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 اجتاىاث اآلباء حنٌ أطفاهلن املكفٌفني 
 ًعالقتيا بتقديس الراث لديين

 

 إعــداد
 

 أمساء سيد حمود عسابيالباحثت/ 
 كليو الرتبيت للطفٌلت املبكسة

 جاهعت الفيٌم

 نٌزه حمود طو ا م د /                              نٌز أمحد حمود السهادي د/ا    
 بقسن العلٌم النفسيت ساعدهاستاذ                                  بقسن العلٌم النفسيت هتفسغاستاذ      

 الفيٌمجاهعت  – كليت الرتبيت للطفٌلت املبكسة          الفيٌمجاهعت  – كليت الرتبيت للطفٌلت املبكسة
 

 الممخـــــــص
 المكفوفين، يماآلباء نحو األطفال ىاتاتجاإلي الكشف عن  ىدفت الدراسة
( طفل من األطفال 05عينة قواميا ) وأجري البحث عمى ،وعبلقتيا بتقدير الذات

بمحافظة الفيوم، وتم استخدام مقياسين ، بمدرسة النور لممكفوفين وآبائيم المكفوفين
قدير مقياس تو  ،)إعداد الباحثة( اتجاىات اآلباء نحو األطفال المكفوفينمقياس :ىما

 الذات لكوبر سميث
 
 بينت النتائجقد و 
 وتقدير الذات لدييم. المكفوفين يمطفالنحو ا باءاتجاىات اآلبين  بلقةوجود ع 
 بتقدير الذات عند األطفال المكفوفين. في التنبؤ الوالدين اتجاىات اسيام 
 

 تقدير الذات  – ناتجاىات الوالدي :مصطمحات الدراسة
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 ىأسماء سيد محمد عرابأ/ 
       نور أحمد محمد الرمادىد .أ

 نوره محمد طهأ.م.د 

 ةــــدمـــــقـم
ا أثر كبير في حياة حد أنواع اإلعاقات الحسية التي لييعد كف البصر أ

والقيود التي تفرضيا عميو ، ألنيا تفرض عميو نوعًا من البيئة الخاصة الطفل الكفيف
مما يؤثر عميو سمبًا في جميع النواحي )النفسية ،اإلجتماعية ،اإلنفعالية ( ، إعاقتو

وتقديره ، إداركو لذاتويث كما أن كف البصر يؤثر عمى شخصية الطفل ككل من ح
وقدرتو عمى العمل ، مانواحساسو باأل، وشعوره باألمن والطمأنيية وثقتو بنفسو، ،ليا

اآلباء ليم دور في تحقيق الذات لدي األطفال المكفوفين من خبلل  ، لذا فإنواإلنجاز
واشباع حاجاتيم ، ق ذواتيم ومساندتيم المستمرة ليمدعميم ليم وتشجيعيم عمى تحقي

ألن الطفل الكفيف إذا اكتسب سمات ، و تساعدىم عمى تنمية تقدير ذاتفسية التي الن
ئلنجاز وبالتالي يكون الطفل ة من والديو ساعده ذلك عمى تحقيق دافع قوي ليتشخص
ويكون قادرًا ، در عمى تحقيق تقدير عال من الذاتومن قدراتو وقا من نفسو، واثق

كما يكون لديو اصرار ، يط بو من مجتمعوالتي تح عمى مقاومة الضغوط االجتماعية
   (.Heuy,1998تحدي )وعزيمة لمواجية الصعاب ولدية رغبة في المخاطرة وال

  ةــــالدراسكمة ـــــمش
 المكفوفين،تقدير الذات لدي األطفال حول أىمية  الدراسةتدور مشكمة 

ولمساعدتيم ، ستفادة منيم في المجتمع من جيةدافعية لئلنجاز واالب لعبلقتو الوثيقة
 ، ويعد تقديرن مفيوم ايجابي عنيا من جية أخريعمى تحقيق ذواتيم وتقديرىا وتكوي
  الذات دافع يسعي الفرد لتحقيقو

د سواء كان مبصرًا أو مكفوفًا يعد تقدير الذات حاجة أساسية لدي الفر  كما
مفتاح الشخصية  بمثابة القوة الدافعة لو نحو تأكيد ذاتو وتحقيق امكاناتو ويعتبر وفي

 السوية وطريق الوصول إلي النجاح في كثير من المجاالت.
 :لتاليا  تساؤلعن ال جابةتحاول الدراسة الحالية اإل ،ما سبقوعمى ضوء 

 وتقدير الذات  لدي األطفال المكفوفين ؟  ، ىات اآلباءاتجاعبلقة بين ال ما
 ة ــــالدراسداف ـــــىأ

  نحو أطفاليم المكفوفين وتقدير الذات. الكشف عن العبلقة بين اتجاىات اآلباء 
 .الكشف عن مستوي تقدير الذات عند األطفال المكفوفين 
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  ةــــالدراس ميةـــــأى 
اتجاىات اآلباء  في تناولياعمى  الجانب النظري  ت أىمية ىذه الدراسةتمثم

لما ليذه الفئة من  ،لدييممستوي تقدير الذات وعبلقتيا ب نحو األطفال المكفوفين
 يو ىؤالء األطفالعانباالىتمام والمساعدة نظرًا لما ي والتي تعد شريحة جديرةة، أىمي

ىتمام بيذه الفئة من فئات من مشاكل وصعوبات خاصة في الوقت التي يقل فيو اال
 .الخاصة

  القائمون عمى   وىم عمى الجانب التطبيقي ىذه الدراسةكما يمكن أن يستفيد من
 في كيفية تمبية ،صة بتأىيل المعاقين بصرياً ز الخاإدارة المؤسسات والمراك

م النفسية واالجتماعية ومراعاة لحاجاتي ،حاجات األطفال المكفوفين وأسرىم
 .في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي ونوالمرشدون النفسيون والعامم ،والتربوية

 ةـــــطمحات الدراســـــمص
 :لكوبر سميثتقدير الذات  تعريف

القبول والرفض، ويشير إلي معتقدات الفرد اتجاه  ىو تعبير الفرد عن اتجاه
ذاتو ويتضمن التقييم الذي يصفو الفرد وما يتمسك بو من عادات مالوفو لديو ومن 

 اختياره.
 تعريف :االتجاىات الوالدية 

ىي منظومة العمميات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية الموجية 
بنائيم في المواقف الحياتية، وداللة عمى أنماط الرعاية ألساليب معاممة الوالدين أل

الوالدية الموجية لسموك األبناء واآلباء وتعد تمك االتجاىات اختيارية وذاتية، ويؤثر 
فييا نمط شخصية الوالدين ، ومستواىم العممي واالجتماعي واالقتصادي، وطبيعية 

الطفل أو الناشئ، اضافة  إدراكيم لمطفولة وتفاعبلت العبلقات األسرية وخصائص
 .(6557،02وحضارتو.)الناشف، إلي ثقافة المجتمع

 ةـــــدود الدراســـــــح
 وآبائيم.( طفل من األطفال المكفوفين 05 )الدراسة الحالية عمى عينة قوامياتقتصر 

 .مدرسة النور لممكفوفين بالفيوم الحد المكاني:
  



 اآلباء نحى أطفالهن الوكفىفيناتجاهاث 
 

 - 351 - 

 ىأسماء سيد محمد عرابأ/ 
       نور أحمد محمد الرمادىد .أ

 نوره محمد طهأ.م.د 

 ةــــــــأدوات الدراس
 (.كوبر سميث.)تقدير الذات مقياس  (1
 .)إعداد الباحثة(.اتجاىات اآلباء نحو األطفال المكفوفين مقياس (6
 ظريــــار النــــاإلط
 االتجاىات الوالدية نحو األطفال المكفوفين :: أوالً 

 تعريف :االتجاىات الوالدية 
ىي منظومة العمميات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية الموجية 

وداللة عمى أنماط الرعاية المواقف الحياتية،  ين ألبنائيم فيألساليب معاممة الوالد
، ويؤثر د تمك االتجاىات اختيارية وذاتيةالوالدية الموجية لسموك األبناء واآلباء وتع

وطبيعية ىم العممي واالجتماعي واالقتصادي، فييا نمط شخصية الوالدين ، ومستوا
اضافة  الناشئ،إدراكيم لمطفولة وتفاعبلت العبلقات األسرية وخصائص الطفل أو 

 .(6557،02وحضارتو.)الناشف، إلي ثقافة المجتمع
 نحو األطفال المكفوفين التعريف اإلجرائي التجاىات اآلباء

ىي اتجاىات األب واألم نحو أبنائيم المكفوفين، وتشمل فكرتيم عنيم، وما 
ة التي يشعرون بو تجاىيم، وميميم التباع أساليب معينة معيم، وذلك بناًء عمى الدرج

 "مقياس اتجاه اآلباء نحو أطفاليم المكفوفين". عمىيحصل عمييا اآلباء 

والتي ا االتجاىات التي يقوم بيا الشخص، ( أني1111كما يعرفيا كفافي )
، نتيجة العادات التي سبق حالة انحرافيا أو في حالة سوائياتقوم الشخصية بيا في 

 أن تعمميا من اتجاىات من حولو نحوه.

تعرف أيضا باألسموب الذي يستخدمو اآلباء لتكوين عبلقات ثنائية بينيما و 
وبين األبناء، وذلك بالتأثير المتبادل والمستمر، وبشكل ثابت بين الطرفين من الناحية 

 &Lernerالجسمية واالنفعالية والعاطفية بيدف تنشئتيم اجتماعيا )
Caste,2000,19.) 

ستعداد العقمي والنفسي والعصبي تييئ الفرد حالة من اال كما تعرف أنيا
لبلستجابة إزاء موضوع معين، وقد تكون ىذه االستجابات إيجابية أو سمبية، وتنشأ 
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من خبلل مرور الفرد بخبرة معينة، ويتكون اتجاه الفرد وينمو ويتطور من خبلل 
نمييا تفاعمو مع البيئة، فالطفل يكتسب اتجاىاتو األولي من محيط األسرة، وىو ي

 ،زىران ) إيجابيًا أو سميبًا حسب تمك البيئة االجتماعية التي يتفاعل معيا،
1110،05  .) 

اإلجراءات أو األساليب التي يتبعيا الوالدان في تطبيع أو أنيا  كما تعرف
اجتماعية تنشئة أبنائيم اجتماعيا، أي تحويميم من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات 

  (.6550 ،) قناوي

ما تؤثر االتجاىات االجتماعية والوالدية المتطرفة إزاء الطفل المبصر في ك
شخصيتو تأثيًرا سمبًيا، فإنيما تؤثر بشكل سمبي في شخصية الطفل الكفيف، ألن نبذه 
أو إىمالو وعدم تقبمو، أو حمايتو عمى نحو مبالغ فيو، أو تقديم المساعدة لو من قبل 

ا ينبغي، يجعمو أكثر شعوًرا بالعجز عن مواجية كثير والديو، أو أفراد أسرتو بأكثر مم
ويؤدي إلى إحباطو، كما يؤثر  وتقديره لذاتومن المواقف، ويضعف من ثقتو بنفسو،

عكسًيا عمى عبلقاتو االجتماعية نظًرا لما يترتب عمى ىذه األساليب من المعاممة 
فتنمو في شخصيتو  الوالدية من نزوعو إلى االنسحاب واالنطوائية وربما العدوانية،

بذور االضطراب وسوء التوافق، ويعيش في قمق وصراع نفسي ما بين طموحو إلى 
االستقبللية والتحرر، والمقاومة والرفض لما يحيط حولو من قيود، أو يفرض عميو من 
حماية ووصاية من قبل والديو وأفراد أسرتو من ناحية، وتضحيتو باحترامو لذاتو 

ماتيم، ومسايرتيم واالعتماد عمييم، نتيجة شعوره بالعجز ونزوعو إلى قبول تقيي
 (.575،6550من ناحية أخرى )القريطي، وعدم تقدير الذاتوالقصور 

المكفوفين بصرًيا تمعب الدور األكبر  منحو أطفالي والدينكما أّن اتجاىات ال
 في تقبل الطفل لمعمى أو رفضو لو، ومن ثم في تكيفو النفسي واالجتماعي، فيناك
تصرفات مختمفة من اآلباء نحو الطفل الكفيف، منيا: القبول، الرفض، التدليل 
والحماية المبالغة، إنكار وجود اإلعاقة أو العمى بصفة عامة، فالنبذ قد يشعر بو 
األب كرد فعل لما قد يرى فيو انتقاما إليًيا لذنوب ارتكبيا، لذلك فيو ال يريد وال 

ظو، فالطفل الكفيف يحتاج إلى رعاية أكثر، يتقبل من يذكره بخطيئتو وسوء ح
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وبعض اآلباء قد تسيطر عمييم مشاعر  ة، ويحتاج إلى إشباع دوافع ميمة وعاجم
القمق، وعدم القدرة عمى التصرف في مواجية مشكمة الطفل الكفيف، فالمشاكل تبدأ 
في الظيور عندما يكون الوالدان غير مستعدين لتقبل اإلعاقة البصرية كحقيقة 

اقعة، والتي ربما تكون مصدر إزعاج في حياة األسرة، إذ اإلعاقة تؤثر عمييا و 
ؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر وأحاسيس سمبية تكصدمة تخمف وراءىا مشاعر 

 (44،6514)عبد الفتاح،عمى تقدير الذات عند الطفل الكفيف 
 كما أن الطفل الذي يعيش ظروًفا أسرية مضطربة تفتقر إلى األمان، تزيد
لديو عوامل القمق واالضطراب النفسي، ويعجز عن التفاعل مع أفراد أسرتو بإيجابية، 
وتتحول األسرة من قوة تدفعو لمجابية الحياة واالنتصار عمييا إلى قوة تعوق تقدمو 

 (.6555،65ومقاومتو لصعوبات الحياة )خميل، 
 خصائص االتجاىات: -أ
 ببيئتوالفرد من خبلل احتكاكو أنيا مكتسبة وليست موروثة، حيث يتعمميا -1

 وتفاعمو معيا.
نما تتضمن عبلقة بين فرد وموضوع، حيث يمثل االتجاه  -6 ال تتكون من فراغ وا 

معنى يربط اإلنسان بشيء معين، أو حدث معين، أو قضية معينة، نتيجة مروره 
 بخبرة تتعمق بيذا الشيء أو الحدث.

ما موجب واآلخر سالب، فتكون تقع االتجاىات بين طرفين متقابمين أحدى -5
 استجابة اإلنسان إما إيجابيًا بالقبول والموافقة، أو سمبيًا بالرفض أو المعارضة.

أنيا تتميز بالثبات النسبي، مما يمكننا معو التنبؤ باتجاىات الفرد إزاء أمر من  -4
 األمور في ضوء عممنا باتجاىاتو السابقة إزاء مثل ىذا األمر.

 التجاىات وتقويميا بطريقة مباشرةيمكن قياس ا -0
 (.665، 6550)الداىري،  .يمكن تعديل االتجاه وتغييره -2

 النظريات التي تفسر االتجاىات الوالدية:
 نظرية التحميل النفسي:  - أ

تفسر نظرية التحميل النفسي االتجاىات الوالدية في ضوء مراحل نمو الكائن 
و الشخصية عممية ديناميكية، تشمل اإلنساني وتطوره، حيث اعتبر فرويد نم
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الصراعات بين حاجات ورغبات الفرد، ومتطمبات المجتمع، وقد اعتبر فرويد أن 
التفاعل بين اآلباء وأطفاليم ىو العنصر األساسي في نمو شخصياتيم، وفيما 
يمارسو اآلباء من اتجاىات والدية مع أطفاليم، وأنيم ليم دور فعال وأساسي في نمو 

، وىذه االتجاىات يتم تحميميا طبقًا لنوعية العبلقات االنفعالية القائمة بين شخصياتيم
 قاسيةأو  ةالطفل ووالديو، فتعامل األم مع طفميا أثناء اإلخراج أو اإلطعام بطريقة لين

  (605، 6555)الرشدان،  .ي خصائص شخصيتويعتبر أساسًا اجتماعيًا ينم
تماعية في حياة األطفال، فعندما ينتقل واآلباء ىم من أىم المدركات االج

الطفل من مرحمة نمو إلى أخري فيو يقمدىم، أي أن الطفل يتقمص صفات الشخص 
المحبب إليو، بما تحتويو من صواب أو خطأ، ويمكن إيضاح اآللية التي يعمل بيا 

يو يتجمع ين ممن خبلل تفسير ما يحصل في اليو واألنا األعمى، ففي الدور الوالد
ما ىو موروث وفطري، مثل الحاجة لمطعام والشراب والممذات والغرائز، ويعمل كل 

والطرق  وفقًا لمبدأ المذة ، وىنا يمعب الوالدان دورىما في تعميمو العادات والقوانين
يو بشكل يقبمو المجتمع، وتشكل األنا جممة الضوابط الصحيحة لتمبية دوافع ال

يو بشكل يرضي ئيم بحيث تتحقق متطمبات الألبنا والقوانين التي يعمميا اآلباء
الوالدين ومعايير المجتمع، أما المنظومة الثالثة فيي األنا األعمى وتتكون من سن 
مبكر جدًا، وفييا تحول القواعد التي يفرضيا اآلباء عمى األبناء، والضوابط التي 

ليس ألنو  يفرضيا عميو المجتمع إلى ذاتو، فيبدأ في التأقمم مع قوانين المجتمع،
نما ليتجنب الشعور بالذنب يخاف العقاب االجتماعي، و   (6555،25)كفافيا 

ومن ىذا يتضح أن نظرية التحميل النفسي تؤكد عمى التأثيرات التي يتعرض 
ليا الطفل في حياتو، وخاصة السنوات الخمس األولي، فإذا كانت ىذه الخبرات في 

من اكتسب الطفل القدرة عمى التوافق مع جو يسوده العطف والحنان والشعور باأل
نفسو ومع مجتمعو، أما إذا مر الطفل بخبرات نابعة من مواقف الحرمان، والتيديد، 

ى تكوين شخصية مضطربة واإلىمال، أدى ذلك إلى تمييد الطريق إل
Bykhovsky,2004.) 
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 نظرية التعمم االجتماعي: 
ث عند األطفال بالطريقة نفسيا تري ىذه النظرية أن التطور االجتماعي يحد

التي يحدث فييا تعمم الميارات األخرى، وأن السموك يعزز أو يتغير تبعًا لنمط 
التعزيز المستخدم، فالسموك الذي ينتيي بالثواب يميل إلى أن يتكرر مرة أخرى في 
مواقف مماثمة لمموقف الذي أثبت فيو السموك، في حين أن السموك الذي ينتيي 

 (.645،6554،مختارن يتوقف )ميل إلى أبالعقاب ي
ويعطي أصحاب نظرية التعمم االجتماعي لمتدعيم أىمية كبرى، ويتمثل ذلك 
في المكافآت التي يقدميا اآلباء ألبنائيم نتيجة الستجاباتيم المقبولة، وتكون 
المكافآت مديحًا أو ثناء أو رضا عما يأتي بو الطفل من استجابات مبلئمة، وأن 

طفال يتعممون عن طريق مراقبة سموك اآلخرين، ومبلحظة نتائ  أفعاليم، وكل ما األ
اتجاىات وانفعاالت تترسخ في ذاكرة األطفال، أي أن ما نريد  اآلباء من من  يصدر

مرات كثيرة بصورة إيجابية، أي أن اتجاىات  مأمامي وأن نمارس البدتعميمو لؤلطفال 
)محمود منسي، كيل سموك الطفل وتنمية مياراتو الوالدين ليا الدور األكبر في تش

6555،156). 
ويتأثر األطفال المكفوفين باتجاىات والدييم وقد يرجع ذلك إلى  ظروف 

، د تفاعميم مع آبائيمالبيئة االجتماعية والخبرات التي يتعرض ليا ىؤالء األطفال عن
في التعامل ل الذي يحدث واالحباط والفشمثل الرفض، والسمبية، واإلىمال، والتسمط، 

 .(6510،05)أحمد أبو زيد و ىبة جابر، مع الوالدين 
ويتعامل الطفل الكفيف مع اآلخرين في األسرة والمدرسة والجيران إما أن 

لناس، ويتقبل نفسو، ويعمل من أجل الحصول عمى يدرك التقبل منيم فيتقبل ا
س منيم ويتردد في االقبال جأو يدرك النبذ منيم واالتجاىات السمبية فيتو رضاىم، 

ويشعر بالحرمان واالحباط وىذه المشاعر تنمي عنده السمبية والرفض لمجتمعو عمييم
 (.(Van-Goozen, 2002وألسرتو ولمن يتعامل معيم 

 ج نظرية الذات: 
تشيد ىذه النظرية بأىمية ما يمارسو اآلباء من أساليب واتجاىات من تنشئة 

وين ذاتو إما بصورة موجبة أو سالبة ، حيث إن الذات تتكون الطفل، وأثرىا عمى تك
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 ،م ما في بيئتو في السنوات األولىمن خبلل التفاعل المستمر بين الطفل وبيئتو، وأى
وما يتبعو الوالدان من تقويم الطفل وكيفية تكوينو لمفيوم الذات، فإذا استمرت األم 

، منخفضة في مادة ما مثبلً  ى درجاتفي اتيام طفميا بالغباء نتيجة حصولو عم
نو غبيًا، ويستمر ىذا الحكم فسوف يتكون لديو مفيوم سالب عن ذاتو، ويتمثل في كو 

اول أن يثبت عدم صحتو ًا لمطفل طوال سنواتو الدراسية المقبمة حتى لو حقمبلح
 .(150، 6552 ، سعاد مصطفي)

فضل مجال ن أأوقد أوضح روجرز أن الذات ىي محصمة لخبرات الفرد، و 
لفيم سموك الفرد ىو من خبلل اإلطار المرجعي الداخمي لمفرد، فالتقويم الموجب 
ضروري لمطفل ألنو في حاجة إليو حتى ولو وجدت بعض الجوانب غير المقبولة 
في سموكو، ألن ذلك ينمي لدي الطفل مفيوم إيجابي، وتزيد رغبتو في تحسين 

ألىل، ومن خبلل إثابة الوالدين لذات سموكو لمحصول عمى مزيد من االىتمام من ا
 (.1111،75)كامل، من القيام بسموك مرضي ليما  الطفل يدرك أن التقدير يأتي

 : النظرية السموكية -د
من وجية نظر العبلج األسري السموكي تمثل األسرة بيئة طبيعية لتعمم 

يا تمثل شبكة السموك ، فاألسرة بحكم العبلقات والتفاعبلت اليومية بين أعضائ
وجية من فرد إلي آخر داخل متداخمة من المواقف والمشاعر واألساليب السموكية الم

ويعارض سموك ، ك أحد أعضاء األسرة سموك عضو آخرفقد يدعم سمو ، األسرة
واألسرة في النياية تمثل مجاال حيويًا أوليًا ، ويتحدي سموك رابع وىكذا، عضو ثالث

يسمك تجاه أفراد األسرة اآلخرين وعن طريق التعميم يتعمم فيو عضو األسرة كيف 
، ىدي وىبة)يتقبل ىذا السموك في معاممة اآلخرين خارج نطاق األسرة 

6515،02). 
 تقدير الذات : ثانياً 

 مفيوم تقدير الذات 
ىي الشعور بالوعي بكينونو الفرد  أنيا ( الذات6555يعرف زىران ) كما

ون بنية الذات كنتيجة كوتت ،ًا عن المجال اإلدراكيفصل تدريجيوتنمو الذات وتن
وقد  والذات المثالية ،والذات االجتماعية  ،وتشمل الذات المدركة لمتفاعل مع البيئة ،
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 .وتنمو نتيجة النض  والتعممتمتص قيم اآلخرين وتسعي إلي التوافق والثبات 
كل عام يدل أن تقدير الذات بش Weiner et al(1111)كما يعرفيا وينير

سواء كانت ىذه القيمة ايجابية  عمى قيمة السمات التي يممكيا الفرد بالنسبة لنفسو ،
 (.Mandara,Murray,2000,477أو سمبية )

سواء كان ىذا الحكم  ،ذات عمى أنيا حكم الشخص عمى نفسوكما تعرف ال
عاِل أو منخفض اعتمادًا عمى مدي تقدير الشخص لنفسو واستحسانو ليا 

(Engel,2006,12 ) 
نسان أن مفيوم الذات يتمثل في نظرة االفي حين أن البعض اآلخر يعتقد 

م الديناميكي لقياس ظنوىي القوة المحركة لسموكو وىي الم لنفسو بعيدًا عن بيئتو ،
فيوم يقابل الشخصية نسان لعالمو الداخمي والخارجي وعمى ضوئيا يتحرك، وىو ماإل

(Saleh.m,et.al,2015,5) 
ذات التأثير القوي في تشكيل سموك  اليامة لذا يعد تقدير الذات من العوامل

، وقد عبر عنيا اهلل ير في حياتو االجتماعية والنفسيةوتترك أثر كبالفرد وشخصيتو، 
ن النفس  -النفس األمارة بالسوء –في آياتو )النفس الموامة  دل ذلك المطمئنة ( وا 

تحتل مكانة كبيرة خصية الفرد وتأثيرىا البالغ في حياتو فإنو يدل عمى أىميتيا في ش
 واالجتماعية .ع النواحي النفسية، في شخصية الفرد وتؤثر في جمي

 :لمتقدير الذات النظريات المفسرة 
 )االتجاه التقميدي ،االتجاه المعاصر ( توجد عدة نظريات حاولت تفسير تقدير الذات 

 أواًل: االتجاه التقميدي 
 لذات عند وليام جيمس تقدير ا -3

البعد األول يري تقدير تقدير الذات من خبلل بعدين،  إليينظر وليام جيمس 
قوة تنموية  التحديات التي تواجيو في الحياة فييالذات كمحفز لئلنسان لمواجية 

متغير يحدد نجاح الفرد أو أما البعد الثاني فينظر لو عمى محك و وتحفيزية لمفرد، 
يمس أن تقدير الذات ينمي من خبلل جويري  ره وتعديمو،يك يمكن تغيلذل اخفاقو،

ومن ىنا يجعل تقدير الذات من الطرق التي تساعده عمى النجاح، ايجاد الفرد لمزيد 
 (Mruk,2006,108-109يعتمد عمى فكرة تقدم الفرد ونجاحو )
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 تقدير الذات عند موريس روزنبرج -1
نمو وارتقاء سموك الفرد لذاتو،  أنو  تقدير الذات عمى ينظر روزنبرج إلى

وذلك من خبلل المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بو، ويؤكد أيضًا أن 
 .تقدير الذات مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسو 

 كوبر سميث :تقدير الذات عند  -1
كوبر سميث أن تقدير الذات يتضمن كبل من عمميات تقييم الذات  حيث يري

وىذا مايتناسب مع عينة الدراسة من األطفال ود األفعال واالستجابات الدفاعية، ورد
ىو إدراك التعبير الذاتي و م تعبير الفرد لذاتو إلي قسمين يقس المكفوفين حيث أنو

والتعبير السموكي وىو يشير إلي األساليب السموكية لذاتو ووصفو ليا  الطفل الكفيف
 . لتي تكون متاحة لممبلحظة الخارجية التي تفصح عن تقدير الذات ا

 تقدير الذات عند ماسمو وروجرز : -1
 طبيعة السموك اإلنساني ،فاىيم األساسية في تفسير يعد تقدير الذات من الم

وسوف نستعرض أراء رواد ىذه رًا أساسيًا في نمو الفرد وسموكو، فيو يمعب دو 
 ،كل عام تتوقف عمى نمو الذاتالمدرسة ؛حيث يوضح روجرز أن حاجة االنسان بش

فإذا كان دائمًا ما ينال اإلنسان تقدير ايجابي لمذات سيصبح تقديره لنفسو متوقف 
 ى وصول الفرد لما حدده اآلخرون عم

، مما يضعف من تقدير الفرد لذاتو أو في مدي موافقتيم عميو دائماً 
(Murk,2006,112.) 

في ىرم متدرج  يكون تقدير  أما ماسمو فيضع الحاجات األساسية لئلنسان
الذات ىو أعمي قمة اليرم  ويؤكد عمى أن إذا ما اشبعت الحاجات األساسية التي 

بدأ الشخص اشبعت الحاجة إلي األمن واألمان،  تمثل قاعدة اليرم ، وأيضَا إذا ما
أما احتياجو بأن يكون جزء من المجتمع، يشعر بالحاجة إلي األىل واألصدقاء ، أو 

ا االدني وىو الحاجة إلي احترام إلي التقدير فيي تحدد في نوعين ىمالحاجة 
والحاجة إلي المنزلة أو المكانة واالعتراف بيا، أما النوع األعمي من ، اآلخرين

فتقدير الكفاءة في نفسو، وشعوره بالثقة و  ،قدير الفرد لذاتو واحترامو لياالتقدير ىو ت
 د بحسن الحالالذات حاجة أساسية وضرورية لشعور الفر 
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((Plummer,2005,17-18) 
 ثانيًا: االتجاه المعاصر 

 تقدير الذات عند سيمور ابشتانين -3
ألساسي الذي من خبللو تحكم تقدير الذات وفق ليذه النظرية ىو القانون ا

ث مستويات لتقدير الذات مرتبة وىناك ثبل، بالمحافظة عمى الذات فيو يقومالذات، 
والمؤثر  ي،ويمثل المستوي األول قاعدة اليرم ، فيو المستوي األساس ترتيبًا ىرمياً 

والصمب ، أما المستوي الثاني أو الجزء األوسط في اليرم فيمثل درجة تقدير الذات 
فمن خبللو نحدد مستوي ميارات الفرد ستوي الحيوي المتنوع من فرد آلخر، فيو الم

المستوي الثالث أو الجزء العموي من أما  لما ىو أخبلقي، هوكفاءتو ونشاطو وتقدير 
في ؛ ألنو عادة الجزء الذي يظير زء األكثر وضوحًا في ىذا التسمسلاليرم فيو الج

 موقف ما محدد 
 تقدير الذات عند سوزان وىارتز :-1

وروزنبرج ،فيو عند جميس،  ىذا االتجاه حاول التقريب بين االتجاه التقميدي
فسموك الفرد الكفء أو األقل كفاءة يمو لتقدير الذات، دد األبعاد في فاتجاه متع

وىذا التقييم ىو شديد م اإليجابي أو السمبي من المجتمع، معرض لممراجعة والتقيي
 األىمية بالنسبة لكفاءة الذات المعرفية والعاطفية .

 االتجاه الوجودي "نظرية إدارة الرعب " -1
ممية التي تساعد الفرد عمى تجاوز رعب وفق ىذا االتجاه تقدير الذات ىو الع

وىمع الموت من خبلل العيش مع اآلخرين في مجتمع مشترك من المعتقدات 
وىذا اوز إلي ماوراء ىذا الباب المظمم، والممارسات التي يعتقد أنيا تمتد وتتج

مف المعايير الشعور من االرتباط والحماية يحدث من خبلل استيعاب مخت
فتعطي لئلنسان بعض من االحساس بالنظام والتناسق ة، والمستويات المتنوع

 .(Mruk,2006,115,117والمعني في الحياة بداًل من الفوضي والوحشة )
  ةــابقـــات الســــساالدر 

الحاجات النفسية آلباء األطفال (، بعنوان:" 6514دراسة محمد كامل )
الدراسة إلى معرفة  "، وتيدفالمعاقين بصريًا وعالقتيا بالسموك التوافقي لألبناء
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العبلقة بين الحاجات النفسية )الحاجة لمتواصل، وتقدير الذات، والمساندة 
االجتماعية( آلباء األطفال المعاقين بصريًا وعبلقتيا بالسموك التوافقي ألبنائيم، 

الباحث  تبعمن األبناء، وا 05المكفوفين،من آباء األطفال  05وكانت عينة الدراسة 
 وكانت أدوات الدراسة مقياس السموك التوافقي عمى األطفال المني  الوصفي،
)إعداد محمد بيومي خميل(، ومقياس الحاجات النفسية آلباء  المعاقين بصرياً 

األطفال المكفوفين إعداد الباحث، وكانت نتائ  الدراسة أنو توجد عبلقة ذات داللة 
 .أبنائيملدى  وتقدير الذاتبين درجات الحاجة إلى التواصل لآلباء، 

مفيوم الذات وتقدير الذات بين بعنوان " (6512يف بيريت)ب دراسةكما تري 
" اليدف من الدراسة ىو معرفة   األطفال والشباب البالغين ذوي االعاقة البصرية"

تبع العبلقة بين مفيوم الذات بين األطفال والشباب ذوي اإلعاقات البصرية ،وا
، سنة 60-0عينة البحث شممت من الفئة العمرية المني  الوصفي ،وكانت  الباحث
وكانت نتائ  الدراسة انخفاض تقدير الذات  ،الباحث مقياس تقدير الذات واستخدم

 لدي كل من األطفال والشباب المكفوفين
االتجاىات الوالدية (، بعنوان: " 6512دراسة أسامة بن شعبان ) كما تؤكد

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الذات "، ونحو الطفل المعاق وعالقتيا بمفيوم 
عبلقة االتجاىات الوالدية )التسمط، الحماية الزائدة، اإلىمال، التدليل، القسوة، إثارة 
األلم النفسي، التذبذب، التفرقة، السواء( بمفيوم الذات لدى األطفال المعاقين بصريًا 

ألم نحو الطفل المعاق وسمعيًا، والتعرف عمى الفرق بين اتجاىات األب واتجاىات ا
الطفل المعاق والتعرف عمى الفرق بين االتجاىات الوالدية نحو   )بصريًا وسمعيًا(،

الوالدية  االتجاىاتوجود عبلقة ارتباطية موجبة بين وكانت نتائ  الدراسة بصريا، 
 .والشعور باألمن النفسي ،وتقدير الذات السوية 

المرتبطة عوامل ال(، بعنوان:" 6512) JuanJesús  دراسةوكما تيدف 
 النفسية وتقدير الذات لدي آباء األطفال المكفوفين " يةالرفاىو لقمق با
 "Factors Associated with the Anxiety, Subjective Psychological 

Well-Being and Self-Esteem of Parents of Blind Children" 
خصي واالجتماعي واألسري، وعبلقتيا بالقمق إلى معرفة العبلقة بين السياق الش
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من  21الذات لدى عينة من آباء األطفال المكفوفين، وكانت عينة الدراسة  تقديرو 
الباحث المني   واتبعآباء، واستخدم الباحث مقياس القمق من إعداد الباحث، 

المكفوفين التي تتمقى الدعم تكون  األطفال سراالوصفي، وكان من نتائ  الدراسة أن 
 ويتمتع أطفاليم بأعمى تقدير لمذات.، ةالنفسي يةأقل قمقا وأكثر تمتعًا من جانب الرفاى

فاعمية برنامج قائم  ( بعنوان "6517دراسة صييب سالم سميم )كما تري 
 لتياعمى الدراما العالجية في تحسين مفيوم الذات لدي األطفال المعاقين بصريا " 

تيدف الدراسة إلي معرفة أثر البرنام  العبلجي في تحسين مفيوم الذات لدي 
 55وكانت عينة البحث ، اتبع الباحث المني  التجريبيي، األطفال المعاقين بصرياً 

،استخدم الباحث مقياس مفيوم الذات ليبار والبرنام  طفل مقسمين إلي مجموعتين 
روق ذات داللة لصالح القياس البعدي العبلجي ،وكانت نتائ  الدراسة وجود ف

 وتحسين مفيوم الذات لدي األطفال المعاقين بصريًا.لممجموعة التجريبية 
 "تقدير الذات :بعنوان ،(6512دراسة الخير النور التوم سعيد )كما تؤكد 

األطفال المكفوفين بمعيد النور ودار االتحاد  ىوعالقتو بالتحصيل األكاديمي لد
معرفة تقدير الذات وعبلقتو بالتحصيل أىمية  إلى ،"القومي لممكفوفينالسوداني 

تقدير  مقياسواستخدم الوصفي،الباحث المني   واتبع ،الدراسي لمتبلميذ المكفوفين
 الدراسةنتائ  من  وكان( من األطفال المكفوفين 155عمي عينة قواميا ) ،الذات

 انخفاض تقدير الذات لدى األطفال المكفوفين.
 In Fluence of" :بعنوان ،Zeried Ferial (6511)دراسة  ا تيدفكم

parenting style on the visually impaired and blind  adolescents 
and their self- Esteem –Analysis Based on A saudi population 

، أيضاً  تجاىات اآلباء نحو األبناءومعرفة ا ،نحو اآلباء األبناءمعرفة اتجاىات  ىإل "
 ةالباحث تبعتاو  ،تأثير اتجاىات الوالدين عمى تقدير الذات عند األبناء المكفوفينو 

،ومقياس تقدير الذات المعاممة الوالدية  مقياس أساليب تالمني  الوصفي، واستخدم
وأظيرت النتائ   ،من األبناء وآبائيم 160وكانت عينة الدراسة  ،ةإعداد الباحث

أن األطفال التي تتمقي اساليب معاممة والدية سمبية ،و  انخفاض تقدير الذات لدي
 قبول /التسمط /الحماية الزائدة (.تجاىاتيم نحو األبناء ما بين )الااآلباء تتسم 
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الحماية الزائدة لدي أولياء ( بعنوان " 6511دراسة ىاين ياسين )كما تؤكد 
لدي أطفاليم من وجية  أمور ذوي االعاقة البصرية وأثرىا في تكوين مفيوم الذات

إلي معرفة مدي تأثير الحماية الزائدة عمى مفيوم الذات لدي  نظر المختصين"
واتبع الباحث المني   ،طفل02الدراسة األطفال المكفوفين ،وكانت عينة 

الوصفي،واستخدم الباحث مقياس تقدير الذات ، وكانت نتائ  الدراسة وجود عبلقة 
 اية الزائدة التي يتبعو اآلباء.بين تقدير الذات واتجاه الحم

 اتـــــيب عمى الدراسـقـــتع
من خبلل استعراض الباحثة لمجموعة الدراسات السابقة،الحظت قمة 
الدراسات التي تناولت العبلقة بين اتجاىات آباء األطفال المكفوفين وتقدير الذات 

التي تناولت  لدييم، ومدي تأثير كبل منيما عمى اآلخر، فيناك العديد من الدراسات
اتجاىات اآلباء نحو أطفاليم المكفوفين كمتغير منفصل، وىناك العديد أيضَا من 
الدراسات التي تناولت تقدير الذات عند األطفال المكفوفين كمتغير منفصل أيضَا، 

باء نحو األطفال المكفوفين وتقدير الذات لدييم، فمازالت أما العبلقة بين اتجاىات اآل
يد من الدراسات المختمفة في حدود عمم الباحثة ، كما أن بعض تحتاج إلي المز 

الدراسات تناولت تأثير اتجاىات اآلباء عمى تقدير الذات عند األطفال المكفوفين 
مثل اتجاه الحماية الزائدة، والتسمط، وتأثيره البالغ عمى تقدير الذات عند األطفال 

 المكفوفين.

 ةـــــروض الدراســــــف
صائيًا بين اتجاىات الوالدين نحو األطفال المكفوفين اح دالة توجد فروق ذات -1

 وتقدير الذات.
 األطفال المكفوفين تقدير الذات عندب في التنبؤاتجاىات الوالدين سيم ت -6

 راءاتياـــة واجــــج الدراســــمني
 منيج الدراسة:

الباحثة  لتناولعمى المني  الوصفي االرتباطي، وذلك  الحاليةاعتمدت الدراسة   
اعتمد عمى الوصف والتصنيف. ىذا باإلضافة إلى أن الدراسة الذي ة لمتغيري الدراس

وبين  اتجاىات الوالدين نحو األطفال المكفوفين،العبلقات االرتباطية بين بتيتم  الحالية



 اآلباء نحى أطفالهن الوكفىفيناتجاهاث 
 

 - 311 - 

 ىأسماء سيد محمد عرابأ/ 
       نور أحمد محمد الرمادىد .أ

 نوره محمد طهأ.م.د 

 .تقدير الذات عند األطفال المكفوفين
 العينة:

تم اختيار  وقد  وآبائيم من األطفال المكفوفين طفبلً ( 05تألفت عينة الدراسة من )
 عينة الدراسة من خبلل اتباع الخطوات التالية:

 تقدير الذات عند األطفال المكفوفين ومقياس االتجاىات الوالدية تطبيق مقياس  -1
 عمى مجتمع الدراسة من آباء األطفال المكفوفين وتصحيح المقياس. 

 تحديد العينة ذات االتجاىات السمبية.  -6
وي االتجاىات السمبية عمى المقياس الختيار الذين فحص استجابات اآلباء ذ -5

 ..ات متقاربة من االتجاىات السمبيةلدييم مستوي
تم استبعاد اآلباء الذين لدييم مستويات متباينة من االتجاىات، ليصبح لدينا  -4

 مستويات متقاربة من االتجاىات السمبية.
 ةـــــــأدوات الدراس

 :  لكوبر سميث مقياس تقدير الذاتأواًل: 
 :وصف المقياس-3

وىذا  1127صمم ىذا المقياس من طرف الباحث األمريكي كوبر سميث سنو 
، ماعية ، واألكاديمية ، والعائميةالمقياس اتجاه تقيمي نحو الذات في المجاالت االجت

عبارة تنقسم إلي عبارات سالبة وعبارات موجبة  60والشخصية ويتكون المقياس من 
السالبة ذات األرقام وىي كاألتي: العبارات 

12،17،12،10،15،16،15،2،6،60،64،65،66،61 
 العبارات الموجبة ذات األرقام 

65،11،14،1،2،0،4،1 
 :مقياسالثبات 

 طريقة ألفا كرونباخ : -أ
 .(212,1تم حساب الثبات بمعادلة كرونباخ ، وقد بمغ معامل ثبات المقياس )
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 طريقة التجزئة النصفية : -ب 
تباط بين ُجزأي المقياس،  ثم ُصححت بمعامبلت االرتباط بمعادلة تم حساب االر 

 .(1 ,252بروان، وقد بمغ معامل ثبات المقياس ) –سبيرمان 
 : اتجاىات اآلباء نحو األطفال المكفوفين  مقياس:ثانياً 

 ، ىي: أبعاد" عبارة موزعة عمى أربعة 45: يتكون المقياس من "وصف المقياس-3
 15: 1الرفض " ويشمل العبارات من -ول األول " القب بعدال
 .65: 11الثاني" الحماية الزائدة والتدليل" ويشمل العبارات من  بعدال
 .55: 61الثالث" اإلىمال" ويشمل العبارات من  بعدال
 45: 51الرابع" الفكرة السمبية الخاصة بقدرات الطفل" ويشمل العبارات  بعدال
 :مقياسالثبات -1

، حيث Test-RTestالمقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار  تم التأكد من ثبات
( يومًا بين التطبيقين عمى عينة قواميا 10تم التطبيق األول والثاني بفاصل زمني )

( من آباء وأميات األطفال المكفوفين بمقارنة استجابات المبحوثين في كل من 55)
 عة. األرب وألبعادهلممقياس ككل  االختبارين لحساب الثبات

 طريقة ألفا كرونباخ : - أ
، وقد Alphaتم حساب الثبات بمعادلة كرونباخ، والتي نطمق عمييا اسم معامل ألفا 

(، وجميعيا دالة عند مستوى 1 ,104(، )1 ,256) مكوناتبمغت معامبلت ثبات ال
(، وىذا ما يوضحو 1 ,120(، بينما كان معامل ثبات المقياس كمو مساويا )1 ,51)

 :  يالجدول التال
  



 اآلباء نحى أطفالهن الوكفىفيناتجاهاث 
 

 - 311 - 

 ىأسماء سيد محمد عرابأ/ 
       نور أحمد محمد الرمادىد .أ

 نوره محمد طهأ.م.د 

اه والمقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس اتج مكوناتالت الثبات لممعام
 .اآلباء نحو أطفاليم المكفوفين

 (3جدول )

 طريقة التجزئة النصفية : -ب 
االرتباط  ثم ُصححت بمعامبلترتباط بين ُجزئي المقياس ككل تم حساب اال

            األبعادن، وقد بمغت معامبلت ثبات بروا  –بمعادلة سبيرمان 
ما كان معامل بين (،1 ,51( وجميعيا دالة عند مستوى )1 ,104(، )1 ,244) 

 .(1 ,106ثبات المقياس كمو مساويًا )
 صدق المقياس-1
 :صدق المحكمين-أ

( من المحكمين من 15( عبارة عمى )05تم عرض المقياس في صورتة األولية )
أعضاء ىيئة التدريس من المتخصصين في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، )بكمية 

جامعة الفيوم، وكمية الدراسات –، وكمية اآلداب التربية، وكمية التربية لمطفولة المبكرة
العميا لمتربية بجامعة القاىرة، كمية التربية جامعة بني سويف(، وأسفرت نتائ  التحكيم 

وكانت إجمالي العبارات وحذف بعض العبارات عن تعديل مضمون بعض العبارات، 
 .%(من السادة المحكمين 25( عبارة عمى نسبة اتفاق )45)

  

 معامالت الثبات والمقياس ككل األبعاد م

 1.111 القبول والرفض 3

 1.111 الحماية الزائدة والتدليل 1
 1.111 اإلىمال 1
 1.151 رات الطفلالفكرة السمبية المتعمقة بقد 1
 1.115 المقياس ككل  
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  ق الداخمي:االتسا-ب
تم إجراء االتساق الداخمي كخطوة من خطوات بناء المقياس لمتأكد من مدي ارتباط 

 .بعدل مفردة بالدرجة الكمية لك
 (1جدول )

 كل مفردة بالدرجة الكمية لممقياس قيم معامالت ارتباط
 

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
 معامل
 االرتباط

 م
 معامل
 االرتباط

3 1.111 1 1.111 1 1.115 1 1.111 

5 1.115 1 1.111 1 1.111 1 1.111 

1 1.131 31 1.111 33 1.115 31 1.111 

31 1.111 31 1.153 35 -1.311 31 1.135 

31 1.111 31 1.111 11 1.111 11 1.131 

13 1.111 31 1.111 11 1.151 11 1.113 

15 1.113 11 1.111 11 1.511 13 1.111 

11 1.511 11 1.111 11 1.111 11 1.111 

11 1.511 11 1.111 11 1.131 15 1.135 

11 1.111 11 1.315 11 1.111 11 1.111 

ت كل مفردة والدرجة الكمية من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين درجا اتضح
 الذي ينتمي إليو ذو داللة إحصائية ، مما يشير إلي مؤشرات صدق االتساق لمبعد
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وقد تم تقدير معامل االرتباط بين درجات كل ما يجعميا مقبولة، الداخمي عميو، 
 مفردة والدرجة الكمية لممقياس.الجدول التالي يوضح ذلك 

 (1جدول)
 والدرجة الكمية لممقياسمعامالت ارتباط درجة كل بعد، 

 
 معامل االرتباط األبعاد

 1.111 القبول والرفض

 1.111 الحماية الزائدة والتدليل

 1.111 اإلىمال

 1.111 الفكرة السمبية المتعمقة بقدرات الطفل

 ةــــج الدراســـــنتائ
 نتائج الفرض األول:عرض أواًل 

توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بين اتجاىات ينص الفرض األول عمى أنو " 
 الوالدين نحو األطفال المكفوفين وتقدير الذات"

دام معامل ارتباط بيرسون كما ختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخوال
 (.4ىو موضح بالجدول )
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 (1الجدول )
 معامل ارتباط اتجاىات الوالدين نحو األطفال المكفوفين وتقدير الذات

 

 
 األبعاد

القبول 
 والرفض

الحماية 
 الزائدة

 اإلىمال
 

 الفكرة السمبية
 

 
الدرجة 
 الكمية

-**1 تقدير الذات ,111 1**- ,511 1**- ,111 1**- ,111 1**- ,113 
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 (5ول )جد
اتجاىات الوالدين نحو األطفال المكفوفينو  تقدير الذاتقيم معامالت االرتباط بين   

الفكرة السمبية الخاصة -اإلىمال–الحماية الزائدة –) القبول والرفض    
(بقدرات الطفل  

  

وقد أظيرت النتائ  أن كبًل من متغير ) االىمال، الفكرة السمبية ، القبول الرفض  ( 
ىي أىم المتغيرات عمى التوالي التي تنبأت بتقدير الذات لدى أفراد العينة، وباقي 

ى وىي، الحماية الزائدة، ،استبعد من التحميل لعدم إسيامو بصورة المتغيرات األخر 
 دالة في التنبؤ بتقدير الذات. 

المتغيرا

ت 

 المنبئة

معامل 

االرتباط  

المتعدد

R 

معامل 

التحديد 

R² 

معامل 

التحديد 

المعدل 

R² 

التغير 

في 

قيمة"ف

" 

 

داللة 

النموذ

 ج

معامل 

 االنحدار

B 

قيمة 

 "ت"

الدالل

 ة

 

 قيمة

 الثابت

,104 5,702 5,725 5,274 االىمال

004 

113,

1 

1.515 211,55 551,

5 

 

 

 

 

74.161 

 

 

االىمال 

الفكرة 

 السمبية

5,215 5,715 5 ,724 15,551 5,551 1.111 

 

 

 

56,550 

 

 

 

551,

5 

والفكرة 

السمبية 

 ىمال اال

القبول 

 والرفض

 

5,156 

 

5,214 5,256 27,524 5.55

1 

5.506 67.217 5.55

1 
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 51,5دالة عند  **
 الذات تقديردالة إحصائيًا بين  ( وجود عبلقة ارتباطية0من جدول) اتضح

صحة الفرض األول،  ، بذلك تم التحقق مناتجاىات اآلباء نحو أطفاليم المكفوفينو 
جود عبلقة  بين تقدير الذات  وبين اتجاىات الوالدين  حيث مكون القبول ويتضح و 

.وىو معامل دال إحصائيا عند مستوي 762والرفض بمغ قيمة معامل االرتباط. 
مما يشير إلي أن مستوي تقدير الذات يرتبط باستخدام اآلباء التجاىات  5.51داللة

بين تقدير الذات  وبين اتجاه  القبول الرفض نحو أطفاليم المكفوفين وجود عبلقة 
.وىو معامل دال إحصائيا عند 274االىمال حيث بمغت قيمة  معامل االرتباط  

مما يشير إلي أن ىناك ارتباط قوي بين تقدير الذات و يرتبط  5.51داللة  مستوي 
باستخدام اآلباء التجاىات  تتسم باإلىمال،ووجود عبلقة تقدير الذات وبين اتجاىات 

. وىو معامل دال إحصائيا 065ماية الزائدة ، حيث بمغت  قيمة معامل االرتباط الح
مما يشير إلي أن يرتبط باستخدام اآلباء باتجاىات تتسم  5.51داللة  عند مستوي

 .بالحماية الزائدة
  اتجاىات الفكرة السمبية لقدرات الطفل وبين  تقدير الذات وجود عبلقة 

إحصائيا عند  ةدال عالية ووىي قيمة .222رتباط  حيث بمغت قيمة معامل اال
بالفكرة السمبية تتسم  التجاىاتاتباع اآلباء مما يشير إلي أن  5.51مستوي داللة

 الكفيف عن قدرات الطفل
كان في  بتقدير الذاترتباطا ا اتجاىات والديةأعمي ىذه النتائ  عن وتشير   

 .الكفيف فلاتجاىي اإلىمال والفكرة السمبية عن قدرات الط
 ني:نتائج الفرض الثاعرض ثانيًا: 

تقدير الذات ب في التنبؤ   يناتجاىات الوالدسيم ت "عمى أنو الثانيينص الفرض  
 عند األطفال المكفوفين"

دار المتعدد لمكشف ختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحميل االنحوإل  
، وقد استخدمت الباحثة تقدير الذاتببؤ في التناتجاىات الوالدين السمبية عن مدى إسيام 

الذي يعتمد عمى ضم أىم المتغيرات في البداية  Stepwiseأسموب الخطوات التدريجية 
إلى التحميل ثم إلحاقو بمتغير آخر، وىكذا يتوقف التحميل عندما يجد األسموب أن 
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 المتغيرات المضافة ال تقدم إسيامًا دااًل لممتغير التابع.
كمتغير محكي،  تقدير الذاتلك قامت الباحثة بإدخال متغير وبناًء عمى ذ 
بتقدير كمتغير تنبؤي لمكشف عن مدى إسيامو في التنبؤ  اتجاىات الوالدين ومتغير
 .الطفل الكفيفلدى  الذات

 (1جدول )
بتقدير  منبئ كمتغير اتجاىات الوالديننتائج تحميل االنحدار المتعدِّد لدراسة تنبُّؤ 

 محّك متنبَّأ بوكمتغير  الذات 
 

 معامل االرتباط المتعدد بين المتغيرات المستقمة الداخمة والمتغير التابع  قيمةوكانت 
المتغيرات 

 المنبئة

معامل 

االرتباط  

المتعدد

R 

معامل 

التحديد 

R² 

معامل 

التحديد 

المعدل 

R² 

التغير في 

 قيمة"ف"

داللة 

 النموذج

معامل 

االنحدار 

B 

 قيمة الداللة قيمة "ت"

 الثابت

,113 104,006 5,702 5,725 5,276 1 اتجاه

1 

1.515 211,55 551,

5 

 

 

 

 

74.161 

 

 

 1تجاها

 

 1واتجاه

5,215 5,715 5 ,724 15,551 5,551 1.111 

 

 

 

56,550 

 

 

 

551,

5 

 1اتجاه

 

 1واتجاه

 

 1واتجاه

5,156 

 

5,214 5,256 27,524 5.551 5.506 67.217 5.55

1 
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تقدير أي أن من تباين درجات .) 256  (ىو معامل التحديد المعدل(، و .274ىي )
، وقيمة واإلىمال معاً ، الحماية الزائدة لدى أفراد العينة ترجع إلى متغيرات  الذات

 11.113 الثابتوبمغت قيمة ، اً إحصائيل المتغيرات المنبئة دالة لك (ت)
تقدير الذات لمطفل بلة التنبؤ ( يمكن صياغة معاد2ومن خبلل بيانات جدول )

 . الكفيف 
( + .)الفكرة السمبية247.)االىمال(+ 070+ 74.161تقدير الذات = 

 .)القبول والرفض(506
قد تنبئا  والفكرة السمبية والقبول والرفض  االىمالتعني ىذه النتيجة أن كل من و  

 .بتقدير الذاتبصورة دالة 
 جـــــسير النتائـــتف
وجود عبلقة  ة مع العديد من الدراسات عمىالحالي نتائ  الدراسةاتفقت   

وأكدت  وتقدير الذات لدي األطفال المكفوفين اتجاىات الوالدينارتباطبة قوية بين 
أسامة بن )دراسة ليو الدراسة الحالية ومنيا العديد من الدراسات ما توصمت إ

ة )التسمط، إلى التعرف عمى عبلقة االتجاىات الوالدي ىدفت والتي  (6512،شعبان
الحماية الزائدة، اإلىمال، التدليل، القسوة، إثارة األلم النفسي، التذبذب، التفرقة، 
السواء( بمفيوم الذات لدى األطفال المعاقين بصريًا وسمعيًا، والتعرف عمى الفرق 

والتعرف عمى الفرق ( ت األم نحو الطفل المعاق )بصرياً بين اتجاىات األب واتجاىا
وجود عبلقة وكانت نتائ  الدراسة الطفل المعاق بصريا، الوالدية نحو  بين االتجاىات

والشعور باألمن وتقدير الذات ، ية السويةالوالد االتجاىاتارتباطية موجبة بين 
 لدي األطفال المكفوفين . النفسي

 ىدفت إلي  التي  (6512 ،الخير النور مع دراسة) دراسة كما تتفق ال
نتائ  من  وكان ،تو بالتحصيل الدراسي لمتبلميذ المكفوفينمعرفة تقدير الذات وعبلق

   انخفاض تقدير الذات لدى األطفال المكفوفين الدراسة
  بيئة طبيعية  تمثل األسرة الدراسة مع النظرية السموكية حيث أنكما تتفق 

لتعمم السموك ، فاألسرة بحكم العبلقات والتفاعبلت اليومية بين أعضائيا تمثل شبكة 
وجية من فرد إلي آخر داخل داخمة من المواقف والمشاعر واألساليب السموكية الممت
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ويعارض سموك ، ك أحد أعضاء األسرة سموك عضو آخرفقد يدعم سمو ، األسرة
واألسرة في النياية تمثل مجاال حيويًا أوليًا ، و ثالث ،ويتحدي سموك رابع وىكذاعض

األسرة اآلخرين وعن طريق التعميم  يتعمم فيو عضو األسرة كيف يسمك تجاه أفراد
، كما يكتسب الطفل من يتقبل ىذا السموك في معاممة اآلخرين خارج نطاق األسرة 

)عبلء الدين األسرة كيفية تقديره لذاتو من خبلل تقدير األسرة لو 
    .(61،1111،كفافي

  أظيرت النتائ   ( حيث6511، فلاير زريد)دراسةكما تتفق الدراسة مع 
أن اآلباء و التي تتمقي اتجاىات والدية سمبية، اض تقدير الذات لدي األطفال انخف
بالتالي فإن  قبول /التسمط /الحماية الزائدة (تجاىاتيم نحو األبناء ما بين )الاتتسم 

 .ىناك عبلقة بين تقدير الذات واتجاىات اآلباء
إلي  ىدفت الدراسة ( التي 6511وتتفق أيضًا مع  دراسة )ىاين ياسين ،

معرفة مدي تأثير الحماية الزائدة عمى مفيوم الذات لدي األطفال المكفوفين ، وكانت 
 حماية الزائدة التي يتبعو اآلباء        نتائ  الدراسة وجود عبلقة بين تقدير الذات واتجاه ال

بأىمية ما  والتي أشادتكما تتفق أيضًا عمى ما أشارت إليو نظرية الذات 
أساليب واتجاىات من تنشئة الطفل، وأثرىا عمى تكوين ذاتو إما  يمارسو اآلباء من

بصورة موجبة أو سالبة ، حيث إن الذات تتكون من خبلل التفاعل المستمر بين 
الطفل وبيئتو، وأىم ما في بيئتو في السنوات األولى ، وما يتبعو الوالدان من تقويم 

م في اتيام طفميا بالغباء نتيجة الطفل وكيفية تكوينو لمفيوم الذات، فإذا استمرت األ
حصولو عمى درجات منخفضة في مادة ما مثبًل ،فسوف يتكون لديو مفيوم سالب 

ًا لمطفل طوال سنواتو قنو غبيًا، ويستمر ىذا الحكم مبلحعن ذاتو، ويتمثل في كو 
 (.1111،27 ،كاملاول أن يثبت عدم صحتو )الدراسية المقبمة حتى لو ح
 أن الذات ىي محصمة لخبرات الفرد،روجرز  مع نظريةكما تتفق الدراسة 

ن أفضل مجال لفيم سموك الفرد ىو من خبلل اإلطار المرجعي الداخمي لمفرد، أو 
فالتقويم الموجب ضروري لمطفل ألنو في حاجة إليو حتى ولو وجدت بعض الجوانب 

غبتو في غير المقبولة في سموكو، ألن ذلك ينمي لدي الطفل مفيوم إيجابي، وتزيد ر 
تحسين سموكو لمحصول عمى مزيد من االىتمام من األىل، ومن خبلل إثابة الوالدين 
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 من القيام بسموك مرضي ليما  لذات الطفل يدرك أن التقدير يأتي
 (1114،15،محمود)
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 عـــــــــراجــالم
   :: المراجع العربية أواًل  
. قأساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبي(. 1111) .أحمد، سيير كامل -

 األسكندرية.سكندرية لمكتاب.مركز األ
كيف نري أطفالنا التنشئة االجتماعية  .(1174).إسماعيل ،محمدعماد الدين  -

 القاىرة .دار النيضة العربية.   .لمطفل في األسرة 
(. مشكبلت الطفل السموكية وأسموب 1110إسماعيل ، أحمد السيد محمد ) -

 معي الحديث ، االسكندرية( ،المكتب الجا6معاممة الوالدي   )ط
دار الفكر لمطباعة والنشر .مقدمة في االعاقة البصرية  .(1112الحديدي ،مني) -

 .عمان. 1والتوزيع .ط
دار المعرفة الجامعية  .(. الزواج والعبلقات األسرية 1110الخولي ،سناء ) -

 االسكندرية..
. ئل لمنشر. دار وا(. مبادئ الصحة النفسية6550الداىري، صالح حسن ) -

 األردن.
-التشخيص–)األسباب  ( التخمف العقمي1117محمد محروس )  الشناوي ، -

 القاىرة. .دار غريب لمطباعة والنشر  -البرام 
دار المسيرة لمنشر والتوزيع  .األسرة وتربية الطفل .(6557الكاشف،ىدي ) -

 .عمان.
النيضة العربية ر دا.  ات أسسو النظرية والتطبيقيةمفيوم الذ .(1121خيراهلل ،سيد) -

 بيروت ..لمطباعة والنشر 
عالم .(. عمم نفس النمو " الطفولة والمراىقة " 1110زىران ، حامد عبدالسبلم ) -

 القاىرة. .الكتب 
األمن النفسي دعامة أساسية لؤلمن القومي  .(1121) زىران ،حامد عبد السبلم -

 ( .11)4، دراسات تربوية العربي .
دراسات في عمم نفس  .(6556) بد السبلم؛سري، اجبلل محمدحامد ع، زىران -

 . عمان. عالم الكتب .النمو 
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فاعمية برنام  قائم عمى الدارما العبلجية في .( 6517سميم ،صييب سالم ) -
مجمة لالبحاث والدراسات تحسين مفيوم الذات لدي األطفال المعاقين بصريًا. 

 (12)0 جامعة القدس ،التربوية والنفسية
تقدير الذات وعبلقتو بالتحصيل األكاديمي  .(6512سعيد ،الخير النور التوم ) -

لدي األطفال المكفوفين بمعيد النور ودار االتحاد السوداني القومي لممكفوفين 
 .،جامعة االمام الميدي كمية الدراسات العميا لمتربية .رسالة ماجستير.

وعبلقتو بمفيوم الذات لدي  األمن النفسي. (6551عقل ،وفاء عمى سميمان ) -
 .غزة.الجامعة االسبلمية ، قسم عمم النفس ، رسالة ماجستير.المعاقين بصريًا 

طبيعة االنحرافات  ى. أثر أنماط التنشئة األسرية عم( 1112عويدات ، عبداهلل ) -
مجمة  .ي األردن السموكية عند طمبة الصفوف الثامنة والتاسعة والعاشرة الذكور ف

 .24(1)64 لجامعة األردنيةدراسات ا
(. األسرة والطفولة ، أسس نظرية  مجاالت 1112عفيفي ، عبدالخالق محمد ) -

 القاىرة. .كتبة عين شمس م .تطبيقية
مكتبة األنجمو المصرية .( 5(. الطفل تنشئتو وحاجاتو )ط6550قناوي ،ىدي ) -

 .القاىرة.
عراض الوحدة النفسية الميارات االجتماعية وعبلقتيا بأ .(6515وىبة، ىدي ) -

 حموان، جامعة ، كمية اآلدابرسالة ماجستير. المراىقين لدى
أثر الحماية الزائدة عند أولياء أمور ذوي االعاقة  .(6511ياسين ،ىاين ) -

البصرية وتأثيرىا عمى مفيوم الذات لدي أطفاليم من وجية نظر المختصين 
  .(5)6 مجمة الدراسات في عموم االنسان والمجتمع.
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Parents' attitudes toward their blind children  
and their relationship to their self-esteem 

 
 Abstract 

The research aims to uncover the attitudes of parents 
towards their blind children, and their relationship to self-
esteem,and The research was conducted on a sample of (50) 
blind children, At Al-Nour School for the Blind, Fayoum 
Governorate and two measures were used: the Cooper Smith 
self-esteem scale, and the parent attitudes toward blind 
children scale (prepared by the researcher) 
The results are shown 
.• There is a correlation between self-esteem and the attitudes 

of parents towards their blind children 
• There is a correlation between self-esteem and the negative 

attitudes of parents towards their blind children. 
Key words: parenting attitudes - self-esteem. 
 

 


