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الخاتمة والتوصيات

this research is 
based on 

observation of 
the reactions 

and opinions of 
those children 

toward this way 
of education in 
addition to the 
problems that 

are facing them.

مستوى مفهوم الذات لدى للمراهقين من ذوي اإلعاقة البصرية

المراهقينمنعينةلدىالذاتمفهوممستوى علىالتعرفإلىالحاليةالدراسةهدفت1.

ذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهومعلىالتعرفوإلىالبصرية،اإلعاقةذوي من

فيالسابقةاتللدراستحليليةمراجعةخاللمنالجنس،لمتغيرتبعا  البصريةاإلعاقة

لدىالذاتمفهوممستوى علىللوقوفم،2020-2001بينماالزمنيةالفترة

واإلناثالذكورمنمتنوعةعيناتعلىالبصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقين

العالميةالبلدانمختلففيعاما ،20-11بينماأعمارهمتراوحتالمراهقين،

انيا،واسبوالجزائر،واألردن،والسودان،والمغرب،ومصر،كفلسطين،والعربية

قاييسمخاللمناالستبانةأداة السابقةالدراساتواستخدمتوأستراليا،والصين،

:منهايةالبصر اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى لقياسمتنوعة

,Laeaاعدادمنللمراهقينالذاتمفهوممقياس & Garaigordobil, 2008))،

،(2020سالم،)اعدادمنالذاتمفهومومقياستينيسي،لواليةالذاتمفهوممقياس

لدىالذاتوممفهمستوى ارتفاعإلىواألدبياتالسابقةالدراساتنتائجخلصتولقد

اإلناثىلدالذاتمفهوممستوى ارتفاعوكذلكالبصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقين

عوضتمذلكعلىوبناء  بالذكور،مقارنةالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقات

.التوصيات

المراهقة؛لةمرحفيالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى يتأثر1.

ذوي منالمراهقينحياةفيوحرجةصعبةمرحلةهيالمراهقةمرحلةأنإلىويعزى 

وأشارتيتهم،شخصوتتشكللذاتهمومفهومهمهويتهمتتشكلفيهاالبصرية،اإلعاقة

المراهقةمرحلةفيالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينأنإلى(2003)الحديدي

قدذلكعلىناء  وبعليهم،البصريةاإلعاقةتفرضهاالتيالقيودنحووعيلديهميصبح

الذاتمفهومستوى مويتباين.بقدراتهمثقتهمويفقدون سلبيا  لديهمالذاتمفهوميتأثر

بسببواالناثالذكورمنالجنسلمتغيرتبعا  البصريةاإلعاقةذوي منللمراهقين

إلىالحاليةالدراسةتهدفلذاالجنسين،علىالمراهقةمرحلةتفرضهاالتيالخصائص

متغيرلتبعا  البصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى معرفة

.الجنس

:التاليالنحوعلىوالتطبيقيالنظري المستويينقيالدراسةوأهدافأهميةتكمن1.

:النظري الجانب2.

لدىوتحديدا  الخاصة،التربيةأدبياتفياألهميةذاتالموضوعاتمنالذاتمفهوميعد  3.

واألدبياتةالسابقللدراساتالحاليةالمراجعةأهميةوتكمنالبصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقين

لكية؛البصرياإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى تناولإلىالمجالهذافي

ذاتفهومماكسابهموكيفيةمعهم،التعاملطرق معرفةوالمجتمعوالمعلمينللوالدينيتسنى

البصريةاقةلإلعالنفسياألثرمنوالتخفيفالمجاالت،جميعفيتطويرهمعلىيعملإيجابي،

كبيرة،مالآالىويتطلعون أفضل،بحياةيأملون يجعلهمللذاتمرتفعمفهومومنحهمعليهم،

.أنفسهمفيويثقون 

:التطبيقيالجانب4.

لدىالذاتوممفهمستوى حولوتحليلها،السابقةالدراساتونتائجاألدبياتمراجعةفيتمثلت5.

توصلتالتيجالنتائأهمعلىللوقوفالجنس،لمتغيرتبعا  البصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقين

.التوصياتووضعمنها،االستفادةبهدفاليها؛

:الدراسةمجتمع

بصريةالاإلعاقةذوي طلبةجميعفيالمتمثلالسابقة،الدراساتمجتمعمنالدراسةمجتمعتمثل

البلدانمختلفمنعاما ،20إلى11بينماالعمريةللفئةوالثانوية،اإلعداديةالمرحلتينفيوالمبصرين،

حيثواسبانيا،وأسترالياوالصينوالجزائر،واألردنوالسودانوالمغربومصركفلسطينوالعربيةالعالمية

والمبصرينالبصريةاإلعاقةذوي منمراهق115إلى21مابينالسابقةالدراساتبينالعيناتعددتفاوت

.الجنسينمن

:الدراسةعينة

فيعاما ،20-11منأعمارهمتتراوحالمراهقة،مرحلةفيمتنوعةعينةمنالدراساتعينةتكونت

.والمبصرينالبصريةاإلعاقةذوي ومنالمراهقين،واالناثالذكورالجنسينمنوالثانوية،اإلعداديةالمرحلة

:الدراسةأدوات

ةاالعاقذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى مجالفيسابقةدراسة16مراجعةخاللمن

مقاييسنمالعديدخاللمنالذات،مفهومقياسفياالستبانةأداة السابقةالدراساتاستخدمتالبصرية،

مقياس:منهاالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى علىللوقوفالذات،مفهوم

,Laeaاعدادمنللمراهقينالذاتمفهوم & Garaigordobil, تينيسيلواليةلذاتمفهوممقياس،((2008

ذوي منللمراهقينالذاتمفهوممقياس،(2020سالم،)اعدادمنالذاتمفهومومقياسالثاني،اإلصدار

،آرهيرلبروسالذاتمفهوممقياس،(2020عبدالرحيم،&ومحمود،مبارك،)اعدادمنالبصريةاإلعاقة

،(2009دخان،&عقل،)اعدادمنالذاتمفهوممقياس،(2019سالم،)اعدادمنالذاتمفهوممقياس

.الذاتتقديرمقياسالعام،الذاتمفهوممقياس

مفهوممستوى موضوعحولالحاليةالدراسةتناولتهاالتيالسابقةوالدراساتاألدبياتنتائجخلصت

:يليماالىالبصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذات

البصريةإلعاقةاذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى ارتفاعالىالسابقةالدراساتنتائجاتفقت1.

حينفي،(2020حدية،&والسباعيالفروي ؛2017محمد،؛2009دخان،&عقل)دراسةفيكما

نمالمراهقينلدىالذاتمفهوممنمتوسطالىمرتفعمستوى الى(2016)موساوي دراسةأظهرت

لهاوماتهمإعاقالبصريةاإلعاقةذوي المراهقينتجاوزالىمؤشريعطيماوهوالبصرية،اإلعاقةذوي 

تحقيقعلىدوالتأكيالمراهقة،وهيالعمرمنيعايشونهاالتيالحرجةالفترةفيخاصةتأثيرات،من

Fookدراسةنتائجأظهرتذلكعلىوتأكيدا  واالجتماعي،النفسيالتوازن  & Fung(2004)تماثل

.البصريةاإلعاقةوذوي المبصرينالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى 

ذوي مننالمراهقيلدىالذاتمفهوممستوى انخفاضفيالسابقةالدراساتبعضنتائجاشتركت2.

Dattaدراسةفيكماالبصريةاإلعاقة & Talukdar(2016)،دراسةالنتيجةهذهعلىوأكدت

Lopez(2001)أقرانهمبمقارنةالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهومانخفاضحول

نتائجهماأظهرت،(2020عبدالرحيم،&ومحمودمبارك؛2016السباعي،)دراسةأماالمبصرين،

.البصربضعافمقارنةالمكفوفينالمراهقينلدىالذاتمفهومانخفاض

منبالذكورةمقارناالناثمنالمراهقينلدىالذاتمفهومارتفاعالىالسابقةالدراساتنتائجاتفقت3.

لدىالذاتمفهوممستوى ارتفاعKnight(2010)دراسةنتيجةأظهرتحيثالبصرية،اإلعاقةذوي 

López-Justiciaدراسةنتيجةأظهرتالسياقنفسوفيالبصريةاإلعاقةذوي االناثمنالمراهقات

& Pichardo(2003)سةدراالنتيجةهذهعلىوأكدتلإلناث،الجسديةالذاتمفهومارتفاعالى

قارنةمالكفيفاتالمراهقاتاالناثلصالحالذاتمفهومارتفاعالى(2020)شاهين&والبحيري البشار

Garaigordobilدراسةنتائجأظهرتالمقابلوفيالكفيفين،المراهقينبالذكور & Bernaras

نتائجوأظهرتالبصرية،اإلعاقةذويمناالناثالمراهقاتلدىالذاتمفهومانخفاض(2009)

López-Justiciaدراسة & Pichardo(2003)منللمراهقاتاالجتماعيةالذاتمفهومانخفاض

.البصريةاإلعاقةذوي 

الذكورالمراهقينلدىالذاتمفهومارتفاع(2020)عبدالرحيم&ومحمودمباركدراسةنتائجأظهرت4.

الذاتمفهومارتفاعفي(2017)السعايدةدراسةالنتيجةهذهعلىواتفقتالبصرية،اإلعاقةذوي من

النقيضعلىو البصرية،اإلعاقةذوي منالذكورالمراهقينلصالحاالنفعاليوالبعدالجسميالبعدفي

اإلعاقةذوي منالذكورالمراهقينلدىالذاتمفهومانخفاضKnight(2010)دراسةنتائجأظهرت

مفهومتماثل(2019)سالمدراسةأظهرتحينفيالعاطفية،والعزلةاالجتماعيةالعزلةبسببالبصرية

.البصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينواالناثالذكورلدىالذات

تساؤاللىعاإلجابةيمكنالحاليةالدراسةفيالسابقةوالدراساتاالدبياتمراجعةخاللمن

:التاليةالدراسةت

البصرية؟اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى ما:األولالسؤال

لذوي لذاتامفهوممستوى موضوعفيالسابقةوالدراساتاألدبياتنتائجمراجعةكشفت

Fook)منكال  دراسةفيالبصريةاإلعاقة & Fung،2004؛2009دخان،&عقل؛

لدىالذاتمفهومارتفاع(2020حدية،&والسباعيالفروي ؛2017محمد،؛2016موساوي،

منمراهقللتقبلهاحيثمناألسرةدورالىذلكويعزى البصرية؛اإلعاقةذوي منالمراهقين

لالتدخوخدماتواالدماج،الدمجلسياسةتحقيقهاخاللمنالمدرسيةواإلدارةاالعاقة،ذوي 

إلعاقةاذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهومتطويرفيالفضللهماكانتااللتانالمبكر،

مرتفعتوى بمسالخروجفيدورلهكانالذياألصدقاءجماعةمعالتفاعلالىإضافةالبصرية،

علىةالمبنيالمعاملةأنالشكومماالبصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممن

اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىاالجتماعيالتكيفتحسينفيدورلهماوالتفهمالتقبلأساس

التوازن حقيقوتالبصريةاعاقتهمتجاوزمنمكنهموبالتاليلذاتهم؛ومفهومهمتقديرهموزيادة

النضجنحوالتوجهفيالمتمثلةالمراهقةمرحلةخصائصمعيتناسببماواالجتماعي،النفسي

وتأثرهاجسديا  ا ،ذهنياستقالليا ،انفعاليا ،اجتماعيا ،:سواء  الشخصيةوجوانبمظاهركافةفي

بعضنتائجأظهرتآخرجانبومن،(2005زهران،)واألقرانوالمعلمينالوالدينبمالحظة

Datta؛2005زهران،؛Lopez،2001)السابقةالدراسات &Talukdar،2016السباعي،؛

منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى انخفاض(2020عبدالرحيم،&ومحمودمبارك؛2016

منلمراهقينالدىالحياةأشكالعلىأثرتالتيالبصريةاإلعاقةالىالسببمعللةاإلعاقة؛ذوي 

التقبل،وعدمللرفضوتعرضهمالمجتمعفيتهميشهماحتماليةمنوزادتالبصرية،اإلعاقةذوي 

عليهمرضهمتفالتيالعوائقبسبببالذنبوالشعرواإلحباطالخوفمشاعرتنميةالىأدتمما

صورةشويهتالىيؤديمماداخلية،ذاتيةعواملالىالفشليرجعون وبالتاليالبصرية،اإلعاقة

هوالذاتمفهومتشكيلأنخاصةالكفاءة،بلغتمهمالذاتهممفهومهموانخفاضلديهمالذات

منلمراهقينايفهملماذاسلبيا  الذاتمفهومفيهايتأثرقدالذيالمراهقةمرحلةخصائصمن

.(2005زهران،)الفرديةالفروق مبدأالبصريةاإلعاقةذوي 

متغيرفباختالالبصريةاإلعاقةذوي منللمراهقينالذاتمفهوميختلفهل:الثانيالسؤال

الجنس؟

منراهقينللمالذاتمفهوممستوى حولواألدبياتالسابقةالدراساتنتائجمراجعةأظهرت

López-Justicia)منكال  دراسةفيالجنسلمتغيرتبعا  البصريةاإلعاقةذوي  &

Pichardo،2003؛2005زهران،؛Knight،20102020شاهين،&والبحيري البشار؛)

تالذامفهومخاصةالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقاتاالناثلدىالذاتمفهومارتفاع

الذكور،منأكثرالجسميةوالجاذبيةللمظهرأكبرقيمةتعطياالناثأنإلىتعزى الجسدية،

مرحلةخصائصمعيتماشىبمااآلخرين،معجيدةاجتماعيةعالقاتبناءفيمؤثرعاملوهو

وتشكيلدي،جسنضجمنيترافقهوماالذات،تقديمفيوالدقةبالذات،الوعيزيادةنحوالمراهقة

مماالجسد،روتقديالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهومبيناإليجابيةالعالقة

السابقةدراساتالنتائجبعضأنحينفياآلخرين،ونحوالذاتنحواالتجاهاتفيتغييرا  يحدث

لدىالذاتمفهومارتقاعإلىتوصلت(2020عبدالرحيم،&ومحمودمبارك؛2017السعايدة،)

وأساليباالناث،علىالذكورتفضيلإلىتعزى البصرية،اإلعاقةذوي منالمراهقينالذكور

جانبومنبي،العر المجتمعفيخاصةواالتجاهاتالذكور،نفسفيتغرسالتيوالقيمالتنشئة

ةاإلعاقذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهومتماثلإلى(2019)سالمدراسةنتائجأظهرتآخر

الجتماعيةاالتنشئةأساليبتماثلالىالسببوأعزى واالناث،الذكورالجنسينمنالبصرية

لدىلمتماثمفهوميعكسمماواتجاهاتهم؛األصدقاءوجماعةوالمدرسةاألسرقبلمنوالرعاية

رحلةمخصائصمعويتفقالذات،نحوالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينواالناثالذكور

األمنإلىحاجةوالواألصدقاء،والمعلمينالوالدينبمالحظةالذاتمفهومفيهايتأثرالتيالمراهقة

مفهومنحوايجابيا  ينعكسمماالذات،وتأكيدتحقيقإلىوالحاجةالعاطفي،واالشباعوالقبول

.(2005زهران،)لديهمالذات

:التاليةالتوصياتالىالدراسةتوصلت

:البحوثمستوى علىتوصيات

بصريةالاإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالذاتمفهوممستوى حولالبحوثاجراءالىالحاجة1.

.قطردولةفي

المراهقينلدىالذاتمفهوممستوى قياسحولمستمربشكلوالبحوثالدراساتاجراءمتابعة2.

لدىذاتالمفهومانخفاضإلىتؤديالتياألسبابعنوالكشفالبصرية،اإلعاقةذوي من

.التوصياتووضعالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقين

:  توصيات على المستوى األكاديمي

تساعديالتواألدوات؛الوسائلوتوفيرالدراسيةالفصولفيالدمجسياسةعلىالتأكيد1.

ولوجيةالتكناألجهزةتوفيرمثلاعاقتهمتجاوزمنالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقين

.برايلجهازمثلالمساعدة

ألموراأولياءبينمستمرةلقاءاتعقدخاللمنوالمدرسيةاألسريةالشراكةدورتفعيل2.

ومتابعةرية،البصاإلعاقةذوي منالمراهقينالطلبةتواجهالتيالمشكالتلبحثوالمعلمين؛

رفعفييساعدبماالبيئة،فيتكيفهموتسهيلالسليمة،بالطرق مواجهتهاوكيفيةأمورهم،

.لذاتهممفهومهم

ذوي منلمراهقينابينوالتعاون الدمجسياسةتعزيزالىتهدفوتثقيفيةتعليميةبرامجاعداد3.

.المبصرينوالمراهقينالبصريةاالعاقة
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.والمبصرينالبصريةاإلعاقةذوي منالمراهقينبينالمساواة 
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