضحة

   أفراد العينة لدى الذكور واإلناث في أبعاد هوية األنا لدراسة الفروق بين " ت"نتائج اختبار )  5-8(ول جد

  )91 =ن ( إناث   )69  =ن( ذكور  

 أبعاد هوية األنا
 المتوسط

االنحراف 

المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

"ت"قيمة 
مستوى 

 الداللة

 0.74// 0.33- 13.3 112.0 15.6 111.3 اإليديولوجيةالهوية 

 0.17// 1.37 5.2 28.5 5.7 29.7  البعد المهني

 0.57// 0.58- 5.0 26.0 6.6 25.5 البعد الديني

 0.23// 1.20- 5.5 28.9 4.5 27.9 البعد السياسي

 0.56// 0.59- 4.6 28.6 4.9 28.2 بعد فلسفة الحياة

 0.97// 0.04- 12.9 114.1 14.4 114.0 الهوية االجتماعية

 0.16// 1.43 5.5 27.0 5.8 28.3 بعد الصداقة

 0.61// 0.51- 4.5 29.6 5.5 29.2 بعد المواعدة

 0.95// 0.07- 4.8 28.6 4.7 28.5 بعد الدور الجنسي

 0.32// 1.01- 5.7 28.9 5.6 28.0بعد النشاط الترويحي

 0.83// 0.21- 22.7 226.1 27.2 225.3 األناهوية 
  

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 ندع دالة** 
  

  :تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق

 ومتوسـط   الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم  

-t-test=0.21,P)  لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        ات اإلناث بالنسبة لهويـة األنـا      درج
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value>0.05)    انتماء لهويـة    الذكور والمراهقات اإلناث لديهم   المراهقين  أن    ، وهذا يدل على 

  على االنتماء لهوية األنا     ليس لديه أثر جوهري     نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     األنا

 .لدى المراهقين

ويمكن تفسير ذلك في ضوء التغيرات االجتماعيـة والثقافيـة التـي شـهدها مجتمعنـا                 -   

الفلسطيني تلك التغيرات كان لها انعكاساتها على أسـاليب التنـشئة االجتماعيـة إذ نـرى أن                 

المراهقين والمراهقات اليوم يتمتعون بقدر أكثر من الحرية واالستقاللية مما يساعد على تأكيـد           

الذات والتفرد في الشخصية  ومن ثم تحقيق الهوية إضافة إلى تـساوي الظـروف الدراسـية                 

عية ويواجهون تحديات متشابهة نسبيا وتتساوى بينهم الفرص والظروف البيئية ممـا            واالجتما

يجعل نمو هوية األنا يسير بصورة متشابهة لديهم برغم ظهور فوارق إضافة إلى تقارب العمر               

  . بين الطالبيالزمن

 ودراســة عبــد 1980Archerوتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة اركــر

ـ      1988Katebiيتي  ودراسة كاب 1993المعطي  دراسـة  ع بينمـا تتعـارض هـذه النتيجـة م

وجميعها تشير إلى وجود فروق في تحقيـق        2004والسلطان،2001عبد الواحد ،2001المجنوني

 إلى وجـود فـروق دالـة        1987Picciottoالهوية لصالح الذكور بينما نتائج دراسة بيكسيتو      

 إحصائيا في تحقيق الهوية لصالح الذكور

 :هوية األيديولوجية وأبعادهبالنسبة لمجال ال

 ومتوسـط   الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗

-t-test=0.33,P)  لدى أفراد العينة المراهقين    ات اإلناث بالنسبة للهوية األيديولوجية    درج

value>0.05)    انتمـاء  الذكور والمراهقات اإلناث لـديهم    المراهقين  أن    ، وهذا يدل على  

 على   ليس لديه أثر جوهري     نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     للهوية األيديولوجية 

 . لدى المراهقيناالنتماء للهوية األيديولوجية

ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن هذه المرحلة يحاول فيها المراهق أكثر من أي مرحلـة                 -

-أو دراسـة  -عداد لمهنة ما  االست( سابقة أن يتمثل الدور والسلوكيات المصاحبة للرشد من       

إضافة إلى مجموعـة مـن      ) أو ما يطلق عليه فلسفة حياة      ةاعتناق وتبني وجهة نظر معين    

 االلتزامات المهنية والفكرية والعالقات الشخصية للفرد
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ـ  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗  ومتوسـط   ذكور ال

-t-test=1.37,P)  دى أفراد العينـة المـراهقين      ل ات اإلناث بالنسبة للهوية المهنية    درج

value>0.05)    انتمـاء    اإلناث لـديهم   اتالذكور والمراهق المراهقين  أن    ، وهذا يدل على 

 علـى    ليس لديه أثـر جـوهري       نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     للهوية المهنية 

 . لدى المراهقيناالنتماء للهوية المهنية

أن الكثير من المراهقين على حد سواء مطالبون من قبل األسرة           وربما يعود السبب إلى      -

أو المعلمين أو حتى من قبل األصدقاء بما اليطالب به األطفال حيث يتوقع من المـراهقين                

القيام بأولى خطواتهم نحو األهداف المهنية وذلك من خالل الخيارات األكاديمية التي تؤدي             

داف مهنية أو حرفية مما يزيد من تحملهم المسئولية نحو          بهم إلى االقتراب أو االبتعاد من أه      

 تنظيم أوقاتهم وأمورهم المالية

 ومتوسـط   الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗

-t-test=-0.58,P)   لدى أفراد العينة المـراهقين     ات اإلناث بالنسبة للهوية الدينية    درج

value>0.05)   انتمـاء   الذكور والمراهقات اإلنـاث لـديهم     المراهقين  أن    وهذا يدل على 

 علـى    ليس لديه أثـر جـوهري       نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     للهوية الدينية 

 . لدى المراهقيناالنتماء للهوية الدينية

ديدة من الحيـاة فـي المجتمـع    عنه بالرغم من حدوث تغيرات في جوانب     أيمكن القول    -

ى الجنسين خاصة المرأة إال أن هناك جوانب أخرى لـم تتـأثر بهـذا               الفلسطيني أثرت عل  

التحول منها القيم الدينية والجوانب اإلسالمية فعلى الرغم من خروج المرأة للعمل والدراسة             

 إال أنها ما زالت محتفظة بقيمها اإلسالمية وعاداتها وتقاليدها

ـ  جـات فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط در       وجود  عدم   ∗  ومتوسـط   ذكور ال

-t-test=-1.20,P) لدى أفراد العينة المـراهقين     ات اإلناث بالنسبة للهوية السياسية    درج

value>0.05) ،    انتمـاء   الذكور والمراهقات اإلناث لـديهم    المراهقين  أن    وهذا يدل على 

 علـى    ليس لديه أثر جـوهري     نوع الجنس  بشكل متساوي، مما يعني بأن       للهوية السياسية 

  . لدى المراهقيناء للهوية السياسيةاالنتم

يعد المجال السياسي من أكثر المجاالت أهمية لدى جماعات المراهقين من كال الجنسين في               - 

ظل مجتمع له خصوصيته مثل مجتمعنا الفلسطيني بتحوالته وتجاذباته السياسية لذا نجـد أن            
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 .الحديث السياسي يعد أكثر انتشارا بين فئات المراهقين وغيرهم

 ومتوسـط    الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗

                لــدى أفــراد العينــة المــراهقينات اإلنــاث بالنــسبة لهويــة فلــسفة الحيــاةدرجــ

(t-test=0.59,P-value>0.05)    الـذكور والمراهقـات    المراهقين  أن    ، وهذا يدل على

 ليس لديه    نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     انتماء لهوية فلسفة الحياة    اإلناث لديهم 

 . لدى المراهقين على االنتماء لهوية فلسفة الحياةأثر جوهري

وتفسير هذه النتيجة في ظل التغيرات والتحوالت التي يشهدها مجتمعنـا فبعـد أن كـان                 -

تقال وقد تبع هذا التحول تغيـرات       في فترة استقرار أصبح اآلن في فترة تحول وان         المجتمع

كثيرة في جوانب الحياة وتحت ظل هذه الظروف قلت االختالفات بـين الرجـل والمـرأة                

ر ذلك على األدوار والقيم والمعتقدات والوظائف الخاصـة         ثّأوأصبحت أكثر تشابها وبالتالي     

 .ة في الحياةبهما وأصبح لكل منهما فلسفته الخاصة ووجهات نظر متقاربة في جوانب مختلف

 : وأبعادهالنسبة لمجال الهوية االجتماعيةب

ـ  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗  ومتوسـط   ذكور ال

-t-test=-0.04,P)  لدى أفراد العينة المراهقين    ات اإلناث بالنسبة للهوية االجتماعية    درج

value>0.05)   انتمـاء   هقات اإلنـاث لـديهم    الذكور والمرا المراهقين  أن    وهذا يدل على 

 علـى    ليس لديه أثر جوهري     نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     للهوية االجتماعية 

 . لدى المراهقيناالنتماء للهوية االجتماعية

ويمكن تفسير ذلك من خالل أهمية الدور الذي تلعبه العوامل الثقافية واالجتماعية فـي               -

ـ     تأثيرها على إضعاف الفروق بين ال       فـي   ي والتكنولـوج  يجنسين فقد أدى التطور العلم

المجتمعات إلى زيادة اهتمامات اإلناث االجتماعية مما أدى إلى تقليل الفروق بين الجنسين             

كبر إلى االستكشاف والتجريب في مدى واسع       أمما دفع بالمراهقين من كال الجنسين بشكل        

 الحاسب  اات الفضائية وتكنولوجي  من البدائل خاصة في ظل وجود وسائل متعددة منها القنو         

 باآلخرين وأصـبح لـديهم      اآللي واالنترنت وغيرها وهكذا أصبح المراهقين أكثر احتكاكاً       

 خصائص وسمات اآلخرين واختيار األفضل منهم وال شك أن هـذا            فكبر الستكشا أوقت  

التطور ساعد على زيادة الفرص لدى اإلناث حيث تغيـرت النظـرة للمـرأة ووظائفهـا             

 .بحت أكثر استقاللية وتشارك بآرائها فيما يتعلق بالقضايا األسريةوأص
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ـ    فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗ ات  ومتوسـط درج

-t-test=1.43,P)  لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        اإلناث بالنسبة لهويـة الـصداقة     

value>0.05) ،    انتمـاء   قات اإلناث لـديهم   ذكور والمراه المراهقين ال أن    وهذا يدل على 

 علـى    ليس لديه أثـر جـوهري       نوع الجنس   بشكل متساوي، مما يعني بأن     لهوية الصداقة 

 . لدى المراهقيناالنتماء لهوية الصداقة

 ومتوسـط    الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات         وجود  عدم  *   

-t-test=-.51,P) عينـة المـراهقين    لدى أفراد ال   ات اإلناث بالنسبة لهوية المواعدة    درج

value>0.05) ،    انتماء لهوية   ذكور والمراهقين اإلناث لديهم   المراهقين ال أن    وهذا يدل على 

 علـى االنتمـاء      ليس لديه أثر جوهري    نوع الجنس  بشكل متساوي، مما يعني بأن       المواعدة

  . لدى المراهقينلهوية المواعدة

في ضـوء أن    ) المواعدة والصداقة   ( النسبة لهويتي   ويمكن تفسير التساوي في االنتماء ب      -

العالقات مع األصدقاء من أهم العوامل المؤثرة في شخصية المراهقين من كـال الجنـسين               

بصفة عامة وعلى تشكل الهوية بصفة خاصة ذلك أن الستقالل المراهقين عن والديهم فـي               

جدون خاللها الراحة ويجدون    هذه الفترة دورا كبيرا في توجههم نحو جماعة األقران حيث ي          

 اأنفسهم فيها وتتسم العالقات في مثل هذه الجماعات بأنها قائمة على الحرية في االختيار مم              

يساعد على توسيع خبراتهم ومدركاتهم ويؤدي إلى تشابه المجموعة الواحدة فـي األهـداف         

لفرد عـن ذاتـه      تحسين مفهوم ا   يوالمعايير والقيم والخبرات ولهذه المجموعة دور كبير ف       

  .وشعوره باالستقاللية والثقة بالنفس مما يساعد على نمو هويته الشخصية

ومتوسـط   الـذكور    فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗

                لــدى أفــراد العينــة المــراهقينات اإلنــاث بالنــسبة لهويــة الــدور الجنــسيدرجــ

(t-test=-0.07,P-value>0.05)   ـ  أن    وهذا يدل على ذكور والمراهقـات   المراهقين ال

 لـيس   نوع الجنس  بشكل متساوي، مما يعني بأن        انتماء لهوية الدور الجنسي    اإلناث لديهم 

ــر جــوهري ــه أث ــسيلدي ــدور الجن ــة ال ــى االنتمــاء لهوي ــدى المــراهقين عل                . ل

في ضوء اهتمام المراهقين من كال الجنسين كل منهما بالجنس اآلخر           ويمكن تفسير ذلك     -

فاإلناث يسعين في هذه السن إلى زيادة االهتمام بمظهرهن الشخصي وكمستقبالت الهتمام            

الجنس اآلخر ويعتبر الزواج هو الخيار األكثر أهمية بالنسبة للكثير مـن الفتيـات وعلـى      
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تمون أيضا بتقدير الفتيات لجـاذبيتهم إال أن هـذا          الرغم من أن الذكور في هذه المرحلة يه       

العامل اليعتبر المحدد الرئيس بالضرورة لهويتهم الجندرية فهناك العديد من العوامل التـي             

تعمل على إثبات هويتهم الذكورية كالتعزيز الذي يتلقونه في مجال الرياضة وبذل الجهـد              

  . تؤدي إلى مكاسب ماليةفي األعمال المدرسية والسعي نحو الحصول على مهنة

 ومتوسـط    الـذكور  فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات        وجود  عدم   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        ات اإلناث بالنـسبة لهويـة النـشاط الترويحـي         درج

(t-test=-1.01,P-value>0.05)    لمراهقـات  ذكور وا المراهقين ال أن    ، وهذا يدل على

 ليس  نوع الجنس  بشكل متساوي، مما يعني بأن        انتماء لهوية النشاط الترويحي    اإلناث لديهم 

               . لــدى المــراهقين علــى االنتمــاء لهويــة النــشاط الترويحــيلديــه أثــر جــوهري

يح وتفسير ذلك أن المدارس تتيح نفس فرص التعلم لألوالد والبنات إضافة إلى كونها تت              -

سبال لنمو تقدير الذات فالطريقة لتنمية تقدير الذات لدى األوالد يكون من خالل التأكيد على               

القوة والبنية الجسدية والمشاركة في النشاطات الرياضية بما في ذلك المنافسة والعدوانيـة             

أما السبيل لتنمية تقدير الذات لدى اإلناث فيركز على أن تكون اجتماعية ومطيعة مع بعض              

 ....)تدبير منزلي،أشغال،فن،رياضة(األنشطة المدرسية التي يمكن أن تنخرط فيها
  

      داللة ه ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد عالقة ارتباطي: لخامسةالفرضية ا

 )0.05α ≤  ( المراهقين المبصرين لدىالحكم الخلقي وأبعاد هوية األنابين .  

حثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقـة         قامت البا  الفرضية من صحة    للتحقق

غـزة،   محافظاتلدى المراهقين المبصرين في      ودرجات هوية األنا   الحكم الخلقي بين درجات   

  : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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هوية  وبين مقياس الحكم الخلقييبين مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس ) 5-9(جـدول 

  غزة محافظاتلدى المراهقين المبصرين فيبعاده لدى  وأاألنا

  المجاالت واألبعاد
معامل ارتباط 

 بيرسون
 مستوى الداللة

 0.23// 0.12 األيديولوجيةالهوية 

 0.58// 0.05- البعد المهني

 0.26// 0.11 البعد الديني

 0.21// 0.12 البعد السياسي

 0.10// 0.16 بعد فلسفة الحياة

 0.86// 0.02- ماعيةالهوية االجت

 0.37// 0.09- بعد الصداقة

 0.35// 0.09- بعد المواعدة

 0.64// 0.05 بعد الدور الجنسي

 0.28// 0.10 بعد النشاط الترويحي

 0.53// 0.06 األناهوية 

  دالة غير// 
  

  :تبين من خالل النتائج السابقة أن

لخلقي و درجات هوية األنا لدى      الحكم ا   درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.06, p-value>0.05) محافظات غزةالمراهقين المبصرين في
الحكـم الخلقـي و درجـات الهويـة           درجـات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.12, p-value>0.05)  غزةمحافظات األيديولوجية لدى المراهقين المبصرين في
الحكم الخلقي و درجات الهوية المهنيـة         درجات  إحصائية بين  وجود عالقة ذات داللة   عدم   ∗

  .(r=0.05, p-value>0.05)  غزة محافظاتلدى المراهقين المبصرين في
الحكم الخلقي و درجات الهوية الدينيـة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.11, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المبصرين في 
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الحكم الخلقي و درجات الهوية السياسية        درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.12, p-value>0.05) غزة محافظات لدى المراهقين المبصرين في
الحكم الخلقي و درجات هويـة فلـسفة          درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.16, p-value>0.05)  غزةظاتمحافالحياة لدى المراهقين المبصرين في 
الحكـم الخلقـي و درجـات الهويـة           درجـات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=-0.02, p-value>0.05)  غزة محافظاتاالجتماعية لدى المراهقين المبصرين في
الحكم الخلقي و درجات هوية الـصداقة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=-0.09, p-value>0.05)  غزةمحافظاتى المراهقين المبصرين في لد
الحكم الخلقي و درجات هوية المواعـدة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.09, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المبصرين في 
 و درجات هويـة الـدور       الحكم الخلقي   درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.05, p-value>0.05)  غزةمحافظاتالجنسي لدى المراهقين المبصرين في 
الحكم الخلقي و درجات هوية التـرويح         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.10, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المبصرين في 
 يعود إلى أن قيم المراهقين وتطور الهوية يتوضحان أكثـر  وترى الباحثة أن السبب في ذلك  -

  .ريكسونأكلما تقدم الفرد في العمر حسب رأي كل من كولبرج و

ودراسـة  2001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات ومنها دراسة عبد الواحـد               -

نـد   وموريال 1972Marvin وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مارفن         2004السلطان  

 وجميعهـا تـرى     2008 والعمري   2001 والغامدي   Moreland&Leach 1979وليتش  

  .بوجود عالقة بين الحكم الخلقي وتشكل هوية األنا

       داللة ه ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد عالقة ارتباطي: سةلسادالفرضية ا

 )0.05α ≤  ( محافظاتن المكفوفين فيالمراهقي لدى الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنابين  

  .غزة

 قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقـة          الفرضية من صحة    للتحقق

غـزة،   محافظـات لدى المراهقين المكفوفين في      ودرجات هوية األنا   الحكم الخلقي بين درجات   

  :ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي
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 وبين مقياس الحكم الخلقيالرتباط بين مقياس يبين مصفوفة معامالت ا) 5-10(جــدول 

   غزةمحافظاتلدى المراهقين المكفوفين في  وأبعاده لدى هوية األنا

 مستوى الداللةمعامل ارتباط بيرسون المجاالت واألبعاد

 0.22// 0.17 األيديولوجيةالهوية 

 0.12// 0.22 البعد المهني

 0.46// 0.11 البعد الديني

 0.76// 0.04 البعد السياسي

 0.83// 0.03 بعد فلسفة الحياة

 0.14// 0.21 الهوية االجتماعية

 0.25// 0.16 بعد الصداقة

 0.49// 0.10 بعد المواعدة

 0.61// 0.07 بعد الدور الجنسي

 0.18// 0.19 بعد النشاط الترويحي

 0.12// 0.23 األناهوية 

  دالة غير// 

  :تبين من خالل النتائج السابقة أن

الحكم الخلقي و درجات هوية األنا لدى         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.12, p-value>0.05)  غزةمحافظاتالمراهقين المكفوفين في 
الحكـم الخلقـي و درجـات الهويـة           درجـات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.22, p-value>0.05)  غزةتمحافظااأليديولوجية لدى المراهقين المكفوفين في 
الحكم الخلقي و درجات الهوية المهنيـة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.12, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المكفوفين في 
الحكم الخلقي و درجات الهوية الدينيـة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.46, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلمراهقين المكفوفين في لدى ا
الحكم الخلقي و درجات الهوية السياسية        درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.76, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المكفوفين في 
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 و درجات هويـة فلـسفة       الحكم الخلقي   درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.83, p-value>0.05)  غزةمحافظاتالحياة لدى المراهقين المكفوفين في 
الحكـم الخلقـي و درجـات الهويـة           درجـات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=-0.14, p-value>0.05)  غزةمحافظاتالمكفوفين في  االجتماعية لدى المراهقين
الحكم الخلقي و درجات هوية الـصداقة         درجات اللة إحصائية بين  وجود عالقة ذات د   عدم   ∗

  .(r=-0.25, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المكفوفين في 
الحكم الخلقي و درجات هوية المواعـدة         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.49, p-value>0.05)  غزةمحافظاتلدى المراهقين المكفوفين في 
الحكم الخلقي و درجات هويـة الـدور          درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.61, p-value>0.05)  غزةمحافظاتالجنسي لدى المراهقين المكفوفين في 
الحكم الخلقي و درجات هوية التـرويح         درجات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين     عدم   ∗

  .(r=0.18, p-value>0.05)  غزةحافظاتمالمكفوفين في  لدى المراهقين
وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى أن قيم المراهقين وتطور الهوية يتوضحان أكثـر    -

  .ريكسونأكلما تقدم الفرد في العمر حسب رأي كل من كولبرج و

ودراسـة  2001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات ومنها دراسة عبد الواحـد               -

 وموريالنـد   1972Marvin وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مارفن         2004 السلطان

 وجميعهـا تـرى     2008 والعمري   2001 والغامدي   Moreland&Leach 1979وليتش  

  .بوجود عالقة بين الحكم الخلقي وتشكل هوية األنا
  

 الجـنس   ونوع) ف، مبصر يكف (متغير دال إحصائيا للتفاعل بين       أثر ال يوجد  :السابعة الفرضية

 . غزةمحافظاتعلى الحكم الخلقي لدى المراهقين في ) ذكر، أنثى(

 تغير الحكم الخلقـي   لم 2× 2 الثنائي التباين تحليل إجراء تم  بعةالسا الفرضية صحة من للتحقق

 وكـذلك  ،)أنثـى ، ذكـر (الجنس   نوع ومتغير )مبصر، مكفوف  (نوع المراهق    ضــوء على

  : التالي الجدول خالل من ةموضح والنتائج بينهما، والتفاعل
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         متغير على ضوء الحكم الخلقي  لمتغير2 × 2يوضح تحليل التباين ) 5-11(دول جـ

   والتفاعل بينهما نوع الجنس و)مبصر-كفيف (

مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
مستوى الداللة"ف"قيمة 

ــق  ــوع المراه ن

 ) مبصر-فيكف(
58.1 1 58.1 0.6 //0.435 

ــوع ا ( لجــنس ن

 ) إناث–ذكور 
181.1 1 181.11.9 //0.169 

 * المراهـق نوع  

 نوع الجنس
609.4 1 609.46.4 *0.012 

   14,768.215694.7 تباين الخطأ

   16,159.0159 المجموع

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 

  :يلي ما السابق الجدول في الموضحة النتائج خالل من تبين

 لنـوع  بالنـسبة  الخلقـي  الحكم درجات في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم ∗

المـراهقين   أن على يدل وهذا  ، غزة محافظاتللمراهقين في     )مبصر، مكفوف(لمراهق  ا

 يعنـي  وممـا  ، تقريباً ويمتسا مستوى تفكير أخالقي   لديهم المكفوفين والمراهقين المبصرين  

المـراهقين فـي     لـدى  الحكم الخلقي  على جوهري أثر له يكن لم المراهق نوع متغير بأن

 . غزةمحافظات

وترى الباحثة أن تشابه المجموعتين في مستوى األحكام الخلقية ربما يعود إلى أن كال مـن                 -

د السلوك الخلقي ونمط     االجتماعية نفسها التي تحد    رالمجموعتين يخضعان إلى القيم والمعايي    

وهذا ما أكدته نتـائج دراسـات سـتيفن         ، مستوى نمو الحكم الخلقي أثناء تنشئتهم      مالتفكير ث 

 2003 والحديــدي Arnold1984 وأرنولــد Stephens&Simpkins 1974وســمبكنز 

  .   وجميعها أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المكفوفين والمبصرين

 لنـوع  بالنـسبة  الحكم الخلقـي   درجات في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم*  
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المـراهقين الـذكور     أن علـى  يـدل  وهـذا   ،للمراهقين في قطاع غزة     )أنثى، ذكر(الجنس  

 نـوع  متغيـر  بأن يعني ومما ، تقريباً متساوي مستوى تفكير أخالقي   لديهم والمراهقات اإلناث 

 .  غزةمحافظاتالمراهقين في  لدى لخلقيالحكم ا على جوهري أثر له يكن لم الجنس

وتشابه الجنسين في مستوى األحكام الخلقية يمكن إرجاعه أيضا إلى أن كال مـن الجنـسين                 -

 االجتماعية وأساليب التنشئة ذاتها ويمكن القـول أن طريقـة           ريخضعان إلى نفس القيم والمعايي    

لط والحماية والسيطرة بأسـاليب أكثـر       تربية اآلباء لبناتهم قد تغيرت وتم استبدال أساليب التس        

مرونة والشك أن الطريقة التي يستخدمها اآلباء مع أبنائهم تحدد مايصل إليه األبناء من مستوى               

لالرتقاء األخالقي وتلك األساليب المستخدمة في عملية تنشئة األبنـاء لهـا انعكاسـاتها علـى                

ودراسة 1995ودراسة عباس 1987قناوي  أخالقيات هؤالء األبناء وتتفق هذه النتيجة مع دراسة         

  . وجميعها أشارت إلى عدم وجود فروق في نمو األحكام الخلقية بين الجنسين2004السلطان 

ونوع ) مبصر، مكفوف(للتفاعل بين نوع المراهق      إحصائية داللة ذات جوهرية فروقدت  وج* 

 أن لـوحظ  فقـد ، ة   غـز  محافظاتعلى الحكم الخلقي لدى المراهقين في       )  أنثى، ذكر(الجنس  

 أن وتبين ، تفكير أخالقي أعلى من الذكور المبصرين      مستوىلذكور المكفوفين لديهم    ا لمراهقينا

كما تبين أن اإلناث    ،  إلناث المبصرات لديهم مستوى تفكير أخالقي أعلى من اإلناث المكفوفات         ا

أيـضاً أن اإلنـاث     ولوحظ  ، المكفوفات لديهم مستوى تفكير أخالقي أعلى من الذكور المكفوفين        

 الفـروق  وهذه، المبصرات لديهم مستوى تفكير أخالقي أعلى من الذكور المبصرين والمكفوفين         

 .إحصائية داللة ذات

ونوع )مبصر-كفيف(متغير المتوسط والخطأ المعياري للتفاعل بين ) 5-12(جدول 

 الجنس بالنسبة للحكم الخلقي

الثقةفترة  95%  
الخطأ المعياري المتوسط نوع الجنس

 أعلى قيمة أقل قيمة
 66.3 57.2 2.3 61.7  فيكف

 ذكر
 61.4 56.0 1.4 58.7 مبصر

 63.2 56.4 1.7 59.8  فيكف
 أنثي

 67.9 62.9 1.3 65.4 مبصر
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على الذكور في مـستوى الحكـم       ) كفيفات–مبصرات  (يشير فرض التفاعل إلى تفوق اإلناث      -

عود إلى أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة فـي مجتمعنـا          الخلقي وترى الباحثة أن هذه النتيجة ت      

والتي تتشدد في ضرورة التزام الفتيات بالعادات والتقاليد والقيم أكثر من الذكور فاألسرة تتساهل              

وتتسامح مع األبناء الذكور دون اإلناث بل أن األسرة تتقبل المخالفات واألمور الخارجـة عـن                

ر بينما التغفرها لإلناث لذا تضطر األنثى لالنصياع لضغط المجتمـع           العادات والتقاليد من الذكو   

في االلتزام بالمعايير والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة                 

 2009ودراسة مشرف 2004 ودراسة الكحلوت    1997 ودراسة بكر  1988Andersonأندرسون  

األحكام الخلقية لصالح اإلناث بينما أشارت دراسـة        وجميعها تشير إلى وجود فروق في مستوى        

  . الذكور إلى وجود فروق في مستوى األحكام الخلقية لصالح2000كامل والشوني

ونـوع الجـنس    ) ف، مبصر يكف(متغير للتفاعل بين     دال إحصائياً   أثر ال يوجد  :ثامنةال الفرضية

 . غزةمحافظات لدى المراهقين في هوية األناعلى ) ذكر، أنثى(

 على تغير هوية األنا  لم 2× 2 الثنائي التباين تحليل إجراء تم  بعةالسا الفرضية صحة من للتحقق

 والتفاعـل  وكـذلك  ،)أنثى، ذكر(الجنس   نوع ومتغير )مبصر، ف  يكف(نوع المراهق    ضــوء

  : التالي الجدول خالل من موضحة والنتائج بينهما،

  متغير على ضوءهوية األنا  لمتغير2 × 2يوضح تحليل التباين ) 5-13(جــــــدول 

   والتفاعل بينهما نوع الجنس و)مبصر-كفيف(

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 0.000** 13.1 7,511.1 1.0 7,511.1 نوع المراهق

 0.467// 0.5 304.5 1.0 304.5 لجنسنوع ا

ــوع  ــقن ــوع  * المراه ن

 لجنسا
153.9 1.0 153.9 0.3 //0.605 

   89,249.7156.0572.1 تباين الخطأ

   96,833.3159.0 المجموع

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 
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  :يلي ما السابق الجدول في الموضحة النتائج خالل من تبين

لمراهـق  ا لنـوع  بالنسبة  هوية األنا  درجات في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود ∗

 فقد تبين أن المراهقين المبـصرين لـديهم         ، غزة محافظاتللمراهقين في    )مبصر، مكفوف(

انتماء لهوية األنا أكثر من انتماء المراهقين المكفوفين لهوية األنا وهذه الفروق ذات داللـة               

 االنتماء لهوية األنـا    على وهريج أثر له كان المراهق نوع متغير بأن يعني مما،إحصائية  

 . غزةمحافظاتالمراهقين في  لدى

كبر علـى تكـوين هويـة       أويمكن تفسير ذلك في ضوء أن المراهق المبصر لديه قدرة            -

واضحة وااللتزام بأيدلوجية ثابتة تجعل لديه القدرة على االختيار من بين البدائل المتاحة في              

سية والدينية ومجاالت العالقات مع الجنس اآلخر والقيام        المجاالت األكاديمية والمهنية والسيا   

ن باألدوار االجتماعية التي يتوقعها المجتمع منهم في هذه المرحلة النمائية وهذه القدرات تمكّ            

المراهق من االعتماد على نفسه وتحقيق االستقالل والتحرر من قيود وسـيطرة والوالـدين              

ى إدراك الشخص المعوق لما يحيط به مـن أشـياء     بينما تفرض اإلعاقة البصرية حدودا عل     

وأشخاص في بيئته المباشرة وعلى نوع ومدى الخبرات التي يحصل عليها ولـذا نجـد أن                

المعاق بصريا ينتابه الضيق ويود الخروج من عالمه الضيق واالندماج مع المبصرين ومـع    

االستقالل بما يمكنه من كبر قدر من    أوصوله إلى مرحلة المراهقة نجده يسعى جاهدا لتحقيق         

اكتساب خبرات جديدة تشبع حاجته إلى اكتشاف العالم من حوله وتـشير دراسـة الـضبع                

الى أن المراهقين من ذوي اإلعاقة البصرية يعانون من أزمـة فـي             2007وخطاب  2006

 .تحقيق الهوية

لجـنس  ا لنوع بالنسبة هوية األنا  درجات في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم ∗

المراهقين الذكور والمراهقات    أن على يدل وهذا ، غزة محافظاتللمراهقين في   ) أنثى، ذكر(

 له يكن لم الجنس نوع متغير بأن يعني ومما متساوي، تقريباً انتماء لهوية األنا   لديهم اإلناث

 . غزةمحافظاتالمراهقين في  لدى االنتماء لهوية األنا على جوهري أثر

ك في ضوء التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتـصادية التـي شـهدها            ويمكن تفسير ذل   -

مجتمعنا تلك التغيرات كانت لها انعكاساتها على أسـاليب التنـشئة االجتماعيـة إذ نـرى                

 بحرية واستقاللية أكثر مما يساعد علـى        نالمراهقين والمراهقات في الوقت الحاضر يتمتعو     

ثم تحقيق الهوية إضـافة إلـى تـساوي الظـروف           تأكيد الذات والتفرد في الشخصية ومن       
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الدراسية واالجتماعية ويواجهون تحديات متشابهة نسبيا وتتساوى بينهم الفرص والظـروف           

 متشابهة إضافة إلى تقارب العمـر الزمنـي بـين           ةالبيئية مما يجعل نمو األنا يسير بصور      

   .الطالب

 ودراســة عبــد 1980Archerوتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة اركــر - 

ـ        1988Katebiودراسة كابيتي   1993المعطي  دراسـة   ع بينما تتعارض هـذه النتيجـة م

وجميعها تشير إلى وجـود فـروق فـي         2004والسلطان،2001عبد الواحد ،2001المجنوني

 إلى وجود فـروق     1987Picciottoتحقيق الهوية لصالح الذكور بينما نتائج دراسة بيكسيتو       

   .اإلناث ية لصالح دالة إحصائيا في تحقيق الهو

) مبصر، مكفوف(للتفاعل بين نوع المراهق      إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجودعدم   ∗

وهذا ،  غزة محافظاتعلى االنتماء لهوية األنا لدى المراهقين في        ) أنثى، ذكر(ونوع الجنس   

فيفـات  يدل على أن المراهقين المكفوفين والمبصرين من الذكور بالمقارنة مع المراهقات الك           

 للتفاعـل  أثر وجود عدم يعني مما ،والمبصرات من اإلناث لديهم انتماء لهوية األنا متساوي       

 .المتغيرين بين

 بالنسبة )مبصر-كفيف(متغيرالمتوسط والخطأ المعياري للتفاعل بين ) 5-14(جدول 

 للحكم الخلقي

 فترة الثقة 95%
المتوسط نوع

الخطأ 

 المعياري
أقل 

 قيمة
أعلى 

 قيمة
222.0 208.1 215.13.5 فيكف

234.8 225.8 230.32.3مبصر
 

برغم من ) اإلعاقة-الجنس(ويمكن تفسير عدم وجود تأثير دال للتفاعل المشترك بين المتغيرين 

وجود تأثير لمتغير اإلعاقة على حدة ربما يرجع السبب أن هذا التأثير لم يكن قويا بالدرجة التي 

   .اعل المشترك بين المتغيرينتسمح له بالظهور عند التف

)  ≥ 0.05α( داللـة  ق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد فرو ال :لتاسعةالفرضية ا

  .)ف، مبصريكف (متغيررتب  هوية األنا تعزى لفي 

 بـين  الفروق لكشف مستقلين لعينتين" ت "اختبار إيجاد تم الفرضية هذه صحة من للتحقق
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 بهـذه  المتعلقـة  والنتـائج  ، لرتب هوية األنابالنسبة المكفوفين المراهقين المبصرين والمراهقين 

  :التالي الجدول خالل من موضحة الفرضية

  المكفوفين والمبصرين في رتب هوية األنا  لدراسة الفروق بين " ت"نتائج اختبار ) 5-15 (جدول 

  )110 =ن  ( مبصر  )50  =ن( ف يكف

 رتب هوية األنا
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

"ت"قيمة 
مستوى 

 الداللة

  0.34// 0.96 5.7 33.3 4.7 34.2انجاز االيدولوجي

 0.41// 0.82- 5.8 30.2 4.3 29.4 تعليق االيدلويجي

  0.001** 3.45- 6.8 26.6 6.1 22.7انغالق االيدلويجي

  0.001** 4.37- 7.2 24.3 4.9 19.5األيدلوجيالتشتت 

 0.31// 1.03 6.2 33.0 4.7  34.0 از االجتماعيانج

 0.40// 0.85 5.1 31.76.730.9 تعليق االجتماعي

  0.001** 3.70- 6.6 26.4 6.2 22.3 انغالق االجتماعي

  0.001** 3.16-  6.9 25.7 6.3 22.1التشتت االجتماعي

 0.25// 1.16  10.3 66.3 7.9 68.2 انجاز الكلي

 0.97// 0.04 8.5 61.1 9.5 61.1 تعليق الكلي

  0.001** 3.92- 12.2 52.9 11.4 45.0 انغالق الكلي

  0.001** 4.35- 12.3 50.0 9.3 41.5 التشتت الكلي

  دالة غير            // 0.05 عند دالة            * 0.01 عند دالة** 

  :تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق

 المكفـوفين ومتوسـط     داللة إحصائية بين متوسط درجات    فروق جوهرية ذات    وجود  عدم   ∗

               لـدى أفـراد العينـة المـراهقين       ات المبصرين بالنسبة لرتبة االنجاز للمقياس الكلي        درج

(t-test=1.16,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

 .) هوية األنا(رتبة االنجاز بالنسبة للمقياس الكلي  تساوي في المبصرين لديهم

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن رتبة االنجاز هي األكثر شيوعا بين المراهقين المعوقين               -

 يمثل أزمة حقيقية في حد      ص عليه من شعور بالنق    بن كف البصر وما يترت    أبصريا ذلك ب  
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ور باإلحباط واالنطواء والعزلـة فـي       ن لهذه األزمة بعديها السلبي ويتمثل في الشع       أذاته و 

نجـاز  يجابي يتمثل في زيادة الـدافع لإل       إلى اإلحساس بتشتت الهوية واإل     المجتمع وصوالً 

 لكل قدراته وإمكاناته المتاحة     دوالرغبة في التعويض والتفوق وتحقيق الذات باستثمار الفر       

 .نه ال يقل كفاءة عن اآلخرينأ ليثبت ةوصوال إلى انجاز الهوي

 المكفـوفين ومتوسـط     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  دم  ع ∗

               لـدى أفـراد العينـة المـراهقين       ات المبصرين بالنسبة لرتبة التعليق للمقياس الكلي        درج

(t-test=0.04,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

  .) هوية األنا( تساوي في رتبة التعليق بالنسبة للمقياس الكلي المبصرين لديهم

ن رتبة التعليق ترتبط بالرغبة في التغيير في حياة األفـراد وتتميـز             أويمكن تفسير ذلك ب    -

جل الوصول إلى التزامات محددة حيث تكون التزامات الفرد في هـذه            أبوجود صراع من    

 باألمور التي تهم المـراهقين وعلـى        نه يكون مشغوالً  أة كما   الرتبة غير واضحة أو غامض    

الرغم من أن رغبات والديه تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إليه فهو يحاول الوصول إلـى حـل                 

وسط بين هذه الرغبات وبين المتطلبات التي يفرضها المجتمع وبين قدراته ويكون مـستوى      

لرتب األخرى ألنه في فترة نمو وأزمة وانعدام        القلق لدى األفراد أعلى في رتبة التعليق من ا        

لألمن ولكي يحقق الفرد هويته البد أن تكون لديه التزامات محددة وكذلك قدرة على اتخـاذ                

القرارات التي تخص حياته ومما يساعد على تحقيق هويتهم عملية التنشئة االجتماعية والتي             

 .تسمح لهم بممارسة حقوقهم في االختيار

ات  المكفوفين ومتوسط درج   وهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات      فروق ج وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبة االنغـالق للمقيـاس الكلـي        

(t-test=-3.92,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

 .مبصرين لديهم درجة انغالق أعلى من المراهقين المكفوفينأن المراهقين ال

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبـة التـشتت للمقيـاس الكلـي         

(t-test=-4.35,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

 .أن المراهقين المبصرين لديهم درجة تشتت أعلى من المراهقين المكفوفين
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 المكفـوفين ومتوسـط     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗

               ينة المـراهقين  لدى أفراد الع   يات المبصرين بالنسبة لرتبة االنجاز للمجال األيديولوج      درج

(t-test=0.96,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

 . تساوي في رتبة االنجاز بالنسبة للمجال األيديولوجيالمبصرين لديهم

ـ    فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗ ط  المكفـوفين ومتوس

               لدى أفراد العينة المـراهقين    ات المبصرين بالنسبة لرتبة التعليق للمجال األيديولوجي        درج

(t-test=0.82,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

  . تساوي في رتبة التعليق بالنسبة للمجال األيديولوجي المبصرين لديهم

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبة االنغالق للمجال األيـديولوجي      

(t-test=-3.45,P-value<0.01)   ،    لى وهذا يدل ع  ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

 .أن المراهقين المبصرين لديهم درجة انغالق أعلى من المراهقين المكفوفين

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبة التشتت للمجال األيـديولوجي      

(t-test=-4.37,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

 .أن المراهقين المبصرين لديهم درجة تشتت أعلى من المراهقين المكفوفين

 المكفـوفين ومتوسـط     فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود  عدم   ∗

               لدى أفراد العينـة المـراهقين     جتماعي  ات المبصرين بالنسبة لرتبة االنجاز للمجال اال      درج

(t-test=1.03,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

 . تساوي في رتبة االنجاز بالنسبة للمجال االجتماعي المبصرين لديهم

 المكفـوفين ومتوسـط     رجاتفروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط د       وجود  عدم   ∗

               لدى أفراد العينـة المـراهقين     ات المبصرين بالنسبة لرتبة التعليق للمجال االجتماعي        درج

(t-test=0.85,P-value>0.05)    فوفين والمراهقين  المراهقين المك أن    ، وهذا يدل على

  .) هوية األنا(لمقياس الكلي  تساوي في رتبة التعليق بالنسبة لالمبصرين لديهم

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبة االنغالق للمجال االجتمـاعي      
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(t-test=-3.70,P-value<0.01)   ،   وهذا يدل على   ، الح المبصرين وجاءت الفروق لص

 .أن المراهقين المبصرين لديهم درجة انغالق أعلى من المراهقين المكفوفين

ات  المكفوفين ومتوسط درج   فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات       وجود   ∗

                لـدى أفـراد العينـة المـراهقين        المبصرين بالنسبة لرتبة التشتت للمجـال االجتمـاعي       

(t-test=-3.16,P-value<0.01)   ،    وهذا يدل على   ، وجاءت الفروق لصالح المبصرين

 .أن المراهقين المبصرين لديهم درجة تشتت أعلى من المراهقين المكفوفين

وتبدو هذه النتيجة مفاجئة أن يكون المبصرين أكثر انغالقا وتشتتا من المكفوفين ويمكننا  -

) واالرتباط–االنفصال ( إلى عامل التربية وتحديدا عملية التنشئة األسرية إرجاع السبب

واختالل التوازن مابين هاتين العمليتين يؤثر على عملية تشكل الهوية فعندما يهتم اآلباء 

بعملية االرتباط بشكل أكبر من عملية االنفصال يشجعون أبناءهم على اعتناق أيدلوجياتهم 

ا يعني انتماء هؤالء األفراد إلى رتبة االنغالق والتي يجدون فيها بطريقة غير مباشرة مم

صعوبة عند االنتقال من هذه الرتبة إلى رتبة التحقيق وعندما يهمل الوالدان عملية االرتباط 

ويركزون على عملية االنفصال يؤدي ذلك إلى فقد المراهقين  لقاعدة األمان التي توفرها 

  .قوع كثير منهم في رتبة التشتتالدعائم األسرية مما يعني و
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  : التوصيات 
 داخل المجال األسري من حيث التعامل معهم على المساندة االجتماعية للمعوقين بصرياً .1

هم عناصر فاعلة في األسرة لهم حقوق وعليهم واجبات يؤخذ رأيهم فيما يتعلق باألمور نأ

 .سرية األ

 م التي تتعلق بشئونهتاتخاذ القرارانماء قدرتهم على إمساعدة المعوقين بصرياً على  .2

 هم على تحمل المسئولية بريدوترك الحرية لهم في التخطيط لحياتهم وت

ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول األوضاع النفسية واالجتماعية  .3

للمعوقين بصرياً وخاصة تلك البحوث والدراسات التي تركز على المتغيرات االيجابية 

 النفسية وأوجه القصور والنقص مثل متغيرات  راباتطاالض من التركيز على لديهم بدالً

 . النجاز لدافعية الجودة الحياة ، والصالبة النفسية ، و: 

 السواء  منمساعدة المعوقين بصرياً على تكوين هوية ايجابية ، بما يحقق لهم درجة .4

 . النفسي والقدرة على االستقالل والتفرد 

 شخصية المراهق المعاق بصرياً واحترامه والنظر إليه على أنه شخصية العمل على تنمية .5

 . يدة له قدراته وميوله واتجاهاته حتى تتاح له فرص النمو السوي فر

توعية أولياء أمور المعوقين بصرياً بطبيعة المرحلة العمرية ألبنائهم المراهقين وبأهم  .6

مرحلة وفي مقدمتها تلك الحاجات ها في هذه العالحاجات النفسية التي البد من إشبا

 . الخاصة بتحقيق الهوية 

مي وفلسفة ياالهتمام بالتنشئة االجتماعية للمعوقين بصرياً ، ومساعدتهم على تكوين نسق ق .7

 . للحياة تساعدهم على اختيار وتحديد أهدافهم 
 

  : بحوث مقترحة 
 . المراهقين المعوقين بصرياً دراسة العالقة بين رتب الهوية وأساليب المعاملة الوالدية لدى  .3

 دراسة العالقة بين المساندة االجتماعية ورتب الهوية لدى المراهقين المعوقين بصرياً  .4

دراسة العالقة بين رتب الهوية واالستقالل النفسي والتوافق النفسي لدى المراهقين المعوقين  .5

 . بصرياً 

لحياة لدى المراهقين المعوقين دراسة العالقة بين رتب الهوية وأساليب مواجهة ضغوط ا .6

 . بصرياً 

  .الرضا عن الحياة وعالقته بالبناء القيمي لدى المراهقين المعوقين بصرياً  .7
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  ملخص الدراسة
  

 الحكم الخلقي وعالقته بأبعاد هوية األنا لدى عينة من المراهقين المبصرين :عنوان الدراسة 

  . والمكفوفين في محافظات غزة 

   :أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا لدى عينة من  .1

  )  مكفوفين –مبصرين ( الطلبة المراهقين في المرحلة الثانوية 

 معرفة مستوى الحكم الخلقي لدى أفراد العينة من المكفوفين والمبصرين .2

 والمبصرين معرفة درجة هوية األنا لدى أفراد العينة من المكفوفين  .3

  :منهج الدراسة 

   الوصفي التحليلي لمالءمته طبيعة الدراسة 

  :عينة الدراسة 

 ) 50( من الطلبة المبصرين  ) 110( طالب وطالبة  ) 160( تألفت عينة الدراسة من 

  طالب وطالبة المكفوفين 

  : الدراسة اأدات

  :  قامت الباحثة باستخدام األدوات التالية 

   . 2001إعداد فوقية عبد الفتاح : خالقي للراشدين مقياس التفكير األ .1

إعداد جيمس مارشيا وقام بتعريبه على البيئة : المقياس الموضوعي لتشكل هوية األنا  .2

  . 2002السعودية حسين الغامدي 

  : األساليب اإلحصائية 

  . النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : إحصاءات وصفية منها  .1

 مل ألفا كرونباخ معا .2

 معامل ارتباط بيرسون  .3

 معامل ارتباط سبيرمان .4

  ) T . test( اختبار ت  .5

 تحليل التباين األحادي والثنائي  .6

  : وأظهرت نتائج الدراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المكفوفين ومتوسط درجات  .1

  .المبصرين بالنسبة للحكم الخلقي 

بين متوسط درجات المكفوفين ومتوسط درجات  اللة إحصائيةوجود فروق ذات د .2
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 .المبصرين بالنسبة لهوية األنا لصالح المبصرين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث  .3

 .بالنسبة للحكم الخلقي لصالح اإلناث 

كور ومتوسط درجات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذ .4

 . اإلناث بالنسبة لهوية األنا 

عدم وجود عالقة ارتباط بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا لدى أفراد العينة من  .5

 .المراهقين المبصرين 

عدم وجود عالقة ارتباط بين الحكم الخلقي وأبعاد هوية األنا لدى أفراد العينة من  .6

 . المكفوفين 

ذكر ، ( ونوع الجنس )  مبصر –ف يكف (متغيرحصائية بين وجود فروق ذات داللة إ .7

فقد تبين أن اإلناث )  مبصرات –كفيفات ( على الحكم الخلقي لصالح اإلناث ) أنثى 

 . لديهم مستوى تفكير أخالقي أعلى من الذكور 

ذكر ( ونوع الجنس )  مبصر –ف يكف (متغيرعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  .8

 النتماء لهوية األنا لدى المراهقين في محافظات غزة على ا) أنثى 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المكفوفين ومتوسط  .9

هوية ( بالنسبة للمقياس الكلي )  والتعليق –االنجاز ( درجات المبصرين بالنسبة لرتبة 

 ) األنا 

جات المكفوفين ومتوسط درجات وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط در10

  .وجاءت الفروق لصالح المبصرين )  والتشتت –اإلغالق ( المبصرين بالنسبة لرتبتي 
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Abstract 
 
Title: Moral Judgment And Its Relation To The Ego Identity Status Of 

A Sample Of Normal And Visually-Impaired Teenagers In Gaza 
Governorates.  

Study objectives 
1. This study aims at identifying the relation between the ethical 

governance and the ego identity status of a sample of teenagers in 
Gaza governorates both (sighted and visually impaired). 

2. Identifying  the level of the ego identity Status of the sample. 
3. Identifying the degree of the ego identity of the subjects of the 

sample. 
The study approach: A descriptive analytical approach to meet the 

nature of the study. 
The study sample: the sample consists of 160 male and female 

teenagers; 110 sighted teenagers and 50 visually impaired teenagers.  
Tools of the study 
The researched used the following tools: 

1. The ethical thinking scale of adults: prepared by Fawqiah Abdel 
Fatah in 2001 

2. The objective measure of the ego identity status: prepared by James 
Marcia as translated into Arabic in the Saudi Environment Journal by 
Hussien Al-Ghammidi in 2002. 

Statistical methods. 
1. Descriptive statistics like the percentage, mean (average), and the 

standard deviation. 
2. Cronbach alpha coefficient 
3. Pearson's correlation coefficient 
4. Spearman's correlation coefficient 
5. T-test 
6. Analysis of variance unilateral and bilateral 
The findings of the Study 

1. There is no statistically significant differences between the marks 
average of the visually impaired teenagers and the marks average of 
the sighted teenagers. 

2. There are statistically significant differences between the marks 
average of the visually impaired teenagers and the marks average of 
the sighted teenagers in regards with the ego identity in favor of the 
sighted teenagers. 

3. There are statistically significant differences between the marks 
average of the male teenagers and the marks average of the female 
teenagers in regard with the ethical governance in favor of the female 
teenagers.  
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4. There are no statistically significant differences between the marks 
average of the male teenagers and the marks average of the female 
teenagers in regard with the ego identity.  

5. There is no correlation between the ethical governance and the ego 
identity status of the sighted members of the sample.  

6. There is no correlation between the ethical governance and the ego 
identity status of the visually impaired members of the sample.  

7. There is a significant difference between the type of the teenager       
( sighted or visually impaired) and the teenager's gender (male, 
female) in regards with the ethical governance both sighted or 
visually impaired. It has been evident that females have a higher 
level of ethical thinking than males.  

8. There is no significant difference between the type of the teenager     
( sighted or visually impaired) and the teenager's gender (male, 
female) in regards with the subjects' commitment to the ego identity. 

9. There are no statistically significant differences between the marks 
average of the sighted teenagers and the marks average of the 
visually impaired teenagers in regard with the ranks of (achievement 
– attachment) if compared to the major measure (ego identity). 

10. There are no statistically significant differences between the marks 
average of the sighted teenagers and the marks average of the 
visually impaired teenagers in regard with the ranks of (isolation – 
dispersion). Differences are in favor of the sighted subjects.   



 - 187 -

  المراجع العربية
 .القرآن الكريم  -1

 . مصر–دار بيروت للطباعة والنشر القاهرة ، "  لسان العرب" ) 1956( ابن منظور  -2

، دار المسيرة للنشر  "سيكولوجية التنشئة االجتماعية: ") 1998( أبو جادو ، صالح  -3

 .ع عمان يزوالتو

نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى : " ) 1999(طب ، فؤاد ، صادق آمال أبو ح -4

 .نجلو المصرية  ، مكتبة األ2 ، ط "مرحلة المسنين

 .  غزة–، مطبعة مقداد "   الخاصةالمدخل إلى التربية  ")2000(أبو مصطفي ، نظمي  -5

، مركز البحوث "مقاالت في الشخصية والصحة النفسية) " 2001(أبو نجيلة ، سفيان  -6

 . غزة –اإلنسانية والتنمية االجتماعية 

 ميدانية على ةدراس" :  النمو الخلقي وعالقته بالتفوق" :  ) 2006(  ، سامي هأبوبي -7

.  الرياض عينة من تالميذ مدارس

http://www.ed_uni.net/ed/showthread.php?؟.  

، دار الصحوة للنشر " التربية الخاصة لألطفال غير العاديين) " 2009(أحمد ،عصام  -8

 . ليبيا –والتوزيع 

 - للكتاب، مركز اإلسكندرية" سيكولوجية الشخصية ) " 2003(أحمد، سهير -9

 . مصر –اإلسكندرية 

الصبي : الطفل من الحمل إلى الرشد  : " ) 2001( إسماعيل ، محمد عماد الدين  -10

 .  ، دار القلم للنشر والتوزيع الكويت 5 ط2ح، " والمراهق 

دراسة للنمو الخلقي لدى المراهقات الكفيفات والمبصرات : " ) 2000(إسماعيل ، منى  -11

رسالة ماجستير غير منشورة معهد الدراسات ، " وعالقته بأساليب التنشئة الوالدية 

 . وية ، جامعة القاهرة ، مصر والبحوث الترب

، مكتبة "  علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة"  ) 1999( األشول  ، عادل  -12

 .  مصر –نجلو المصرية القاهرة األ

 . مصر –، دار اللحام للطباعة والنشر والتوزيع  " علم نفس النمو) "1996( األشول ، عادل  -13

، دار المسيرة  " ت الخاصة وأسرهمإرشاد ذوي الحاجا) " 2007(بطرس ، بطرس  -14

 . األردن –للنشر والتوزيع ، عمان 

 الخلقي لدى تالميذ مرحلة مالعالقة بين النمو المعرفي والتحك: "  ) 1997( بكر ، نفين  -15

 ?php.dshowthrea/ed/net.uni_ed.www://http " التعليم األساسي 
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تشكل هوية األنا والمسئولية االجتماعية لدى عينة من طالب ): " 2002( البلوي ، محمد  -16

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى "  التخصصات والمستويات المختلفة

 ، 4، ط  " األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة) " 1975(البهي ، فؤاد  -17

 . القاهرة ، مصر –ي دار الفكر العرب

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة "نظريات الشخصية: ")1986( جابر عبد الحميد جابر  -18

 .ر  مص–

 ، نابلس ، "سيكولوجية المراهق وتربيته: ") 1995(جبر ، احمد ، النابلسي ، نظام  -19

 .فلسطين 

نة من سمات الشخصية واالغتراب والهوية لدى عي" :  )2005( الجرجاوي ، زياد  -20

 – رسالة دكتوراه غير منشورة ،"موظفي وطلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية

 .  غزة –جامعة القدس المفتوحة 

، " التربية الخلقية في مؤسسات ما قبل المدرسة : " ) 1995( الجعفري ، ممدوح  -21

 .مصر دراسة تحليلية المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، 

 – القاهرة –، دار الفكر العربي " المرجع في علم النفس) : " 1985( جالل ، سعد  -22

 .مصر 

كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ) : " 2008( ركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز الم -23

 .  فلسطين –رام اهللا ، "  9رقم 

 السنوي  فلسطين اإلحصائي كتاب: " )2010( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -24

 . فلسطين –رام اهللا ، "  11 مرق

 ، 3حوليات كلية التربية ، العدد " النمو الخلقي والتربية الخلقية " : حجاج عبد الفتاح  -25

  .2 ، ص 1984

 ، مجلة مركز "قيم المكفوفين وعالقتها بالعمر والجنس" :  ) 2003( الحديدي ، منى  -26

   ) 161 – 108 ( 24البحوث التربوية جامعة قطر ، عدد 

 – ، دار الفكر ، عمان 3، ط "مقدمة في اإلعاقة البصرية) : " 2009(الحديدي ، منى  -27

 .األردن 

أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها باالستقالل النفسي  ): " 2007(خطاب ، دعاء   -28

 .  غير منشورة جامعة الزقازيق مصر ررسالة ماجستي" لدى المراهقين المعوقين بصرياً

الجمود الفكري والمهارات االجتماعية ، وتشكل الهوية لدى ): " 2008( ان خوج ، حن -29

  غيره، رسالة دكتورا"عينة من طالبات كليات التربية للبنات بمدينة مكة المكرمة 

 .منشورة ، بجامعة أم القرى 
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دار ،  "الموسوعة المختصر في علم النفس والطب العقلي"  ) 1976( الخولي ، وليم  -30

  مصر –القاهرة المعارف ، 

 القاهرة –ايتراك للنشر والتوزيع "  التربية النفسية للطفل" ) 2006(داود ، عبد الباري  -31

 . مصر –

 .  العراق –، دار الكتب للطباعة والنشر " مقدمة في علم النفس) " 1982( الدباغ ، فخري  -32

، مكتبة  "  النمو من الميالد إلى المراهقةةسيكولوجي"  ) 2003( الدسوقي ، مجدي  -33

 .  مصر –نجلو المصرية األ

، مكتبة األنجلو  " سيكولوجية اإلعاقات العقلية والحسية) " 2009(رسالن ، شاهين  -34

 . مصر –المصرية 

سيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في التربية ) " 1996(الروسان ، فاروق  -35

 . األردن –  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان2، ط  " الخاصة

 اإلعاقة البصرية المفاهيم األساسية واالعتبارات ") 2006( الزريقات ، إبراهيم  -36

 . األردن ، عمان – والتوزيع للنشر المسيرة ،دار "التربوية

 علم المكتب 5 ط ،"الطفولة والمراهقة ،  " علم نفس النمو"  ) 1995( زهران ، حامد  -37

 .  القاهرة –

 النضج ىفعالية برنامج إرشادي لتنمية مستو ) : " 2002( ي سعد الدين ، محمد القاض -38

 ?http://www.ed_uni.net/ed/showthread.php" الخلقي لدى المكفوفين 

نجلو  األ مكتبة ،"اإلرشاد النفسي منظور إنمائي :" )1991( سالمة ، ممدوحة  -39

 .  مصر –المصرية 

 بنمو األحكام الخلقية لدى عينة تطور الهوية وعالقته ) : " 2004( السلطان ، ابتسام  -40

 . رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الموصل العراق  ،" من المراهقين 

، دار صفاء للنشر والتوزيع ،  " التطور الخلقي للمراهقين) " 2009(السلطان ، ابتسام  -41

 .عمان ، األردن 

 .، القاهرة " نظم التعليم في التربية الخاصة) " 2000( سليمان نجدة  -42

، دار القلم للنشر "سيكولوجية الطفل من الحمل إلى الرشد) "1989(  عزيز –سمارة  -43

 . القاهرة –والتوزيع 

، الدار المصرية  " المعاقون بصرياً خصائصهم ومناهجهم) " 1997( سيسالم ، كمال  -44

 . القاهرة ، مصر -اللبنانية 

 - ة للنشر والتوزيع ، دار المسير  " سيكولوجية المراهقة) " 2009( شريم ، رغدة  -45

 .عمان ، األردن 
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 حولية –" البحوث النفسية في التفكير الخلقي  ): " 1982( الشيخ سليمان الخضري  -46

 .  جامعة قطر 159-131  ،1كلية التربية العدد

فعالية العالج بالمعنى في تخفيف أزمة  ) : " 2006( الضبع ، فتحي عبد الرحمن  -47

 ، رسالة" للحياة لدى المراهقين المعاقين بصرياً الهوية وتحقيق المعنى االيجابي 

 . مصر – كلية التربية جامعة سوهاج ،دكتوراه غير منشورة 

 " علم نفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة) : " 2004( الطفيلي ، امتثال زين الدين  -48

 .، دار المنهل ، اللبناني ، لبنان 

 ، دار المعرفة 2 ط،" وتطبيقاتهالنمو اإلنساني أسسه " ) 1995(الطواب ، سيد  -49

 .الجامعية ، السويس ، مصر 

 ، دار وائل للنشر 2، ط " مدخل إلى التربية الخاصة) " 2008(الظاهر ، قحطان  -50

 . األردن –والتوزيع عمان 

تطور الحكم الخلقي لدى األطفال وعالقته ببعض ) : " 1995( عباس ، جمال  -51

 com.ma.kay.www/ ربوي اإلسالمي ، الموقع الت" المتغيرات الديمغرافية 

، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة  "نظريات الشخصية") 1998(عبد الرحمن ، محمد  -52

 . مصر –

دار غريب للطباعة "  تنمية األطفال المعاقين : "  )1997( لمجيد اعبد الرحيم ، عبد -53

  . مصر – القاهرة روالنش

، دار الثقافة والتوزيع  " إرشاد ذوي الحاجات الخاصة  : ")2005(عبد العزيز ، سعيد  -54

 .، عمان ، األردن 

سيكولوجية الطفل غير العادي و ) : "1980(عبد الغفار ، عبد السالم ، الشيخ ، يوسف  -55

 . القاهرة -، دار النهضة العربية"التربية الخاصة 

 . القاهرة–، مكتبة األنجلو  " س التفكير األخالقي للراشدينمقيا) " 2001(عبد الفتاح، فوقية  -56

 .القاهرة .  دار الرشاد ،" اإلعاقات الحسية"  ) 2004( عبد اهللا ، عادل  -57

أثر إستراتيجية المناقشة الخلقية لكولبرج فتدريس ماد علم  ) : " 1989( عبد اهللا ، هناء  -58

  " .ل على النضج الخلقي والتحصيعاالجتما

دراسة لبعض المتغيرات ، األكاديمية  ) : " 1993( عطي ، حسن مصطفي عبد الم -59

الهيئة  ) 25( ، مجلة علم النفس العدد " المرتبطة بتشكيل الهوية لدى الشباب الجامعي 

  . 36 – 6 القاهرة ص –المصرية العامة للكتاب 

والنمو الخلقي لدى دراسة العالقة بين رتب الهوية  ) : " 2001( عبد ربه ، سعدي عبد الواحد  -60

 .  مصر -، رسالة ماجستير غير مشورة ، كلية التربية، جامعة الزقازيق " طالب الجامعة
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 دار صفاء للنشر ،")المعاقون بصرياً ( المبصرون بآذانهم ) " 2000( عبيد ، ماجدة  -61

 .والتوزيع ، عمان ، األردن 

 بالسلوك العدواني لدى نمو األحكام الخلقية وعالقته) : " 2004( العريشي ، صديق  -62

حلة المراهقة بمنطقة مكة عينة من نزالء التربية النموذجية والتعليم العام في مر

 .، رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة أم القرى " المكرمة

 ، 2000 -66مجلة النبأ و العدد " النمو األخالقي عند الطفل  " :إيمان مجلة النبأ،  زع -63

 org.annabaa.wwwموقع مجلة النبأ 

 والسمعية والبصرية العقلية اإلعاقات لذوي الخاصة التربية " )2001 ( سعيد ،العزة -64

 .، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن "  والحركية

ذات والتوافق عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم ال "  :)2003(عسيري ، عبير  -65

، " ة الطائف نالنفسي واالجتماعي والعام لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدي

 .جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 ، "سيكولوجية التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد") 2007( عالونة ، شفيق  -66

 .المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان األردن

نمو فاعليات األنا وقدرتها التنبؤية بنمو التفكير األخالقي ) : " 2008(علي العمري ،  -67

 ، رسالة ماجستير غير" لدى عينة من الذكور واإلناث من سن المراهقة وحتى الرشد 

 .منشورة ، جامعة أم القرى 

األهلية للنشر ، " سيكولوجية الطفل) " 2003( مزاهرة ، أيمن،العواملة ، حابس -68

 .األردن_انعم،والتوزيع

 .، دار القلم الكويت " الطفولة والصبا) : " 1984( عودة ، محمد ، عيسى ، محمد  -69

 .، مكتبة األنجلو، القاهرة ، مصر  " محاضرات في علم نفس النمو) " 1998(عيد إبراهيم  -70

دار المعرفية الجامعية ، "  علم نفس النمو: ") 1997( العيسوي ، عبد الرحمن  -71

 .السويس ، مصر 

عالقة تشكل هوية األنا بنمو التفكير األخالقي ) : " 2001( غامدي ، حسين عبد الفتاح ال -72

لدى عينة من الذكور في مرحلة المراهقة والشباب المنطقة الغربية من المملكة العربية 

 221 ص 30 العدد  المجلد الخامس ،–، المجلة المصرية للدراسات النفسية " السعودية

– 255.  

، " المقياس الموضوعي لتشكل هوية األنا  ) : " 2002 ( حسين عبد الفتاالغامدي ، ح -73

 نسخة مقننة على الذكور في سن المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية

 . السعودية 
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، " نمو األحكام األخالقية لدى الجانحين وغير الجانحين : " ) 1998(الغامدي ، حميد  -74

حكام األخالقية وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينات وغير دراسة مقارنة لنمو األ

الجانحين بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 .جامعة أم القرى 

 –دار  أحياء ، الكتب العربية ، "  أحياء علوم الدين"  :)1957( أبو حامد ،الغزالي  -75

 . مصر –القاهرة 

 .، قرطاسية العتيقي الكويت" دراسات في سيكولوجية النمو) " 1977( د الفقي ، حام -76

سيد : ، ترجمة " اإلنسان واألخالق والمجتمع"  ) : 1966(  ، جون كارل جرفلو -77

  مصر –عثمان وآخرون دار الفكر العربي 

 –، دار مصر للطباعة ، القاهرة "  التكيف النفسي"  ) 1978( فهمي ، مصطفي  -78

 .مصر

 . القاهرة–، مكتبة مصر "سيكولوجية األطفال غير العاديين) "1980( فى فهمي مصط -79

 –مطبعة مصطفى البابي ، القاهرة ) 1956( "  القاموس المحيط" : الفيروز أبادي  -80

 .مصر

 . ، دار المكتبي ، دمشق ، سوريا " الشخصية والعالج النفسي ) : " 2000( قاسم ، محمد  -81

 ،" واصل المراهق مع والدية وعالقته مجاالت الهويةت ) : " 2000( قاسم ، منى محمد  -82

 رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات ) ة إكلينيكي–دراسة سيكومترية ( 

 .والبحوث التربوية جامعة القاهرة 

، دار المريخ للنشر  " اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي) " 1981( القاضي ، يوسف  -83

 .دية  السعو–والتوزيع ، الرياض 

 2 ، ط "الشخصية نظرياتها واختباراتها وأساليب قياسها : ")1996(القذافي ، رمضان  -84

 .، دار الكتب الوطنية بنغازي ، ليبيا 

،  " سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم) " 2001(القريطي ، عبد المطلب  -85

 . القاهرة - ، دار الفكر العربي 3ط

  سة مقارنة بين أطفال مصر والبحرين في النمو درا ): " 1987( قناوي ، هدى  -86

    ، مجلة دراسات تربوية ، المجلد الثاني ، الجزء السادس ، العدد السادس" الخلقي 

  . 87 – 67ص 

"  علم نفس النمو األسس والنظريات: " ) 2001( حسن ،لمعطي اقناوي ، هدى ، عبد  -87

 . مصر –يع ، القاهرة ، الجزء األول ، دار قباء للطباعة والنشر والتوز
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النسق القيمي لدى طالبات الجامعة وعالقته بأساليبهن في  ) : " 2001( كاشف ، ايمان  -88

  528 – 465 ص 3 ، العدد 11، مجلة دراسات نفسية مجلد " مواجهة أزمة الهوية 

مستوى الحكم الخلقي لدى طالب  ): " 2000( ي ، محمود نكامل ، مصطفي ، الشو -89

، دراسة عبر حضارية مقارنة على عينات مصرية وسعودية ، " جنسين الجامعة من ال

  . 121 – 106 ص – 56 العدد سمجلة علم النف

دراسة لبعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتها ) : " 2004(الكحلوت ، عماد  -90

 ماجستير ، رسالة" بمستوى النضج الخلقي لدى عينة من المراهقين في محافظات غزة 

 . بغزة –ير منشورة ، جامعة األزهر غ

 . عمان األردن – دار الفكر ،" علم النفس األسري") 2009( كفافي ، عالء الدين  -91

، مؤسسة شباب الجامعة " اإلعاقة الحسية المشكلة والتحدي) " 2007( كمال ، طارق  -92

 . مصر –، األسكندرية 

 مجلة دراسات ،تخلف عقلياً الحكم الخلقي للطفل الم) : " 1991( كمال الدين ، هالة  -93

 .575 – 553، الجزء الرابع ) نفسية 

، ترجمة فرج وآخرون ، دار الهيئة "  نظريات الشخصية: " ) 1978(ليندزي ، هول  -94

 .العامة للكتاب القاهرة ، مصر 

تشكل هوية األنا تبعاً لبعض المتغيرات األسرية  ) : " 2001( المجنوني ، سلوى  -95

 ، رسالة ماجستير غير منشورة"ب وطالبات جامعة أم القرىوالديمغرافية لدى طال

 .جامعة أم القرى 

 –، مكتبة زهراء الشرق  " مقدمة في التربية الخاصة" ) 2003(محمد ، عبد الصبور  -96

 . مصر –القاهرة 

، "  اتجاهات نظرية في سيكولوجية نمو الطفل والمراهق: " ) 1991(محمد عادل  -97

 .القاهرة مكتبة األنجلو المصرية ، 

" أزمة الهوية واالكتئاب النفسي لدى الشباب الجامعي  ) : " 1997( مرسي ، أبو بكر  -98

  مصر – 352 – 323 ص 3العدد ) م نرا( ، مجلة دراسات نفسية 

التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤلية االجتماعية وبعض ) : " 2009( مشرف ، ميسون  -99

رسالة ماجستير غير منشورة بالجامعة ( ، "المتغيرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمية

 .اإلسالمية بغزة 

 ، المكتبة 2ط ، ) 1972( حمد مصطفى إبراهيم ، الزيات ، ا" :  المعجم الوسيط"  -100

 . استانبول تركيا –اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
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 –ة  اإلسكندري–للكتاب "  نفس النمو مركز اإلسكندريةعلم   ")2000(منسي ، محمود  -101

 .مصر 
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  )1(ملحق رقم 

  تسهيل مهمة الباحثة
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  ) 2(ملحق رقم 
  كتاب تطبيق أدوات الدراسة

@@
áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@@

  

  .عزيزتي الطالبة.... عزيزي الطالب

دراسة بعنوان الحكم الخلقي وعالقته بأبعاد هويـة        تقوم الباحثة لبنى الوحيدي بإجراء      

ة للحـصول علـى      في محافظات غز   األنا لدى عينة من المراهقين المبصرين والمكفوفين      

درجة الماجستير في علم النفس من جامعة األزهر بغزة وتطبيق المقياس يدخل ضمن إجراءات              

  .الدراسة

الرجاء اإلجابة على كل فقرة من فقرات المقياس بصراحة وصـدق وإال سـتكون النتـائج         

  .عديمة الفائدة

  .علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة

  .بيانات أولية

  

   المدرسة        الصف       الجنس      العمر 

  

  

  

                    

 الباحثة   
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        )3(رقم ملحق 

  ا من مقياس التفكير األخالقيهالعبارات التي تم حذف

  

  رقم العبارة  العبارة  الموقف

  4  طمعا في مكافأة األب فيما بعد   األول 

ألن إقدام الزوج على سرقة الدواء لعالج زوجته امرأ   الثاني 

  من كل زوج وفي طبيعياً 

5  
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  )4( ملحق رقم 

  طريقة اإلجابة على المقياس
  

ويلي كل منها مجموعة من األسئلة تتـصل        . سنقدم لكم في هذا المقياس عدداً من المواقف       

وال نريد من اإلجابة على هذه األسئلة أن نتعـرف          . بمختلف الجوانب التي يشتمل عليها الموقف     

 المواقف فحسب ولكن نود أيضاً فهم السبب الـذي جعلـك            على آرائك فيما ينبغي عمله في هذه      

  .تتبنى هذه اآلراء

أما عبارة واحدة فقط من بين سـت        ) X(من فضلك أجب على األسئلة بدقة بوضع عالمة         

علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة أخرى خاطئة فهـذه أمـور         ) أ، ب، ج، د، هـ، و     ( اختيارات  

  .يمكن أن نختلف عليها فيما بيننا
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  )5(ملحق رقم 

  مقياس التفكير األخالقي في صورته النهائية
  

  :الموقف األول

يحرص أحمد على أن يشارك زمالءه فيما يقومون به من رحالت، وقد اتفق مـع زمالئـه     

 في الرحلـة إذا عمـل فـي اإلجـازة           االشتراكعلى تنظيم رحلة، ووعده والده بالموافقة على        

وقبل أن تبـدأ    .  الرحلة، بعد أن استطاع أحمد توفير المبلغ        في االشتراكواستطاع أن يدخر قيمة     

الرحلة بفترة قصيرة غير والد أحمد رأيه، حيث نظم زمالؤه بالعمل رحلة ولم يكن لديـه قيمـة                  

. فطلب من أحمد أن  يعطيه المبلغ الذي أدخره، ليستطيع القيام بالرحلة  مع زمالئـه               . االشتراك

  .رحلة التي نظمها مع أصدقائه ويفكر في رفض طلب األبواآلن يريد أحمد أن يتخلف عن ال
  

  .أمام العبارة التي تتفق مع رأيك مع ذكر السبب) ×(ضع عالمة 
  

   إذا رأيت أن أحمد يجب أن يعطي النقود لوالده هل ؟-1

  . التزاماً بدوره كابن نحو أبيه بتلبية كل ما يطلب-أ(  ) 

ي يصل إلى الضرب التزاماً بطاعة األب الـذي          ألنه قد يعرض نفسه لغضب األب الذ       -ب(  ) 

  .رباه

  . التزاماً بطاعة األب الذي رباه-ج(  ) 

  . خوفاً من تأنيب الضمير أذا خذل أبها أمام زمالئه-د(  ) 

  .ن االبن يجب أن يضحي من أجل أبيه أل-ه(  ) 

  ................................................................................االختياربب س
  

   هل؟– يرفض أحمد إعطاء النقود لوالده أن قد يرى البعض -2

  . بالرحلة مع زمالئهاالستمتاعن بدون هذه النقود لن يستطيع االبن  أل-أ(  ) 

  . أخذت منه النقود التي تعب في الحصول عليها إذان االبن سوف يحزن  أل-ب(  ) 

  .ه مساوي لموقف األب ألن موقف االبن مع زمالئ-ج(  ) 

  . ألن األب يجب أن يوفي بوعده البنه-د(  ) 

  . الن األبوة عطاء وإيثار-ه(  ) 

  . ألن هذا السلوك يدعم األنانية عن أحمد في المستقبل للتشبه بأبيه باألخذ وعدم العطاء-و(  ) 

  ..........................................................................االختيارسبب 
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  . إذا رأيت أن اآلباء يجب أال يتنصلوا من وعودهم ألبنائهم-3

  . ليصبحوا نموذجاً وقدوه لألبناء، وينالوا احترامهم-أ(  ) 

  . محافظة على قيم ونظام والتزامات األسرة-ب(  ) 

  . خوفاً من فقدان ثقة األبناء فيهم-ج(  ) 

  .مير على عدم الوفاء بالوعد حتى ال يشعر اآلباء بالذنب الض-د(  ) 

    . ألن األبناء يتوقعون الصدق من اآلباء-ه(  ) 

  . بهاااللتزامن الصدق فضيلة يجب  أل-و(  ) 

  .................................................................................االختيارسبب 

ء من المبلغ وأخفى الباقي ليشترك  ماذا يحدث لو أن أحمد كذب على والده وأعطاه جز-4

   هل؟-في الرحلة وإذا رأيت أن أحمد قد أخطأ في هذا السلوك

  .  ألنه لن يسعد ويستمتع بالرحلة ألنه كذب على والده-أ(   ) 

  . ألنه لن يسامح نفسه بكذبه على أبيه-ب(   ) 

  . سيفقد ثقة جميع أفراد األسرة-ج(   ) 

  .يعرض نفسه لعقاب األب ألنه سيصبح كاذباً و-د(   ) 

  . ألن الصدق فضيلة-ه(   ) 

  . ألن يكذبه سيصبح مرفوضاً ومنبوذاً من األب وجميع أفراد األسرة-و(   ) 

  .................................................................................االختيارسبب 

إذا رأيت أن األخ . ه من نقود عن أبيه ماذا يحدث لو أن أحمد روى ألخيه ما قد أخفا-5

   هل؟-يجب أن يخبر أباه بشأن إخفاء النقود

  . للمحافظة على كيان األسرة من شيوع الكذب فيها-أ(   ) 

  . حتى يثاب من والده على صدقه-ب(   ) 

  . ليتجنب غضب وعقاب األب إذا علم أنه أخفى الحقيقة عنه-ج(   ) 

  . وحبه ليصبح االبن المثالي  ليحصل على رضا األب-د(   )  

  . حتى ال يتدعم سلوك الكذب ويصبح كاذباً في المستقبل-ه(   ) 

  . حتى ال يشعر بتأنيب الضمير على تستره في الكذب على األب-و(   ) 

  ............................................................................االختيارسبب 

  :الموقف الثاني

صيبت امرأة بمرض خبيث وأخذت حالتها تتدهور إلى األسوأ، وبدأت تقترب من حافة أ

الموت اعتقد األطباء انه ال سبيل لعالجها سوى نوع من العالج هو تركيبة توصل إليها أحد 

حاول زوج السيدة الحصول عل المبلغ الذي طلبه . الصيادلة أراد بيعه بعشرة أمثال ثمنه
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 يحصل إال على أن، وسلك في سبيل ذلك كل السبل الممكنة ولكن لم يستطع الصيدلي ثمناً للدواء

ثم توجه الزوج إلى الصيدلي وشرح له الموقف وطلب منه بيع الدواء . نصف المبلغ المطلوب

بما استطاع جمعه من مال وهو نصف ثمن الدواء أو بيعه  إياه بالتقسيط ولكن الصيدلي لم يقتنع 

 اليأس واإلحباط لعدم استطاعته الحصول على الدواء الذي ينقذ أصبح الزوج يعاني. ورفض

  .حياة زوجته وبدأ يفكر في اقتحام الصيدلية ليالً لسرقة الدواء

  .أمام العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السبب) ×(ضع عالمة 

   هل ؟–مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسرقة الدواء  -1

  . الصيدلي جشع ويتستر وراء القانون الذي يحمي األغنياء فقط ألن هذا-أ(   ) 

  . ألنها يمكن أن تقدم إليه نفس المساعدة في المستقبل-ب(   ) 

   ال تحزن زوجته على عدم إحضار الدواء إلنقاذ حياتها ألنها كثيراً ما ساعدته-ج(   ) 

  .ه لعالج زوجته حتى ال ينبذ من األهل واألصدقاء ولعدم بذل قصارى جهد-د(   ) 

  .  ألن زوجته إنسان ويجب أن يهبها الحياة-ه(   ) 

  .........................................................: ......................االختيار سبب

  .قد يرى البعض أن على الزوج عدم سرقة الدواء -2

  . المجتمع احتراماً للنظام االجتماعي حتى ال تشيع السرقة في-أ) (   

  . حتى ال يعرض نفسه للخطر أو السجن من أجل عالج قد ينفع-ب) (   

  . ألن ضميره يجب أن يمنعه من السرقة-ج(   ) 

  . ألن من حق الصيدلي تحقيق ثروة من وراء اختراعه-د(   ) 

  . ألن المبادئ والقيم العليا تمنع السرقة-ه )  ( 

  . الذي يحافظ على حقوق أفراد المجتمع ألن السرقة خروجاً على القانون-و(   ) 

  ....................................................................االختيارسبب 

  .قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء لزوجته لو طلبت منه ذلك -3

  . ألن كل منهما يجب أن يضحى من أجل اآلخر-أ(   ) 

  .جته وتحقيق ما تريد ألن من واجبه طاعة زو-ب(   ) 

  . ألن الزوجة تتوقع أال يتخلى عنها في تحقيق هذا الطلب-ج(   ) 

  . ليكسب حبها ورضاها عندما يتحقق لها الشفاء-د(   ) 

  .  ألنه ال يستطيع أن يتراجع عن مسئوليته نحو زوجته-ه(   ) 

  . ألنه لو لم يحضر لها الدواء لن يسامح نفسه على عدم إنقاذها-و(   ) 

  .................................................................االختيارسبب 
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يرى البعض أنه مع افتراض أن الزوج ال يحب زوجته إال أن من واجبه سرقة الدواء  -4

   هل؟-إلنقاذها

  . ألن حب الزوج أو عدم حبه لزوجته ال يقلل من قيمة حياتها-أ(  ) 

  .اس وبالتالي يستباح سرقته ألن الصيدلي جشع وق-ب(  ) 

  . ألنها قد تنقذ حياته في يوم ما-ج(  ) 

  . خوفاً من انتقامها بعد الشفاء-د(  ) 

  . ألنه يجب أال يعطى للخالفات اهتماما في هذه المواقف-ه(  ) 

  . يسرق إلنقاذها حتى اليشعر بالذنب ألنه تخلى عنها نتيجة عدم حبه لها-و(  ) 

  ......................................................:.......االختيارسبب 

قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء حتى إن كان هذا المريض شخصاً غريباً  -5

  .وال يوجد من ينقذه سواه

  . ألنه يتخيل نفسه مكان هذا الشخص ويتوقع منه ما يقوم به إلنقاذه-أ(  ) 

  .ي أال يحكم عليها بأنها أقل من حياة أي شخص أخر ألن حياة الشخص الغريب ينبغ-ب(  ) 

  . حتى ال ينتقم منه أهل هذا الشخص لعدم إنقاذ حياته-ج(  ) 

  .  ألن من الصعب أن يشعر أنه لم ينقذ حياة إنسان من الموت-د(  ) 

  . ألن هذا الشخص قد يكون ثرياً ويكافئه فيما بعد-ه(   ) 

  .ن ألن الحياة أقوى من القانو-و(   ) 

  ....................................................................االختيارسبب 

  .فهل ذلك.  إذا رأيت أن سرقة الزوج للدواء خطأ من الوجه الخلقية-6

  . ألن العالقة بين الناس يجب أن تقوم على أساس احترام ملكية الغير-أ(   )  

  .لة للسلطات لتساعد على إنقاذ حياة زوجته ألن كان بإمكانه بيان المشك-ب(   ) 

  . ألنه قد يتم القبض عليه ويسجن ولن يستطيع إنقاذ حياه زوجته-ج(   ) 

  .  الخُلقيلاللتزام ألنه إن لم يسرق من حاجته الشديدة يصبح نموذجا -د(   ) 

  . ألن سرقة الدواء  تؤدي على أن تصبح األمور فوضى وكل فرد يسرق اآلخر-ه(   ) 

  . ألنه يجب  أن يلتزم بالواقع وننتظر مساعديه من اآلخرين-و   ) (

  ........................................................................االختيارسبب 

ماذا يحدث لو أن الزوج سرق الدواء ونشرت الصحف هذا الحدث وقرأه ضابط الشرطة 

وتذكر أنه رأي الزوج يخرج من .  زوجتهالذي يسكن بجوار الزوج ويعرف قصة  مرض

  .الصيدلية في مساء هذا اليوم مهروال وأدرك أن الزوج هو سارق الدواء
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   فما سبب ذلك ؟–إذا رأيت أن على الضابط إبالغ الشرطة عن الزوج بأنه السارق  -6

  . للمحافظة على القانون االجتماعي-أ(   ) 

  .ة من المجرمين ألن المجتمع وضع ثقته فيه للحماي-ب(   ) 

  . ألنه قد يحصل على ترقيه نتيجة القدرة على التعرف على سرقة الدواء-ج(   ) 

  . حتى ال يعرض نفسه للعقاب ألن يتستر على سارق-د(   ) 

  . ألن ضميره ومثله العليا تحتم عليه أن يبلغ عن السارق-ه(   ) 

  .لمجتمع ألن دور ضابط الشرطة المحافظة على حقوق أفراد ا-و(   ) 

  :...................................................................االختيارسبب 

ما هي العقوبة التي يحكم بها . ماذا يحدث لو أن الزوج تم القبض عليه وقدم للمحكمة

  القاضي علي الزوج؟

  . إذا رأيت أن على القاضي أن يتساهل مع الزوج-8

  .األولوية على حق الملكية ألن حق الحياة له -أ(  ) 

  . ألن الزوج كان يشعر باأللم لعدم استطاعته إنقاذ حياة زوجته-ب(  )  

  . ألن القاضي قد يعاني من تأنيب الضمير على حكمه على الزوج-ج(  ) 

  . ألن الزوج تصرف بدافع الحب إلنقاذ زوجته-د(  ) 

  .ن مكان الزوج ألن القاضي قد يفكر في ما يمكن أن يفعله لو كا-ه(  ) 

  . ألن وظيفته القانون المحافظة على حياه أفراد المجتمع-و(  ) 

  .......................................................................االختيارسبب 

  .ى القاضي أن ال يتساهل مع الزوجقد يرى البعض أن عل -9

  تماعي    لتطبيق القانون والمحافظة على النظام االج-أ(  ) 

  . حتى ال يتهاون المجتمع مع أي سارق-ب(  ) 

  .   ليسود األمان بين جميع أفراد المجتمع-ج(  ) 

  ألن الزوج يجب أن يكون مستعداً لمحاكمته على ارتكبه من سرقة -د(  ) 

  .   حتى ال يشعر بتأنيب الضمير لتساهله مع السارق-ه(  ) 

  .لحكم بالعدل ألن المجتمع يتوقع من القاضي ا-و(  ) 

   ....................................................................االختيارسبب 

  :الموقف الثالث

هيا : ووقفوا أمام أحد المحالت قال أحدهم.  في أحد األيام ذهب أربعة أوالد إلى السوق

ثة أوالد، أما الوالد ندخل هذا المحل ونرى ما إذا كان من الممكن أخذ بعض األشياء، وافق ثال

أنهم سوف يجعلون أصحابه : الرابع فلم يرغب أن يفعل ذلك، ولكن األوالد الثالثة قالوا له
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 جميعاً بأخذ بعض األشياء من اوقامو. ولذلك وافقهم وذهب معهم. يضحكون عليه ألنه جبان

ع الذي لم يرغب المحل إال أن صاحب المحل استطاع أن يلحق بهم جميعاً فيما عدا الولد الراب

  .في مشاركتهم

  :أمام العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السبب) ×(ضع عالمة 

  هل ترى أنه ينبغي أن يلحق صاحب المحل بالولد الرابع أيضاَ ؟ -1

  . ألنه بمشاركتهم أصبحت لديه النية للسرقة-أ)   ( 

  . لم يفكر في أسرته وأهله عند معرفته بأنه سارقألنه  -ب )  ( 

  . لم يشعر بتأنيب الضمير حيث شاركهم  في السرقةألنه  -ج  ) ( 

  . ألنه لم يفكر فيما قد يقع عليه من عقاب في حالة القبض عليهم-د(   ) 

  . ألنه ساير أفراد جماعته ولم يقاومهم-ه(   ) 

  ألنه سيقسم المسروقات مع رفاقه-و )  ( 

  ...........................................................االختيارسبب 

  .إذا رأيت أن على الولد الرابع مقاومة زمالئه وعدم السرقة معهم -1

  . للمحافظة على النظام في البلدة-أ(   ) 

  . تجنبا لإلمساك به وتوقيع العقوبة عليه-ب(   )  

  . ألن من واجب كل فرد المحافظة على حقوق اآلخرين وعد م االعتداء عليهم-ج(   )   

  . حتى اليشعر بالخزي والعار ألنه سيصبح سارقاً-د ) (  

  . للحصول على مكافأة من صاحب المحل على أمانته-ه(   ) 

  . ليعرف باألمانة بين األهل واألصدقاء لعدم اشتراكه في السرقة-و(   ) 

  :.......................................................................االختيارسبب 

  .قد يرى البعض أنه من العدالة عدم القبض على الوالد الرابع -2

  . ألنه وضع نفسه في مكان صاحب المحل ورفض السرقة-أ(   )  

 على ممتلكات الغير ولذلك رفض واالستيالء ألن ضميره منعه من السرقة -ب(   ) 

  .مشاركتهم

  . ألن أردا تجنب العقاب بعدم السرقة-ج(   ) 

  .يرد من السرقة سوى عدم وصفه بالجبن ألنه لم -د(   ) 

  . لعدم التساوي مع الزمالء في الدافع للسرقة-ه)    (

  . ألنه لم يكن سارقاً بل مسايراً لمعايير الجماعة التي ينتمي إليها-و )  ( 

  .....................................................................االختيارسبب 
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  :الموقف الرابع

حاول شرطي المطافئ بأحد اإلحياء أن يترك موقعة . شب حريق بإحدى المدن الصغيرة

 باألذى نتيجة هذا الحريق بالرغم ابالعمل لمساعدة أفراد أسرته الذين يمكن أن يكونا قد أصيبو

  . بموقعه لحماية وإنقاذ سكانهااللتزاممن أن واجبة 

  :ع بيان السببأما العبارة التي تتفق مع رأيك م) ×(ضع عالمة 

  . إذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل-1

  . ألن سكان الحي يتوقعون حضوره إلنقاذهم-أ(  ) 

   ألنه يجب أن يلتزم بواجبات ومتطلبات وظيفته-ب(  ) 

  . ألن الشرطي ملزم بعدم مغادرة موقعة لحماية المجتمع-ج(  ) 

  .سلطات األعلى حتى ال يعرض نفسه للعقاب من ال-د(  ) 

  . حتى ال يشعر بالذنب إذا أصيب أحد أفراد هذا الحي-ه(  ) 

  . للحصول على مكافأة نتيجة التزامه بموقعه-و(  ) 

  .......................................................................االختيارسبب 

  ..قد يرى البعض أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرته -2

  .  ألن أسرته أذا أصابها أذى لن يسامح نفسه-أ) (   

  . ألن أسرته ستقف بجواره وتساعده إذا مر بمحنة-ب(   ) 

  . ألنها أسرته و من واجبه إبعاد أي أذى يلحق بها-ج(   ) 

  . ألن أفراد أسرته يتوقعون منه الحضور إلنقاذهم-د)    (

  .ه أسرته للتوجه نحو مساعديحثه ألن ضميره هو الذي -ه(   ) 

  . ألن من واجبه كرب أسرة المحافظة على أسرته والحرص على راحتها-و(   ) 

  .............................................................االختيارسبب 

  :الموقف الخامس

حكم على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكنه استطاع الهرب من السجن واستقر به 

يد واتخذ اسماً جديداً وعمل بالتجارة في أحد المتاجر الكبيرة واستطاع المقام في مكان جد

بإخالصه واجتهاده الشديد خالل ثمان سنوات أن يشترى هذا المتجر، واشتهر باألمانة 

  .واإلكثار من أعمال الخير على العاملين لديه والمحتاجين من أهل البلدة

ة وأمانة هذا التاجر فذهبت لتشترى وذات يوم قدمت إلى هذه البلدة سيدة سمعت بنزاه

فقد .  السجين الهارب الذي تبحث عنه الشرطةباعتبارهمنه، وما أن رأته حتى تعرفت عليه 

  .كانت جارته في البلدة التي كان بها قبل أن يسجن
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  :أمام العبارة التي تتفق مع رأيك مع بيان السبب) ×(ضع  عالمة 

 .شرطة عن هذا الرجلة أن  تبلغ الإذا رأيت أن على السيد -3

 ألنه لن يكون هناك عدالة بالنسبة للمساجين الذين نفذوا العقوبة كاملة إذا ما ترك هذا -أ(  ) 

  .التاجر طليقاً

 ألن ضمير هذه السيدة لن يسامحها وسوف تسخط على نفسها إذا لم تبلغ عن هذا -ب) ( 

  .المجرم الهارب

الشرطة عن أي مجرم بغض النظر عن  ألن من واجب المواطن الصالح إبالغ -ج) ( 

  .الظروف المحيطة

  .عقاب يعد دافعاً لزيادة الجريمة ألن السماح لهذا الرجل وأمثاله بالهروب من ال-د ) ( 

األولى بالسجن خمس سنوات والثانية   ألن ارتكب مخالفتين يستحق  عليها العقاب-ه) ( 

  الهروب من السجن

  .ة عادلة لهذا الهارب ألن المجتمع يتوقع محاكم-و) (  

  .................................................................................االختيارسبب 

   قد يرى البعض أن على السيدة أال تبلغ الشرطة؟-2

  . ألنه حاول خالل الفترة رد الدين للمجتمع باإلكثار من أعمال الخير-أ(   ) 

د خالل هذه الفترة على حقوق اآلخرين بل حافظ على النظام االجتماعي                ألنه لم يتع-ب(   )  

  .العام

  . ألن إعادته إلى السجن عمل يتسم بالقسوة-ج(   ) 

  . ألنها ستشعر باألسى والخزي إذا تسببت في إعادته للسجن-د(   ) 

  .قعة من وراء إعادته إلى السجن ليس هناك فائدة متو-ه(   ) 

  .و سيرته خالل هذه الفترة تشير أنه غير شرير(   ) 

  :..................................................................سبب االختيار
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  )6(ملحق رقم 

  العبارات التي تم حذفها من مقياس تشكل هوية األنا
 
  العبارة  م

  

  رقم العبارة

ي أكثر من غيره من األساليب ، يجذبنأسلوب حياة ال يوجد  )1

  اةوليس لي فلسفة خاصة في الحي

4  

مثل (  واالجتماعية ةيصعب فهم كثير من القضايا السياسي )2

العالقات الدولية حقوق األقليات المسلمة في عالم اليوم المتغير 

  ولكن اعتقد أن لي وجهة نظر ثابتة حول هذه القضايا 

8  

 اكتشاف وتحديد قدراتي وميولي وتحديد المهنة ما زلت أحاول )3

  أو نوع الدراسة التي تناسبني 

9  

هناك مسؤوليات وادوار محددة للرجل والمرأة في حياتهم  )4

ية وأحاول جاهداً تحديد مسئولياتي في هذا لم العالزوجية أو

  الصدد

11  

 هناك أسباب عديدة للصداقة ولكني اختار أصدقائي على أساس )5

  هم مع القيم التي أؤمن بهامتشابه قي

13  

لم أفكر في دور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة داخل  )6

 العامة فهذا األمر ال يشغلني كثيرا وال اهتم ةالحيااألسرة أو في 

  به 

19  

لقد كونت عالقات صداقة عديدة ومتنوعة وأصبح لدى فكرة  )7

  ي من صفات  يتوفر في صديقواضحة كما يجب أن

45  

ل أسلوبي في التعامل مع الجنس األخر يتطور ولم أصل ما زا )8

  إلى أفضل أسلوب بعد 

47  
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  )7(ملحق رقم 

  طريقة اإلجابة المقياس

  

  المقياس الموضوعي لتشكيل الهوية
 عبارة اقرأ كل منها، ثم وضح إلى أي مدى تعكس مشاعرك            56أمامك استبيان يتكون من     

ات تتكون من أكثر من جزء ولهذا يجب أن تفكر في           واعتقادك عن ع ذاتك كثير من هذه العبار       

سجل إجابتك بوضع إشارة   . كل أجزاء العبارة، وأن تعبر إجابتك عن العبارة ككل بجميع أجزائها          

  .في المكان المناسب، وذلك كالتالي) ×(
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  : مثال

 إطالقاً ن المفحوص غير موافقفي المثال التالي تم اختيار لست موافق على اإلطالق أل

كما ) لم أختر مهنة سألتحق بها، وال نوع الدراسة المطلوبة لها( على الجزء األول من العبارة 

يمكن أن أعمل أو أدرس في أي مجال يتاح لي ( أنه غير موافق على اإلطالق على الجزء الثاني

  .إلى أن يتوفر عمل أفضل
موافق   العبارة  رقم

  تماما

 موافق إلى  موافق

  حد ما

  ىغير إل

حد ما 

  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقاً

لم أختر مهنة التي سألتحق أو   

التحفت بها وال نوع الدراسة 

المطلوبة لها، ويمكن أن أعمل في أي 

يتاح ) أو ادرس في أي مجال( عمل 

  لي إلى أن يتوفر مجال أفضل منه 

6  5  4  3  2  1  

                 X  
 

  

  .كس اعتقادك بشكل تامتعني أن العبارة تع): 6( موافق تماماً  •

 .تعني أن العبارة تعكس اعتقادك بشكل كبير): 5(موافق  •

 .تعنى أن العبارة تعكس اعتقادك بشكل ضعيف): 4(موافق إلى حد ما  •

  ضعيفتعنى أن العبارة ال تعكس اعتقادك  بشكل): 3(غير موافق إلى حد ما  •

 .رتعنى أن العبارة ال تعكس اعتقادك بشكل كبي): 2(غير موافق  •

 .تعنى أن العبارة ال تعكس اعتقادك مطلقاً ): 1(غير موافق على اإلطالق  •
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  )8(ملحق رقم 

   النهائيةشكل الهوية في صورتهت
موافق 

  تماما

موافق   موافق

  إلى

  حد ما

  غير إلى

حد ما 

  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقاً

  العبارة  رقم

  

    
6  5  4  3  2  1  

لم أختر مهنة التي سألتحق أو التحفت بها وال   1

نوع الدراسة المطلوبة لها، ويمكن أن أعمل في 

يتاح لي إلى ) أو ادرس في أي مجال( أي عمل 

  توفر مجال أفضل منه أن ي

            

رغم جهلي لبعض المسائل الدينية، فإن ذلك ال   2

يقلقني، وال أشعر بالحاجة للبحث في هذه 

  .المسائل

             

وجهة نظري عن دور الرجل والمرأة تتطابق   3

مع أفكار والداي وأسرتي، فما يعجبهم يعجبني 

  .ويروق لي

            

 زلت ابحث عن نوع الناس مختلفون، ولذا فأنا ما   4

  .يناسبني من األصدقاء

            

بالرغم من أنني أشترك أحياناً في األنشطة   5

 نوع النشاط، يالترفيهية المختلفة، إال أنه ال يهمن

  .ونادراً ما أفعل ذلك بمبادرة منى

            

لم أفكر في الواقع في اختيار أسلوب محدد   6

طالقاً للتعامل مع الجنس األخر، وأنا غير مهتم أ

  .بأسلوب التعامل معهم

            

ال أفكر كثيراً في هذه المسائل الدينية  وال أبحث   7

  فيها وال تمثل مصدر قلق لي بأي شكل 

            

بالرغم من أنني أبحث عن أسلوب مقبول   8

لحياتي، إال أني في الواقع لم أجد األسلوب 

  .المناسب إلى اآلن

            

ى نشاط ترفيهي محدد، بالرغم من أني ال أميل إل  9

إال أني أمارس أنشطة متعددة في أوقات فراغي 

  .بحثاً عن تلك التي  تمتعني و اندمج فيها

            

من خالل خبراتي السابقة، قد اخترت األسلوب الذي   10

  .أراه مناسباً وصالحاً للتعامل مع الجنس األخر

            

ال أهتم بصفحات األخبار السياسية والقضايا    11

ن هذه القضايا صعبة أل. الجتماعية والجرائدا

  .الفهم وال تثير اهتمامي
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موافق 

  تماما

مواف

  ق

موافق 

  إلى

  حد ما

  غير إلى

حد ما 

  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  إطالقاً

  العبارة  رقم

6  5  4  3  2  1  

أو نوع الدارسة ( ربما أكون قد فكرت في العديد من المهن   12

ال أن هذا األمر لم يعد يقلقني بعد أن حدد لي إ)  المطلوبة لها

التي يريدونه لي وأعتقد ) أو مجال الدارسة( والداي العمل 

  أنني راض عن ذلك

            

درجة إيمان الفرد مسألة نسبية، وقد فكرت في هذا األمر   13

  .مرارا حتى تأكدت من مدى إيماني

            

ياتي بعد تفكير عن أسلوب ح) فلسفة( لقد كونت وجهة نظر    14

  .عميق وال يمكن ألي شخص أن يغير وجهة نظري

            

أقبل تدخل والدي في اختيار أصدقائي، ألني مقتنع من أنهما   15

  .اعرف منى بأفضل  أسلوب يمكن أن اختار به أصدقائي

            

لقد اخترت األنشطة الترويحية التي أمارسها بانتظام وأنا    16

  ها باختياري لاًراض تمام

            

ال أفكر كثيراً في مسألة التعامل مع الجنس األخر وأقبل هذا   17

  .األمر  كما هو

  

            

عندما يتم نقاش حول موضوعات الساعة السياسية أو   18

  .االجتماعية فأنني أرى ما تراه الغالبية  وأنا راض بذلك

            

 موضوع اختيار وتحديد مهنة محددة أو مجال دراسي سيكون  19

  .مناسباً وأنا أتكيف مع أي عمل يتاح

            

أنا غير متأكد من فهمي لبعض المسائل الدينية ومدى   20

، وأريد أن اتخذ قرار في  هذا )شرعية أم بدعة( شرعيتها

  .الشأن، ولكني لم أفعل ذلك حتى اآلن

            

لقد أخذت أفكاري  عن دور الرجل والمرأة من والداي وأسرتي   21

بالحاجة إلى البحث عن المزيد من تلك وال أشعر 

  .األفكار

            

لقد اكتسبت فلسفتي في الحياة وأسلوب حياتي من والداي   22

  .وأسرتي، وأنا مقتنع بما اكتسبته وما تعلمته منها

            

ليس لدى أصدقاء حميمين وال أفكر في البحث عن هذا النوع   23

  .من األصدقاء اآلن

            

ارس أحياناً بعض األنشطة الترويجية المختلفة في أوقات أم  24

  .فراغي،ولكني  الأهتم بالبحث عن نشاط محدد أمارسه بانتظام

            

أجرب أساليب مختلفة للتعامل مع الجنس األخر ولكني لم   25

  . من األساليب أفضل من غيره بالنسبة ليأحدد بعد أياً
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يوجد كثير من اآلراء حول قضايا الساعة السياسية   26

واالجتماعية، لكنى لم استطع تحديد األفضل منها إلى اآلن 

  .لعدم فهمي التام لها

            

أو نوع ( ربما أكون قد استغرقت بعض الوقت لتحديد المهنة  27

التي أريد االلتحاق بها بشكل دائم، ) راسة المطلوبة لهاالد

أو نوع الدارسة ( ولكني اآلن اعرف تماماً طبيعة المهنة 

  .التي أريدها) المطلوبة لها

            

أعتقد أنني اجهل بعض المسائل الدينية، ولذا فهي غير   28

  عن اآلن مما يجعلني أغير وجهة نظريإلىواضحة 

  .لحالل والحرام بشكل دائمالصواب والخطأ أو ا

            

الرجل ) المسؤوليات( لقد استغرقت بعض الوقت لتحديد دور   29

والمرأة في العالقة الزوجية أو الحياة العامة إال أنني أخيرا 

  .حددت الدور الذي يناسبني تماماً

            

) فلسفة أو أسلوب( في محاولة منى لتحديد وجهة نظر   30

جد نفسي مشغوال في مناقشات اآلخرين مقبولة عن الحياة، أ

  .ومهتما باكتشاف ذاتي

            

              .اختار األصدقاء الذي يوافق عليهم والدي فقط  31

أحب دائما ممارسة األنشطة الترويجية التي يمارسها والدي   32

  .، ولم أفكر جديا في شيء غيرها)أحدهما( ووالدتي 

            

بما تسمح بها الثقافة والدين تعاملي مع الجنس اآلخر مقيد   33

  .وما تعلمته من والداي

            

 القضايا السياسية واالجتماعية، للقد بحثت في أفكاري حو  34

  .واعتقد أنني أتفق مع والداي في بعض األفكار دون أخرى

            

أو ( منذ وقت طويل المهنة ) أو أحدهما( لقد حدد والدي  35

  .أنا اتبع ما حدداه لي سابقاًالذي يريدونه لي، وها ) الدراسة

            

ربما يكون قد دار بذهني مجموعة من األسئلة عن قضايا   35

اإليمان أو مدى شرعية بعض الشعائر إال أنني افهم جيد ما 

  .أؤمن به اآلن

            

لقد فكرت كثيرا وما زلت أفكر في الدور المناسب الذي يلعبه   37

 العامة، وما زلت الرجل والمرأة كزوجين أو في الحياة

  .أحاول اتخاذ قراري المناسب في هذا الصدد

            

في الحياة تناسبني )  أو احدهما( إن وجهة نظر والداي   38

  .بشكل جيد وال أحتاج لغيرها
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، تمكنت من تحديد ةارسة العديد من األنشطة الترويحيبعد مم  39

  .ما استمتع به حقا سواء بمفردي أو بصحبة األصدقاء

            

لست مقتنعا بأفكاري حول كثير من القضايا السياسية   40

  واالجتماعية وأحاول تحديد ما يمكني االقتناع به

            

اختيار ( هنيلقد استغرقت وقتاً طويالً في تحديد توجهي الم    41

، ولكني اآلن )المهنة المناسبة أو مجال التعليم المطلوبة لها

  .متأكد من سالمة اختياري وراضي عنه تماماً

            

أمارس الشعائر الدينية بنفس الطريقة التي يمارسها والدي   42

وأسرتي، و اعتقد صحة ما يعتقدون وليس لي رأي مخالف 

  شعائرحول ما هو شرعي أو بدعي في هذه ال

            

توجد طرق  كثيرة لتقسيم المسئوليات بين الرجل والمرأة في   43

الحياة العامة  أو بين الزوج والزوجة وقد فكرت في هذا 

  .األمر كثيراً واعرف اآلن الطريقة المناسبة

            

اعتقد أنني من النوع الذي يحب االستمتاع بالحياة عموماً،   44

  .محددة في الحياة) لسفتهف( وال اعتقده لي وجهة نظر 

            

ليس لدى أصدقاء مقربين وال ابحث عنهم اآلن إنني فقط   45

 أحب أن أجد نفسي محاطا بمجموعة كبيرة من

  .الناس

            

لقد مارست أنشطة ترويحية متنوعة على أمل أن أجد منها   46

  .في المستقبل نشاطاً أو أكثر يمكن أن استمتع به

            

خر اآلعرف تماما األسلوب األمثل للتعامل مع الجنس ا  47

  .والشخص الذي سوف أعامله

            

لم اندمج في القضايا السياسية واالجتماعية بدرجة كافية   48

تمكني فهم هذه القضايا  وتكوين وجهة نظر محددة في هذه 

  .الناحية 

            

جال لم استطع إلى اآلن تحديد المهنة التي تناسبني أو  م  49

ن هناك احتماالت عديدة من هذه التعليم المطلوب لها أل

  .الناحية ولكني أحاول جاهداً تحديد ما يناسبني

            

 لم اسأل نفسي حقيقة حول بعض الشعائر الدينية ومدى   50

  . ما يفعله والداي أفعلولكني)  أصل أم بدعة( شرعيتها 

            

المرأة في العالقة دوار  ومسؤوليات الرجل وأال أفكر في   51

الزوجية أو الحياة العامة ألن اآلراء حول هذه القضية مختلفة 

            

بعد تفكير عميق تمكنت من تكوين فلسفتي الخاصة في الحياة   52

  .وتمكنت من تحديد نمط الحياة المالئم لي
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ال اعرف بعد أي نوع من األصدقاء يناسبني ألني مازلت   53

  أحاول تحديد معنى الصداقة 

            

أخذت أنشطتي الترويحية عن والداي ولم أمارس أو أجرب   54

  غيرها

            

ال أتعامل مع األشخاص من الجنس اآلخر إلى في حدود ما   55

  .يسمح به والداي

            

 الناس من حولي أفكاراً ومعتقدات سياسية واجتماعية ى لد  56

تتعلق ببعض القضايا مثل حقوق األقليات المسلمة، والعالقات 

  .الدولية أو اإلدمان وأنا أتفق دائما مهم في هذه األفكار

            

  
 
  

  


