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التصلب والتنبؤ من خالله بمستوى التفوق  -الفروق بين المكفوفين وغير المكفوفين في بعد المرونة 
 العقلي لدى الطالب بدولة الكويت.

 دشتي علي عبدهللا ُّليفه
 إشرا 

 د. أيمن محمد عامر
 

 الملخص 

التصاللب  -هدفل الدراسة إلى التعر   على الفروق بين الم فوفين وغير الم فوفين في بعالد المرو الة  
والتنبالالؤ مالالن ُّةلالاله بمالالالتوى التفالالوق الع لالالي لالالدى الطالالةب بدولالالة ال ويالالل. وقالالد أجريالالل الدراسالالة علالالى عينالالة مالالن 

-2011دراسالالي  طالالةب المرحلالالة المتوسالالطة الم يالالدين مالالن الصالالف الالالالادا وحتالالى الصالالف التاسالالع فالالي العالالاع ال
غير م فو   حيث استخدمل الدراسة الحاليالة  30 -م فو  30طالبا ، م المين إلى  60) ، وبلغل  2010

 هالال  هنالالاك فالالروق دالالالة 1التحصالالي  الدراسالالي كمؤشالالر للتفالالوق الع لالالي. وحاولالالل الدراسالالة اإلجابالالة علالالى ارسالالئلة 
واع الالالالاللوك التصالاللبي  وأي أ الالالواع إحصالالائيا  بالالين الطالالالةب الم فالالوفين والطالالالةب غيالالر الم فالالالوفين فالالي مختلالالالف أ الال 

 هالالالال  هنالالالالاك فالالالالروق بالالالالين الطالالالالةب الم فالالالالوفين مرتفعالالالالي 2الالالالالاللوك التصالالالاللبي أكثالالالالر تمييالالالال ا  بالالالالين الم مالالالالوعتين ،  
 هالال  هنالالاك ارتبالالاط بالالين 3التحصالالي  والطالالةب الم فالالوفين منخفضالالي التحصالالي  فالالي أ الالواع الالالاللوك التصالاللبي ،  

الم فالوفين أو  عنالد الطالةب غيالر الم فالوفين  وهال   أ واع الاللوك التصلبي بعضه  ببعض سواس  عند الطةب
 هالال  يم الالن التنبالالؤ بالتحصالالي  الدراسالالي مالالن ُّالالةل 4هنالالاك فالالروق فالالي معالالامةت ا رتبالالاط بالالين الم مالالوعتين ،  

أ ماط الاللوك التصلبي  وأي أ واع الاللوك التصلبي أكثر تنبؤا  بالتحصي  الدراسالي لالدى الطالةب الم فالوفين ، 
 توجالالالد فالالالروق دالالالالة إحصالالالائيا  بالالالين الطالالالةب الم فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين فالالالي 1تالالالائج وتوصالالاللل الدراسالالالة إلالالالى الن

المرو ة الع لية  والتصلب ا جتماعي في ات اي الطةب الم فوفين ول  توجد فروق دالة إحصائيا  في التصلب 
 مالالوعتين الحركالالي والتصالاللب الوجالالدا ي والتصالاللب ال خصالالي، بينمالالا أكثالالر أ الالواع الالالاللوك التصالاللبي تمييالال ا  بالالين الم

 توجالالد فالالروق دالالالة إحصالالائيا  بالالين الطالالةب الم فالالوفين مرتفعالالي التحصالالي  والطالالةب 2كالالان التصالاللب ا جتمالالاعي. 
الم فوفين منخفضي التحصي  في التصلب الوجدا ي والتصلب ال خصالي بينمالا لال  توجالد فالروق دالالة إحصالائيا  

باط دال إحصالائيا  بالين عالدد مالن أ الواع  يوجد ارت3في التصلب الحركي والتصلب ا جتماعية والمرو ة الع لية. 
الالاللوك التصالاللبي لالالدى الطالةب الم فالالوفين ُّاصالالة التصاللب الوجالالدا ي وارتباطالاله بالتصاللب ال خصالالي والتصالاللب 
ا جتماعي وارتباطه بالتصلب ال خصالي ولال  يوجالد ارتبالاط دالالة إحصالائيا  بالين مختلالف أ الواع الالاللوك التصاللبي 

بالاط دال إحصالائيا  بالين معالامةت الفالروق  رتباطالات أ الواع الالاللوك لدى الطةب غيالر الم فالوفين، ولال  يوجالد ارت
    التطيع التنبؤ بالتحصالي  الدراسالي مالن ُّالةل أ الواع الالاللوك التصاللبي لالدى 4التصلبي لم موعتي الدراسة. 

 الطةب الم فوفين.
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  مقدمة:

ا قتنالالالاع أن إلالالالى  عالالالود فالالالي الالالالالنوات ارُّيالالالرة وهالالالو مالالالا ي بالغالالالا   اهتمامالالالا   قالالالة الالالال م الالالال اإلعا 
كغيالره  مالن أفالراد الم تمالع لهال  الحالو فالي الحيالاة وفالي  بالمعالاقينالمت ايد فالي الم تمعالات المختلفالة 

قين يالرتبط االنمو بأقصى ما تم نه  منه قدراته  وطاقاته ، كما أن اهتماع الم تمعات بفئالات المعال 
اقتصادية علالى م تمعالاته   ةوالتحول من اعتباره  عال، س ارفراد بتغير النظرة الم تمعية إلى هؤ 

مما يحت  تنمية هني الثروة وا ستفادة منهالا إلالى أقصالى ، ظر إليه  ك  س من الثروة الب ريةإلى الن
  .2003حد مم ن يوسف، 

اإلعاقالالالة فئالالالة ، كبيالالالرا   بحثيالالالا   التالالالي  قالالالل اهتمامالالالا   ةا حتياجالالالات الخاصالالال ومالالالن أكثالالالر فئالالالات  
هتمالاع بالنوي اإلعاقالات البصالرية رهميالة هالني الحاسالة فالي التوافالو مالع واقالع البصرية ويرجع هالنا ا 

نوق فالالي الحصالالول تالال اإل الالالان الالالني يعتمالالد علالالى حواسالاله الخمالالس: الالالالمع والبصالالر واللمالالس وال الال  وال
على المعلومات والتعر  على البيئة المحيطة به، وأي اُّتةل أو ف دان لواحدة أو أكثر مالن تلالك 

ت الالوع بالالدور  البصالالرأكبالالر علالالى الحالالواا ارُّالالرى المتبقيالالة، وحيالالث أن حاسالالة  واا يعنالالي اعتمالالادا  الحالال 
في عملية التفاع  التي تت  بين اإل الان وبيئته، عةوة على أن ال  س اركبر من التعلي   مه  جدا  

 طباعالات تلك الحاسة هي التي تتولى عملية تناليو وتنظي  ا  ن  إف، البصريت  عن طريو حاسة 
  .2000عن طريو الحواا ارُّرى الع ة،  استقبالهاالتي يت  

تهالالا التربويالالة الخاصالالة فالالي عالالاع بالالدأ ا هتمالالاع بضالالعا  البصالالر كفئالالة  وعيالالة لهالالا احتياجاقالالد و  
بطاقالات حيث ا ته ل مدارا الم فوفين في لندن و و ت اهاع با  لترا طري ة ال الراسة مالن ، 1907

قالالالدر مالالالن اإلبصالالالار يالالالالم  لهالالال  ب الالالراسة هالالالني   للتةميالالالن الالالالنين لالالالديهذلالالالك بالنالالالالبة و ، الحالالالرو  ال بيالالالرة
مالن صالحائف برايال   وقد استخدمل هني البطاقات بالد   ، اقات وهي على مالافة متر من العينالبط

 . 2003يوسف، ، 1969مخيمر،  التي ب يل  ستخدامها ف ط مع الم فوفين كليا  

حقي الة ف الد  الحياة أكثر صعوبة، فالإن  ي ع  قد  كف البصر أنإلى   2011 عامروي ير  
بصالالالريا  مالالالن صالالالعوبات جالالالالمية  عالالالاقالبصالالالر فالالالي حالالالد ذاتهالالالا كحالالالالة جالالالالمية   تفالالالالر مالالالا يل الالالاي الم

واجتماعيالالة و فالالالية، فالالال فيف وضالالعيف البصالالر يعي الالان فالالي عالالال  محالالدود ضالاليو تفرضالاله عليهمالالا 
 ثكسوتفور ير ف مالا ي ال ، آ ار ع  هما من جا ب وا ت اهات ا جتماعية  حوهما مالن جا الب آُّالر



 
 

Cutsforth   مالا  التوافو النفالي الني قد يحالد  لإل الالان، غالبالا  إلى أن سوس وهو باحث م فو
لالنلك فالإن أغلالب ا ضالطرابات وارمالراض التالي يعالا ي منهالا ، معاملالة الم تمالع لاله ةين   عن طري 

 أسالاليب التن الئة البيئة األسوريةسالوس أي ال فيف هي  تاج سوس تعام  البيئة المحيطة مع ع  ي، 
ارسرية الخاطئة، وا ت اهات الاللبية لألسرة  حو اإلعاقة، وعدع ت ب  ارسرة لإلعاقة، أو الرعاية 

 ات اهالالالالات الالالالال مةس والمعلمالالالالين الالالالالاللبية  حالالالالو البيئووووة التعليميووووةو أ ، 2008أحمالالالالد،  ا ظر:ال ائدة
الم فالالالالالالوفين، أو عالالالالالال ل ال فيالالالالالالف داُّالالالالالال  مالالالالالالدارا ُّاصالالالالالالة، أو عالالالالالالدع تالالالالالالوافر الخالالالالالالدمات التعليميالالالالالالة 

 عدع توفير فرص عم  مناسالبة لاله أو الف ال  فالي بيئة العملأو   ،1992  ا ظر:الديب،المناسبة 
لت بالال  إعاقتالاله، كالالال يود المفروضالالة  المهيالالأةو  تالالوفير فالالرص عمالال  لالاله، أو افت الالار بيئالالة العمالال  للظالالر 

حصالالالالوله علالالالالى المعلومالالالالات وا ت اهالالالالات الالالالالاللبية  حالالالالوي مالالالالن قبالالالال  و علالالالالى تنالالالالاول المالالالالواد وارجهالالالال ة، 
  .2003 ا ظر:الدهان، الموظفين

  من أن  الخو  الدائو   نالى أن العطف ال ائد لل فيف وال ف ة عليه من مظاهرها  
لدرجة أن بعض ارسر تحم   ، من التحرك وبالتالي منعه  هائيا  ، يصدع الطف  أ ناس الحركة

 ى است مال بنيته ارساسية إل وهنا يؤ ر عليه ب    ملحوظ في عدع، ُّرآطفلها من م ان إلي 
ت من ارطفال عند دُّوله   النوعيا و حن  ةحظ هني ،جا ب اعتمادي على اآلُّرين دائما  

ال ائد والعطف  وإظهار الحب  تحركاته، على  فاله في  و عا ي ال ثير كي   عله يعتمد ، المدارا
  سوية في شخصية  وذلك بتلبية ك  رغباته وهنا يؤدي إلي تنمية جوا ب غير، وال ف ة ت اهه

 ,1969Mcinnes,Treffryمخيمر،  مث  حب النفس وار ا ية وعدع الث ة بالنفس ، الطف 
1993.  

بوجالالود  معرفالالة أي شالالخب  نمالال  ُّوفالالا   ،إبعالالاد الطفالال  عالالن م تمالالع ارسالالرة الخالالارجي يالالؤديو  
، ارسالرة أمالاع اآلُّالرينه تصر  تخ   منال  ه  من أن يصدر عن أو ُّوفا  ، طف  كفيف داُّ  ارسرة

 ا ضالالطرابات  ىإلالال  هالالنا يالالؤديقالالد . إُّوتالاله نمالال  قالال أ الاله أو ،  الاله غيالالر مرغالالوب فيالالهأالطفالال  ر  ع  هالالنا ي  الال  
هالي أقالالى علالى اإل الالان مالن ارمالراض و والع لالة وغيرهالا،  سالنفالية للطف  مثال  ا كتئالاب وا  طالوا

 Goode, 1994). ال الدية



 
 

ويالالالود لالالالو اسالالالتطاع الالالالتخلب منالالاله ،  تي الالالة لع الالال ي محالالالدودا   ضالالالي ا   عالمالالالا   الم فالالالو يعالالالي  و 
  يالتطيع إشباعها، وات اهالات اجتماعيالة  ةفهو لديه حاجات  فالي .والخروج إلى عال  المبصرين

كالال   . ويالالؤديتحالالاول ع لالاله عالالن م تمالالع المبصالالرين، ويواجالاله مواقالالف فيهالالا أ الالواع مالالن الصالالراع وال لالالو
غير سليمة، قد تؤدي به إلى سوس الت يف مع البيئة  ةحياة  فالي ايإلى أن يح هنا بالمعاق بصريا  

  .Goode, 1994) ,Warren, 1994هالمحيطة ب

تالؤ ر فالي شخصالية  سوية وغير سالويةسمات عديدة   إلى أن هناك 1992 وت ير ُّفاجي 
 ،، وهي الالمة التي تت ال    تي الة الصالراع الالداُّلي لالدى الم فالو التصلب ةال فيف من أهمها سم

ا م  إفي ف الم فو  بين صراعين ، البيئة ا جتماعية الخارجية عليهبين ع  ي ال خصي وضغوط 
  وعالالا  مالالالن لديالاله ظهالالريو فيتوافالالو معالاله ، علالالى م تضالاليات العالالال  الخالالالارجي بناتيتالاله  الال و   أن يضالالحي 

، فة يتوافو ضها على العال  الخارجيا أن يت بث الفرد بناتيته في إصرار وعناد ليفر م  إو ،  المرونة
 .تصلبال وعا  من لديه  ظهريمعه و 

 الدراسة: مشكلة

 ظرا   ،بدور فعال في ت وين شخصية ال فيفت وع البيئة التي يعي  فيها ال فيف  
للمواقف البيئية التي يغلب عليها سمات المالاعدة والمعاو ة الم مولة باإلشفاق، وبين المواقف 
التي يغلب عليها سمات اإلهمال وعدع ال بول، وت ع بين هنين الطرفين المتطرفين المواقف 

 ، التي تالتهد  تنظي  شخصية ال فيف الموضوعيةب عليها سمات المالاعدة المعتدلة التي يغل
ردود حتى تنمو في ات اهات است ةلية م بولة، ويترتب على تلك المواقف ا جتماعية المختلفة 

مع بيئته تؤ ر في مدى قدرته على تحم  ما تحمله البيئة من  ، أفعال تصدر عن الطف  ال فيف
 (. Best, 1991حوله من ضغوط 

ففي ظ    ب وعي ارسرة بحاجات ابنها ال فيف،  ي ة ارولى للبيئة، عب ارسرة الركوتل  
واحدة من أربعة أنماط  ك فل عديد من الدراسات أن الم فوفين داُّ  أسره  يل ون غالبا  

أو اإلهمال  وهي: ت ب  اإلعاقة، أو إ  ار اإلعاقة أو التدلي  والحماية ال ائدة  ةاالتجاهات الوالدي
والني قد يأُّن عدة صور كت رار اإلشارة إلى  واحي الن ب، والم ار ة ، والرفض والنبن الصري 

المالتمرة بين ال فيف وأقرا ه المبصرين، أو الع اب ال ديد، أو ت رار ا ست ابات الاللبية  



 
 

وبينل الدراسات  ،شمئ از والالخرية، أو التفرقة بين ال فيف وإُّوته في المعاملةوا حت ار كا 
من أساليب التن ئة ارُّيرة  اإلهمال، والتفرقة، والحماية ال ائدة، والرفض ، قد تؤ ر   كنلك أن أيا  

ة ، والوحد با غتراب على توافو ال فيف النفالي وا جتماعي، وم اعر ال لو لديه وشعوري  سلبا  
  . 2011 عامر، النفالية، وهني ا ت اهات الم تمعة الرافضة للمعاق بصريا  ت يد الم  لة تع يدا  

قد يفت  الم ال لظهور سمات شخصية غير سوية فالي ، البصروعلى هنا فإن ف د حاسة  
تحمال   الالحابية والتصاللب وعالدع كالا  طواس والع لالة والميالول ا  ،البيئة النفالالية لالدى المعالاق بصالريا  

  .1998في ا ست ابة عثمان،  الغموض والتطر 

متغيالرات الالدراسة الحالية إحدى هني الالالمات أو ال وا الب النفالالية التالي قالد تالؤدي تتناول و  
 (.Rigidity) التصلب سمةالبيئية المختلفة إلى ظهورها لدى الم فوفين وهي 

ا المرو الالة وم اومالة كال  مالال عالدع "التصاللب محالالور مالن محالاور ال خصالالية، الالني يعنييعتبالر و  
والع الال  ، وا ت اهالالات  والمواقالالف ارفعالالالع الال  عالالن تغييالالر وال، هالالو جديالالد دون النظالالر إلالالى صالالةحيته

  .1999 عبدالرحي  وعبدالع ي ، "عن ا  ت ال من   اط معرفي إلى   اط معرفي آُّر

ؤدي إلى وهني الحاجات تو  يغيب عنا أن لل فيف حاجاته الخاصة التي ي ب أن ت  بع،  
 ،ومالن اركثالر احتمالا   أن يتعالرض ال فيالف ،التصولب من مثال :ظهور سمات شخصية غير سوية 

ر واع من التصلب التي قد تالؤ ر علالى تواف اله النفالالي إزاس عالدع إشالباع تلالك الحاجالات، منهالا ع ال ي 
، التصوولب العقلوويالنهنيالالة وإحالالدا  ا ت الالا ت ع ليالالة بالالدون صالالعوبة فيظهالالر لديالاله  عالالن تغييالالر وجهتالاله

 ممالالا يالالؤدي إلالالى عالالدع تواف الاله اجتماعيالالا  ، دراكاتالاله ا جتماعيالالةإات اهاتالاله أو ومنهالالا ع الال ي عالالن تغييالالر 
ومنهالالا ا سالالتمرار فالالي م اومالالة التغييالالر مالالع الع الال  عالالن تثبيالالل  ،التصوولب االجتموواعيفيظهالالر لديالاله 

ومنها ع  ي عن تغيير حركاته وتعبيراتاله ، التصلب الشخصيالنماذج ال ديدة الناشئة فيظهر لديه 
التنالاقض  ع ال ي عالن تحمال  الغمالوض أي  ومنها، التصلب الحركيوات اهاته الحركية فيظهر لديه 

بمعنى تواجد م اعر الحب وال راهية معا  لالدى  فالس الفالرد  حالو  فالس الموضالوع فيظهالر   الوجدا ي
 .التصلب الوجدانيلديه 

 



 
 

 على النحو التالي:أسئلة الدراسة صياغة في ضوء ما سبق يمكن و 

غيالر الم فالوفين فالي مختلالف الطالةب الم فالوفين و الطالةب ه  هناك فروق دالالة إحصالائيا  بالين  -1
 أكثر تميي ا  بين الم موعتين الاللوك التصلبي وأي أ واع   الاللوك التصلبي أ واع

الم فالالوفين منخفضالالي الطالالةب الم فالالوفين مرتفعالالي التحصالالي  و الطالالةب هالال  هنالالاك فالالروق بالالين  -2
 الاللوك التصلبي واع التحصي  في أ 

الم فالوفين الطالةب  عنالد   سالواس  بعضاله  بالبعض  يالتصاللب الاللوك واعه  هناك ارتباط بين أ  -3
  وه  هناك فروق في معامةت ا رتباط بين الم موعتين غير الم فوفين الطةب  عند   أو 

الالالاللوك  واعأي أ الال و سالالي مالالن ُّالالةل أ مالالاط الالالاللوك التصالاللبي  هالال  يم الالن التنبالالؤ بالتحصالالي  الدرا -4
  الم فوفينب الطةبالتحصي  الدراسي لدى  التصلبي أكثر تنبؤا  

 أهداف الدراسة:

 أنها تهدف إلى:الدراسة الراهنة  ةوأسئل مشكلةيتضح من 

التصالالاللب،  - الم فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين فالالالي بعالالالد المرو الالالةالطالالالةب * ال  الالالف عالالالن الفالالالروق بالالالين 
 والتنبؤ من ُّةلها بمالتوى التفوق الع لي لدى الطةب في دولة ال ويل.

مالن تغييالر  دراساليا   مرتفعي ومنخفضي التحصالي  للطةب الم فوفين التعر  إلى أي مدى يم ن* 
 أفعاله  أو ات اهاته  أو عاداته  أو أف اره  عندما تتطلب الظرو  الموضوعية ذلك.

غيالالالر بالالالالطةب  تهالالالام ار و م فالالالوفين طالالالةب الالالالالاللوك التصالالاللبي لل واعأ الالال مختلالالالف التعالالالر  علالالالى * 
 الم فوفين.

عنالالالالد الدراسالالالالي  حصالالالالي بالت واعالالالالهالتعالالالالر  إلالالالالى أي مالالالالدى يالالالالرتبط الالالالالاللوك التصالالالاللبي بمختلالالالالف أ  * 
 الم فوفين.

بدولة ال ويل لطةب الم فوفين وغير الم فوفين * التح و من إم ا ية التنبؤ بالتحصي  الدراسي ل
 الاللوك التصلبي. واعمن ُّةل مختلف أ 



 
 

مؤشرات تالتخدع في تصمي  برامج تدريبية وتوعوية وضع الحالية في اإلفادة من  تائج الدراسة * 
 الاللوك التصلبي للطةب الم فوفين. واعتهد  إلى تنمية أ واع المرو ة، ومواجهة أ 

واُّتبار مدى كفاستها فالي قيالاا مفهالوع ، اييس تتمتع بال فاسة الالي ومتريةإعداد بطارية من الم * 
 الم فوفين. عند التصلب 

 أهمية إجراء الدراسة:

يل ظاهرة التفوق الع لي ا هتماع البال  من البالاحثين والعلمالاس منالن ال الدع إلالى عصالر ا حظ 
بدراسالة أحالد المتغيالرات النفالالية المهمالة وهالي  ظ  تحول نها ل  ل  النفس، الحالي في م ال التربية وع

هوذا وعلوى علالى الالرغ  مالن ارهميالة التطبيقيالة لالنلك، وعةقتها بالالتفوق الع لالي  )السلوك التصلبي(
 تعددت أهمية إجراءات الدراسة في عدد من المبررات على النحو التالي:

ن فالالي إطالالار عةقتالاله بالالالتفوق الع لالالي، مالالن قبالال  البالالاحثي لالال  ينالال  مفهالالوع التصالاللب ا هتمالالاع ال الالافي -
وُّصوصالالا  لالالدى الطالالةب الم فالالوفين م ار الالة  الدراسالالات التالالي تمالالل فالالي هالالنا الم الالالعالالن قلالالة فضالالة  

 بغير الم فوفين.

ة فالي م الال علال  الالنفس ب ثالر  إليهال  يت  التطرق  راسة الحالية فئة ُّاصة من الطةب اول الد تتن -
 .وهي فئة الم فوفين

ة مالالالن الم الالالاييس بطاريالالال ، بالالالة ا ُّتبالالالارات والم الالالاييس النفالالالاليةم تتضالالاليف الدراسالالالة الحاليالالالة إلالالالى   -
ت نينهالالالا علالالالى البيئالالالة سالالالو  يالالالت   ، والتالالاليالالالالاللوك التصالالاللبي واعالتالالالي تقالالاليس أ الالال ، ال ديالالالدة والمةئمالالالة

 .ال ويتية

على الطرق وارساليب التي تؤدي إلالى تالدريب المعلمين وأولياس ارمور،المالاعدة على تعريف   -
 مالاطوالت لي  من حدة شعوره  بالتصلب من ُّةل الوعي بأ لطةب على استخداع أ واع المرو ة، ا

 سلوكه  وسماته  النفالية.

ال الالالائمين برعايالالالالة  التالالالي تالالالالالاعد  المؤشالالالالرات لنالالالالا وضالالالع ال ثيالالالالر مالالالن  الحاليالالالة تالالالائج الدراسالالالالة  تتالالالي  -
بالالرامج عمالال  فالالي أو ، ارُّصالالائيين ا جتمالالاعيين والنفالالاليين المعلمالالين،  ارمالالور، أوليالالاس  الم فالالوفين



 
 

أو أبعالالادي ليتم نالالوا مالالن الت يالالف مالالع المتغيالالرات الث افيالالة وا جتماعيالالة ، تدريبيالالة لتعالالدي  هالالنا الالالاللوك
 الحديثة.

يالالالت  ا سالالتفادة منهالالا فالالي عمالال  بالالرامج ودراسالالالات عالالض التوصالاليات والم ترحالالات المناسالالبة، بت الالدي   -
المتصاللب إلالى  وعوت عله  يغيرون من  مالط تف يالره  مالن النال  ، فالية واجتماعية تفيد فئة الم فوفين

 المرن.

ت الالالدي  المالالالالاعدة للبالالالاحثين اآلُّالالالرين لعمالالال  بالالالرامج متخصصالالالة للحالالالد مالالالن الالالالاللوك التصالالاللبي لالالالدى  -
 عينات م ابهة.

ه فالالالي بنالالالاس بالالالرامج ودراسالالالات متنوعالالالة علالالالى أن ت الالالون الدراسالالالات إعالالالداد إطالالالار  ظالالالري يالالالالتفاد منالالال  -
 والمراجع ذات أص  حديث يالتفاد منه في عصر ا الحالي.

 مفاهيم الدراسة:

 Blindتعريف الكفيف:  -1

  متالر6/60 والني ت   حالدي بصالري عالن ، أو ج ئيا   هو ذلك ال خب الني ف د بصري كليا   
 نالاله الالالتعل  باسالالتخداع الطالالرق الخاصالالةفالالي أحالالد العينالالين حتالالى بعالالد العالالةج والتصالالحي  بالنظالالارة، ويم 

فالالي أحالالد مالالدارا والالالني يالالتعل  ، الحالالرو  الم توبالالة بخالالط كبيالالر وواضالال  وباسالالتخداع ،كطري الالة برايالال 
  .2004بصريا  ش ير،  نالتربية الخاصة المخصصة لفئة المعاقي
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ع ال  المالرس  " بأ اله التصاللب English & English  1961 عالر  ا  لال  ا  لال  عالاع 
النالالالبي عالالن تغييالالر أفعالالاله أو ات اهاتالاله أو عاداتالاله أو أف الالاري عنالالدما تتطلالالب الظالالرو  الموضالالوعية 

  .12ص ، 1976علالى اُّتبالارات التصالاللب يو س، وهالو مالا يتحالدد قياساليا  مالالن ُّالةل الدرجالة " ذلالك
 وينقسم إلى عدة أنواع وهي :

     الالالالالالني يظهالالالالالر عنالالالالالد ع الالالالال  الفالالالالالرد عالالالالالن تغييالالالالالر وجهتالالالالاله النهنيالالالالالةهالالالالالو : التصووووولب العقلوووووي 
 Mental Set    ا  ت الال مالن   الاط معرفالي إلالى   الاط  ا ت الا ت ع ليالة بالدون صالعوبة أو وإحالدا



 
 

والمطلوبالالالة لت الالالوين  مالالالاذج معرفالالالي آُّالالالر، أو ا  ت الالالال مالالالن  مالالالاذج مألوفالالالة إلالالالى أُّالالالرى غيالالالر مألوفالالالة 
والني ين ال  إلى قالالمين مرو الة التل ائيالة ومرو الة الت يفيالة وسالو  يالت    .1983جديدة عبدالرحي ، 

 ريال ال الدرة علالى التغي سالتخدامها فالي هالني الدراسالة الحاليالة وهي  بتعريف المرونة التلقائيوة ا كتفاس
مالالن   ت الالوا ة النظالالر أو التف يالر بارشالالياس زاويال أي  ال وع الفالالرد فالي تغييالالر ، التل الائي للوجهالة الع ليالالة

  . 1983  دروي ،أ ناس عملية البحث عن المعلومات  ،فئة ف رية إلى أُّرى 

ا سالالالتمرار فالالالي م اومالالالة التغييالالالر، أو م اومالالالة اكتالالالالاب  مالالالوذج هالالالو : التصووولب الشخصووويو  
والتغيالالر مالالع النمالالاذج المعرفيالالة  ،مالالع البيئالالة ال ديالالدة ةعالالن الت يالالف بالالالهول، أو الع الال  سالاللوكي جديالالد 

فالالي ظالال  م ا الالة ومن لالالة ال الالخب الداُّلية عبالالد  ،ومالالدى التوافالالو مالالع النمالالاذج غيالالر المألوفالالة ،ال ديالدة
  . 1999 الرحي  وعبدالع ي ،

دراكاتالاله إالالني يظهالر عنالد ع ال  الفالرد عالن تغييالر ات اهاتاله أو  هالو: التصولب االجتمواعيو  
تفاعلالالاله ا جتمالالالاعي مالالالع  الموضالالالوعية ذلالالالك، ممالالالا يالالالؤ ر علالالالى ظالالالرو ا جتماعيالالالة عنالالالدما تتطلالالالب ال

 .  2005 الموقف طه،

تحمالال  الغمالالوض  النفالالور مالالن  عالالن هالالو الالالني يظهالالر عنالالد ع الال  الفالالرد : التصوولب الوجوودانيو  
 ،  أي يظهر لديه  وع من التناقض الوجدا ي بمعنى تواجد م اعر الحالب وال راهيالة معالاالغموض ، 

  .)1971، فراجالموضوع لدى  فس الفرد  حو  فس 

اتالالالاله وتعبيراتالالالاله عالالالالن تغييالالالالر حرك هالالالالو الالالالالني يظهالالالالر عنالالالالد ع الالالال  الفالالالالرد : والتصوووولب الحركووووي 
أي ع ال  الفالرد عالن الت يالف أو التوافالو مالع الحركالات والنمالاذج ال ديالدة عنالدما وات اهاته الحركيالة، 

  .1971ة ذلك فراج، تتطلب الظرو  الموضوعي
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الطفالال   بأنووه: Terman تيرمووان عنوود  مسووتوى الووذكاءفالالي ضالوس   يعالر  المتفالالوق ع ليالا 
 هالالالنا ضالالالوس وفالالالي، للالالالنكاس سالالالتا فورد  مقيالالالاا عليالالاله ا طبالالالو إذا  140  ذكائالالاله  الالالالبة ت الالالاوزت الالالالني 

 فالالي عاليالالة   الالاط علالالى يحصالاللون  الالالنين ارطفالالال بالالأ ه  ،المتفالالوقين وآُّالالرون  تيرمالالان عالالر  التعريالالف
 ي و الالوا وأن ُّتبالالارات ا  فالالي  الالديته ب واسالالتمراره  اسالالتعداده  علالالى تالالدل التالالي العالالاع الالالنكاس اُّتبالالارات 
 لدراسوة الوطنيوة الجمعيوة عنود  مسوتوى التحصويل)أمالا فالي ضالوس . الم تمالع فالي منت ين أعضاس



 
 

ويحصال  علالى درجالات  ،الطف  الني يتمي  عالن زمةئاله ويالالب ه  فالي الدراسالة بأنه: بأمريكا التربية
وي الالالالالالون عالالالالالالادة أكثالالالالالالر مالالالالالالنه  ذكالالالالالالاس وسالالالالالالرعة فالالالالالالي لالالالالالالى مالالالالالالن الالالالالالالدرجات التالالالالالالي يحصالالالالالاللون عليهالالالالالالا، أع

 السووالم عبوود عنوود (مسووتوى األداء)أمالالا فالالي ضالالوس   .1969 ، هنالالا،1966 عبدالغفار، التحصالالي 
 مالن م الال فالي ،العالاديين مالالتوى  مالن أعلالى مالالتوى  إلالى أداؤي يص  النيالطف   بأنه: الغفار عبد

 ت الالدير موضالالع الم الالال هالالنا ي الالون و  ،طفالال لل والالالوظيفي الع لالالي المالالالتوى  عالالن تعبالالر التالالي الم الالا ت 
  .1966 الغفار، عبد  ال ماعة

والالالني  عرفالاله فالالي  ،التفوووق التحصوويلي الالالتوى وي الالاا التفالالوق الع لالالي فالالي الدراسالالة الراهنالالة بم 
            لعالالالالالاعالالالالالالالنة الدراسالالالالالية المالالالالالتعل  فالالالالالي  هايالالالالالة  االالالالالالني يبلغهالالالالال بأ الالالالاله النالالالالالالبة المئويالالالالالة  ،الدراسالالالالالة الراهنالالالالالة

مدرسالالالة النالالور  بنالالالين  فالالي منط الالالة حالالولي التعليميالالالة التابعالالة لمالالالدارا التربيالالالة فالالي   2010-2011 
التابعالالالة لمالالالدارا  ارحمالالالدي التعليميالالالةمبالالالارك عبالالالدهللا ال الالالابر بنين  فالالالي منط الالالة الخاصالالالة ومدرسالالالة 

 الطةب العاديين في دولة ال ويل.

الطالب الني يرتفع في إ  ازي أو تحصاليله  وهو مرتفع التحصيلومن    ي ال  ارفراد إلى  
تراوحالل  الالبته المئويالة مالا الدراسي بم دار ملحوظ فوق اركثرية أو المتوسطين مالن أقرا اله، أي إذا 

طالالالب الحاصالال  علالالى م مالالوع درجالالات مئويالالة الوهالالو  التحصوويل وموونخف  . %100 -%78  بالالين
 . 2011 – 2010 لعاع في الالنة الدراسية  %78 - %50تراوحل ما بين  

 حدود الدراسة:

الصالالف الالالالادا والالالالابع والثالالامن والتاسالالع مالالن طب الالل الدراسالالة علالالى طالالةب  الحوودود البشوورية: -أ
طالةب للوعلى طلبة الصف الالابع من المرحلالة المتوسالطة المرحلة المتوسطة للطةب الم فوفين، 

  .2011-2010م فوفين الملتح ين بمدارا وزارة التربية في دولة ال ويل للعاع الدراسي  الغير 

          تالالالالالالال  تطبيالالالالالالالو الدراسالالالالالالالة ُّالالالالالالالةل الفصالالالالالالال  الدراسالالالالالالالي الثالالالالالالالا ي مالالالالالالالن العالالالالالالالاع  الحووووووودود الزمنيوووووووة: -ب
 2010-2011.  



 
 

المتوسطة في منط ة حولي التعليمية  المرحلةت  تطبيو الدراسة في مدارا  الحدود المكانية: -ج
 مدرسالالالة النالالالور للم فالالالوفين  وفالالالي منط الالالة ارحمالالالدي التعليميالالالة  مدرسالالالة مبالالالارك عبالالالدهللا ال الالالابر لغيالالالر 

   في دولة ال ويل.الم فوفين

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 :كف البصرأوال: 

 .                     كف البصر تعريف -

 .أسباب كف البصر -

 تصنيف الم فوفين.                     -

  العوام  المؤ رة في شخصية ال فيف. -

 الم فوفين.                    لُّصا -

 :المرونة/ُبعد التصلبثانيا: 

 المرو ة.                    /تعريف التصلب  -

 المرو ة. /أبعاد التصلب  -

  .عةقة التصلب بالمفاهي  ارُّرى المرتبطة به -

  .النظريات المفالرة لمفهوع التصلب  -

 العقلي: التفوق :ثالثا



 
 

 الع لي.                       التفوق  تعريف -

 .المتفوقين ع ليا   لُّصا -

 .على المتفوقين ع ليا   التعر  وأساليب  مؤشرات  -

 الم فوفين.  التفوق لدى -

 

 مقدمة:

ل الي ت الون هي  ارساسالية فالي الدراسالة الحاليالة، سو  يعرض الباحث في هنا الفص  المفا 
الدراسالالة بحيالث يالالالتعرض المفالاهي  الثة الالة ارساسالالية فرضالاليات  ُّتبالار أساسالا  ينطلالالو مناله الباحالالث 

 وهي:للدراسة 

،  فيالالفرة فالالي شخصالالية ال، والعوامالال  المالالؤ وتصالالنيفه، ع الال ي وأسالالباب  ي وتعريفالاله، الالف البصالالر ال أوال:
 .الم فوفين لوُّصا

 .والنظريات المفالرة لهبه، وارتباط بعض المفاهي   ،وأبعادي ،وتعريفهالمرو ة /بع د التصلب  :ثانيا

يالت   ُّةلهالا مالن التي وارساليب  والمؤشرات ، له وُّصاوتعريفه ، وصفاته ،  المتفوقين ع ليا   ثالثا:
 ه ، وبيان التفوق عند الم فوفين.يعل التعر 

 Blindnessكف البصر: أوال: 

   Defining Blindness: ( تعريفات كف البصر1)

 من المنظور اللغوي:كف البصر  تعريف )أ(

، كالارعمى ب الف البصالرالتالي اسالتخدمل فالي اللغالة العربيالة للتعريالف  المصطلحات تعددت  
وتالال  اُّتيالالار كلمالالة  ال فيالالف  فالالي هالالني الدراسالالة  والبصالالير، ، وال فيالالف، والضالالرير، والعالالاج ،ةواركمالال 

  .1983 فتحي،، 2004 محمد، بصريمن كف  التي أصلها "ال ف" ومعناي المنع وال فيف هو



 
 

 من المنظور التربوي: كف البصرتعريف )ب( 

علووى الوسووائل التعليميووة المسووتخدمة لمسوواعدة  لكووا البصووريعتموود التعريووف التربوووي  
 األفراد على التعلم.

الطفالال  الالالني يع الال  عالالن ( الكفيووف بأنووه: 2000( والعووزة)2009فقوود عوورف عبدالحميوود) 
اسالالالتخداع بصالالالري فالالالي الحصالالالول علالالالى المعرفالالالة، كمالالالا أ الالاله يع الالال   تي الالالة لالالالنلك عالالالن تل الالالي التعلالالالي  فالالالي 

هو الفرد الني تبل  به والمناهج الموضوعية للطف  العادي، أو المدارا العادية وبالطري ة العادية 
 درجة تحت  عليه ال راسة بطري ة براي .اإلعاقة البصرية 

ال الدرة  الالني تالنخفض لدياله طفال ال: بأنه الكفيف تربوياً  Games 1998 عام ويرى جامز 
وت الالالالاا هالالالالني ال الالالالدرة البصالالالالرية عالالالالن طريالالالالو الحالالالالرو  علالالالالى اإلبصالالالالار، أو شالالالالدة الع الالالال  البصالالالالري، 

  .2009وإدراكها عبدالحميد، 

عام  جااوبار  (2008واألشرم ) (2002والببالوي )(  2011وقد قسم كل من الحديدي ) 
Barraga 1976  1993عوام فوي تصونيف كيورك وزمالئوه Kirk et al  المكفووفين إلوى عودة
ويمكون تصونيف المكفووفين فوي ضووء مختلوا التصونيفات السوابقة علوى النحوو أقسام مختلفوة، 

 التالي:

الضالالوس فالي ويع الال ون عالن الرؤيالالة إ  أشالالخاص يعي الون فالالي ظلمالة تامالة هال   كليووًا: ينالمكفووف -1
ال نوات اللمالية أو الالالمعية ف الط،  ُّةل مون منويم نه  تحديد مال طه، وه  أشخاص يتعلف ط، 

       ويطلالالالالالالو علالالالالالاليه  اسالالالالالال  قالالالالالالارئي برايالالالالالال  ،ويعتمالالالالالالدون علالالالالالالى طري الالالالالالة برايالالالالالال  كوسالالالالالاليلة لل الالالالالالراسة وال تابالالالالالالة
Braille Readers)) ،داس روإضالالالاسة شالالالديدة  ،ويالالالالتطيعون باسالالالتخداع أدوات مالالالالاعدة ُّاصالالالة

أداس أبالط المهاع التي تحتالاج إلالى إبصالار ول الن بصالعوبة شالديدة  وأ ،المهاع المحتاجة إلى إبصار
 جدا ، بينما   يالتطيع أداس المهاع اركثر تع يدا إطةقا .

ضعف بصري شديد بعد التصحي ، ل ن يم ن تحالالين   لديه أشخاص  ه  جزئيًا: ينالمكفوف -2
أيضالالا اسالال  ويطلالالو علاليه  ، وهالال  أولئالك الالالنين يالالتخدمون عيالالو ه  لل الراسة،  الوظالائف البصالالرية لالديه
إلالالى الم يالالد مالالن الوقالالل والطاقالالة  ون ويحتالالاج ، Large-Type Readersقالالارئي ال لمالالات الم بالالرة  



 
 

إعاقالة ذو دي، وكالنلك مالن الفالرد المعالاق بصالريا  أقال  دقالة مالن الفالرد العالا  ويظال  أداؤهال  ،رداس المهاع
 باليطة حتى مع استخداع الوسائ  البصرية المالاعدة.

البصر ب    محدود في الظرو  ا عتيادية، وه   ون يالتخدم ه  أشخاص  البصر: ومحدود -3
سالالالواس عالالالن طريالالالو اسالالالتخداع المعينالالالات  ،مالالالن يتم نالالالون بصالالالريا  مالالالن ال الالالراسة وال تابالالالة بالالالالخط العالالالادي

كالم برات والنظارات أو بالدو ها، وهال  ارشالخاص الالنين توجالد لالديه  ب ايالا بصالرية يم النه   البصرية
ا سالالالتفادة منهالالالا فالالالي مهالالالارات التوجالالاله والحركالالالة، ول نهالالالا   تفالالالي بمتطلبالالالات تعلالالاليمه  ال الالالراسة وال تابالالالة 

 بالخط العادي، فتظ  طري ة براي  هي وسيلته  الرئيالية في تعل  ال راسة وال تابة.

 من المنظور المهني: كف البصرتعريف ( ج)

الحالالالة التالالي   يالالالتطيع الفالالرد : ( الكفيووف بأنووه2000( والعووزة)2009عوورف عبدالحميوود) 
أو ع الالال  فالالالي بصالالالري ارمالالالر الالالالني يالالالؤدي إلالالالى ع الالال ي  ،ممارسالالالة عملالالاله الالالالني ي يالالالدي بالالالالبب ضالالالعف
 ا قتصادي بحيث   يالتطيع كالب عي ه.

: الفالرد مون الناحيوة المهنيوة بأنوهالكفيوف  فوت الجمعيوة الملكيوة للطوب فوي لنودنوقد عر   
  .2009رؤية عبدالحميد، لا ا  إلىالني يضعف بصري لدرجة يع   فيها عن عم  يحتاج أساس

مون وجهوة نظور  الكفيوف( فوتم تعريوف 2011( والحديودي)2010أما في ضووء طمووم) 
ة ومنظمووة الصووحة هيئووة اليونسووكو التابعووة لجمعيووة األمووم المتحوود فعرفووت)الهيئووات والجمعيووات( 

ال الالخب الالالني يع الال  عالالن اسالالتخداع بصالالري فالالي الحصالالول علالالى المعرفالالة وعليالاله : العالميووة إلووى أنووه
 .يم نه ا ستفادة من حواسه ارُّرى في الحصول على المعرفة

 من المنظور النفسي: كف البصرتعريف ( د)

عني ف دان البصالر أو الع ال  عالن الرؤيالة، يبأنه:  كف البصر( 2009)عرف عبد الحميد 
 وظيفيالالا   ي الالون بالالالبب   الالب أو ُّلالال  عضالالوي، وقالالد  (Organic Blindness)قالالد ي الالون عضالالويا  و 

Functional Blindness) )  رسالالالالالباب غيالالالالالر عضالالالالالوية وهالالالالالو مظهالالالالالر مالالالالالن مظالالالالالاهر الهالالالالالالترية
 (.(Congenitalالتحويلية، وقد ي ون ُّلقيا  بالو دة 

 :االجتماعي المنظورمن  كف البصرتعريف ( ه)



 
 

( إلووى أن كووف البصوور موون المنظووور االجتموواعي يتحوودد فووي ضوووء 2004يشووير محموود) 
 اعتبارات معينة هي:

 الحاجة إلى قيادة أو مالاعدة من الغير في بيئة غير معروفة. -1

 عدع ال درة على التفاع  بصورة  اجحة مع الغير. -2

 عدع ال درة على التواص  ال يد. -3

 عدع إدراك اإلشارات ا جتماعية. -4

 عدع ال درة على القياع بالدور المنوط به في الم تمع. -5

ال خب الني   يالالتطيع ف بأنه: ي( الكف2002( والببالوي)2009ويعرف عبدالحميد) 
بصالري تتصالف بالضالعف أو مالن كا الل قالدرة ن قيادة في بيئة غيالر معروفالة لدياله، دو  ه  أن ي د طري 
 .عن مباشرة مالؤولياته بحيث يع  

 من المنظور الفسيولوجي)الطبي(: كف البصرتعريف ( و)

يختلالالالف تعريالالالف ف الالالد البصالالالر مالالالن الناحيالالالة الطبيالالالة مالالالن بلالالالد آلُّالالالر، وإن كا الالالل معظالالال  هالالالني  
         1868 عالالالالالالاع التعريفالالالالالالات تعتمالالالالالالد علالالالالالالى لوحالالالالالالة المعلومالالالالالالات التالالالالالالي توصالالالالالال  إليهالالالالالالا هيرمالالالالالالان سالالالالالالنلن

Herman  Snellen    ،2008لقياا حدة اإلبصار ارشرع.  

هالي  :كوف البصوربوأن ( 2000)( والعوزة2002( والبوبالوي)2009فيشير عبد الحميود) 
لهالالنا الغالالرض وهالالو  ،از المخصالالب الحالالالة التالالي يف الالد فيهالالا ال الالائن الحالالي ال الالدرة علالالى الرؤيالالة بال هالال 

مالا ُّلالال  طالارإل كاإلصالالابة إوهالنا ال هالالاز يع ال  عالالن أداس وظيفتاله إذا مالالا أصالابه ُّلال ، وهالالو العالين. 
 بالحواد  أو ُّل  و دي يولد مع ال خب.

 Demott 1982عوام  ديموتفي ضوء  كف البصر( فتعرف 2011أما منى الحديدي) 
البصالالالر  أي مالالالن الوظالالالائف الخمالالالالة التاليالالالة: ،: مالالالن الناحيالالالة الطبيالالالة تعالالالد بمثابالالالة ضالالالعفعلوووى أنوووه

المركالال ي، البصالالر المحالاليط، البصالالر الثنالالائي، الت يالالف البصالالري، ورؤيالالة ارلالالوان وذلالالك  تي الالة ت الالوي 
ت الالريحي أو إصالالابة بمالالرض أو جالالرو  فالالي العالالين، وبالالنلك تع الال  العالالين عالالن القيالالاع بوظيفتهالالا الوجالاله 



 
 

الفرد فيها عن القياع بالأي عمال  المطلوب إذ يضعف البصر على أ ر ذلك إلى الدرجة التي يع   
 إلى الرؤية. يحتاج أساسا  

كوف توم تعريوف  Ashroft & zambone 1980 عوام أشوروفت وزامبوون وفوي ضووء  
: حالالالة ع الال  أو ضالالعف فالالي ال هالالاز البصالالري تعيالالو أو تغيالالر أ مالالاط النمالالو عنالالد علووى أنووه البصوور

  .2011اإل الان الحديدي، 

 

 من المنظور القانوني: كف البصرتعريف ( ي)

( 2006( والعجموي)2002( والبوبالوي)2009( وعبدالحميود)2011)قد قسم الحديودي 
 الكفيف إلى قسمين: (1997وسيسالم)

متالالرا   أو أقالال  فالالي  6/60قالالدع   20/200هالالو شالالخب لديالاله حالالدة بصالالر تبلالال    الكفيووف كليووًا: -1
العالين ارقالوى بعالد اتخالالاذ اإلجالراسات التصالحيحية الةزمالالة، أو لدياله ح ال  إبصالالار   ي يالد عالن زاويالالة 

  درجة ويحتاج إلالى ُّالدمات التربيالة الخاصالة، أو هالو مالن يالالتخدع طري الة برايال  20م دارها على  
 في ال راسة وال تابة.

مترا   ول ن أق  6/60قدع   20/200هو شخب لديه حدة بصر أحالن من  الكفيف جزئيًا:    -2
   في العين ارقوى بعد إجراس التصحي  الةزع.20/70من 

مترا   ويالراي 60قدع   200  أي ما يراي ارفراد ذوي الرؤية الطبيعية على بعد  20/200* ومعنى 
 أمتار . 6قدما    20ال فيف على بعد  

 ت في إطار مفهومين هما:نجد أنها تحدد كف البصروفي ضوء ما سبق من تعريفات 

: وتعني قدرة الفرد على رؤية ارشالياس وتمييال  ُّصائصالها (Visual Acuity)حدة اإلبصار  -1
 وتفاصيلها.

 : وهو المحيط الني يم الن لإل الالان اإلبصالار فالي حالدودي، Field of Visionم ال الرؤية   -2
  .2008دون تغيير في ات اي رؤيته أو تحدي ه ارشرع، 



 
 

  علالالى الم الالال الالالني ركالال   قالالد  منهالالا كالالة   وه الالنا فالالإن مالالن المتتبالالع للتعريفالالات الالالالاب ة ي الالد أن   
  على الخلال  الالني يحالد  فالي جهالاز اإلبصالار ويالؤ ر علالى رؤيالة ينتمي إليه، فالتعريف الطبي رك  

 الفرد، أما التعريف التربوي فرك  على مدى قدرة الفرد من ا ستفادة من البالرامج المدروسالة الم الررة
والخدمات التعليمية الم دمة إليه، والوسائ  المالاعدة للفرد علالى الالتعل ، والطالرق التالي يالالتطيع بهالا 
ال الالراسة وال تابالالة، بينمالالا ركالال  المفهالالوع ال الالا و ي علالالى قيالالاع حالالدة اإلبصالالار والتالالي حالالددها بال الالدرة علالالى 

ا جتمالاعي  ، و  الد أن المفهالوع أمتالار 6تميي  ارشال ال بوضالو  علالى مالالافة محالددة   ت يالد عالن 
ركالالال  علالالالى مالالالدى قالالالدرة الفالالالرد علالالالى التعامالالال  مالالالع مهالالالارات الحيالالالاة اليوميالالالة والتفاعالالال  ا جتمالالالاعي مالالالع 

للعمال    فيالفم تمعه وبيئته التي يعالي  بهالا، بينمالا  الرى أن المفهالوع المهنالي ركال  علالى ممارسالة ال
أمالالالا مالالالن  احيالالالة  الالالالني ي يالالالدي يالالالالبب ضالالالعف فالالالي بصالالالري ارمالالالر الالالالني يالالالؤدي إلالالالى ع الالال ي اقتصالالالاديا ،

الفالرد الالني يضالعف بصالري لدرجالة يع ال  فيهالا عالن عمال  يحتالاج هيئات والمنظمات ف د بينل بأ اله ال
يع   عن استخداع بصري في الحصول على المعرفة وعليه يم نه ا ستفادة ، أو أساسا  إلى الرؤية

و رى أن المفهوع النفالي قد رك  ب    عالاع علالى ، من حواسه ارُّرى في الحصول على المعرفة
  فيف.العضوية وغير العضوية التي تالبب في   ب أو ُّل  عضوي لدى ال ارسباب 

 :بأنه فييمكن تعريف الكفمما سبق 

الطف  الني يع   عن استخداع بصري في الحصول على المعرفة، يع    تي ة لنلك عن  
العالادي، أو هالالو تل الي التعلالي  فالي المالالدارا العاديالة وبالطري الة العاديالة والمنالالاهج الموضالوعية للطفال  

الفرد الني تبل  به اإلعاقة البصرية درجة تحت  علياله ال الراسة بطري الة برايال  وهالو شالخب لدياله حالدة 
مترا   أو أق  في العين ارقوى بعد اتخاذ اإلجراسات التصحيحية 6/60قدع   20/200بصر تبل   

دع   قالالالال 20/200أو هالالالالو شالالالالخب لديالالالاله حالالالالدة بصالالالالر أحالالالالالن مالالالالن   الةزمالالالالة ويالالالالالمى  ال فيالالالالف كليالالالالا  
  فالالالي العالالالين ارقالالالوى بعالالالد إجالالالراس التصالالالحي  الالالالةزع ويالالالالمى 20/70ول الالالن أقالالال  مالالالن  متالالالرا   6/60 

  ال فيف ج ئيا  .

 Causes Blindness  ( أسباب كف البصر: 2)

إلالالى عوامالال  عديالالدة ومختلفالالة، فمنهالالا مالالا يولالالد بالاله الطفالال   تي الالة  أسالالباب كالالف البصالالرتعالالود  
لعوام  ورا ية أو إصابة ارع أ ناس الحم ، ومنها مالا يحالد  لاله بعالد الماليةد  تي الة إصالابته بمالرض 



 
 

 التهالالاب العصالالب إلووى أسووباب وراثيووة كووف البصوورتصوونيف أسووباب أو حاد الالة، وعلالالى هالالنا يم الالن 
التهالاب  - التليف ُّلالف العدسالة -أمراض ال ب ية -ي اعتةل ال ب ية الناتج عن الال ر  -البصري 

ال لوكومالا  المالاس ارزرق  -ال تاراكل المالاس ارباليض  -ال ر ية ال افالة أو الرمالد أو ال فالا  العينالي
مالؤ رات مالا بعالد  - مؤ رات أ نالاس الالو دة -  مؤ رات ما قب  الو دة وأسباب بيئيةأو الماس ارسود  

إلالى  كالف البصالرأسالباب داُّليالة  وقالد تالؤدي أسالباب  –اب ُّارجيالة  أسب وأسباب تشريحيةالو دة  
عدة عوام   فالية لها عةقة مباشرة وغير مباشرة بالاللوك التصلبي فارسباب الورا ية والت الريحية 
  تؤ ر على التصلب بينما ارسباب البيئية منها ما ليس له تأ ير على الاللوك التصلبي  مؤ رات 

فهالالي لهالالا  )مووؤثرات مووا بعوود الوووالدة(،مالالا قبالال  الالالو دة  ومنهالالا مالالا لالاله تالالأ ير علالالى الالالاللوك التصالاللبي 
حالالا ت متعالالددة منهالالا حالالواد  الالالاليارات وإصالالابات العمالال  وإصالالابات الحالالروب واإلصالالابة بالالارمراض 
ال ديدة مث  شل  ارطفال والحمى الروماتي مية والدرن وغير ذلك، يم ن أن ي ع  الطفال  المعالاق 

لى بصريا  يصاب بالتصلب الع لي والوجدا ي وا جتماعي وال خصي  تي ة تأ ر هني ارمراض ع
 ,Mcinnes, Treffry,  Dodds  1993 ،2004، شال ير، 2009 حياتاله ا جتماعيالة ال مال،

(1993   . 

أسباب كف البصر إلى ثالثة مجموعات كما  Hall&Hill (1996ويقسم هول وهيل ) 
 (:1-2) يتضح في جدول

 .رسباب كف البصر Hall & Hill (1996)  ت الي  هول وهي   1-2جدول  

أسباب مختلفة وراء   بمجرد النظر للعينينأسباب تتضح 
 العدسة

شكل طبيعي للعين لكن السلوك النظري 
 ليس طبيعي 

 cataract* المياه البيضاء 

 * إعتام القرنية  
Cornea    Cataracts 

  Glaucoma * المياه السوداء
 Albinism* المهاق 

 Nystagmus* تذبذب المقلتين 

 Oculomotor* العمى الحركي 

 تليف العدسة الخلفية 
Retrolental 

 Refractive error* أخطاء االنكسار

 coloboma* قصور األنسجة 

   الوالدية * العدوى 
Congenital   infection  

             *التأخر في نضج البصر

visual Maturation Delayed 

    Hall & Hill ,1996  



 
 

 Classification Blindness ( تصنيف المكفوفين:3)

 تصنيف وفقًا لزمن حدوث اإلعاقة: -1

 (:2010* تصنيف محمد نشأت أحمد طموم)

هالالالؤ س الالالالنين ولالالالدوا عميا الالالا أو أصالالاليبوا بالالالال ف قبالالال  سالالالن األفوووراد ذوي الكوووا الكلوووي الووووالدي:  -أ
 الخامالة.

 الخامالة.هؤ س النين أصيبوا بال ف بعد سن األفراد ذوي الكا الكلي الحادث:  -ب

 هؤ س النين ولدوا أو أصيبوا بالع   قب  سن الخامالة.األفراد ذوي الكا الجزئي الوالدي:  -ج

 هؤ س النين أصيبوا بال ف بعد سن الخامالة.األفراد ذوي الكا الجزئي الحادث:  -د

يرجع سبب اُّتيار سن الخامالة كحد لت الي  هني الفئات إلى افتراض أن من يف د البصر  
  يم نه ا حتفاظ في كبري بالصورة الالاب ة على ف دي لإلبصار،  ،ج ئيا  أو كليا  قب  سن الخامالة

فلديالاله فرصالالة لةحتفالالاظ بإطالالار مالالن الصالالور  ،أمالالا مالالن يف الالد بصالالري كليالالا  أو ج ئيالالا  بعالالد سالالن الخامالالالة
  .2007البصرية بدرجة أو بأُّرى من الدقة عواد وشريل، 

 سببها:تصنيف وفقا لدرجة اإلعاقة و  -2

كما يتضح وكف البصر إلى ضعا البصر  للمكفوفينتصنا منظمة الصحة العالمية  
 : )2-2الجدول )في 

 .للم فوفين  تصنيف منظمة الصحة العالمية 2-2جدول  

 مالحظات حدة اإلبصار بعد التصحيح درجة اإلعاقة  التصنيف 
أكثر أو مالاوي لمالتوى     توجد  Normalطبيعي 

7.5/6 

 م ارب للطبيعي 

 ضعف البصر 

Low vision 

 باليطة  
 متوسطة 

 7.5/6أق  من 
 18/7أق  من 

هاتان الفئتان تالتطيعان عد أصابعه   
 على بعد ستة أمتار 

  6/48أق  من  شديدة



 
 

 كف البصر
Blindness 

 أمتار  3يالتطيع عد ارصابع على بعد  60/3أق  من  ةشديد 
يالتطيع عد ارصابع على بعد متر  60/1أق  من  كلي شبه 

 واحد
   يرى الضوس  هائيا  كلي

No light perception 

  يرى شيئا مطل ا وقد يتضمن غياب  
 العين أساسا  

 Webster, Roe ,1998   

 الر اُّالتة  سالن ودرجالة أإلالى وجالود وجهتالي  ظالر حالول  warren (1994)وأشار وارن  
 هما: بكا البصراإلصابة 

حيث يالتفيد من  ،بذوي اإلعاقة الوالديةأفض  إذا ما قورن    ،ذوي اإلعاقة المكتسبةإن الطف    -
فالي  الواحي  لكوكالن  ،الفترة التي يتمتالع فيهالا بالبصالر ُّاصالة فالي اكتالالاب مفالاهي  العةقالات الم ا يالة

 النمو الحركي.

 ألن ذي اإلعاقة المكتسبة:اإلعاقة البصرية الو دية أفض   يإن الفرد ذ  -

د علالالالى يصالالالعب عليالالاله اكتالالالالاب النمالالالاذج الالالالاللوكية المعتمالالالدة علالالالى البصالالالر، كمالالالا أن الفالالالرد تعالالالو   -1
 استخداع الحركة والتن   ويصعب عليه أداؤها بعد ذلك بدون البصر.

علالى اآلُّالرين  وا عتمالاد ال الديد  تمث  في الح ن ال الديد والني قد ي ،رد الفع  ا  فعالي للطف  -2
 لةعتناس ال ديد به ت اي اإلعاقة.

ي، إلالالى أن الب ايالالا البصالالرية تفيالالد فالالي تالالالهي  الالالاللوك الحركالال  Warrenكمووا أشووار وارن  
التالوازن ال الالدي، كمالا تفيالد و وا سالت ابة إلالى ارحالدا  المالالموعة، وتالهي   مو المفاهي  الم ا يالة، 

 وكنلك فه  العةقات الفراغية. ،ل  الماديعاللفي إكالاب الفرد فهما  أكثر 

 Factors in the personality of :كفيفالعوامل المؤثرة في شخصية ال( 4)

the blind 
ه لخصوووا، وعلوووى أساسوووها تتشوووكل كفيوووفالهنووواك عوامووول مختلفوووة توووؤثر فوووي شخصوووية  

 الوجدانية والعقلية واللغوية، ومن بين هذه العوامل ما يلي:



 
 

  يالالالتطيع  ،قبالال  سالالن الخامالالالة ب الالف البصالالر: فالطفالال  الالالني يصالالاب اإلصووابةتوقيووت حوودوث  -1
للبصر، بع س الفرد الالني  استرجاع الخبرات البصرية التي مر بها وي اد يتالاوى مع من ولد فاقد  

 ف د بصري بعد سن الخامالة.

إبصالالار  ب ايالالامالالن لديالاله مالالع حيالالث   يالالالتوي ارعمالالى الالالني   يالالرى كليالالا ،  :كووف البصووردرجووة  -2
كمالالا تحالالدد شالالدة اإلصالالابة  الالوع التعلالالي  الالالني  عتمالالاد معهالالا علالالى  فالالاله إلالالى حالالد مالالا، يم نالاله احيالالث 

 سيتل اي الفرد عن طريو الحواا ارُّرى.

وإي ابية، وإذا  كا ل  ظرته للحياة متفائلة فإذا كان مت بة   :كف البصر نحوالمعاق  اتجاهات -3
 فاليعا ي من الصراعات النفالية واإلحباط وال عور بالف   والدو ية.كان رافضا  لنلك، 

تلعالالب ا ت اهالالات ا جتماعيالالة والوالديالالة التالالي يتبناهالالا  :كفيووفالاالتجاهووات االجتماةيووة نحووو  -4
ه، وتتراو  هني ا ت اهالات لُّصادورا بالغا  في التأ ير على شخصيته و  فيال فالمحيطون بالطف  

بين الالرفض واإلهمالال والنبالن وعالدع ال بالول، أو العطالف المبالال  فياله وال الف ة والحمايالة ال ائالدة وهالنان 
أمالا الحال بالنالبة للطف  المبصر،  هو كما ،ف فيالا ت اهان يؤ ران سلبيا  على شخصية الطف  

ب ال   واقعالي يالالاعده  علالى تنظالي   الم فالوفينإلي ابية والموضالوعية فالي التعامال  مالع عتدالية واا 
النضالالالالالج النفالالالالالالي وا سالالالالالت ةلية وال الالالالالعور با كتفالالالالالاس الالالالالالناتي والث الالالالالة   بمالالالالالا يح الالالالالو لهالالالالال  ،شخصالالالالالياته 

  .2008 بالنفس ارشرع،

مشوكلتان أساسويتان  المكفووفين( أن أهوم المشوكالت التوي تواجوه 2004)ويوذكر عبودهللا 
 هما:

إ ه ي الب أن يالتعل  المهالارات وارسالاليب التالي يالتم ن بم تضالاها مالن القيالاع بالدوري فالي الم تمالع  -1
 كمواطن عادي منتج.

إ ه ي ب أن ي ون على وعي بات اهات اآلُّالرين ومفالاهيمه  الخاطئالة عالن العمالى، وأن يالتعل   -2
 طن عادي منتج.كموا

، وأهال  الم ال ةت التالي تالواجهه   النكر  فيالفالوبعد ما أورد ا أه  العوام  التي تؤ ر فالي شخصالية 
 الم فوفين.التي يتمي  بها  لخصافيما يلي أه  ال



 
 

 

 

 Characteristics Blindness المكفوفين:  ل( خصا5)

معينة تمي ه  عن المبصرين، ومما  شك فيه أن معرفة  لخصان بصريا  بييتصف المعاق 
ضالروريا  سالالواس فالالي ارسالرة أو المدرسالالة مالالن أجالال   يعالالد أمالالرا   الم فالوفينالالالالي ولوجية لألفالالراد  لخصالاال

 التوص  إلى أفض  الطرق وارساليب للتعام  معه . 

 لمكفوفين:ا االرتقاء لدى لخصاوفيما يلي 

  Mental and cognitive العقلية والمعرفية: لخصاأوال: ال

إلالالالى أن  الم فالالالوفينأشالالالارت بعالالالض الدراسالالالات الم ار الالالة بالالالين الطالالالةب المبصالالالرين والطالالالةب  
ي ون أداؤه  في اُّتبارات النكاس حالنا   البيا ، كما أشالار الالبعض اآلُّالر إلالى  الم فوفينالعديد من 

يعتبالالر أقالال  مالالن ذكالالاس أقالالرا ه   فالالوفينالم ع الالس ذلالالك تمامالالا ، حيالالث أكالالدت بعالالض الدراسالالات أن ذكالالاس 
قالد ي الون و  ، Wilson and Halverson 1974عالاع   مثال  دراسالة ويلالالون وهفرسالن ،لمبصرينا

حيالالالث إن معظالالال   ،الم فالالالوفينإلالالالى صالالالعوبة قيالالالاا ذكالالالاس  الالالالالبب فالالالي تنالالالاقض هالالالني الدراسالالالات راجعالالالا  
ن  تعام  معهالا أت تم  على ف رات تحتاج إلى  ،ا ُّتبارات والم اييس التي تالتخدع لقياا النكاس

فإ الاله مالالن الضالالروري ا عتمالالاد علالالى م الالاييس  الم فالالوفينبطري الالة بصالالرية، ولهالالنا فإ الاله لقيالالاا ذكالالاس 
تمثالالال  فالالالي بحيالالالث يراعالالالي فيهالالالا ا عتمالالالاد علالالالى ارداس الحالالالالي الم ،مصالالالممة وم ننالالالة علالالالى هالالالني الفئالالالة
  .1997اللمس والحركة والالمع سيالال ، 

فالالي  يعالالا ون   صالالا   ،إلالالى أن ارطفالالال الم فالالوفين 1990عالالاع وكمالالا ي الالير فتحالالي عبالالدالرحي   
الخيالالال وال صالالور فالالي أ  الالطة اللعالالب، ممالالا قالالد ي الالير إلالالى قصالالور فالالي ال الالدرة علالالى الت ريالالد، أو علالالى 

للمفاهي  المحالوسة ب ال   أوضال  ممالا يوجالد لالدى زمةئهال  المبصالرين، وأ اله مالن ُّالةل  ارق  مية  
 التعر  المثير علالى حالا ت الم فالوفين، ومالن ُّالةل تالوفير الظالرو  البيئيالة التالي تتميال  با سالتثارة

ُّالالرى، ومالالن ُّالالةل المعلمالالين الالالنين ى ا سالالتفادة ال صالالوى مالالن الحالالواا ارالمرتفعالالة التالالي تعتمالالد علالال 



 
 

أن يأمال  فالي التغلالب علالى   فيالفيتمي ون بالمهارة العاليالة، ومالن ُّالةل كال  ذلالك يالالتطيع الطفال  ال
  .2007الصعوبات التي يتضمنها ت وين المفاهي  عواد، وشريل، 

( 2008)وأحموود Tobin 1994))توووبن( و 1997)( وسيسووالم2000وقوود ذكوور العووزة) 
( 3-2) يمكوون تلخيصووها موون خووالل الجوودول للمكفوووفينالعقليووة والمعرفيووة  لخصوواموون ال بعضوواً 
 التالي:

 . للم فوفينالع لية والمعرفية  لخصا  يبين ال3-2جدول  

 .كفوفينللم والمعرفية العقلية لخصاال
ال الالدرة   توجالد فالالروق بيالالنه  وبالالين المبصالالرين فالالي 

 على التف ير.
معالالالالالالالدل أدائهالالالالالالال  علالالالالالالالى اُّتبالالالالالالالارات تتالالالالالالالابع الالالالالالالالناكرة 

 البصرية والترابط البصري أق  من المتوسط.
معالالالالالالدل ذكالالالالالالائه  أقالالالالالال  مالالالالالالن مثيلالالالالالاله عنالالالالالالد أقالالالالالالرا ه  
المبصرين، وأرجالع الالبعض ذلالك إلالى أن م الاييس 
الالالالالالالالنكاس المالالالالالالالالتخدمة قالالالالالالالد تالالالالالالال  إعالالالالالالالدادها أساسالالالالالالالا  

 للمبصرين.

للمفالالالاهي  اللو يالالالالة واإلدراك يعتمالالالدون فالالالي ت الالالوينه  
ال الال لي علالالى أف الالار وأسالالاليب بديلالالة ومختلفالالة عمالالا 

 ن.و يالتخدمه المبصر 

يصالالالعب علالالاليه  أن يعبالالالروا عالالالن ذكالالالائه  الفطالالالري 
 عن طريو ا ُّتبارات ف ط.

تتفالالالالالاوت قالالالالالدراته  اإلدراكيالالالالالة تبعالالالالالا  لدرجالالالالالة ف الالالالالدا ه  
 البصري.

  يم الالالالنه  ممارسالالالالة الن الالالالاط التخيلالالالالي باسالالالالتخداع 
 .عناصر بصرية

التصالالور البصالالري لالالديه  عبالالارة عالالن اقتالالران لفظالالي 
 ت  حفظه.

معلومالالاته  العامالالة أقالال  مالالن المبصالالرين، وقصالالور 
 في  مو الخبرات.

 صعوبات في تعل  المفاهي .

ا عتمالالالالالاد علالالالالالى حاسالالالالالة اللمالالالالالس والالالالالالالمع لت الالالالالوين  عدع ال درة على تنظي  العال  الخارجي.
 المفاهي .

 

 Characteristics  Academyاألكاديمية:  لخصا: النياثا

الدراسالالات ا خفالالاض مالالالتوى التحصالالي  لالالدى الطفالال  المعالالاق بصالالريا  بالالدسا  مالالن المرحلالالة  تؤكالالد  
ا بتدائيالالالالة وحتالالالالى المرحلالالالالة الثا ويالالالالة، وسالالالالبب ا  خفالالالالاض هالالالالو طبيعالالالالة المالالالالالاقات الدراسالالالالية والعمالالالال  

عالالةوة علالالى  ،وألالالوان متباينالالة ومتداُّلالالة ،المدرسالالي الالالني يتطلالالب إحالاسالالا  وإدراكالالا  لمحالوسالالات دقي الالة
واإلكثار من  ،وال تابة على الالطور ،معال  ارشياس والمثيرات البعيدة والصغيرة ال صور في تحديد 



 
 

                        التالالالاؤ ت واإلجهالالاد  تي الالالة ا قتالالراب مالالالن ارشالالياس كت ريالالب اروراق الم توبالالالة للعين عالالواد وشالالالريل،
2007.   

ن متوسط درجات المعاقين أإلى  al Lowenfeld,et 1969 عاع أشار لو يفلد وآُّرون و  
بصالالالالريا  فالالالالي اُّتبالالالالارات الثا ويالالالالة العامالالالالة كا الالالالل منخفضالالالالة عالالالالن زمةئهالالالال  المبصالالالالرين فالالالالي اُّتبالالالالارات 

 1966عالاع أ اله فالي دراسالة مالالحية أجراهالا بيالرو وآُّالرون  1972عاع التحصي . ول د أورد كيرك 

Birch,et al  مس   مالالن ارطفالالال فالالي الصالالف الخالالا903لمعرفالالة مالالالتوى التحصالالي  الدراسالالي لعالالدد
وجدوا أ ه على الرغ  من أن المالتوى العالاع لالنكائه  هالو  ،والالادا ا بتدائي من المبصرين ج ئيا  

المتوسط وأن أعماره  كا ل أكبر من المتوسط العاع لألعمالار فالي هالني الصالفو  الدراسالية، إ  أن  
دوا مالالالتوى تحصالاليله  الدراسالالي كالالان أقالال  مالالن مالالالتوى تحصالالي  أقالالرا ه  المبصالالرين، كمالالا أ هالال  لالال  ي الال 

  .1997واحدا  منه  متفوقا  في تحصيله الدراسي سيالال ، 

  أ اله لاليس هنالاك اُّالتة  بالين الم فالوفين بوجاله عالاع مالع أقالرا ه  مالن 2008وأشار أحمالد   
فيما يتعلو بال درة على التعل ، وا ستفادة مالن المنهالاج التعليمالي ب ال   مناسالب، ول الن  ،المبصرين

يتطلالالالب تعالالالدية  فالالالي أسالالاللوب التالالالدريس والوسالالالائ  التعليميالالالة   فيالالالفن تعلالالالي  الطالالالالب الإيم الالالن ال الالالول 
ن ضالعف البصالر إالمالتخدمة لتتةئ  مالع ا حتياجالات التربويالة المميال ة للم فالوفين، إذ مالا مالن شالك 

 يحد من قدرة الطالب على التعل  بنات الوسائ  وارساليب المالتخدمة مع المبصرين.أو كفه 

اركاديميالالة علالالى درجالالة وطبيعالالة اسالالتعداد المعالالاق بصالالريا  للن الالا  فالالي  لخصالالاو  ت تصالالر ال 
مثالالال  درجالالالة  ،بالالال  تتعالالالداها إلالالالى كالالال  مالالالا هالالالو مالالالرتبط بالعمالالال  المدرسالالالي ،الموضالالالوعات الدراسالالالية ف الالالط
فهناك عوام   ،وطبيعة التفاع  بين المدرسين وال مةس ،ية والةصفيةالم اركة في ار  طة الصف

مثال  درجالة  ،اركاديميالة للمعالاق بصالريا   لخصالاكثيرة تؤ ر م تمعة أو منفردة على حالالب طبيعالة ال
ج ئالالي ،  – كلالالي  ودرجالالة اإلعاقالالة كالالف بصالالري  ،طارئالالة  -الالالنكاس وزمالالن اإلصالالابة باإلعاقالالة  و ديالالة

التالالي ت الالدع للمعالالاقين بصالالريا   ،ا جتماعيالالة والتعليميالالة والتأهليالالة والنفالالالية والصالالحيةوطبيعالالة الخالالدمات 
في الم تمع، إن هني العوام  بدورها م تمعة أو منفردة تالؤ ر علالى كال  مالن طبيعالة مفهالوع المعالاق 

المعالالاق  لُّصالالاعالالن ذاتالاله وعلالالى درجالالة ت بلالاله إلعاقتالاله وهمالالا يالالؤ ران بالالدورهما علالالى طبيعالالة  ،بصالالريا  
  . 1997يمية سيالال ، بصريا  اركاد 



 
 

األكاديميوة للمكفووفين  لخصوامون ال ( بعضواً 2009)( وعبدالحميد2000وقد ذكر العزة) 
 التالي:( 4-2) يمكن تلخيصها من خالل الجدول

 .اركاديمية للم فوفين  لخصا  يبين بعض ال4-2جدول  

 األكاديمية للمكفوفين. لخصاال
 أُّطاس في ال راسة ال هرية.  اركاديمي. ا خفاض مالتوى التحصي  

معدل سرعة ال راسة سواس بالنالبة  بطس 
 أو ال تابة العادية.  للغة براي 

اإلكثار من التالاؤ ت وا ستفالار للتأكد مما  
 يالمع. 

م  ةت ُّاصة ببعض أش ال معال ة  
 المعلومات.

الصعوبة المتعل ة بال تابة في م ال التعل   
 المعرفي.

 Linguistic characteristicsاللغوية:  لخصاال: لثاثا

لديالاله التواصالال   ا  متمتالالع بحاسالالة سالالمع جيالالدة ولالال  يالالن   معاقالالا  بصالالري مالالن النالالادر أن   الالد طفالالة   
اللفظي ب    فعال. فغياب البصر   يعتبر حاج ا  كبيرا  أمالاع  مالو اللغالة وال الةع، ول الن رغال  ذلالك 

 الم فالالالالوفينت بعالالالالض الفالالالالروق بالالالالين كالالالال  مالالالالن فالالالالإن البحالالالالو  والدراسالالالالات فالالالالي هالالالالنا الم الالالالال قالالالالد أورد 
يعتمالالدون ب الال    الم فالالوفينوالمبصالالرين فالالي طبيعالالة اللغالالة وال الالةع، وإن هالالني الفالالروق راجعالالة إلالالى أن 

كبيالالر علالالى حاسالالة الالالالمع وال نالالوات اللمالالالية فالالي اسالالتقبال وتعلالال  اللغالالة وال الالةع، وهالالنا قالالد يالالؤدي إلالالى 
،  تعلالال  اللغالالة وال الالةع مالالرتبط أيضالالا   نرابات فالالي اللغالالة وال الالةع لالالديه ، ربعالالض ال صالالور أو ا ضالالط

 يإضالالالالافة إلالالالالى الالالالالالمع بتتبالالالالع ومةحظالالالالة التلميحالالالالات الصالالالالادرة مالالالالن المتحالالالالد ، وكالالالالنلك حركالالالالة ال الالالالفا
والتعبيالالرات الوجهيالالة المصالالاحبة لل الالةع والتالالي يم الالن للمبصالالر مةحظتهالالا وت ليالالدها، وبالتالالالي يالالاله  

ؤدي إلالى بالطس فالي  مالو اللغالة ذلالك، ممالا يال  ال فيالفعليه تعل  اللغة وال ةع، في حين يصالعب علالى 
 ه   يعتبر ضعف حاسة البصر أو إو   .2009 وال ةع لديه أو قصور واضطراب فيهما ال مال،

مهالالارات  علالالى بعالالض  ن لهالالا أ الالرا  أف الالدا ها مالالن العوامالال  المعي الالة لالالتعل  الطفالال  اللغالالة وفهالال  ال الالةع، إ  
  .2008ا تصال اللفظي الثا وية أحمد، 

أن اآلراس اُّتلفالالالالل حالالالالول النمالالالالو اللغالالالالوي للطفالالالال   1998عالالالالاع وكمالالالالا ت الالالالير منالالالالى الحديالالالالدي  
ن حاسالالة الالالالمع هالالي ال نالالاة بصالالر   يالالؤ ر علالالى النمالالو اللغالالوي رلفالالالبعض يالالرى أن كالالف ا ، فيالالفال

يختلالف عناله للمبصالر حيالث يوصالف  ل فيالفالرئيالية لتعل  اللغالة، والالبعض يالرى أن النمالو اللغالوي ل



 
 

علالى ال لمالات وال مال    فيالفبأ اله لدياله واقعيالة لفظيالة، وذلالك يعنالي اعتمالاد الطفال  ال  فيفالطف  ال
هنا الطف  يصالف عالماله اعتمالادا  علالى وصالف المبصالرين لاله، التي   تتوافو مع ُّبراته الحالية، و 

  .2007 ولهنا فهو يعي  في عال  غير واقعي عواد، وشريل،

 اللغويووة لخصوواموون ال بعضوواً  (2008وأحموود) (2008)األشوورم( و 2000)وقوود ذكوور العووزة 
 التالي: (5-2) يمكن تلخيصها من خالل الجدول للمكفوفين

 .  فوفيناللغوية للم لخصاال يبين   5-2 جدول 

 . للمكفوفيناللغوية  لخصاال
يعتمالالد علالالى حاسالالة الالالالمع والت ليالالد الصالالوتي كمالالا 
الحالالالالالالالال للمبصالالالالالالالرين فالالالالالالالي تعلالالالالالالال  ال الالالالالالالةع واللغالالالالالالالة 

يع الالالالالال  عالالالالالالن تعلالالالالالال    فيالالالالالالفالالمنطوقالالالالالالة، إ  أن 
 اإليماسات والتعبيرات الحركية والوجهية.

عالالدع قالالدرته  علالالى رؤيالالة الم الالاعر وارف الالار التالالي 
عالادة باإليمالاسات عنالد المبصالرين مثال  يعبر عنها 

 حركات ال الد وا بتالاع و ظرات الغصب.
 

يعتمالالد فالالي إدراكالاله لالالبعض المفالالاهي  علالالى وصالالف 
 المبصرين لها.

تحريالالالك اليالالالدين بطري الالالة غيالالالر هادئالالالة والالالالدوران فالالالي 
 الم ان  فاله.

ا عتمالالاد علالالى تحديالالد مواقالالع ارشالالياس عالالن طريالالو  صعوبة في التواص  مع اآلُّرين.
 حاسة الالمع أو اللمس.

تالالالد ي الدافعيالالالة للوصالالالول لألشالالالياس والبحالالالث عنهالالالا 
ر هالالالال    يعرفالالالالون أ هالالالالا موجالالالالودة  ليالالالالالل مدركالالالالة 

  .بصريا  

ال صور في ا تصال بالعين مع المتحالد  والالني 
ات اهالالالات الالالالرأا عنالالالد متابعالالالة  فالالالي تحويالالال يتمثالالال  

 ا ستماع ل خب ما.
لالالالالالالديه  اضالالالالالالطرابات اللغالالالالالالة وال الالالالالالةع فالالالالالالي العلالالالالالالو 

اع الصوت قد   يتوافو مع طبيعة الحالد  كارتف
 الني يت ل  عنه.

لالالالديه  اضالالالطرابات اللغالالالة وال الالالةع فالالالي عالالالدع تغيالالالر 
طب الالالة الصالالالوت بحيالالالث يصالالالب  ال الالالةع علالالالى  بالالالرة 

 ووتيرة واحدة.
لالالالديه  اضالالالطرابات اللغالالالة وال الالالةع فالالالي ا سالالالتبدال 

  كاستبدال   و  ب ا  أو  ك  ب  ق .
وال الالالةع فالالالي فهالالال  بعالالالض لالالالديه  اضالالالطرابات اللغالالالة 

 المفاهي  مث  اللون والعرض والعمو والالرعة.
لالالديه  اضالالطرابات اللغالالة وال الالةع فالالي الت الالويه أو 
التحريالالف كاسالالتبدال أكثالالر مالالن حالالر  فالالي ال لمالالة 
بأحر  أُّالرى تالؤدي إلالى تغييالر معناهالا وبالتالالي 

 عدع فه  ما يراد قوله.

لالالالالالالالديه  اضالالالالالالالرابات اللغالالالالالالالة وال الالالالالالالةع فالالالالالالالي التعبيالالالالالالالر 
كال صالالالور فالالالي اإلدراك البصالالالري لالالالبعض المفالالالاهي  
أو العةقالالالالالات أو ارحالالالالالدا  ومالالالالالا يالالالالالرتبط بهالالالالالا مالالالالالن 
قصور فالي اسالتدعاس الالد  ت اللفظيالة التالي تعبالر 



 
 

 عنها.

 Characteristics Kineticالحركية:  خصالرابعا: ال

إلالى أ اله   يوجالد اُّالتة  فالي النمالو الحركالي للطفالال   Rhyne 1981عالاع ل الد أشالار ريالان  
فالالي ارشالالهر ارولالالى مالالن حياتالاله ب الال   واضالال  عالالن النمالالو الحركالالي للطفالال  المبصالالر،  و ديالالا    فيالالفال

حيالالث إن معالالدل  مالالو ال الالدرة علالالى ال لالالوا والتالالدحرج مالالن وضالالع ا  بطالالا  إلالالى وضالالع ا سالالتل اس   
فالالإن بعالالض المهالالارات الحركيالالة التالالي  وبالالين الطفالال  المبصالالر. ومالالع ذلالالك  فيالالفاليختلالالف بالالين الطفالال  

تتعلالالو بالحركالالة الناتيالالة للطفالال  مثالال  رفالالع ال الالال ، وال لالالوا فالالي وضالالع معالالين، والم الالي باسالالت ةلية 
وذلك  رتباطها ب درته على الثبات ودقة الحركة. وعندما يالتم ن   فيفالت ون متأُّرة لدى الطف  

رعة مالالن الطفالال  المبصالالر فهالالو   مالالن الثبالالات والدقالالة فالالي الحركالالة فإ الاله ي الالون أبطالالأ فالالي الالالال   فيالالفال
يالالتم ن مالالن الم الالي باسالالت ةلية إ  فالالي حالالوالي ال الالهر التاسالالع ع الالر مالالن عمالالري، فالالي حالالين أن الطفالال  

  .1997المبصر يتم ن من الم ي باست ةلية في حوالي ال هر الثا ي ع ر من عمري سيالال ، 

ينت ال  مالن م الان إلالى إلالى أن الطفال  ال فيالف عنالدما  1958 عالاع ال يخو وأشار عبدالغفار  
م ان آُّر فإ ه يالتخدع جميع حواسه فيما عدا حاسة البصر، فهو يالتخدع حاسة ال   فالي تمييال  
الالالالروائ  المختلفالالالة التالالالي تصالالالادفه، ويتحالالالالس اررض ب دميالالاله أ نالالالاس سالالاليري ليتعالالالر  علالالالى طبيعتهالالالا، 

قه فالالي لهالالا، وي الالدر الالال من الالالني اسالالتغر  ويالالالتخدع حاسالالة الالالالمع فالالي تمييالال  ارصالالوات التالالي يتعالالر 
المالالالافات التالالي ي طعهالالا، وي الالوع بالالربط جميالالع هالالني العناصالالر ببعضالالها حتالالى يحصالال  علالالى الصالالورة 

  .2002النهنية للم ان الني يتحرك فيه، و شك أن ذلك يالتنفن منه طاقة  فالية كبيرة الببةوي، 
  

 للمكفووفين حركيوةالالخصوال مون  بعضواً ( 2002)الوي بوالبو  ( 2004)عبودهللاوقود ذكور  
 :التالي( 6-2)يمكن تلخيصها من خالل الجدول 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 .للم فوفينالحركية  خصال  يبين بعض ال6-2جدول  

 . للمكفوفينالحركية  خصالال
تتالالال  حركتالاله بالحالالنر والي ظالالة، حتالالى   يصالالطدع 

 بعقبات  تي ة تعثري بأي شيس أمامه.
فالالالي تن لالالالاله مالالالن م الالالان إلالالالى آُّالالالالر  ف فيالالال اليالالالالتخدع 

 جميع حواسه ما عدا حاسة البصر.
يواجالالالاله صالالالالعوبة فالالالالي ممارسالالالالة سالالالاللوكيات الحيالالالالاة 
اليوميالالة ممالالالا يعرضالالاله لإلجهالالاد العصالالالبي والتالالالوتر 
النفالالالالالالي وال الالالالالعور با عالالالالالداع ارمالالالالالن إلالالالالالى جا الالالالالب 

 ا رتباك في المواقف ال ديدة.

حركتالاله محالالدودة  تي الالة قدرتالاله المحالالدودة علالالى إدراك 
ارشياس وُّاصة البعيد منها إلى جا ب حرما ه من 

 المثيرات البصرية.

ت داد الم ال ةت الحركيالة وقصالوري الحركالي كلمالا 
 اتالع  طاق بيئته.

يعالالالالالا ي مالالالالالن بعالالالالالض الل مالالالالالات الحركيالالالالالة مثالالالالال  فالالالالالرك 
 العينين، والتلوي  بالنراعين، وه  الرأا والالاقين.

 Characteristics Social and emotional  االجتماةية واالنفعالية: خصالخامسا: ال

 علالى  هالاأ ر و فالي دراسالته حالول ات اهالات الوالالدين  Somers 1944  عالاع ل د أشار سالومرز 
مالاعي أن درجة ت يف الم فالوفين ا جت وتوص  إلىسلوك المراهو ال فيف،  فيالبيئة ا جتماعية 

الم فوفالالات علالالى الت يالالف أكبالالر مالالن قالالدرة الم فالالوفين الالالنكور، وأن  أقالال  مالالن المبصالالرين، وأن قالالدرات 
سوس الت يف وا ضطرابات ا  فعالية عند ال فيالف يرجالع إلالى عوامال  اجتماعيالة أكثالر مالن رجوعهالا 

فالي  (Bill)الني استخدع مقياا  Briland 1950) إلى عام  ف د البصر، وكنلك دراسة برية د 
ن، و جالالامه  أكثالالر ممالالا يعا يالاله المبصالالر ضالالعف فالالي صالالحة أ الت يالف إلالالى أن الم فالالوفين يعالالا ون مالن

  .2000في درجة ت يفه  ا  فعالي وا جتماعي الع ة،  وأن لديه    صا  

 ا جتماعيالة وا  فعاليالة بالدسا   خصالدراسات التي أجريل في م ال الال تائج وقد توصلل  
عالالاع ، وسالالامية ال طالالان Hardy 1967 عالالاع ، وهالالارديBauman 1964 عالالاع مالالن دراسالالة بيومالالان

 عالالاع وآمالالال  الالو ، 1993 عالالاع ، وال الالافعي1992 عالالاع وال الالخب  ،1989 عالالاع حالالالنينو ، 1974
يغلالالب علالاليه  م الالاعر ال لالالو، والصالالراع والدو يالالة،  الم فالالوفينالتالالي أشالالارت جميعهالالا إلالالى أن  1995

 والالالاللبية، وعالالدع الث الالة بالالالنفس، واُّالالتةل صالالورة ال الالال ، وا  طالالواس، وأن هالالني الفئالالة أكثالالر اسالالتخداما  



 
 

للحيالالال  الدفاعيالالالة كال بالالالل والتبريالالالر والتعالالالويض وا  الالالالحاب كمالالالا أ هالالال  أكثالالالر عرضالالالة لةضالالالطرابات 
  .2002ا  فعالية الببةوي، 

االجتماةيوة واإلنفعاليوة  خصوال( بعضوا مون ال2000)والعوزة (2002ي)وقد ذكر الببالو  
 :التالي (7-2) يمكن تلخيصها من خالل الجدولللمكفوفين 

 . للم فوفينا جتماعية وا  فعالية  خصال  يبين بعض ال7-2جدول  

 . للمكفوفيناالجتماةية واالنفعالية  لخصاال
علالالى مفهالالوع الفالالرد  تالالؤ ر اإلعاقالالة البصالالرية سالاللبا  

 عن ذاته وعلى صحته النفالية.
اضالالالطرابات  فالالالالية وأكثرهالالالا ال لالالالو  تي الالالة ال الالالعور 

 بالع   والدو ية واإلحباط والتوتر.
الالالالالالالالاللوك العصالالالالالالالابي، والعدوا يالالالالالالالة، والغضالالالالالالالب، 

 والخضوع.
كثالالالرة اسالالالتخداع الحيالالال  الدفاعيالالالة المختلفالالالة كال بالالالل 

  الحاب.ويض وا والتبرير والتع
شالالالالالالارات ا جتماعيالالالالالالة اسالالالالالالتخداع اإل  يالالالالالالالتطيع 

الخاصالالة بالتواصالال  غيالالر اللفظالالي مثالال  تعبيالالرات 
 الوجه واإليماسات.

جتمالالالاعي واكتالالالالاب علالالالى التفاعالالال  ا  يالالالؤ ر سالالاللبا  
المهارات ا جتماعية الةزمة لتح يالو ا سالت ةلية 

 وال عور با كتفاس الناتي.
مالالن  ي الالد صالالعوبة فالالي ت الالوين الصالالداقات ُّوفالالا  
 الغرباس مع الل وس إلى الع لة أو الوحدة.

 مالالالالالالاط الالالالالالالاللوكية عالالالالالالدع قدرتالالالالالاله علالالالالالالى تطالالالالالالوير ار
 ا جتماعية بالبب عدع تفاع  اآلُّرين معه.

با  تمالالالالالاس  لآلُّالالالالالرين، وأقالالالالال  شالالالالالعورا   أقالالالالال  ت الالالالالبة  
 للم تمع من المبصرين.

الالالالالالالالالالاللبية وا عتماديالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى اآلُّرين الع الالالالالالالالال  
 المتعل  .

ه وبالالالين المتحالالالد  غيالالالاب ا تصالالالال بالالالالعين بينالالال 
 مما قد يفالري البعض عدع اهتماع أو تهرب.

 واإل فعالالالالي سالالالوس الت يالالالف ال خصالالالي وا جتمالالالاعي
 تي الالالة الع الالال  البصالالالري وا ت اهالالالات ا جتماعيالالالة 

 ال فيف.لبيئة 
فالي إقامالة عةقالات اجتماعيالة  فيالفال قد ين   

 .مع اآلُّرين، وُّاصة في م ال ارسرة
ات اهالالالات اآلُّالالالالرين  حالالالالوي سالالالالالبة ومتد يالالالالة بالالالالالبب 

 قصوري البصري.
 عدع الث ة بالنفس واُّتةل صورة ال ال . ضعف الث ة بالنات.

 ال عور باإلحباط والع   والف  . ف دان ال عور بالطمأ ينة وارمن.
 ضعف في الضبط الداُّلي. ا ست رار النفالي والت يف ا جتماعي.عدع 

ضعف في تل الي التغنيالة الراجعالة عالن اآلُّالرين 
 عن طريو البصر.

 من ال لو ومالتوى أق  من العدوان. مالتوى عال  



 
 

المالالؤ رات البيئيالالة عالالن طريالالو  يضالالعف فالالي تل الال 
 البصر.

الالالاللوكيات غيالالر الناضالال ة مثالال  التهالالريج وال هريالالة 
 والت تل.

أ ه  ي  لون فئة غير مت ا الة من ارفراد  الم فوفين خصاليةحظ من العرض الالابو ل 
وإن اشتركوا في المعا اة من الم اك  البصرية، إ  أن هالني الم الاك  تختلالف فالي مالالبباتها ودرجالة 
شالالدتها وفالالي زمالالن حالالدو ها مالالن فالالرد آلُّالالر، وقالالد أدى عالالدع الت الالا س هالالنا إلالالى تنالالوع أسالالاليب وأدوات 

  .1997 المختلفة سيالال ، له اُّصالتعام  معه ، والتي تاله  بدرجة كبيرة في ت  ي  

، فال ا الالالالب للم فالالالالوفينالالالالالالي ولوجية  ُّصالالالالالكمالالالالا يتضالالالال  أن هنالالالالاك ترابطالالالالا  واتصالالالالا   بالالالالين  
الحركي يؤ ر على ال ا ب ا  فعالي، وال ا ب اللغوي يؤ ر على ال ا ب اركالاديمي وا جتمالاعي، 

ا جتماعيالة وا  فعاليالة التالي تنالتج عالن كالف البصالر علالى حيالاة  خصالالكما أن هناك ترابطا بالين ال
ا جتماعيالة، وعلالى هالنا فهالي سلالاللة متصاللة  خصالا  فعالية تتأ ر بال خصال، ب  إن الالم فو 

الحل ات   يم ن فص  إحداها عن ارُّالرى، وحالدو  ا ضالطراب فالي أحالد ال وا الب يالؤ ر بالالاللب 
  .2008 على ال وا ب ارُّرى ارشرع،

  (Flexibility)  Rigidity - Dimensionالمرونة/التصلب ُبعديا: ثان

 Defining Flexibility/Rigidity: المرونة/( تعريف التصلب1)

وقالد تال  اُّتيالار تعريالف ، تعددت التعريفالات التالي تحالد ل عالن المرو الة :Flexibility* المرونة: 
 واحد ي م  جميع التعاريف وهو:

  :Lewin.K 1936 عام ليفين للمرونةتعريف 

التي يم ن أن يحالد  بهالا التغييالر فالي بنالاس ال خصالية أو جا الب مالن جوا بهالا  هي الالهولة 
أوهالالي  أو فالالي الالالاللوك ب الالرط أن ي الالون هالالنا التغييالالر مالالالت را  وأن يظالال  أ الالري باقيالالا  لفتالالرة طويلالالة  الالالبيا .

قالالدرة الالالاللوك علالالى أن يعالالود إلالالى العمالال  ارصالاللي بعالالد إ  الالازي عمالالة  دُّالالية  أو قالالدرة بنالالاس ال خصالالية 
  .2008 لى  مطه ارصلي بعد اجتيازي لفترة من التغيير م يد،على أن يعود إ

 Rigidity* التصلب: 



 
 

فالالي أوائالال  الثة ينالالات  J.S Kouninوجالالاكوب  كالالو ين   K.Lewinأجالالرى كالالورت ليفالالين  
جديد للد لالة علالى سالمة هامالة فالي  ال خصية  تج عنها مصطل  م موعة من الدراسات في م ال

وبعالالدها ت ايالدت الدراسالالات بصالورة ملحوظالالة فالي الخمالالالينات  )التصوولب(ال خصالية أطلالو عليالاله اسال  
، Forster، وفورسالالالتر French، وفالالالر   Fisher، وفي الالالر Ainsworthنالالال ور  يمثالالال : جهالالالود ا

 . 2000 وغيره  سويف، Goodstein ستينوجود 

أظهالالالالالر " لينالالالالالدجرين وقالالالالد ظهالالالالالرت عالالالالالدة أ الالالالواع للتصالالالالاللب فالالالالالي الالالالالالالتينات والالالالالالبعينات  ف الالالالالد   
"Lindgren "و"هاريمالالالالالالالالانHarriman "وجالالالالالالالالودGood "ولمالالالالالالالالانWalman   وسي الالالالالالالالايSchaie 

ر  " و ، " و Chown" وشون"  ،Millonوأظهر ك  من" ميلون "  (التصلب الشخصي مصطل  
Wrench "واي  ك" ،Eysenk   في حين أظهر "بي ر"  االجتماعي(التصلب  مصطلBacker ،
       بر  الالالالالالالالفيك –، أمالالالالالالالالا فر  الالالالالالالال  1999  عبالالالالالالالالدالرحي  وعبالالالالالالالالدالع ي ، العقلوووووووويالتصوووووووولب )مصالالالالالالالالطل  

Frenkle–Brunswik    التصووووووولب ف الالالالالالالد ربطالالالالالالالل مفهالالالالالالالوع عالالالالالالالدع تحمالالالالالالال  الغمالالالالالالالوض بمصالالالالالالالطل(
ارتالبط بالحركالة التعبيريالة وبالم ال ةت  ، وقالد أظهالر الباحالث مفهالوع جديالد 1971فالراج،  الوجداني(

مموووا سوووبق يمكووون تصووونيف  )التصووولب الحركوووي(.أطلالالالو عليالالاله اسالالال  الحركيالالالة وبالالالالنكاس الحركالالالي 
 إلى:بالسلوك التصلبي التعريفات الخاصة 

 ( التعريف من الناحية اللغوية: 1)

ال الريان وفالي ت دد وت وى وف د لينه ي ال تصلب العود وتصاللب مصدرها )تصلب( وتعني  
  .1993 مصطفى،ال يات،عبدال ادر،الن ار، الرأي و حوي ت دد فيه وأصر عليه

 ( التعريف من الناحية االصطالحية:2)

  Goldsteinجولود سوتاينو Wesley   وزلويو  Warnerوارنور  مون  كول  قود عورف  
مةئمالة فالي ، ربما كا ل من قبال  : الع   عن إصدار است ابات لتصلب بأنها 1980وتركي عام 

أو هالو عبالارة ،موقف أو آُّر ل نها ل  تعد تبدو كافية لتح يو ارهدا  الحاليالة أو لحال  الم ال ةت 
بمعنى أن الاللوك كلما كان عن التمالك بنوع من ارداة، أو الاللوك غير المةئ  للموقف الحالي، 

ت الالال   ع الالال  ال خصالالالية للعالالالن أو هالالالو عبالالالارة ،أكثالالالر تنوعالالالا  كلمالالالا ا خفضالالالل أو قلالالالل درجالالالة تصالالاللبه
وكالنلك ضاليو وف الر ا سالت ابات الع ليالة ، والت يف للمواقف ال ديدة أو عالن القيالاع بالالاللوك المةئال 



 
 

، 1974 ارعالالالالر، التوافقيالالة فيواجالالاله ال الالخب المواقالالالف المختلفالالة بأسالالاللوب ع لالالي أو سالالاللوكي محدد 
  . 2008م يد، ، 1985حالين، 

 1961 عووووام وروكيووووتج، English&English انجلووووج انجلووووج موووون عوووورف كوووول  و  
M.Rokeach،  التصووولب (1992)وخفووواجي ، 1992عوووام والجنوووابي  ،1989عوووام وعبووودهللا 

نالالدما تتطلالالب الظالالرو  الموضالالوعية الع الال  النالالالبي عالالن تغييالالر المالالرس لتصالالرفاته وات اهاتالاله ع بأنووه:
وبأ الاله ال الدرة علالالى إعالالادة بنالاس م الالال بعالد عالالدة حلالالول ، التمالالالك بطرائالو غيالالر مةئمالالة للالاللوكو ، ذلالك

، 2008 ، م يالالالالد،1976مم نالالالالة لم الالالال لة مالالالالا مالالالالن أجالالالال  حالالالال  هالالالالني الم الالالال لة ب فالالالالاسة أكبر يالالالالو س، 
  .1985، حالين، 1992ُّفاجي، 

 Goodوجوووووود Harriman هاريموووووانو  Lindgren لينووووودجرين عووووورف كووووول مووووونو  
عالدع ال الدرة : التصولب بأنوهسوويف مصوطفى وفايزة يوسوا و   Backerبيكرو  Walmanولمان

فعال عندما ت ون غير مةئمة وم اومة ك  ما ار  أو  وا ت اهات أو أحد اآلراس    ا  تبايعلى تبدي   
ل الدرة علالالى ، أو عالالدع اهالو جديالالد دون النظالر إلالالى مالدى صالالةحيته فالي الت يالالف مالع المواقالالف ال ديالدة

، 1971فالالراج، وا ستالالالةع للعالالادات الراسالالخة التالالي تحتالالاج إلالالى تغييالالر  ا  ت الالال مالالن   الالاط آلُّالالر، 
  .1985، حالين، 1990عبدالرحي ،عبدالع ي ، 

وايزنووو    ،Wrench رنوووجو ، و Chownوشوووون  ،Millonميلوووون  عووورف كووول مووونو   
Eysenk،  وسيشووواي وبارهوووامSchaie&Parham صالالالفة للالالالاللوك غيالالالر قابالالال   :التصووولب بأنوووه
، مةئمالالةغيالالر  ظالالرو تحالالل  ال الاليسأن تصالاللب الالالاللوك يعنالالي اسالالتمرارية لعمالال   فالالس أي  للتغييالالر،

م اومالالالة اكتالالالالاب أو  والتالالال اع غيالالالر مةئالالال  لعالالالادة، والميالالال  لم اومالالالة تغييالالالر أي اسالالالت ابة متعلمالالالة سالالالاب ا  
 عبدالرحي   مالالالالالوذج سالالالالاللوكي جديالالالالالد ورفالالالالالض التخلالالالالالي عالالالالالن القالالالالالي  ورفالالالالالض تثبيالالالالالل النمالالالالالاذج الناشالالالالالئة

  .1971فراج، ، 1999وعبدالع ي ، 

الع الالال  النالالالالبي عالالالن تغييالالالر المالالالرس لتصالالالرفاته  ومووون وجهوووة نظووور الباحوووث التصووولب هوووو: 
وات اهاتالاله عنالالدما تتطلالالب الظالالرو  الموضالالوعية ذلالالك والتمالالالك بطرائالالو غيالالر مةئمالالة للالالاللوك وبأ الاله 
ال درة على إعادة بناس م ال بعد عدة حلالول مم نالة لم ال لة مالا مالن أجال  حال  هالني الم ال لة ب فالاسة 

  .أكبر



 
 

 

 

 : Dimensions Flexibility Rigidity المرونة/( أبعاد التصلب2)

ا ت الا ت  وإحالدا    Mental Set الفرد عن تغيير وجهتاله النهنيالة  قدرةهو  :ةالعقلي مرونةال -1
ا  ت ال من   اط معرفي إلى   اط معرفي آُّر، أو ا  ت ال من  مالاذج  أو، ع لية بدون صعوبة

ع الالس  مرو الالةوهالالنا النالالوع مالالن ال، مألوفالالة والمطلوبالالة لت الالوين  مالالاذج جديالالدةمألوفالالة إلالالى أُّالالرى غيالالر 
  .1999  عبدالرحي  وعبدالع ي ،الع لي تصلب ال

 ( إلى :1983) على نحو كما يشير درويج –جيلفورد المرونة العقلية  وقد قسم 

أي   وع الفرد في ،الع ليةير التل ائي للوجهة يغوتعر  بأ ها ال درة على الت :المرونة التلقائية -أ 
رى أ ناس عملية البحث عن ُّ  أ   إلىأو التف ير بارشياس وا  ت ال من فئة ف رية  ،تغيير زاوية النظر

وحتالى دون وعالي الفالرد  ،أو في موقالف حال  الم ال ةت دون أي تعليمالات محالددة بالنلك ،المعلومات 
 ،بنلك غالبا ، وت اا هني ال درة كميا  بعدد الن ةت النهنية من فئة رُّرى است ابة لمنبهات معينة

ا سالالالتعما ت غيالالالر  - تالالالالمية ارشالالالياس -وهالالالو مالالالا ت  الالالف عنالالاله ا ُّتبالالالارات التاليالالالة: ا سالالالتعما ت 
 المعتادة.

وتعالر  بأ هالا ال الدرة علالى التحالرر مالن ال صالور الالناتي فالي التف يالر وتغييالر  :المرونة التكيفية -ب
ومتغيالالرة بتغيالالر ظالالرو  المرو الالة  متطلبالالات ُّاصالالة مفروضالالة فالالي موقالالف مالالا الوجهالالة النهنيالالة لتح يالالو

يالالالالها وتق تعالالالدي  م صالالالود فالالالي الالالالاللوك حتالالالى يتفالالالو مالالالع الحالالال  النالالالاج  إلالالالىر هالالالا تحتالالالاج  ةالت يفيالالال 
لوحالالات  - ب  الصالورة  عيالدان ال بريالل  –  أ  الصالورة ن ال بريالل :عيالداا ُّتبالارات ال ال لية التالية

 .المربعات 

ا سالالتمرار فالالي م اومالالة التغييالالر، أو م اومالالة اكتالالالاب  مالالوذج سالاللوكي هالالو  التصوولب الشخصووي: -2
 ،والتغيالالر مالالع النمالالاذج المعرفيالالة ال ديالالدة ،مالالع البيئالالة ال ديالالدة ةعالالن الت يالالف بالالالهول، أو الع الال  جديالالد 

عبالالالدالرحي ،  ومالالالدى التوافالالالو مالالالع النمالالالاذج غيالالالر المألوفالالالة فالالالي ظالالال  م ا الالالة ومن لالالالة ال الالالخب الداُّلية
  .1999عبدالرحي  وعبدالع ي ، ، 1983



 
 

الموضالالوعية  ظالالرو ع الال  الفالالرد عالالن تغييالالر ات اهاتالاله عنالالدما تتطلالالب ال :االجتموواعيالتصوولب  -3
، طالالالالاله للموقف ا جتمالالالالالاعيذلالالالالالك، وقالالالالالد يصالالالالاليب التصالالالالاللب الوظالالالالالائف المعرفيالالالالالة وبخاصالالالالالة اإلدراك 

2005.  

ع   المرس النالبي عن تحم  الغموض  النفور من الغموض  أي يظهر : التصلب الوجداني -4
 لالدى  فالس الفالرد  حالو ،لديه  وع من التناقض الوجدا ي بمعنالى تواجالد م الاعر الحالب وال راهيالة معالا  

  .1971فراج،  فس الموضوع 

ع الال  المالالرس النالالالبي عالالن تغييالالر حركاتالاله وتعبيراتالاله وات اهاتالاله الحركيالالة أي  التصوولب الحركووي: -5
ع الالالال  الفالالالالرد عالالالالن الت يالالالالف أو التوافالالالالو مالالالالع الحركالالالالات والنمالالالالاذج ال ديالالالالدة عنالالالالدما تتطلالالالالب الظالالالالرو  

  .1971 فراج، الموضوعية ذلك

 Relationship with المرتبطووة بووه:( عالقووة التصوولب بالمفوواهيم األخوورى 3)

other concepts rigidity associated 
  (:Inertia)عالقة التصلب بمفهوم الجمود *

  أ همالا يظهالران للوهلالة ارولالى أ همالا مت الابهان إ مختلفالان التصلب والجمووديعتبر مفهوع  
أن المفهالومين ي التركان معالا  فالي  الت الابهوكثيرا  ما يالتخدمان بالتبادل في الحياة اليومية و تج هالنا 

ي الير إلالى م اومالة التغيالر  فالتصولبُّاصية هامة هي م اومة التغيير ومع ذلك يوجد تمييال  دقيالو 
لمعت الالدات أو العالالادات أو إلالالى وجالود بعالالض الميالالول ال هريالالة بالنالالبة لمعت الالد فالالردي أو م موعالالة مالن ا

أو الوسواسالالالالالية النوعيالالالالالة داُّالالالالال  الفالالالالالرد تعالالالالالوق صالالالالالاحبه عالالالالالن إحالالالالالدا  تغييالالالالالر لمواجهالالالالالة المتطلبالالالالالات 
مالالن  احيالالة أُّالالرى إلالالى م اومالالة التغييالالر بالنالالالبة لأل الالالاق ال ليالالة  الجمووود بينمالالا ي الالير ،الموضالالوعية

 1955عووووام  روكوووويجميلتووووون  ، أو كمالالالالا يالالالالرى للمعت الالالالدات تعالالالالوق صالالالالاحبها عالالالالن إحالالالالدا  التغييالالالالر

M.Rokeach  م موعالة المظالاهر الالاللوكية والمعرفيالة المتعل الة معنى ال مود إلى أ اله عبالارة عالن
أي  الالالو ذهنالالي مغلالالو  الالالبيا  أو  ،الياسالالة أو العلالال  بارف الالار والمعت الالدات المنتظمالالة  فالالي الالالدين أو ال

هالي طري الالة منغل الة التف يالالر تالرتبط إيالالديولوجيا  بصالالر   نالى آُّالالر ي الير ال مالالود إلالى عالالدة ُّصالالالبمع
النظالالالر عالالالن مضالالالمو ها، و ظالالالرة تالالالاللطية فالالالي الحيالالالاة، وعالالالدع تحمالالال  ارشالالالخاص الالالالنين يختلفالالالون أو 



 
 

يعارضالالالالون المعت الالالالالدات الخاصالالالالة بأصالالالالالحابها وتالالالالالالام  مالالالالع ارشالالالالالخاص الالالالالنين يعتن الالالالالون معت الالالالالدات 
 (.1971فراج، ، 1994 عبدهللا، مت ابهة

 

 

 (:(Prejudiceوم التعصبعالقة التصلب بمفه *

وينطووي علوى عودة  الح ال  المالالبو،يعنالي  التعصوببالأن مفهالوع  1997عاع يرى عبدهللا   
 :مقومات

 ويحد  بدون توفر الد ئ  الموضوعية.الح   المالبو على موقف،  -1

 م اعر سلبية تتالو مع هنا الح  . -2

  .2009ال راهية سمية، توجهات سلوكية حيال أعضاس ال ماعات موضوع  -3

يالرتبط بالبعض المفالاهي  النفالالالية  التصولب والتطورفأن مفهالومي  1984 عالاع يالرى مرعاليو 
 أو هالو ع يالدة ،والني هو عبارة عن ات اي  فالي م حون ا فعاليالا   ، (Prejudiceالتعصبكمفهوع 

معرفالة وهو   ي وع على سند منط الي أو   مع أو ضد جماعة أو شيس أو موضوع أو ح   مالبو
  .2008كنا  حاول أن  برري فمن الصعب تغييري أو تعديله م يد،  ن  إكافية أو حقي ة علمية و 

 (:Dogmatic)* عالقة التصلب بمفهوم الدوجماتية

ويعنالالي م اومالالة التغييالالر،  الجموووديعتبالالر مفهالالوع الدوجماتيالالة مفهالالوع سياسالالي م ار الالة بمفهالالوع  
فالي عالدع  الدوجماتيوةعتبالران وجهالان لعملالة واحالدة، وتظهالر ي   ومفهوم التصلب ومفهوم الدوجماتيوة

هالالو مظهالالر مالالن مظالالاهر الدوجماتيالالة التالالي يالالت   ،تحمالال  الغمالالوض بمعنالالى أن عالالدع تحمالال  الغمالالوض 
  .2009تصنيف ارفراد على أساسها سمية، 

  (:Perseverance-Duration)عالقة التصلب بمفهوم المداومة والمثابرة *



 
 

 مووون السووولوكينبثوووق  الالاله أهالالالوع المداومالالالة علالالالى مفR.B.cattell  1935ميالالال  كاتالالال  عالالالاع  
 من خالل نوعين هما: المداومةالتصلبي الذي كان يطلق عليه 

جديالدا  حال  محال  المنباله  أي مي  ا ست ابة ارولى لةستمرار رغ  أن منبها   تصلب العمليات: -1
 تبدية .الالابو، وتظهر بوضو  في ارعمال التي تتطلب 

وهالالالالالو م اومالالالالالة عالالالالالادة أو سالالالالالمة فالالالالالي ال خصالالالالالية لل الالالالالوى التالالالالالي يم الالالالالن أن  بنوووووائي:التصووووولب ال -2
  .1976 تغيرها يو س،

التصلب يختلف عن المداومة من   ن  أR.B.cattell  1959 عاع  ومنها استنتج كات   
إلى تداُّ  للن اط ال ديد مع   التصلبللن اط بينما ي ير  تعي  استمرارا  آليا   المداومةحيث كون 

  ن  أ  Yates 1960 عاع وياتيس  Eysenck  1960 عاع أي  كوبينما يرى العادات الالاب ة، 
بين   Guilford 1947عاع ويربط جيلفورد ، المداومةهو استمرار حديث لمفهوع  لتصلبا

أما في  ،بالتصلبي ابيا  إارتباطا  ع اليا  وهنا يعني أ ها ترتبط ارتباطا   والمرونة التكيفية المثابرة
 المداومةوبين مفهوع  التصلب البنائيبمعنى  المثابرةف د مي  جيلفورد بين مفهوع  1957عاع 

  ن  أ English&English    1960عام يرى ا  ل  ا  ل  وبينما ، تصلب العملياتبمعنى 
  . 1976 هي ا ستمرار الفعلي يو س، المثابرة هي المي  الالي ولوجي لةستمرار بينما   المداومة

 (:Excessiveness)عالقة التصلب بمفهوم التمادي *

إلى الع   النالالبي عالن تغييالر ال الخب لالاللوكه أو ات اهاتاله عنالدما  التصلبي ير مفهوع  
تتطلالالالب الظالالالرو  الموضالالالوعية ذلالالالك، والتمالالالالك بطرائالالالو غيالالالر مةئمالالالة للالالالاللوك وال الالالعور، وهالالالو مالالالا 

الني ي ير إلالى اسالتمرار اسالت ابة ا تهالل مالالبباتها بالفعال ، علالى حالين  التمادييختلف عن مفهوع 
  .1994ع جديدة من ا ست ابات الت يفية عبدهللا، يمث  م اومة الل وس إلى أ وا  التصلبأن 

  (:Tension)عالقة التصلب بمفهوم التوتر* 

فالي مضالمون حديثاله عالن ا ستبصالار ويالرى أن صالعوبة  التصلب والتوتريرتبط ليفين بالين  
ي ابي بالين إإلى أ ه يوجد ارتباط  1967 عاع ، ، ويحدد سويفالتوترا ستبصار تت ايد مع زيادة 

وعةقتاله باإلبالداع  للتووتر النفسويفالي دراسالتها   1972 عالاع ، وتظهر ساللوى المالةالتصلب والتوتر



 
 

فالي  Cowen 1952 عالاع ، وأ بتالل دراسالة شالوون للتووتركمؤشالرات  التصولباستخدمل اُّتبالارات و 
  .1976 يو س، والتصلب التوترارتباط التصلب بالتوتر على أ ه توجد عةقة موجبة بين 

فتالرض فيهالا أن الفئالات ا جتماعيالة المتفاوتالة مالن ادراسالة  1958وقد أجورى سوويف عوام  
حيث مالتويات توترها العاع تختلف ك  منها عن ارُّرى من حيث متوسط عدع تحملها للغموض 
وإذا تالالالاوت سالالائر ال الالالروط فالالإن الفئالالة ا جتماعيالالالة ذات المالالالتوى المرتفالالع مالالالن التوتر الالالني يرجالالالع 

عالالدد مالالن ا سالالت ابات المتطرفالالة أكبالالر ممالالا    إلالالى إصالالداريالال أساسالالا  إلالالى ال الالعور بعالالدع الطمأ ينالالة  تم
  .2004تمي  إلى إصداري فئة أُّرى ذات مالتوى منخفض من التوتر الغامدي، 

 (:Extremism in Response)* عالقة التصلب بمفهوم التطرف في االستجابة

مالالن حيالالث قيامالاله بالالدور الت الالوين  بووالتطرفيالالرتبط  أن التصوولب 1967يوورى سووويف عووام   
عالالاع  والالاليد ، 1950عالالاعوت الالير بحالو  سالويف ، بوالتطرفوراس ا سالالت ابة الظالاهرة الفرضالي ال الائ  

ي ابيالالة جوهريالالة من الال ة بالالين إإلالالى وجالالود عةقالالة  1972 عالالاع بالالراهي إو ، 1972 عالالاع والمالالة، 1970
ا سالالت ابة المتطرفالالة تمثالال  إحالالدى ن الميالال  إلالالى إ الالبعهما عامالال  واحالالد. و ي والالالني والتطوورف التصوولب

وإن ال خصالالية المتصالاللبة تتميالال  با سالالت ابات المتطرفالالة، لالالالمات ارساسالالية لل خصالالية المتصالاللبة، ا
العديالالالد مالالالالن الدراسالالالات التالالالالي تعطالالالي ا سالالالالت ابات المتطرفالالالة د لالالالالة  أن هنالالالالاك  1971 ويالالالرى فالالالراج

 ابيالة دل ذلالك علالى يل خب على ا سالت ابات المتطرفالة اإلالتصلب بحيث أ ه كلما زادت درجة ا
  .1971، فراج، 2004، الغامدي، 2008تصلب ال خصية م يد، 

فالالي دراسالالة لالاله إلالالى أن ارشالالخاص Goldstein   1953عوواموقوود توصوول جولوود سووتاين  
المتصالالالاللبين ع ليالالالالا  يتالالالالالمون بالالالالأ ه  ذوو ات اهالالالالات اجتماعيالالالالة أكثالالالالر تطرفالالالالا  مالالالالن ارشالالالالخاص غيالالالالر 

  .1979بات اهات أكثر است رارا  عبر ال من إبراهي ، المتصلبين كما أ ه  يتالمون 

ارسالباب والعوامال   مالن لهالا عالدد  التطورف والتصولبظالاهرة  أن 1998 عوام ويرى ةيسوى 
التي تؤدي بال الباب إلالى أن ي و الوا متطالرفين فالي اسالت اباته  فيمالا يتعالرض لاله ال الباب مالن تيالارات 

تة على مالتوى الفالرد وارسالرة والم تمالع والتالي   افية متناقضة وقي  تربوية متغيرة ومعايير غير  اب
أ الالرت فالالي البنالالاس القيمالالي للفالالرد ومالالا ينالالتج عنالاله مالالن م الال ةت سياسالالية واقتصالالادية أدت بال الالباب إلالالى 

  .2008ا ستالةع وا  الحاب والتطر  بالبب عدع تحمله  لهني المواقف الغامضة م يد، 



 
 

 (:Ambiguity Distaste for)عالقة التصلب بمفهوم النفور من الغموض* 

الالالني يمثالال  ال طالالب اآلُّالالر  للنفالالور مالالن الغمالالوض  هالالو تحموول الغموووض  الم صالالود بمفهالالوع  
أو على ارق  عدع شالعور ل عور بالراحة، الرغبة في مواجهة م  ةت قابلة لتفاليرات متعددة أو ا

عارضالالالة ال الالالخب بالضالالاليو حينمالالالا يواجالالاله بموضالالالوعات اجتماعيالالالة مع الالالدة تتالالالال  فيهالالالا المبالالالادإل المت
مالن ُّالةل الرغبالة فالي التعامال  مالع كال  شاليس علالى أ اله  النفور من الغموضوهنا يظهر  ،بالتداُّ 

علالالى الموضالالوع ولالاليس علالالى ع الال  ال الالخب  د لالالةويفتالالرض أن الغمالالوض ي الالون  ،أبالاليض أو أسالالود 
درة علالالالالالى إدراك المةمالالالالال  ي لالالالالال  مالالالالالن ال الالالالال  النفووووووور موووووون الغموووووووضعالالالالالن إدراكالالالالاله بينمالالالالالا يبالالالالالدو أن 

بين مفهوع   Frenkle – Brunswikفرا    برو  فيك  ، وبهنا ربطل ة المتطاب المتعارضة غير  
الالالني ي الالير  ((Ambivalenceوالمفهالالوع التحليلالالي   التنالالاقض الوجالالدا ي    النفووور موون الغموووض

، وهالالو يعالالد إلالالى تواجالالد م الالاعر الحالالب وال راهيالالة الخاصالالة بموضالالوع معالالين معالالا  لالالدى ال الالخب  فالالاله
يالالؤدي إلالالى ات الالاي لتفالالالير التصالاللب بأ واعالاله، أي أن مفهالالوع النفالالور مالالن الغمالالوض   فالالاليا  هامالالا   أساسالالا  

تصالالاللبي لتن الالالب الغمالالالوض فالالالي أي  الالالوع كالالالان ويت لالالالى هالالالنا ا ت الالالاي فالالالي ا رتبالالالاط بمالالالا هالالالو مالالالألو  
، يالالالو س، 1971، فالالالراج، 1979 إبراهي ، والتمالالالالك ال الالالديد بالالالاردوار والمعالالالايير والنمالالالاذج النمطيالالالة

1976.  

الالني يم الن قياساله مالن ُّالةل عالدد ا سالت ابات  فور من الغموضالنيظهر فالي  والتصلب 
سالمة أكثالر ت ريالدا  مالن التطالر  فالي ا سالت ابة وهالي  النفور من الغموضالمتطرفة، ويمث  مفهالوع 
إلى سلوك يم ن م اهدته  مثال  عالدع ميال  بعالض ارشالخاص إلالى المواقالف  وإن كا ل ت ير أحيا ا  

غيالالر المألوفالالة والغامضالالة  إ  أ الاله يمثالال  درجالالة أعلالالى فالالي ت ريالالدها مالالن التطالالر ، إذ أ الاله مالالن م الالاهد 
  .2004 الغامدي، نفوره من الغموضت رار ال خب  ست ابات متطرفة يم ن استنتاج 

  عالقة التصلب ببع  سمات الشخصية: *

عالاع  في اليرو في الير مثال  دراسالة أن هناك بعض الدراسات ا رتباطيالة   1971 ى فراج ير  
1955 Fisher and Fisher عالاع و يالل وزاكالسLight and Zax 1965   أوضالحل أن التالي

 ووشالون ولي نال  1968 عالاع ودراسة سويف ،(Conformity)التوافقعةقة ع الية مع للتصلب 
اإلحبوووواط النالالالالاتج عالالالالن  Tension))التوووووترمالالالالع ارتفالالالالاع مالالالالالتوى  يالالالال داد  التصوووولبالتالالالالي بينالالالالل أن 



 
 

تميالالال  للتالالوتر أي أن المواقالالف المحيطالالالة المثيالالرة ، والصالالدمات  (Frustration&Anxiety)والقلووق
 .بالتصلبإلى ت لي  مرو ة الاللوك واتصافه 

يالالالالالالرتبط بال الالالالالالعور  التصوووووولب أن 1968 عالالالالالالاع وعبدالحميالالالالالالد  ،1967 عالالالالالالاع ويالالالالالالرى سالالالالالالويف 
النضوج بالطمأ ينة حيث ترتفع با خفاض ال العور بالطمأ ينالة ويالنخفض بارتفاعهالا كمالا يالرتبط بعالدع 

 التصولبويال داد  Hamilton 1968 عالاع هالاملتون في  ظر  (Social Maturation)عياالجتما
  .1985مع عدع ا ست رار والضياع النفالي  تي ة التغيرات ا جتماعية المتةح ة حالين، 

إلالالالالالى أن هنالالالالالاك دراسالالالالالات مالالالالالن مثالالالالال  دراسالالالالالة بر  لمالالالالالان  1968 عالالالالالاع وقالالالالالد أشالالالالالار سالالالالالويف 
Brengelman   المووورضمالالالع  التصووولبأوضالالالحل ارتبالالالاط  1960، 1959، 1958فالالالي أعالالالواع، 

  .2000  سويف،العصابيينمن  تصلباً أشد  والفصاميون األسوياء، من  تصلباً فالمرضى أكثر 

التوووتر وعوودم التصوولب مووع زيووادة  ويمكوون تجميووع نتووائج الدراسووات السووابقة فووي ارتفوواع 
   .1979براهي ، إ الشعور بالطمأنينة والتعصب والمرض النفسي وعدم النضج االجتماعي

 Theories that explain the ( النظريووات المفسوورة لمفهوووم التصوولب:4) 

concept of Rigidity 

 * أهم مناحي دراسة التصلب:

 كونين –منحى ليفين  -1

 منحى مصطفى سويف  -2

 منحى جيلفورد -3

نتيجووة لعواموول هووذه المنوواحي لدراسووة التصوولب كانووت  اريوو ختا ن  أإلووى ( 1976وأشووار يووونس ) 
 مو وارسلوب الت ريبي في التناول.القيمة التاريخية واستمرار التأ ير والن أهمها:

 كونين: –أوال: منحى ليفين 

التصالاللب باعتبالالاري واحالالدا  مالالن المفالالاهي  ارساسالالية فالالي  ظريالالة  1935 عووام يسووتخدم ليفووين 
م اليرا  إلالى الني تمث  التطالر  فالي ا سالت ابة مظهالرا  مالن مظالاهري  Topological))الطوبولوجية 



 
 

والتصالاللب هالو الالني يحالالدد العةقالة بالالين تلالك الالالنظ ، ية بنالاس متمالالاي  مالن الالالنظ  النفالالية، أن ال خصال 
أن ارفراد يختلفون في درجة تماي  النظ  النفالية التي ت ون شخصياته ، فالطف  فالي  ويرى ليفين

تنظي  ال خصية من  الالنة ارولى من العمر أق  تماي ا  من الراشد، ويعد التصلب عامة  هاما  في
الالاللوك ول ناله مفهالوع ينصالب أساسالا  بوجهة النظر الطوبولوجية فهو ليس مفهوما  ُّاصالا  بالالفرد أو 

في وصف بناس ال خصية، وهو عام  هاع يالؤ ر فالي إدراك وتنظالي  الم الال النفالالي، بحيالث يم الن 
هالالة المواقالالف ال ديالالدة، أن ت عالال  الفالالرد مرتبطالالا  ارتباطالالا  شالالديدا  بالالالمواقف المحالالددة، وعالالاج ا  عالالن مواج

ويعالالد الم الالال النفالالالي أو مالالا يالالالميه ليفين حيالال  الحيالالاة  الم الالون ارساسالالي فالالي  ظريتالاله، وهالالو يمثالال  
للعالال   د لالةلعالماله الالالي ولوجي، أكثالر ممالا هالو  د لةالبيئة النفالية ال لية للفرد، ويعد سلوك الفرد 

مع الدا  يتضالمن التفاعال  المالالتمر  الموضوعي في حد ذاتاله، ويمثال  العالال  الالالي ولوجي للفالرد م الا   
، فالالالرج، حفنالالالي، فطالالالي ، 2008وا عتمالالالاد المتبالالالادل بالالالين التنظالالالي  الالالالداُّلي للفالالالرد وبالالالين البيئة م يالالالد، 

1969.  

أن حيالالالالالال  الحيالالالالالالاة  يتميالالالالالال  بوجالالالالالالود الحالالالالالالواج   (2008)مجيوووووود( و 1976)ويوووووورى يووووووونس 
(Barriers)  التي ت وع بفص  النظ  الالي ولوجية بعضها عن بعض، والتصاللب هالو العالائو الالني

أن التصلب   يحول دون ا تصالال ل ناله يالؤ ر  ويرى ليفينيحول دون اتصال النظ  الالي ولوجية 
فيالالاله أو ي علالالاله صالالالعبا  ويؤكالالالد أ الالاله كلمالالالا كا الالالل الحالالالدود متصالالاللبة زاد ال هالالالد المطلالالالوب بالالالنلك للتغلالالالب 

التماي  بين النظ  الالالي ولوجية المختلفالة فالي حيال  الحيالاة للفالرد تالؤدي إلالى  عليها، ويرى أن ضعف
ع الالال  الفالالالرد عالالالن إصالالالدار ا سالالالت ابات المتنوعالالالة فالالالي المواقالالالف المختلفالالالة، وهالالالنا الع الالال  هالالالو جالالالوهر 

ويفتالرض أن الالنظ  الالالي ولوجية فالي ال خصالية ليالالل علالى درجالة واحالدة عامالة  التصلب السولوكي
أكثالالر تمالالاي ا  مالالن الالالبعض اآلُّالالر، فال الالخب الواحالالد قالالد يالالاللك مالالن التمالالاي ، بالال  إن بعضالالها ي الالون 

سالاللوكا متصالاللبا  فالالي موقالالف مالالا، وسالاللوكا  غيالالر متصالاللب فالالي موقالالف آُّالالر تبعالالا  لدرجالالة تمالالاي  الالالنظ  
الالالالالي ولوجية، الالالالني يالالالرتبط بهالالالنا الموقالالالف أو ذاك، وأن التصالالاللب الالالالاللوكي يتنالالالاقب بت الالالدع العمالالالر، 

 وذلك بالنالبة لمرحلة ما قب  ال يخوُّة.

ف ا الالالل تبحالالالث فالالالي إم ا يالالالة وجالالالود تغيالالالرات سالالالي ولوجية  1943 عوووام نظريوووة كوووونينأموووا  
ال خصالية عبالارة عالن جهالاز مركالب مالن وقود اسوتند نظريوًا إلوى أن مصاحبة لت الدع العمالر ال منالي، 

أجال اس تتمثالال  فالالي منالالاطو داُّالال  سالالياج عالالاع، ولهالالا حالدود فاصالاللة فيمالالا بينهالالا تختلالالف فالالي سالالم ها مالالن 



 
 

منط الالة فالالي المنالالاطو الم الالاورة لهالالا، حيالالث  درجالالة تالالأ ير أي نا الالالالمك ي الالير إلالالىشالالخب آلُّالالر، وهالال 
وقود اسوتخدم كوونين مفهووم ت داد ال درة على ا ت ار التأ ير من منط ة  فالية إلى منط الة أُّالرى، 

بالالين المنالالاطو  الحوودودأو  تصوولب الحووواجزأو  تصوولب الشخصووية،فالالي  ظريتالاله بمعنيالالين  التصوولب
بالالين تصالاللب ال خصالالية وبالالين العمالالر ال منالالي  للعةقالالة وتصالاللب الالالاللوك، وقالالد أعطالالى كالالو ين تصالالورا  

  .2008، م يد، 1971ي ابي مالتقي  بينهما فراج، إوذلك بوجود ارتباط 

أن ليفالالالين وتةميالالالني هالالال   Luchins 1959عوووام  ولكنوووز 1968 عوووام ويالحوووس  سوووويف 
يالتخدمون مفهوع التصلب كا وا ي صالدون باله الالاللوك الصالري  أحيا الا ، وي صالد باله فالي هالني الحالالة 
الالالالاللوك الالالالني يثبالالالل علالالالى ا ت الالالاي  حالالالو هالالالد  معالالالين   يت حالالال   عنالالاله أو م موعالالالة العالالالادات التالالالي 

  .1976يتمالك بها ال خب ب دة وي صدون به أحيا ا  أُّرى وصف بناس ال خصية يو س، 

هالالو وتةميالالالني علالالالى التصالاللب مناق الالالات وا ت الالالادات  وقووود أثوووارت صوووياغات ليفوووين وتجاربوووه 
فهو ي ثر من استخداع المترادفالات لي الير  ،منها ما وجه إلى كيفية استخدامه للمصطلحات  ،عديدة

فهالالالو يالالالالتخدع  ،وأحيا الالالا  أُّالالالرى يميالالال  بالالالين هالالالني المترادفالالالات فالالالي المعالالالا ي كالالالنلك ،إلالالالى ظالالالاهرة واحالالالدة
ويالرى ل نال  أن هالنا  .التصولب الطوبولووجيدون أن ي الير إلالى أ اله يعنالي  ا ،كثيالر  لبلتصو مصطل  ا

 التمييالالال  الالالالني ي الالالوع بالالاله ليفالالالين هالالالاع للتمييالالال  بالالالين العمالالالر ال منالالالي والعمالالالر الع لالالالي، ويالالالنكر لنالالالا مثالالالا   
للعمالالالر بينمالالالا يتنالالالاقب  كد لالالالةللتوضالالالي  أمالالالاع النتي الالالة التالالالي ت الالالول أن التصالالاللب الطوبولالالالوجي يت ايالالالد 

للعمالالالر فلالالالو أ نالالالا اسالالالتخدمنا كلمالالالة تصالالاللب هنالالالا دون تمييالالال  لوقعنالالالا فالالالي  كد لالالالةوكي التصالالاللب الالالالالل
تناقضالالالات كثيالالالرة، إ  أن الن الالالد ارهالالال  هالالالو مالالالا يتعلالالالو بصالالالعوبات الت ريالالالب علالالالى مفهالالالوع التصالالاللب 

وتحديالالد المنط الة النفالالالية ال ليلالالة  ،الطوبولالوجي، ويلخالالب ل نال  إلشالال ا ت تعريالالف المنالاطو النفالالالية
 يعالالود لخصالالائب  ومالا ،وعالال ل مالالا يرجالع للتصالاللب الطوبولالالوجي ،الحالواج  وتحديالالد  ،للن الاط المةحالالظ

وأهميالالة تحديالالد  ،إلالالى أهميالالة إجالالراس م يالالد مالالن البحالالو  لحالال  هالالني اإلشالال ا ت و  ،الموقالالف مالالن التصالاللب 
، يالالالالالو س، 1982للتنالالالالالاول الت ريبالالالالالي المة،  ُّالالالالالواص التصالالالالاللب الطوبولالالالالالوجي ب الالالالال   ي علالالالالاله قالالالالالابة  

1976.  

 ثانيا: منحى مصطفى سويف:



 
 

 هتماع بمفهوع التصلب باعتباري مفهوما  أساسيا  من مفاهي  ال خصية لدى سالويف يعود ا  
حالالالين كالالالان معنيالالالا  بدراسالالالة ارسالالالس النفالالالالية للت امالالال  ا جتمالالالاعي بمعنالالالى  ،إلالالالى بدايالالالة الخمالالالالينيات 

 التضامن ا جتماعي  الني يالم  بأن يتعدل  مطه من حين رُّر فهو تضامن دينامي متطور، 
 ،ظمة عن طبيعالة عمليالة الت امال  ا جتمالاعي لمفهالوع النضالج ا جتمالاعيف رة من ،ويعرض سويف

وكيف نقارن  ،وقد كان السؤال األساسي في دراسته: كيف نصا النضج االجتماعي للشخصية
وما هوي المظواهر  ،لنصل إلى القول بأن أحدهم أكثر نضجًا اجتماةيًا من اآلخر ،بين شخصين

علوى  كثرتهوا تعود دلويالً  فنورى أن   ،السلوكية التي ندخلها في اعتبارنا عندما نعتقد هوذه المقارنوة
واإلجابووة التووي يقوودمها  .علووى انخفوواض مسووتوى النضووج ونوودرتها تعوود دلوويالً  ،مزيوود موون النضووج

الالالاللوك يصالال  إلالالى مرحلالالة النضالالج مالالن ُّالالةل زيالالادة مطالالردة فالالي  الالراس المواقالالف  أن ا:فادهوو سووويف م
وزيالالادة م ابلالالة فالالي الالالاللوك التالالي يواجالاله بالاله ال الالائن هالالنا الموقالالف بعبالالارة  ،التالالي يتعامالال  معهالالا ال الالائن

 ،أُّرى: ت داد البيئة تع دا  وتتعدد وظائف الاللوك ومظاهري التي يت  من ُّةلها التفاع  مالع البيئالة
آُّالنة  التع د يبدو بوضو  أن قدرة ال خب على التناليو بين هني ال وا ب جميعا   ومن ُّةل هنا

فالالي التصالاللب  وتالميووذه بدراسووات ليفووينوت الالوع هالالني اإلجابالالة التالالي ي الالدمها متالالأ رة أساسالالا   ،فالالي النمالالو
  .1976وبناس ال خصية ودراسات أ درسون في الاليطرة والاللوك المت ام  اجتماعيا  يو س، 

بعرض دراسوة سوويف  1993 عام وعبدالخالق (1976)ويونس (1971)وقد قام فراج 
عرضًا مكثفًا ينتهي منه إلى عدد من القضايا التي تقوم عليها معظم الدراسات التي أجراها هوو 

 فيما بعد وهي:أو تالميذه 

مفهالالالوع المرو الالالة  فالالالي م ابالالال  التصالالاللب  يفالالالرض  فالالالاله إلالالالى حالالالد مالالالا كبطاقالالالة ع ليالالالة لوصالالالف  ن  إ  1 
 در على تح يو التوافو.الاللوك ارق

كاس  لالمة مالت رة إلى حد ما في بنالاس ال خصالية وهالي سالمة  التصلب يفرض  فاله أيضا   إن    2 
 ت  ف عن  فالها من ُّةل غلبة الاللوك المرن.

ضالالخامة رصالاليد ال الالخب مالالن  معووان متعووددة أهمهووا:مفهالالوع الالالاللوك المالالرن ينطالالوي علالالى  إن    3 
يها أ ناس مواجهتها لم تضيات التوافالو وزيالادة عناصالر البيئالة قوالب الاللوك التي يم ن أن يت    ف

مالالن ا  ت الالال ال لالالي مالالن  التالالي يأُّالالنها فالالي اعتبالالاري عنالالد التوافالالو مالالع موقالالف مالالا وال ابليالالة للتالالدرج بالالد   



 
 

طالالر  إلالالى ضالالدي والتأجيالال  لالالبعض الرغبالالات مالالع تحمالال  التالالوترات الناجمالالة عالالن هالالنا التأجيالال  وال الالدرة 
 ال درة على التخلب عن بعض العادات بالهولة متوسطة.على التنازل عن بعض ارهدا  و 

الاللوك المتصلب يم ن أن يصدر است ابة لموقف ذي ُّصائب معينة  أهمها أن ي ون   إن    4 
 مهددا  الطمأ ينة لل خب، أو م يدا  تل ائيته .

كثيالالالرة اسالالالتخداع مفهالالالوع التالالالوتر النفالالالالي  وُّاصالالالة عنالالالدما  مفهالالالوع التصالالاللب يالالالالتدعي أحيا الالالا   إن    5 
ن ارتفالاع مالالتوى التالوتر النفالالي  التعمله كصفة للاللوك أو   ير إلى سمة موقفيالة  علالى أسالاا أ

 .يصحبه ارتفاع في درجة التصلب 

إلى أن هني ال ضايا ارساسية ا طلو منها سويف لت الوين  (1982المال )سلوى وتشير   
عنصر التالدرج بمعنالى  لعل أهمها:ووعى في المقياس توافر عدد من العناصر ، مقياا للتصلب 

ول التالدرج ب ال   أو بال ُّر ا طةقالا  مالن أن التالدرج أن تثير است ابة ال خب على ا ُّتبار إلالى قبال 
وإدُّالال عديالد مالن عناصالر  ،فهو يتضمن ال الدرة علالى تأجيال  اإلشالباع ،    جوهر الاللوك المرن ي

وتعدد قوالب الالاللوك التالي يتعامال  بهالا الفالرد فالي الحيالاة باإلضالافة إلالى الحالرص  ،البيئة في الموقف
من سؤال الفرد عن سلوكه وضمان البعد عن  بد    بالمرونة على استثارة است ابات يم ن وصفها

وهالو عبالارة عالن  مقيواس الصوداقة الشخصويةالمواقف التي تتضمن ت تيتا  لةست ابات  ال  ت الوين 
قائمالالة لعالالدد مالالن الصالالفات يطلالالب مالالن ال الالخب أن يعطيهالالا ت الالديرا  مالالن حيالالث أهميتهالالا لقيالالاع الصالالداقة 

  للصالالفات التالالي أرغالالب فالالي 1توافرهالالا  الال      للصالالفات التالالي  بالالد مالالن 2هالالنا الت الالدير يتالالراو  مالالن   
  للصفات التي 1-توافرها     صفر  للصفات التي   تهمني في ح مي على من أصادق تليها  

   للصفات التي   يم ن قياع الصداقة في وجودها.2-رغب في توفرها ويم ن احتمالها و أ  

همالالا اسالت ابتي تطالر  سالالواس   معالالا  قياسالا  للتصاللب باعتبار 2-، 2واعتبالرت ا سالت ابات    
تطالالالر  فهمالالالا مظهالالالر سالالاللوكي للتصالالاللب وتعالالالددت  ابتااسالالالت   ومالالالن حيالالالث همالالالا  ،بالالالال بول أو بالالالالرفض 

ا سالالالت ابات التالالالي ُّلالالالل فالالالي ا عتبالالالار بعالالالد ذلالالالك ف الالالد اسالالالتخدمل ا سالالالت ابة المتطرفالالالة ا ي ابيالالالة 
باعتبارهمالالا   معالالا  1-و 1باعتبارهالالا مقياسالالا  مالالالت را  عالالن التطالالر  الالالاللبي واسالالتخدمل ا سالالت ابة   

مقياا للتصلب واستخدمل أيضا ا ست ابة الصفرية واست ابة ال بالول فالي م ابال  الرفض إبالراهي ، 
1979.  



 
 

واعتبالر أن  ،في بحو ه في هالنا الميالدان التطر  والتصلب كما ساوى سويف بين مفهومي  
مقيالاا ا سالالت ابات المتطرفالالة مقيالالاا موضالالوعي للتصالاللب فالي ضالالوس مفهالالوع عالالدع تحمالال  الغمالالوض 

  .1994 وهو ما أ بته بالفع  العديد من الدراسات المحلية وارجنبية عبدهللا، ،ضا  أي

الفئالالات  لدراسووته فووي التطوورف علووى النحووو التووالي: ةالعاموو  يةالفرضوو سووويف وقوود صووا   
ا جتماعيالالالة المتفاوتالالالة مالالالن حيالالالل توترهالالالا العالالالاع يختلالالالف كالالال  منهالالالا عالالالن ارُّالالالرى مالالالن حيالالالث متوسالالالط 

ن الفئالالالة إوإذا مالالالا تالالالالاوت سالالالائر ال الالالروط فالالال  ،تحملهالالالا للغمالالالوض م الالالدرا  بعالالالدد ا سالالالت ابات المتطرفالالالة
المرتفالالع مالالن التالالوتر  الالالني يرجالالع أساسالالا  إلالالى ال الالعور بعالالدع الطمأ ينالالة   ى ا جتماعيالالة ذات المالالالتو 

ميالال  إلالالى إصالالدار عالالدد مالالن ا سالالت ابات المتطرفالالة أكبالالر ممالالا تميالال  إلالالى إصالالداري فئالالة أُّالالرى ذات ت
مالتوى منخفض من التوتر. وكان مفهوع الهام ية وما يتتبعه من شعور بعدع الطمأ ينة هو حل ة 

  يبالالين 1-2وال الال    والتنبالالؤات الفرعيالالة التالالي ا بث الالل منالاله.  ةالالالالاب  ةالعامالال  يةا تصالالال بالالين الفرضالال 
ات ا جتماعيالة علالى ة بين المفاهي  الرئيالية التي تنظ  التنبؤات الفرعية الخاصة بدراسة الفئالصل

 :النحو التالي

 

 

 

بين المفاهيم الرئيسية التي تنظم التنبؤات الفرةية الخاصة بدراسة الفئات  (1-2الشكل )
 .االجتماةية

تعليالو علالالى هالنا ال الال   يةحالالظ أن الحل تالين ارولالالى وارُّيالرة أقالالرب مالالا ت و الان إلالالى الواقالالع  
ا جتماعي في حالة المركال  الهام الي أو الواقالع الالاللوكي فالي حالالة تطالر  ا سالت ابة الالني يم الن 
م اهدته مباشالرة. أمالا الحل الات الثة الة الوسالطى فهالي متغيالرات متوسالطة  الالتنتج وجودهالا لنالالتطيع 

  .1994 أن  ص  منطقيا  بين الحل ة ارولى والحل ة ارُّيرة عبدهللا،

 ثالثا: منحى جيلفورد:

تطرف  

 االستجابة 

5 

عدم تحمل  

 الغموض 

4 

 

 التوتر 
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 الهامشية 

 

1 

اختالل الشعور  

 نينة أبالطم 

2 
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رهالالالالالالا أهميالالالالالالة فالالالالالالي تنالالالالالالاول م الالالالالال لة منحالالالالالالى مالالالالالالن أوضالالالالالال  المنالالالالالالاحي وأكث يقووووووودم جيلفوووووووورد 
امة فهو يربط المرو ة ببناس  ظريالة أعلالى يتمثال  فالي  مالوذج بنالاس الع ال  بصفة عالمرو ة، /التصلب 

فتراقالالالالي أو اإلبالالالالداعي يو س، المتضالالالالمنة فالالالالي التف يالالالالر ا  ويتناولهالالالالا باعتبارهالالالالا واحالالالالدة مالالالالن ال الالالالدرات 
1976.  

م الالاييس لهالالا درجالالات  وهالو ي الالدع لنالالا أيضالا   ،وهالو ي الالدع لنالالا تعريفالات محالالددة وإجرائيالالة للمرو الالة 
سالاللوب التحليالال  العالالاملي أوهالالو يالالالتخدع  ،الصالالدق الت الالويني أو صالالدق المفهالالوعم بولالالة مالالن الثبالالات و 

على  طاق واسع ل    هدي في الدراسات الالاب ة للتصلب مما ساعد على زيادة تبلور المفهوع مالن 
 احية وساه  من  احية أُّالرى فالي اإلجابالة علالى عالدد مالن ارسالئلة التالي تتصال  بالطبيعالة ارحاديالة 

تبط به من مفاهي  وم الدار التالداُّ  بينهمالا مالن جا الب آُّالر ومالن  ال  فهالو للمفهوع من جا ب وما تر 
  .1979يثري البحث عن طبيعة التصلب إبراهي ، 

أن المرو الالة  تعتبالالر مالالا هالالي إ  وظيفالالة  الالالتطيع عالالن طري هالالا أن  (1993ويوورى سووويف ) 
ا بت الار ما يتوقالف   غير من وجهة  ظر ا إلى أمر من ارمور أو إلى م  لة من الم اك ، وكثيرا  

هالا مترابطالة فيمالا بينهالا بصالورة سينظر ال خب في مالألة ما فيالرى أن أج اأي على هني الوظيفة، 
فالإذا  ،كلما أجهد ذهنه ازداد ع  ا  عن إي اد الح  المناسب  ، د معينة    يبحث عن ح  لها فة ي

وعندئالن ي ت الف أ اله  ، اله بعالد فتالرة مالا   يلبالث أن ي الد الحال إترك المالألة ر ه تعب منها أو سئ  ف
أساليرا  لهالا فالي محاو تاله  وجد الح  عندما  ظر إلى المالألة من زاوية أُّرى غيالر ال اويالة التالي كالان

أ اله يالالرى بالين أجالال اس المالالألة عةقالالات غيالر العةقالالات التالي كالالان يراهالا مالالن  وي ت الف أيضالالا  الالالاب ة، 
علالالى أ هالالا  عصالالا أحيا الالا  ، ينظالالر الطفالال  إلالالى الوظيفووة المرونووةقبالال . هالالنا هالالو الوجالاله الالالني تظهالالر بالاله 

وإذا بالاله  ،وقالالد   تمضالالي علالالى ذلالالك بضالالع دقالالائو ،تصالالل  بندقيالالة يحملهالالا علالالى كتفالاله لي لالالد العالالال ري 
بأوض  صورها أما  حن ال بالار فالنحن أسالرى  المرونة يمتطي صهوته هني هي يتخن منها حصا ا  

 الموضوعات إلى حد كبير.

أن المف الالالالرين  فتالالالرض ا 1950 عووووامجيلفووووورد فووووي   إلالالالى أن 1976ول الالالد أشالالالار يالالالو س   
ضالمن العوامال   المرونوة العقليوةفا اله يتنبالأ بعامال   ،ن وعليالهدعين  بد أن ي و الوا مف الرين مالر يالمب

 Wilson(1950دراسووة ويلسووون) التالالي ت الالف وراس التف يالالر اإلبالالداعي، ويتأيالالد هالالنا ا فتالالراض فالالي
كمالا  المرونوة التلقائيوةوتمثال   التكيفيةالمرونة التلقائية والمرونة  يتحدد عامالن للمرونة:حيث 



 
 

فتراقالي المعنويالة داُّال  مصالفوفة اإل تالاج ا يعرفها جيلفورد الخلية الخاصة باإل تاج التغيري للفئات 
ال الالدرة علالالى إ تالالاج عالالدد متنالالوع مالالن ارف الالار فالالي موقالالف غيالالر مفصالال   بأنهووا:فالالي  مالالوذج بنالالاس الع الال  

 ما يقدمها جيلفورد:وتتضمن اختبارات هذا النوع من المرونة ك البيا  

ال درة على تغيير الوجهة النهنية بحرية ت ع  من المم ن ا بتعاد عن ا سالت ابات اروضال   -1
 .واركثر شيوعا  

 بأساليب افتراقية. ال درة على ا ست ابة لمواقف غير مفصلة  البيا   -2

لوك من مفهوع  رستون عن جالوهر الالال  ينبثوأن هنا التعريف  1959عام ويذكر سويف  
فتراقي للتحويةت ال  لية في  فس الخلية الخاصة باإل تاج ا  المرونة التكيفيةاإلبداعي. وتحت  

المواقالالالف  غرسالالالهاالمصالالالفوفة وتعالالالر  بأ هالالالا ال الالالدرة علالالالى تغييالالالر الوجهالالالة لمواجهالالالة المتطلبالالالات التالالالي ت
 وتتضمن اختبارات هذا النوع من المرونة:المتغيرة 

 الم  ةت.ال درة على إعادة تحديد  -1

 ال درة على ح  الم  ةت بطرق متعددة. -2

  .1976ال درة على إبعاد التداعيات المالتخدمة ت ليديا  وإدُّال تداعيات أُّرى جديدة يو س،   -3

بدراسة وصفل بأ ها أفض  دراسة عاملية أجريل  1957وقد قام جيلفورد وزمالئه عام  
وكالالالان الهالالالد  مالالالن هالالالني الدراسالالالة توضالالالي  طبيعيالالالة العالالالاملين الالالالنين سالالالبو  ،علالالالى اُّتبالالالارات التصالالاللب 

المرو الة التل ائيالة والمرو الة الت يفيالة وتبالين  وهموا:اكت افها في الدراسات الالالاب ة لل الدرات اإلبداعيالة 
 المداومووةطبيعالالة العةقالالة بالالين هالالنا النالالوع مالالن المرو الالة وأ الالواع أُّالالرى مالالن التصالاللب واُّتالالار البالالاحثون 

بتصالور أ هالا م لالوب المرو الة الت يفيالة،  المثوابرة ها م لوب المرو ة التل ائيالة وبتصور  ظري سبو أ
وبعد تعريف المفاهي  ارربعة حدد الباحثون عدد من ا ُّتبارات لقياا ك  ُّاصية باإلضافة إلى 
عالالالدد مالالالن ا ُّتبالالالارات ذات الطبيعالالالة العامليالالالة المحالالالددة  لتالالالالتخدع كعوامالالال  مرجعيالالالة  لتقالالالي  عوامالالال  

ة ارف ار والفه  اللفظي وا ستد ل العاع والت وي  المنط الي وقالد أجريالل ا ُّتبالارات ارصالة وطةق
 تالالالائج ت وقالالالد أسالالالفر  . 1976، يالالالو س، 1979 ويالالالة إبراهي ، علالالالى م موعالالالة مالالالن طالالالةب ال الالالوات ال

عوام  أم ن تفاليرها منها ُّمالالة عوامال  مرجعيالة باإلضالافة إلالى عامال   تالعةالتحلي  العام  عن 



 
 

عالالن  حديالالد البنالالائي وهالالو شالالبيه بعامالال  إعالالادة التحديالالد الالالني سالالبو اكت الالافه فضالالة  مالالن عامالال  إعالالادة الت
 وهما:عاملين للمرو ة 

وكا الالالالالل أعلالالالالالى الت الالالالالبعات عليالالالالاله  ُّتبالالالالالارات المرو الالالالالة التل ائيالالالالالة  عامووووول المرونوووووة التلقائيوووووة: -1
 ا سالالتعما ت غيالالر المعتالالادة وا سالالتعمال وتالالالمية ارشالالياس  باإلضالالافة إلالالى بعالالض ا ُّتبالالارات التالالي 

 م  لقياا المداومة.ص

عليالاله اُّتبالالارات المرو الالة الت يفيالالة  وكا الالل أعلالالى ا ُّتبالالارات ت الالبعا   عاموول المرونووة التكيفيووة: -2
  ومالالالالع بعالالالالض شالالالال ال الغالالالالامض  م الالالال ةت عيالالالالدان ال بريالالالالل والمربعالالالالات واُّتبالالالالار النفالالالالاذ داُّالالالال  اإل

 بارات التي صممل لقياا المثابرة.ا ُّت

ن التفرقالة التالي قالدمها أج هني الدراسة بعلى  تائ Chown 1959 عام ويعلق كون شون  
جيلفورد بين المرو ة الت يفية والتل ائية في م ال التف ير   ت ال  أهميالة عالن تلالك التالي قالدمها كاتال  

  .1976بين تصلب العمليات والتصلب البنائي في م ال الاللوك الحركي يو س، 

جيلفالورد أن هنالاك تناسالبا  وقد اتض  فالي عالدد مالن البحالو  الت ريبيالة الالالاب ة علالى بحالو   
ف لمالا ت الدمل الالالن بال الخب قال  حظاله مالن المرو الة كمالا اتضال  مالن  ،ع اليا  بين المرو ة والعمالر

و  الالرت  تائ هالالا منالالن سالالنتين أن هنالالاك تناسالالبا   1952 عالالاعبحالالو  أُّالالرى أجريالالل فالالي إقلالالي  مصالالر 
ومون ، أ ينالةع اليا  كنلك بين المرو ة وم دار ما يحمله ال الخب مالن ال لالو والمخالاو  وعالدع الطم

أن المرو ة وظيفة متخصصة في أ واع معينالة مالن الن الاط تختلالف  النتائج العامة لبحوث جيلفورد
وعلالالى ذلالالك فمرو الالة المصالالور فالالي  ظالالري إلالالى اللوحالالات وتنالالاليو ارلالالوان    ،مالالن شالالخب إلالالى آُّالالر

يتبعهالا  يتبعها بالضرورة أن ي الون مر الا  فالي تنالاول المالالائ  الحالالابية التالي ت الون مادتهالا اررقالاع و 
بالضالالرورة أن ي الالون مر الالا  فالالي تناولالاله للمالالالائ  ا جتماعيالالة التالالي ت الالون مادتهالالا عةقالالات النالالاا فيمالالا 

والمرو الالالة كالالالنلك ذات طبيعالالالة م اجيالالالة شالالالأ ها فالالالي ذلالالالك شالالالأن ارصالالالالة أو الميالالال  إلالالالى  ،بيالالالنه  وه الالالنا
  .1993 الت ديد سويف،

 (Mental Superiority)التفوق العقلي  ثالثا:
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 يختلالف  الالبي مفهالوع التفوق  مفهوع رن  ظرا   التفوق  مفهوع لتوضي  تعريفات  عدة ظهرت  
هنالا عالدة تعريالف  وسنالالرد  ،عليهالا يعتمالد  التالي المؤشالرات  تختلالف وأيضالا   ،وال مالان الم ان باُّتة 

 التفوق الع لي في ضوس عدة مالتويات وهي:

 

 

 :الذكاء مستوى  ضوء في التفوق  تعريف -1

 المتفالوق  الطفال  أن الع لالي التفوق  ميدان في الباحثين رائد  وهو  Terman نتيرما عرف 
 هالالنا ضالالوس وفالالي، للالالنكاس سالالتا فورد  مقيالالاا عليالاله ا طبالالو إذا  140) ذكائووه  الالالبة ت الالاوزت  مالالن هالالو

 فالالي عاليالالة   الالاط علالالى يحصالاللون  الالالنين ارطفالالال بالالأ ه  المتفالالوقين وآُّالالرون  تيرمالالان عالالر  التعريالالف
 ي و الوا وأن ا ُّتبارات  في جديته  في واستمراره  استعداده  على تدل التي العاع النكاس اُّتبارات 
  .1969 هنا، الم تمع في منت ين أعضاس

 وبهالالنا التفالالوق  لتحديالالد  الالالنكاس اُّتبالالارات  علالالى تيرمالالان أقتصالالر التعريفالالات  هالالني فالالي أ الاله و  الالد  
عوووام  هولنجوووورث أن إالالالالالنكاس،  هالالالو للتفالالالوق  Terman تيرموووان عنالالالد  ارساسالالالي المعيالالالار ي الالالون 

1923 Hollingorth  ب الالالدرة يالالالتعل  الالالالني الطفالالال  بأ الالاله المتفالالالوق  للطفالالال  تعريفهالالالا فالالالي توسالالالعل  قالالالد 
 المي ا ي يالالة الم الالا ت  فالالي أو الرسالال  أو االموسالالي  أو الفنالالون  م الالال فالالي ارطفالالال بقيالالة تفالالوق  وسالالرعة

  .1977 الغفار، عبد  اركاديمي والتحصي  الم ردات  م ال وفي

 اعتمدت  الباحثة أن إ  للتفوق  هولن ور   تناول في وال مول التوسع هنا من الرغ  وعلى 
 ت اوزت  من  بأ ه المتفوق  وحددت   ،بها قامل  التي للدراسة  العينة  اُّتيار في النكاس  اُّتبارات   على
 كمحالك للالنكاس اسالتخدامها عالن الباحثالة لل  ئ  سال   وحينما .للتفوق  أد ى كحد    طة  130  ذكائه  البة

 أُّالالرى  وسالاليلة عالالن كثيالالرا   بحثالالل  بأ هالالا أجابالالل  ع ليالالا ، للمتفالالوقين الدراسالالة لعينالالة اُّتيارهالالا فالالي للتفالالوق 
 علياله ا عتمالاد  يم الن الالنكاس معامال  مالن أفضال  مح الا   ت الد  لال  ول نهالا ع ليالا   المتفالوقين عن لل  ف

  .1982 الطحان، للمتفوقين اُّتيارها في

 مستوى التحصيل الدراسي: ضوء في التفوق  تعريف -2



 
 

وي الون  ،ع ليالا     الف عالن المتفالوقينفالي الت الرئيالالة التحصي  الدراسي مالن المح الايعتبر  
الن الالاط الع لالالي الالالوظيفي  التالالي تفالالالرأحالالد المظالالاهر ارساسالالية  وهالالو، باسالالتخداع الالالال ةت المدرسالالية

 :بأنوه تحصيلياً  المتفوق  الشخص بأمريكا التربية لدراسة الوطنية الجمعية عرفت، وقد عند الفرد 
 التي الدرجات  من أعلى درجات  على ويحص  الدراسة في ويالب ه  زمةئه عن يتمي  الني الطف 

 هنالالالا،، 1966 عبدالغفار، التحصالالي  فالالالي وسالالرعة ذكالالاس مالالالنه  أكثالالر عالالادة وي الالالون  عليهالالا يحصالاللون 
1969.  

 : األداء مستوى  ضوء في التفوق  تعريف -3 

 أعلالى مالالتوى  إلالى أداؤي يصال  الالني الفالرد  :بأنوه المتفووق  الغفوار عبود السوالم عبود عرف 
 للفالالرد  والالالوظيفي الع لالالي المالالالتوى  عالالن تعبالالر التالالي الم الالا ت  مالالن م الالال فالالي العالالاديين مالالالتوى  مالالن

 أربووع ووضووع التفالالوق  تعريالالف فالالي ذلالالك بعالالد  توسالالع  الال . ال ماعالالة ت الالدير موضالالع الم الالال هالالنا وي الالون 
 التفوق وهي: على القدرة ذوي  على التعرف في عليها االعتماد يمكن محكات

 م مالالالوع مالالالن  %20  أعلالالالى إلالالالى  %15  أفضالالال  فالالالي التلميالالالن  يضالالالع أكالالالاديمي تحصالالالي  مالالالالتوى  -1
 .التةمين 

 .ال خصية با ُّتبارات  النكاس قيس إذا  120  ي ارب  النكاس معام  -2

  .1966 الغفار، عبد  ا بت اري  التف ير على ال درة من عال مالتوى  -3

 مالالالتوى ذي  الالالنكاس  الالالبة إلالالى باإلضالالافة المتفالالوق  ي الالون  أن ل اشالالترط المح الالات  هالالني و  الالد  
 علالى ال الدرة ولدياله الخاصالة ا سالتعدادات  مالن عالال مالالتوى  لدياله ي الون  وأن عال   أكاديمي تحصيلي
  .2004 الرؤو ، عبد  ا بت اري  التف ير

 المسوتوى  ضووء فوي العقلوي التفووق  هوو الدراسوة هوذه في المستخدم اإلجرائي والتعريف 
 فالي فائ الا   أو مرموقالا   تحصالية   باسالتمرار يحصال  أن استطاع من هو المتفوق  ال خب  :التحصيلي

 فالي ويالالب ه  زمةئاله عالن يتميال  الالني الطفال  هالو أو ال ماعة ت درها التي الم ا ت  من م ال أي
 مالالنه  أكثالالر عالالادة وي الون  عليهالالا يحصالاللون  التالي الالالدرجات  مالالن أعلالالى درجالات  علالالى ويحصالال  الدراسالة

 .التحصي  في وسرعة ذكاس



 
 

   Characteristics Mentally Superiority المتفوقين عقليا لخصا -2

 ل افالالالة ارهميالالالة مالالالن كبيالالالرة درجالالالة علالالالى للمتفالالالوقين العامالالالة لخصالالالابال ال يالالالدة المعرفالالالة تعالالالد  
 ولقود أشوار لالديه  التميال  جوا الب  تحديالد  و اكت الافه ، عمليالة تالاله  فهالي التربالوي، بالح   العاملين

، Porter( 1999، وبووورتر ) Talay( 1998)، وتووالي George( 1998)كووال موون جيووورج
           ( التالي:8-2في الجدول )كما متفوقين عقليًا ال ألهم خصال Freeman( 1985وفريمان )

 . ا  المتفوقين ع لي لُّصاه  أ   يبين  8-2جدول  

 .المتفوقين عقلياً  لخصا
لديه  قوة مةحظة واعية و تركي  ا تباي لفترة أطول   لديه  واقعية للعم  واإل تاج أكبر من غيره .

 من غيره . 
 أكثر  باتا  ا فعاليا  من العاديين. ي بلون على الن اط الث افي أكثر من غيره . 

للمعلومات والح ائو تقيما  لديه  سعة فه  وتقي  
   افيا . 

لديه  ال درة على القيادة والمبادرة في أوجه الن اط  
 ا جتماعي. 

أكثر قدرة على التركي  وا سترجاع أكثر من  
 .غيره 

أكثر تعددا  و تنوعا  في الميول من غيره  من  
 العاديين. 

لديه    ة واعتماد على النفس ومثابرة وإصرار  
 المالؤولية وقوة إدارة وع يمة. وتحم  

يحصلون على مالتوى ذكاس عاع مرتفع باإلضافة  
 إلى تحصي  دراسي أعلى في الظرو  العادية.

المتفوقين يتمي ون بت وين جالمي وحالة   ن  إ
صحية عامة ومعدل  مو أفض  من ارطفال  

 العاديين. 

معظمها   أن  حول أسر المتفوقين أظهرت الدراسات 
أسر متوسطة متفاهمة ومالت رة مع ا خفاض  كا ل 

 التوتر في العةقات بين أفرادها.
: إي اد حلول غير  وتتمث  فيقدرات ع لية عالية 

 مألوفة للم  ةت ُّصوصا  الرياضة والمنطو. 
  درة على التعمي . ال وتتمث  في:قدرات ع لية عالية 

عالية على  ال درة ال وتتمث  في:قدرات ع لية عالية 
 تنظي  ارف ار وإ تاج أف ار جديدة.

ا رتفاع في   وتتمث  في:قدرات ع لية عالية 
 . معد ت اإل  از والتحصي 

 

 Indicators and The :عقليوواً  المتفوووقينعلووى  التعوورف سوواليبأو  مؤشوورات -3

methods by Which to identify Mentally Superiority 

 .ا بت اري  النكاس اُّتبارات  -



 
 

 .النكاس اُّتبارات  -

 . مالتوى التحصي   الدراسية الال ةت  -

 .المدرسين مةحظة قوائ  -

 .ا جتماعية النكاس اُّتبارات  -

 .ا جتماعي البحث  -

 .الطبي الت رير -

 .للمتفوقين الفردية الم ابةت  -

عبيالالالالالد،  ا جتماعي ارُّصالالالالالائي – المعلالالالالال  – أمالالالالالر ولالالالالالي: المب الالالالالر ا كت الالالالالا  عالالالالالن المالالالالالالئولين -
2000.  

في هني الدراسة الراهنة  الدراسية  مالتوى التحصي   الال ةت مما سبو ت  اُّتيار مؤشر  
 للد لة على التفوق الع لي.

  Superiority Of The Blindness:المكفوفين التفوق لدى -4

فالي دراسالة   - 1997على  حو كما ي ير سيالال    – Myers 1975 عاع ميراشار أ 
ال، سأن أدا د  ج  على م موعة من المعاقين بصريا ، و  أجراها  هال  الدراسالي كالان منخفضالا  عالن المتوسطال

 خفاض في ارداس إلى طبيعة العم  المدرسالي الالني يتطلالب العمال  مالع  ميرا  هنا ا ول د أرجع 
 .ارلوان وارشياس الصغيرة

عالدة عوائالو مالن في في ا ستفادة من المنهج التعليمي  الطةب الم فوفين ات تختلف قدر و  
أُّطالالاس فالالي و  أو بالطري الالة العاديالالة ، سالالواس بالنالالالبة لبرايالال ،  معالالدل سالالرعة ال الالراسةفالالي بالالطس  أهمهالالا:

الفطالري مالن ُّالةل ا ُّتبالارات ف الط،  مالن الصالعب علاليه  أن يعبالروا عالن ذكالائه و  ال راسة ال هريالة،
 ته  اإلدراكيالالالة وف الالالا  للف الالالدان البصالالالري، ويالالالالتخدمون أسالالالاليب بديلالالالة فالالالي إدراك ارلالالالواناوتتفالالالاوت قالالالدر 

التي يالتخدمها المبصرون، والتصور الالني يالأتون باله عبالارة عالن اقتالران  وارش ال تختلف عن تلك
ا خفالاض ولالديه   لفظي ت  حفظه، و  يم نه  ممارسة الن اط التخيلالي باسالتخداع عناصالر بصالرية،



 
 

  توجالد و ، الم فالوفين بالين الالنكاست دراسالي مالع عالدع ا ُّالتة  فالي مالالتويامالتوى التحصالي  الفي 
بالالين الم فالالوفين والمبصالالرين فالالي ال الالدرة علالالى التف يالالر، ومعلومالالات الم فالالوفين العامالالة أقالال  مالالن  فالالروق 

هالالنا و مالالة مالالا يميالال  ذوي كالالف البصالالري ال  ئالالي ومنالاله: ا قتالالراب مالالن العمالال  البصالالري،  المبصالالرين،
 وقصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي تحديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد معالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ارشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالياس البعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدة والدقي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغيرة

 وم الالاك  فالالي تنظالالي  وترتيالالب ال لمالالات  ،ى ر  ع أو يالال  م  الالال  ي  اؤ ت وا ستفالالالار عمالالا اإلكثالالار مالالن التالالال و 
  .2006وافي، (والحرو  رداسة الخط وتنقيط ال لمات و والالطور، 

على ُّبراتاله الالالاب ة أكثالر  والتفوق التحصيلي المعاق بصريا  للتعل  طف استعداد الويعتمد  
المعار  لدى الطف  تت مع عندي على  حو تراكمي  ، ورن  من اعتمادي على  موي الحالي والحركي

ومتاللال  وهو ينت   من تعل  المفاهي  الباليطة إلى المفاهي  اركثر تع يدا ، لنلك  بد من ال  ف 
ى  تالالائج جيالالدة فالالي م الالال تعلالالي  عالالن مالالدى اسالالتعداد هالالؤ س الطلبالالة للالالتعل  كالالي  الالالتطيع الحصالالول علالال 

  .2000هؤ س ارطفال الع ة، 

بالالد أن يوجالالد لالالديه    إلالالى أن الم فالالوفين وضالالعا  البصالالر  2011وكمالالا ت الالير الحديالالدي   
ومنها زيادة تحصيلهم األكاديمي ستفادة من قدراته  المتبقية في الفص  الدراسالي تهيئة ُّاصة لة
 وهي من خالل:

 للطف  .  أي أن ي ون مصدر اإلضاسة جا بيا  توفير اإلضاسة المناسبة  -1

 مراعاة عدع ظهور الظةل في الناحية التي ينظر إليها الطف . -2

 جلوا الطف  في م ان قريب من الالبورة. -3

 عدع الوقو  بين الطف  ومصدر اإلضاسة. -4

 وهي من خالل:المناسبة للطف  داُّ  الفص   الظروف النفسية واالجتماةيةتهيئة  -5

مالالالاعدة الطفالالال  علالالى تنميالالالة ات اهالالات سالالالليمة  حالالالو  فالالاله وعلالالالى إدراك الصالالعوبات التالالالي يعالالالا ي  -
 منها.

 مراعاة الفروق الفردية بين ارطفال. -



 
 

 م اركة الطف  في جميع الن اطات. -

 إعطاس الطف  أدوار قيادية كارطفال اآلُّرين. -

 معاملة الطف  كما تعام  اآلُّرين. -

 المبصرين معلومات عن طبيعة الضعف البصري.إعطاس ارطفال  -

 ت  يع التفاعةت اإلي ابية بين الطةب. -

 وهي من خالل:للطف  داُّ  الفص   الظروف التعليمية المناسبةتهيئة  -6

والم بالرات، والطباعالة الم بالرة، وارقالةع  توفير اردوات التعليمية المناسبة، كالال ةت وارشرطة -
 . الغليظة

 . عادي مالموع أ ناس ال ر  بصوت التحد   -

 .ى الالبورةالتحد  عما ي تب عل -

 وإذا تحد  عنبت ربة معينة، الالما  للطف  بأن ي ون قريبا  من منط ة التطبيو إذا كنل ت وع  -
 . للطف  أو دعه ي ترب أكثر من غيري لرؤيتها قدمهاصورة 

اسالتخدع  ، فالإذا كالان ارمالر صالعبا  ُّتباراتالهغيالري لعمال  واجباتاله أو ا مالنالطف  وقتا  أطالول  عطاسإ  -
 . الطرق ال فوية أو التال ي 

حاجتاله لمعينالات بصالرية أو غيرهالا إلتمالاع الواجالب  إذا أعطيل الطف  واجبات من لية، حدد مدى -
 . بالتناليو مع اره  واعم  على توفيرها أو إعارتها له

 وهي من خالل:بطري ة م بولة للطف   الخبرات المدرسيةتهيئة  -7

سؤال له واطلب من التةمين اآلُّرين عم    اد الطف  باسمه كلما أردت التحد  معه أو توجيه -
 . ذلك

 .داُّ  المدرسة ووجه الطف   حو الاللوكيات الصحيحة ع ز الاللوك ا جتماعي الم بول -



 
 

يتعلمها ويالتمتع بها، مع مراعاة ت ييالف الرياضية التي يم ن أن    تحرع الطف  من الن اطات  -
 . حاجته ما هو غير مناسب حالب 

 . طف  بالتفصي  على ك  مرافو المدرسة وتأكد من معرفته لهالل وض  -

 . ي ع في مأزق  حتى  وض  للطف  أي تغيير يحد  في الصف أو ُّارجه  -

 .الاللي  الخدمات النفالية بال   المرشد النفالي في المدرسة للتأكد من متابعة ت دي    الو مع -

 . اقتضى ارمر ذلك أكد على است ةلية الطف  وعلمه متى يطلب المالاعدة وكيف يطلبها إن -

 وغير المكفوفين: التفوق عند المكفوفين تنمية في ودورها التدريس وأساليب * المناهج

والصوافي، عموور، أبوريوا ، ، (2000)الحوراني، جوابر،العنزي، الرجيوبأشار كة  مالن  
 (2003)ويوسوووا ،(2008)وأحمووود ،(2002البوووبالوي) ،(1998)وجوووروان ،(2007)شوووريف
 ينبغالالالي التالالالي التوصالالاليات  مالالالن ا  عالالالدد قالالالد بينالالالل  والنفالالالالية التربويالالالة الدراسالالالات إلالالالى أن  (2000)والعوووزة

 تنميالالة علالالى تالالالاعد  جملتهالالا فالالي وهالالي والالالتعل ، التالالدريس عمليالالات  وأ نالالاس المالالنهج، بنالالاس عنالالد  مراعاتهالالا
 :شملتو  الم فو  وغير الم فو  المتفوق  لدى اإلبداعية ال درات 

 .واإلبداع التف ير تنمية على يالاعد  بما الدراسية المناهج تخطيط -

 بصالالالفة اإلبالالالداعي والتف يالالالر التف يالالالر مهالالالارات  و عمليالالالات  لتالالالدريس مناسالالالب   الالالالبي وزن  تخصالالاليب  -
 .الدراسية المواد  كافة في التعل  أهدا  من أساسيا   جا با   واحتالابها ُّاصة،

 .وا سته اس ال مع أساليب  يت نبوا وأن المتفوقون  يطرحها التي ارف ار المعلمون  يت ب  أن -

 إلالالالى الوصالالالول علالالالى الطالالالةب  ومالالالالاعدة ارف الالالار وفالالالرض  والتل الالالين الغالالالرا أسالالالاليب  عالالالن ا بتعالالالاد  -
 .بأ فاله  وارف ار المعلومات 

 بنظالاع والعمال  والم الروعات  الالنهني والعصالف كالمناق الة المفتالو  التدريس أساليب  على التركي  -
 .الم موعات 

 .العلمي التف ير ُّطوات  باستخداع الم  ةت  ح  على التركي  -



 
 

 اإلجرائية، التعريفات   استخداع  التصنيف، المةحظة، التةمين  لدى العلمي  التف ير  مهارات   تنمية  -
 .الت وي   التحلي ، و ا ستنتاج اررقاع، استخداع

 .الناتي والن د  البناس والن د  الناقد  التف ير على التةمين  قدرات  تنمية -

 .علميا   أف اره  وتنفين  لتطبيو للتةمين  المادية اإلم ا ات  توفير -

 .له  المناسبة ال وائ  وت دي  المتفوقين التةمين  م افأة -

 .ورعايته  المتفوقين عن لل  ف ومرشدين م رفين من المؤهلة ال وادر توفير -

 .ميدا يا   المعلومات  وجمع المختبرات  واستخداع ا ست  ا  على المتعلمين ت  يع -

  .العلوع أولمبياد  مث  العلمية والندوات  المالاب ات  تنظي  -

 ال تابالة مثال  م ا ت  في المتفوقين ميول إلشباع المدرسية ار  طة من متنوعة م ا ت  توفير -
 ار  الالطة عالالن فضالالة   الهندسالالي والتصالالمي  والالالدي ور والتصالالوير والرسالال  والموسالالي ا وال الالعر والخطابالالة
 .أ واعها بمختلف الرياضية

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 * مقدمة.

 .ارسوياسالدراسات التي اهتمل بدراسة التصلب بصوري المختلفة لدى * المحور األول: 

 التعليق على المحور األول.  -

 . ارسوياسغير الدراسات التي اهتمل بدراسة التصلب بصوري المختلفة لدى   * المحور الثاني:

 التعليق على المحور الثاني.  -

 فالالاليالدراسالالالات التالالي اهتمالالالل بدراسالالالة الفالالالروق بالالين الم فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين  :لوووث* المحوووور الثا
 . التصلب منهاو  سمات ال خصية والوجدا ية في بعض الالمات الع لية وال خصية وا جتماعية 

 .الثالتعليق على المحور الث -

 .على الدراسات السابقة * التعليق العام

 الدراسات السابقة.* موضع الدراسة الحالية من 

 

 

 



 
 

 

 

 

 مقدمة:

من زوايا متعددة تراوحل من    Rigidityالتصلب بمفهوع الدراسات التي اهتمل  تناولل  
واستطاع منهج   ،عاععام  ه عام   وعي أو أ  إلى كو هسمة من سمات ال خصية  كو هحيث 

  Tinerوتينر  Cattel التحلي  العاملي أن ي يب على ذلك التالاؤل حيث أجمعل دراسات كات 
على رفض ال ول بوجود عام  واحد للتصلب ي يع ُّةل   Thurston رستون و Fisher   وفي ر

للمظاهر المختلفة من الاللوك التي  عوام  متعددة تبعا  عدة وتؤكد على وجود  ،الم اييس المختلفة
التصلب من مث   للتصلب  مختلفةأ واع وجود  حيث  بل مثة   ، تقيالها أدوات ك  دراسة

هنا النوع ارُّير   ن  إ، ب  التصلب الع ليال خصي والتصلب الوجدا ي والتصلب ا جتماعي و 
  الراجع إلى ضعف المرو ة الت يفية من التصلب  بل ا  الامه إلى عاملين التصلب 

(Flexibility Adaptive )والتصلب الراجع إلى ضعف المرو ة التل ائيةSpontaneous 

Flexibility) ()1999عبدالع ي ،  لرحي ، عبد ا .  

أُّرى    نا   د بحو ا  إوبينما   د هني البحو  التي اهتمل بالطبيعة العاملية للتصلب ف 
 Adarnoتناولل عةقة التصلب بغيري من متغيرات ال خصية ارُّرى، مث  دراسات ادار و 

  Cowenوشوون  ،حول التاللطية والتمرك  العنصري وال مود الع ائدي Rokeachوروكي  
 ،حول الع لة Fisherوفي ر  ،حول التوافو Weisgerberويال يربر  ، عصاب حول التوتر وا 

وعدد من المتغيرات  ،حول ت وين المفاهي   Wesleyووياللي  ،حول ال لو Stagnerوستاقنر 
 .  1976ارُّرى مث  ال نس والعمر وال ابلية لإلدمان وغيرها من المتغيرات يو س، 

 ثالثة محاور وهي: الدراسات إلى  يمكن تقسيممما سبق 

 .صلب بصوري المختلفة لدى ارسوياسالمحور ارول: الدراسات التي اهتمل بدراسة الت



 
 

 غير ارسوياس.الدراسات التي اهتمل بدراسة التصلب بصوري المختلفة لدى  المحور الثا ي:

الالالمات  فاليم فوفين وغير الم فالوفين الدراسات التي اهتمل بدراسة الفروق بين ال المحور الثالث:
 . التصلب منها سمات ال خصية والوجدا ية في بعض الع لية وال خصية وا جتماعية 

 

 :المحور األول: الدراسات التي اهتمت بدراسة التصلب بصوره المختلفة لدى األسوياء 

ضووء مفهووم ( لعدد من الدراسات المبكرة التي درست التصلب في 1982عرضت سلوى المال )
 االستجابات المتطرفة منها:

التالالي هالالدفل فالالي بيالالان أ الالر عضالالوية الفالالرد فالالي فئالالة اجتماعيالالة  1952 عووام دراسووة سووويف 
معينالالة علالالى م الالدار تالالوتري النفالالالي م الالدرا  بعالالدد ا سالالت ابات المتطرفالالة التالالي تصالالدر عنالاله فالالي موقالالف 

بين تطر  ا ست ابة، وقد استخدع مفهوع النفور من الغموض جالرا  يص  بين التوتر و  ا ُّتبار،
 12       ومواطنة من المصريين تتراو  أعماره  بين   مواطنا  1028وت و ل عينة الدراسة من  

وكالالان معظالال  أفالالراد العينالالة ينتمالالون إلالالى الطب الالة الوسالالطى التالالي تعالالي  فالالي المدينالالة، وتالال   ،  سالالنة46-
وقد ت  تطبي ه علالى العينالة، حيالث أظهالرت  ،استخداع اُّتبار الصداقة ال خصية من إعداد الباحث 

بين ا تماس الفالرد إلالى فئالة اجتماعيالة معينالة وبالين م الدار تالوتري النفالالي م الدرا   النتائج ارتباطا  واضحا  
 ست ابات المتطرفة، وكا ل النتائج فوق مالتوى الصدفة.با

وجالالود عةقالالة منحنيالالة بالالين التالالوتر  التالالي هالالدفل إلالالى 1982عووام كمووا كانووت دراسووة المووال  
ح و من هني العةقة المنحنية استخدمل بطالاريتين مالن الم الاييس تول ي ت النفالي وال درة اإلبداعية

طالالب   100 من بيالنه   200 حدهما تختب بم اييس التوتر النفالي وت و ل عينة البحث من أ
إذ قامل بع ل ارفراد فالي كال  عينالة  مختلفا   إجراسا  طالبة من كلية اآلداب وقد استخدمل   100 و

وارفالالراد الحاصالاللين علالالى أد الالى درجالالات التالالوتر وارفالالراد  ،رمالالن الحاصالاللين علالالى أعلالالى درجالالة للتالالوت
 الال  قامالالل بعالالد ذلالالك بالم ار الالة بالالين أفالالراد الم موعالالات الالالثة   ،الحاصالاللين علالالى الالالدرجات المتوسالالطة

عالن هالنا قامالل الباحثالة بالإجراس التحليال   وفضالة   ،بناس علالى درجالاته  علالى مختلالف م الاييس اإلبالداع
التوتر أعلى قدرة علالى  يتوصلل إلى أن ارفراد متوسطالعاملي على مختلف م اييس البحث وقد 

م اييس اإلبداع من ارفراد النين تنخفض درجالة تالوتره  والالنين ترتفالع درجالة تالوتره  عالن المتوسالط. 



 
 

التحليالالال  وظهالالالرت هالالالني النتي الالالة تحالالالل شالالالروط عوامالالال  التالالالوتر المختلفالالالة التالالالي ك الالالفل عالالالن وجودهالالالا 
 ر وهي:العاملي الني أجرته الباحثة بين م اييس التوت

 التطر . -1

 التصلب. -2

ممالالالا جعالالال  الباحثالالالة تالالالالتنتج بالالالأن التالالالوتر يم الالالن أن  -د للفالالالر  شالالدة الدافعيالالالة وحالالالالة الن الالالاط العالالالاع -3
 .يالاعد على  مو و راس ال درات اإلبداعية ول ن حتى   طة معينة بعدها يضعف هنا ار ر

ال الالدرات اإلبداعيالالة معرفالالة العةقالالة بالالين  إلالالى هالالدفل  التالالي  1971 عووام دراسووة السوويد أمووا 
وكالالالان مالالالن م الالالاييس ال خصالالالية التالالالي تالالال  تطبي هالالالا مقيالالالاا الصالالالداقة  والالالالالمات الم اجيالالالة لل خصالالالية

للتعالالالر  علالالالى عةقالالالة التطالالالر  بال الالالدرة   كمؤشالالالر للتصالالاللب ا جتمالالالاعي  أو ا سالالالت ابات المتطرفالالالة،
علالالالى اإلبالالالداع ، كالالالنلك اسالالالتخداع اُّتبالالالارين آُّالالالرين لقيالالالاا عالالالدع تحمالالال  الغمالالالوض أو التصالالاللب فالالالي 

  216الدراسالالة علالالى  ل   الال  ب   ط  وهمالالا اُّتبالالار أي  الالك واُّتبالالار جالالف للمرو الالة وقالالد  ،مواقالالف ا جتماعيالالةال
من طلبة كلية اآلداب ب امعة ال اهرة وبعد إجالراس التحليال  العالاملي تال  الحصالول علالى عامال   طالبا  

وقالالد ت الالعبل علالالى هالالنا  ،واحالالد للمرو الالة الف ريالالة التل ائيالالة فالالي م ابالال  التصالاللب وعالالدع تحمالال  الغمالالوض 
وت الالعبل عليالاله فالالي قطبالاله الالالالالب كالال  مالالن  ،العامالال  فالالي قطبالاله اإلي الالابي اُّتبالالارات المرو الالة التل ائيالالة

  .1992 يس عدع تحم  الغموض وم اييس ا ست ابة المتطرفة في:ُّفاجي،الم اي

البحالالالالث عالالالالن العةقالالالالة بالالالالين التفاعالالالال   التالالالالي هالالالالدفل إلالالالالى( 1974دراسووووة األعسوووور ) وفووووي 
  50ف الالد ت و الالل العينالالة مالالن   ،لالالدى طلبالالة مالالن ال الالرى وال الالاهرة ا جتمالالاعي وال مالالود فالالي ال خصالالية

 في هني الدراسة أربعة م اييس فرعية تتناول أوجه مختلفة من ال مود وهي: ل طالبة واستخدم

 ا لت اع بنظاع  ابل في  واحي الحياة. -أ

 الت يد ال ديد بالت اليد. -ب 

 صعوبة التنازل عن ارف ار الالاب ة. -ج

 ".CPTاُّتبارات كاليفور يا لل خصية " ضمن Goughاستخبار ال مود الني وضعه "جف"  -د 



 
 

مالالالن  وقالالالد أظهالالالرت الدراسالالالة أن الطالبالالالات الةتالالالي أمضالالالين حيالالالاتهن فالالالي ال الالالرى أكثالالالر جمالالالودا   
 الطالبالالات الةتالالي أمضالالين حيالالاتهن فالالي ال الالاهرة. باإلضالالافة إلالالى أن طلبالالة الالالالنة الرابعالالة أكثالالر جمالالودا  

 من طلبة الالنة ارولى.

التصالالاللب لالالالدى  –م ار الالالة سالالالمة المرو الالالة  هالالالدفل إلالالالى التالالالي (1975)دراسوووة عبدالمجيووود و   
حيالالث اسالالتهدفل التعالالر  علالالى العةقالالة بالالين التغيالالر  الالالاليدات المت وجالالات العالالامةت وغيالالر العالالامةت 

وقالالد بلغالالل عينالالة  ،الالالني يطالالرأ علالالى الالالدور ا جتمالالاعي للمالالرأة فالالي مصالالر وبعالالض سالالمات شخصالاليتها
واسالالالتخدمل فالالالي هالالالني الدراسالالالة أربعالالالة  ،عاملالالالة   سالالاليدة غيالالالر114  سالالاليدة عاملالالالة و 123الدراسالالالة  

مقيالالاا التصالاللب مالالالن ُّالالةل التطالالر  فالالالي ، و م الالاييس: التصالاللب مالالالن ُّالالةل ا سالالت ابات المتطرفالالالة
اسالالالتمارة بيا الالالات شخصالالالية و مقيالالالاا التصالالاللب فالالالي المواقالالالف ا جتماعيالالالة، و  تفضالالالي  أ الالالواع ارطعمالالالة،

تعليميالالالالة وكا الالالالل  تالالالالائج الدراسالالالالة تالالالالنب علالالالالى أن الالالالالاليدات العالالالالامةت مالالالالن مالالالالالتويات ، اجتماعيالالالالة
وأن الالاليدات غيالر  ،من الاليدات غيالر العالامةت مالن  فالس مالالتوى تعلاليمهن منخفضة أكثر تصلبا  

العالالامةت الةتالالي أكملالالن التعلالالي  ال الالامعي حصالاللن علالالى درجالالات مالالن التصالاللب أعلالالى مالالن الالالاليدات 
وأن غير العامةت ذوات التعلي  المتوسط والمرتفع أعلى فالي  ،العامةت من  فس مالتوى تعليمهن

وأن المالرأة العاملالة ذات الالدُّ  المالنخفض أعلالى فالي التصاللب  ،تصلب مالن مالالتوى التعلالي  ارد الىال
 من المرأة العاملة ذات الدُّ  المرتفع.

التالالي هالالدفل إلالالى ال  الالف عالالن درجالالات النمالالو ارُّةقالالي ( 2004الغاموودي ) وفووي دراسووة 
و حيالالث طبالالال   ،الم رمالالالةالمرو الالة لالالالدى عينالالة مالالالن المالالراه ين بمدينالالالة م الالة  –وعةقتالاله بالالالمة التصالالاللب 

حيالث كا الل عالدد  ،اُّتبار النمو ارُّةقي لمحمد عبد الرحمن ومقياا التصلب لمصطفى سالويف
  16  ، واُّتيالالاريمثلالالون ُّمالالس جهالالات وتالال  اُّتيالالار مدرسالالة مالالن كالال  جهالالة   مراه الالا  80أفالالراد العينالالة  

وأشالالارت  تالالائج الدراسالالة إلالالى وجالالود فالالروق دالالالة إحصالالائيا  فالالي درجالالات النمالالو  ،مالالن كالال  مدرسالالة ا  طالبالال 
ة، وكالالنلك وجالالود فالالروق دالالالة إحصالالائيا  فالالي مراحالال  يارُّةقالالي ترجالالع إلالالى اُّالالتة  الصالالفو  الدراسالال 

النمالالالو ارُّةقالالالي ترجالالالع إلالالالى اُّالالالتة  الصالالالفو  الدراسالالالية لصالالالال  الصالالالف الثالالالالث واُّالالالتة  العمالالالر 
رتباطيالة سالالبة بالين كال  مالن النمالو ارُّةقالي وسالمة اود عةقالة وجال  وأيضا   ،لصال  فئة عمرية أعلى

 المرو ة. –التصلب 



 
 

مالالالتوى ارسالاللوب المعرفالالي  التعالالر  علالالىالتالالي هالالدفل إلالالى   2005) كرمووانأمووا دراسووة  
وقد ت ون عينة المرو ة لدى متخني ال رار اإلداري في الوزارات وما يتبعها من جهات   –التصلب 
 –مقيالالالاا ارسالالاللوب المعرفالالالي التصالالاللب  ببنالالالاس مقياسالالالين همالالالا:  وقالالالد قامالالالل الباحثالالالة 268الدراسالالالة  

داري والالني ت و الل مالن   ف رة ومقياا ال الدرة علالى اتخالاذ ال الرار اإل98المرو ة والني ت و ل من  
، ولالديه  قالدرة عاليالة علالى اتخالاذ ون نال  ي ر  أغلب أفالراد العينالة م  ول د أشارت النتائج إلى أن ف رة،   31 

ل  ال الالالالدرة علالالالالى اتخالالالالاذ ال الالالالرار كلمالالالالا ارتفعالالالالل العينالالالالة فالالالالي الالالالالال  رار اإلداري وأ الالالاله يالالالال داد التصالالالاللب و ال الالالال 
وتوجد عةقة  ،المرو ة بال درة على اتخاذ ال رار –التصلب    يتنبأ ارسلوب المعرفيوأن   ،الوظيفي

المرو ة، وم الي التأكد وعدع التأكالد، –سلبية ذات د لة إحصائية بين ارسلوب المعرفي التصلب 
 .في حين   توجد هني العةقة مع م ال المخاطرة

 التعليق على دراسات المحور األول:

ه واعالال مالالن دراسالالات فالالي هالالنا المحالالور والمتعل الالة بدراسالالة التصالاللب بأ  ضالاله  ر    الالد فيمالالا سالالبو ع   
صالالالاللب وعةقتهالالالالا بعالالالالدد مالالالالن تال - هالالالالا بحثالالالالل العةقالالالالة مالالالالا بالالالالين المرو الالالالة إالمختلفالالالالة لالالالالدى ارسالالالالوياس 

وعبالد الم يالد، والغامالدي، مقيالاا الصالداقة ال خصالية المتغيرات، ف د استخدع سويف، وعبدالحلي ، 
بالين ا تمالاس الفالرد  واضالحا   ارتباطالا  التصاللب يالرتبط  بالأني ة عند سويف  ت ظهرت في دراساته ، ف د 

بينمالالا قالالد أظهالالر  إلالالى فئالالة اجتماعيالالة معينالالة وبالالين م الالدار تالالوتري النفالالالي م الالدرا  باسالالت ابات المتطرفالالة،
 ،فالي م ابال  التصاللب وعالدع تحمال  الغمالوض  واحالدة مرو الة ف ريالة تل ائيالةعبدالحلي   تي ة في وجود 

الالالاليدات العالالامةت مالالن مالالالتويات تعليميالالة منخفضالالة تي الالة إن بينمالالا عنالالد عبدالم يالالد ف الالد ظهالالرت  
، بينمالا عنالد الغامالدي فالأظهرت من الاليدات غير العامةت مالن  فالس مالالتوى تعلاليمهن أكثر تصلبا  

، المرو الة –ارُّةقالي وسالمة التصاللب  رتباطية سالبة بالين كال  مالن النمالواعةقة النتي ة إلى وجود 
ن مقيالاا الصالالداقة ال خصالية   ي تصالر تطبي الاله علالى فئالة معينالالة أتف الالل علالى اجميالع هالني النتالائج 

بالالالال  يطبالالالالو علالالالالى عالالالالدة فئالالالالات مختلفالالالالة، وإن قيالالالالاا درجالالالالة التصالالالاللب فيالالالاله م الالالالدرا  بعالالالالدد ا سالالالالت ابات 
اإلبداعيالالالة، وقالالالد  دراسالالالة المالالالة ف الالالد بحثالالالل حالالالول عةقالالالة التالالالوتر النفالالالالي بال الالالدرات المتطرفالالالة، بينمالالالا 
ييس التوتر على ال درات اإلبداعية، ومنهالا اسالتنت ل العاملي في معرفة أ ر م ا استخدمل التحلي 

 ة ة عوام  وهي التصلب والتطر  وشدة الدافعية، بينما ارعالر شرحل العةقة ما بالين ال مالود 
وقالد كا الل النتي الة  ،والالمات ال خصية، إذ يعتبر ال مود مالن المفالاهي  المرتبطالة بمفهالوع التصاللب 



 
 

بينمالا  ،ةعن الطةب ارقال  سالنا  بالاُّتة  المراحال  الدراسالي وجود ال مود للطةب اركبر سنا  ب ثرة
لالالدى متخالالني  المرو الالة –بحثالالل حالالول عةقالالة ارسالاللوب المعرفالالي التصالاللب  تالاليال كرمالالان فالالي دراسالالة

قالالدرة عاليالالة علالالى اتخالالاذ لالالدى الالالوزارات  ، كا الالل  تي الالة دراسالالتها إلالالى أنال الالرار اإلداري فالالي الالالوزارات 
ال الالالالدرة علالالالالى اتخالالالالاذ ال الالالالرار كلمالالالالا ارتفعالالالالل العينالالالالة فالالالالي الالالالالالل  ب و ه يالالالال داد التصالالالالل الالالال  إال الالالالرار اإلداري و 

،  ةحظ من ُّةل عرضنا للدراسات وأ رها على دراستنا الحالية اُّتة  عينالة الدراسالات الوظيفي
ُّتة  عالالن بعضالالها الالالبعض واُّالالتة  م اييالالالها ممالالا ينالالتج إن التصالاللب لالاله عالالدة عوامالال  تختلالالف بالالا

 تطبي ها على فئة جديدة وهي فئة الم فوفين. وبالتالي يم ن ،المقياا المطبو في الدراسة

  غير األسوياء:: الدراسات التي اهتمت بدراسة التصلب بصوره المختلفة لدى ثانيالمحور ال

التي هدفل لدراسة ا ست ابة المتطرفالة لالدى م موعالة  1966 عامدراسة مرسي وحنورة   
وهالال  ارحالالدا   بتحديالالد فئتالالي المنحالالرفين،مالالن ارحالالدا  ال الالا حين مالالع م يالالد مالالن الضالالبط ف الالد قالالاموا 

مالن    مراه الا  30وقالد ت و الل عينالة البحالث مالن م موعالة ت ريبيالة   ،ال ا حون وارحدا  الم الردون 
  سالالالنة مالالالن المالالالاللمين وأكملالالالوا 20-16ال الالالا حين المالالالودعين بالالالدور التربيالالالة بالالالال ي ة أعمالالالاره  بالالالين  

ون بمصا ع  صر للاليارات وأعماره  يتدرب   مراه ا  30وم موعة ضابطة من    ،المرحلة ا بتدائية
وقالالالد كا الالالل  ،  مالالالنه  حصالالاللوا علالالالى شالالالهادة المرحلالالالة ا بتدائيالالالة9  سالالالنة مالالالاللمين و 20-17بالالالين  

ولاليس التالوتر سالمة للالاللوك ال الا    ، تائ ها أن ال الا حين   يتميال ون بالالتوتر عالن غيالر ال الا حين
  .1982المة، في: يةب در ما يرتبط هني الالمة بالفروق الحضارية والث افية وا جتماع

ا سالت ابات المتطرفالة عنالد فئالات  هدفل إلى بيالان عالدد  التي 1971عام  فراجدراسة  أما 
دراسالالالة  مالالالط ا سالالالت ابات  ل إلالالالىهالالالدفو بواسالالالطة التحليالالال  العالالالاملي وكا الالالل  مالالالن المرضالالالى النفالالالاليين،

وقالالالد قالالالال  الباحالالالث العينالالالة إلالالالى  ة الالالة  المتطرفالالالة لالالالدى فئالالالات مالالالن الالالالنها يين والعصالالالابيين وارسالالالوياس،
موا بالمالت الالفيات وم موعالالالة العصالالابيين وارسالالوياس مالالالن ام موعالالات  م موعالالة الالالنها يين الالالالنين أقالال 

  40- 20ين   مفحالالوص تتالالراو  أعمالالاره  بالال 100طالالةب ال امعالالات  وقالالد ت و الالل كالال  عينالالة مالالن  
وقالالالد اسالالالتخدع الباحالالالث مقيالالالاا الت لبالالالات الوجدا يالالالة مالالالن بطاريالالالة جيلفالالالورد واُّتبالالالار الصالالالداقة  ،سالالالنة

أن الالنها يين يحصاللون علالى درجالات أعلالى جوهريالا  وقالد أظهالرت  تالائج البحالث  ،ال خصية لالويف
  وليس هناك فارق جوهري بين العصالابين والالنها يين و  2من ارسوياس في التطر  اإلي ابي   



 
 

  أو 2   لةست ابة بال بول سواس كا ل تطرفالا   وارسوياس، وإن النها يين أكثر مية  بين العصابين 
   .1971  من ارسوياس في:فراج، 1   اعتدا   

  التالالي هالالدفل إلالالالى ال  الالف عالالن الالالالاللوك 1999عبوود العزيوووز )و دراسووة عبووودالرحيم وفووي  
حيالالث طبالالو اُّتبالالار الالالاللوك التصالاللبي لالالوار ر سي الالاي وايالالرا بارهالالاع حيالالث  التصالاللبي لالالدى المالالالنين

وتراوحالالل أعمالاره  مالالا  إ الا   13 – ذكالالورا   17  مالن المالالنين فالالردا    30 كا الل عينالة الدراسالالة تمثال 
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:  75-60بين  

التاليالة  تصاللب الحركالة ارفراد المالنين يتالمون بدرجة عالية من الاللوك التصلبي بأبعادي  ن  إ -1
 .سرعة الحركة النفالية  – التصلب اإلدراكي الحالي لل خصية – المعرفية

   تختلف  البة التصلب ود لتها بين المالنين من ال نالين في أبعاد الاللوك التصلبي. -2

 رتباطية دالة إحصائيا  بين أبعاد الاللوك التصلبي المختلفة.ا  توجد عةقة  -3

وأسالالاللوب ا  الالالدفاع التالالالي هالالالدفل إلالالالى التعالالالر  علالالالى التصالالاللب ( 2005دراسوووة بوووال  ) أموووا 
لالدى عينالة مالن الم الرمين وغيالر الم الرمين مالن  –التروي المعرفيان وعةقتهما بالاللوك اإلجرامالي /

قالالالمل إلالالى و  ،فالالردا    91 وأجريالالل هالالني الدراسالالة وطب الالل أدواتهالالا علالالى عينالالة قوامهالالا  ،كالالة ال نالالالين
مالالالن مؤسالالالالة إعالالالادة التربيالالالة   17 م رمالالالات و  مالالالن مؤسالالالالة إعالالالادة التأهيالالال ،  25 م رمالالالون  :فئالالالات 

، مالالالن مراكالالال  الت الالالوين المهنالالالي وارحيالالالاس الالالالال نية  25 غيالالالر م رمالالالات و ) 24 وغيالالالر م الالالرمين 
اُّتبالالالار تالالال اوج ارشالالال ال المألوفالالالة لحمالالالدي علالالالي الفرمالالالاوي ت: واسالالالتخدمل هالالالني الدراسالالالة أربعالالالة أدوا

مقيالالاا التصالاللب ري  الالك  -عالالدد ارُّطالالاس   –وي زمن الرجالالع تر لقيالالاا بعالالدي أسالاللوب ا  الالدفاع/ال
، وقالالد مقيالالاا كارلالالالون النفالالالي لقيالالاا درجالالة الالالاللوك اإلجرامالالي - لقيالالاا درجالالة التصالاللب المعرفالالي

 لة إحصائية بين ال نالين في الالاللوك اإلجرامالي وجود فروق ذات د  كا ل  تائج الدراسة كالتالي:
عالالدع وجالالالود و  ،وي لصالالالال  اإل الالا  تالالر الو  ، وفالالي عالالالدد ارُّطالالاس فالالي أسالالاللوب ا  الالدفاعلصالالال  الالالنكور

فالالالالروق ذات د لالالالالة إحصالالالالائية بالالالالين الم الالالالرمين وغيالالالالر الم الالالالرمين مالالالالن كالالالالة ال نالالالالالين فالالالالي التصالالالاللب 
، ل نالالين فالالي التصاللب المعرفالاليعالدع وجالالود فالروق بالالين المتالروين و المنالالدفعين مالن كالالة او  ،المعرفالي
ارتبالالالالالاط سالالالالالالب دال  عةقالالالالالة ع الالالالالالية  بالالالالالين الالالالالالاللوك اإلجرامالالالالالي والتصالالالالاللب المعرفالالالالالي لالالالالالدى ويوجالالالالالد 

 الم رمات.



 
 

 :ثانيالتعليق على دراسات المحور ال

غيالالالر اهتمالالالل بدراسالالالة التصالالاللب بصالالالوري المختلفالالالة لالالالدى  ةحالالالظ مالالالن ُّالالالةل الدراسالالالات الالالالالاب ة أ هالالالا 
الم الرمين وغيالر الم الرمين   -المالالنين -مرضالى النفالاليين -، ومن هالني الفئات ال الا حينارسوياس

من هني الدراسات هو معرفة م دار زيالادة الالاللوك التصاللبي لالدى هالني  يحيث كان الغرض ارساس
إذ تبالالين إن فئالالة ال الالا حين فالالي دراسالالة كمالالال  الفئالالة وم ار تهالالا مالالع فئالالة الم فالالوفين فالالي هالالني الدراسالالة،

  يتميالال ون بالالالتوتر عالالن غيالالر ال الالا حين ولالاليس التالالوتر سالالمة للالالاللوك أ ه  بالال مرسالالي ومصالالري حنالالورة 
، أمالالا فئالالة المرضالالى رتبط هالالني الالالالمة بالالالفروق الحضالالارية والث افيالالة وا جتماعيالالةتالال ال الالا   ب الالدر مالالا 

قالالالد ، مقيالالالاا الصالالالداقة ال خصالالالية لالالالالويفالنفالالالاليين فالالالي دراسالالالة محمالالالد فرغلالالالي فالالالراج الالالالني اسالالالتخدع 
النها يين يحصلون على درجات أعلالى جوهريالا  ن إقالمه  إلى  ارسوياس والنها يين والعصابيين ، 

ها يين و    وليس هناك فارق جوهري بين العصالابين والالن 2من ارسوياس في التطر  اإلي ابي   
  أو 2   لةست ابة بال بول سواس كا ل تطرفالا   بين العصابين وارسوياس، وإن النها يين أكثر مية  

عبالدالرحي  بخيالل عبالد الالرحي  وأمال  أ الور   من ارسوياس، أمالا فئالة المالالنين فالي دراسالة 1   اعتدا   
د المالالنين يتالالمون ارفالراوتبالين أن  ،الني استخدع مقيالاا سي الاي للتصاللب ال خصالي عبد الع ي 

التصالاللب اإلدراكالالي  – بدرجالالة عاليالالة مالالن الالالاللوك التصالاللبي بأبعالالادي التاليالالة  تصالاللب الحركالالة المعرفيالالة
  الاله  ف الالد تبالالين أ أمالالا فئالالة الم الالرمين فالالي دراسالالة بالالة ، سالالرعة الحركالالة النفالالالية  –الحالالالي لل خصالالية

فالالي التصالاللب  فالالروق ذات د لالالة إحصالالائية بالالين الم الالرمين وغيالالر الم الالرمين مالالن كالالة ال نالالالين توجالالد 
فئالة مهمالة للد لالة  لفئات يتبالين أن فئالة الم فالوفين هالي أيضالا  وعند النظر إلى جميع هني ا، المعرفي
 .غير الم فوفينفئة بالاللوك التصلبي، وم ار تها  واععلى أ 

 فووي: الدراسووات التووي اهتمووت بدراسووة الفووروق بووين المكفوووفين وغيوور المكفوووفين لووثالمحووور الثا
 سووووومات الشخصوووووية والوجدانيوووووة فوووووي بعووووو السووووومات العقليوووووة والشخصوووووية واالجتماةيوووووة 

 :)التصلب(منها

مالالالن ُّالالالةل مراجعالالالة التالالالرا  النظالالالري لالالالبعض ال تالالالب المتعل الالالة بالالالالاللوك التصالالاللبي وال تالالالب  
يوجالالالد دراسالالالات تناولالالالل الالالالاللوك التصالالاللبي وعةقتالالاله بالالالالم فوفين، المتعل الالالة بالالالالم فوفين تبالالالين بأ الالاله   

ربالط بعالض الالالمات الع ليالة وال خصالية وا جتماعيالة والوجدا يالة لل فيالف مالن ُّالةل عالدة  ومنها تال   
 كالتالي:دراسات تفيد ا في معرفة الاللوك التصلبي لدى الم فوفين وهي 



 
 

 :الجانب العقلي واالجتماعي والوجداني * دراسات تناولت

التي هالدفل إلالى م ار الة الم فالوفين والمبصالرين مالن  Briland 1950 عام دراسة بريالند 
هما ا حد إعلى م موعتين  ل     ب   ط  حيث   احية صحة أجالامه  ودرجة ت يفه  ا  فعالي وا جتماعي

تتالراو  أعمالاره   مبصالرا   تلميالنا    84 وارُّرى اشتملل علالى  ،كفيفا   تلمينا    84 ت ريبية تت ون من
فالالي الت يالالف ول الالد أشالالارت النتالالائج إلالالى أن  (Bill)سالالنة وطبالالو علالاليه  مقيالالاا بالال    18-12 بالالين 

 ، العالالالالال ة،1982أحمالالالالالد، في: فالالالالالي درجالالالالالة ت الالالالاليفه  ا  فعالالالالالالي وا جتماعي الم فالالالالالوفين لالالالالالديه    صالالالالالا  
2000.  

  النفالي  التوافو عن ل  فالتي كا ل تهد  إلى ا (2004) رجيلةدراسة أبو أما  
 المتغيرات، ببعض  وعةقته العاصمة أما ة  في  والمبصرين اليمنيين الم فوفين  لدى وا جتماعي

  سنة وقد 30-15أعماره  ما بين   تراوحل  النين من  وكفيفة  ا  كفيف   300  من  العينة ت و ل و 
  من ليتوص  ، الباحث : إعداد  وا جتماعي للم فوفين النفالي التوافو مقياا في أدواتها تمثلل 
 النفالي  بالتوافو يتمتعون  الم فوفين أن بينها  من برز والتي النتائج من لم موعة ُّةلها

  وا جتماعي  النفالي التوافو مالتوى  في فروق  توجد    ول نه المبصرين، من أكثر وا جتماعي 
 . العمر أو النوع من ل   تع ى  الم فوفين لدى

العةقالة بالين مفهالوع الالنات والت يالف  التالي كا الل تهالد  إلالى (2006)دراسة موسوى  وفي 
وكفيفالالة طبالالو علالاليه     كفيفالالا  85وقالالد بلغالالل عينالالة الدراسالالة مالالن   النفالالي وا جتمالالاعي لالالدى ال فيالالف،

اُّتبالالار الت يالالف النفالالالي  -،ا ُّتبالالارات التاليالالة: اُّتبالالار مفهالالوع الالالنات ا جتمالالاعي للمعالالوقين بصالالريا  
اُّتبالالار الت يالالف ا جتمالالاعي للمعالالوقين بصالالريا  وقالالد توصالاللل  تالالائج الدراسالالة إلالالى  -للمعالالوقين بصالالريا  

بالالالالين الالالالالنكور واإل الالالالا  المعالالالالوقين بصالالالالريا  فالالالالي مفهالالالالوع الالالالالنات وجالالالالود فالالالالروق ذات د لالالالالة إحصالالالالائية 
رتباطيالالالالة بالالالالين مفهالالالالوع الالالالالنات اوالت يالالالالف ا جتمالالالالاعي والت يالالالالف النفالالالالالي ووجالالالالود عةقالالالالة  ا جتمالالالالاعي

رتباطيالالة بالالين اووجالالود عةقالالة  ،ا جتمالالاعي والت يالالف ا جتمالالاعي لالالدى المعالالوقين بصالالريا  مالالن اإل الالا  
 لدى المعوقين بصريا  من اإل ا .مفهوع النات ا جتماعي والت يف النفالي 

تنميالالة بعالالض المهالالارات الحياتيالالة لالالدى التالالي كا الالل تهالالد  إلالالى   2008)دراسووة غنوويم  أمووا 
حيث قاع الباحث باسالتخداع اردوات اآلتيالة: اسالتمارة  ارطفال الم فوفين في مرحلة رياض ارطفال

http://www.eulc.edu.eg/eulc/libraries/Index.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%81%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%3d&SearcIn=0.
http://www.eulc.edu.eg/eulc/libraries/Index.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%81%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%3d&SearcIn=0.


 
 

م فالالوفين فالالي مرحلالالة اسالالتطةع رأي لالالبعض المهالالارات الحياتيالالة التالالي يم الالن تنميتهالالا لالالدى لألطفالالال ال
ا قتصالالالادي  ا جتمالالالاعيللالالالنكاس، ومقيالالالاا المالالالالتوى  ”ريالالالاض ارطفالالالال ومقيالالالاا  سالالالتا فورد بينيالالاله

لية ا جتماعيالالة، ؤو  المالالال  ومقيالالاا بعالالض المهالالارات الحياتيالالة ،الث الالافي  المطالالور  لألسالالرة المصالالرية
بعالض المهالارات  لتنميالة وبر الامج م تالر  ،ا جتماعي، العناية بالنات  لألطفالال الم فالوفين التواص 

حيالث ،   لألطفالال الم فالوفينا جتماعية، التواص  ا جتماعي، العناية بالالنات  ليةؤو المالالحياتية  
ارولالى والثا يالة فالي    طفالة  وطفلالة مالن ارطفالال الم فالوفين بالمرحلالة15طب ل هالني الدراسالة علالى  

وقالد أظهالرت  تالائج الدراسالة أ اله توجالد فالروق  ،  سالنوات 6-4رياض ارطفال، في المرحلة العمرية  
 ليةؤو المالالالال ذات د لالالالة إحصالالالائية بالالالين درجالالالات ارطفالالالال الم فالالالوفين أفالالالراد عينالالالة الدراسالالالة، فالالالي ب عالالالد 

ا جتماعيالالالة وفالالالي بعالالالد العنايالالالة بالالالالنات وفالالالي قيالالالاا بعالالالض المهالالالارات الحياتيالالالة قبالالال  وبعالالالد تطبيالالالو 
 البر امج.

 وهي:االكاديمي التحصيل  ات تناولتسادر * 

الم ال ةت النفالالية لالدى التي كا ل تهد  إلى التعر  علالى  1997 عام محمود دراسة  
حيالث أجريالل الدراسالة علالى عينالة الم فالوفين تبلال   الدراسالي ارطفال الم فوفين وعةقتها بالتحصالي 

  عامالالالالا ، مالالالالن مالالالالدارا النالالالالور وارمالالالال  الخاصالالالالة 12-9  كفيفالالالالا  تراوحالالالالل أعمالالالالاره  مالالالالا بالالالالين  177 
 كالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالن قائمالالالالالالالالالالالة الم الالالالالالالالالالال ةت  واسالالالالالالالالالالالتخدع فيهالالالالالالالالالالالا، أفالالالالالالالالالالالراد العينالالالالالالالالالالالةلالالالالالالالالالالالبعض   أب وأع 200و 

 واُّتبالالالالار ، الباحالالالالث  إعالالالالداد:والوالالالالالدين  ل الم فوفين الصالالالالورة الخاصالالالالة بارطفالالالالاالنفالالالالالية الخاصالالالالة بالالالال 
 والالالالالالالدرجات  ، اللفظالالالالالي "  تعريالالالالالب: إسالالالالالماعي  وملي الالالالاله وكالالالالالاللر بليفالالالالالو " ذكالالالالالاس ارطفالالالالالال المقيالالالالالالاا

 ، وأوضالالالحل  تائ هالالالا أ الالاله   توجالالالد فالالالروق دالالالالةكالالالأدوات لهالالالاارطفالالالال ن التحصالالاليلية رفالالالراد العينالالالة مالالال 
 ارطفالالالالال الم فالالالالوفين ذوي المالالالالالتويات التحصالالالاليلية المتباينالالالالة فالالالالي الم الالالال ةت عامالالالالة نإحصالالالالائيا  بالالالالي

 ا قتصالالالالادية والصالالالالحية التالالالالي بالالالالرزت ب الالالال   ملحالالالالوظ لالالالالدى ارطفالالالالال الم فالالالالوفين منخفضالالالالي واسسالالالال 
  ةت باسالالالتثناس اللعالالالب والتالالالروي هالالالنا و  توجالالالد فالالالروق بالالالين ال نالالالالين فالالالي جميالالالع الم الالال  ،التحصالالالي 

 الم ال ةت  فوجالد أن هنالاك فالروق فالي ،الفالروق فيهالا لصالال  الالنكور، وبالنالالبة لنالوع اإلقامالة ف ا الل 
 الداُّليالالالالة بينمالالالالا   توجالالالالد  ا قتصالالالالادية والصالالالالحية واللعالالالالب والتالالالالروي  لصالالالالال  ارطفالالالالال ذوي اإلقامالالالالة

 الداُّليالالالة والخارجيالالالة فالالالي الم الالال ةت  اإلقامالالالةفالالالروق دالالالالة إحصالالالائيا  بالالالين ارطفالالالال الم فالالالوفين ذوي 
 ن منخفضالالالالالالالالالالاليو ويعالالالالالالالالالالالد ارطفالالالالالالالالالالالال الم فوفالالالالالالالالالالال  ا  فعاليالالالالالالالالالالالة وا جتماعيالالالالالالالالالالالة وارسالالالالالالالالالالالرية والتعليميالالالالالالالالالالالة،



 
 

 بالم الالال ةت النفالالالالية، كمالالالا أن الوالالالالدين ي الالالتركان مالالالع المالالالالتوى التعليمالالالي أكثالالالر عرضالالالة لإلصالالالابة
  .2011، عامر، 2006وافي، (في إدراك تلك الم  ةت  أطفالهما

التالالالالي تهالالالالد  إلالالالالى م ار الالالالة التوافالالالالو ا جتمالالالالاعي للم فالالالالوفين  1985 عووووام دراسووووة شووووندلو  
   طفالة  36وقالد أجريالل علالى عينالة قوامهالا   والمبصرين، وعةقته بمعدل التحصي  الدراسي لالديه ،

ُّةلهالالالا مقيالالالاا التوافالالالو ا جتمالالالاعي لألطفالالالال، وقالالالد بينالالالل   طفالالالة  مبصالالالرا ، واسالالالتخدع 36كفيفالالالا  و 
رين قد حصلوا على درجات أفض  من ذوي ا ضطرابات البصرية على م اييس المبص  ن  أالنتائج  
  .2011 عامر، الدراسة

 بع  جوانب الشخصية وهي: دراسات تناولت* 

بعالالض الالالالمات ال خصالالية  التعالالر  علالالىالتالالي كا الالل تهالالد  إلالالى  (2006الكموويم ) دراسووة 
حيالث أجريالالل  الالالوية وغيالر الالالالوية لالدى اركفالالاس والفالروق بيالالنه  وبالين المبصالرين فالالي هالني الالالالمات 

وقالالالد اسالالالتخدع  ،إ الالالا   وعينالالالة مالالالن المبصالالالرين –الدراسالالالة علالالالى عينالالالة الم فالالالوفين فالالالي مصالالالر  ذكالالالور 
وقالالد أشالالارت  تالالائج الدراسالالة إلالالى أ الاله لالال  تظهالالر فالالروق دالالالة بالالين  ،الباحالالث مقيالالاا سالالمات ال خصالالية

وهالالالني النتي الالالة تعنالالالي أن الالالالنكور  ،الالالالنكور اركفالالالاس واإل الالالا  اركفالالالاس فالالالي سالالالمات ال خصالالالية الالالالالوية
 الا  اإلوكما أوضحل  تي ة الدراسة أن اركفالاس ذكالور و  ،واإل ا  اركفاس يميلون إلى الث ة بالنفس

 ،ضعف حتى   يظهر اآلُّالرين العطالف علاليه  بدرجالة مبالال  فيهالا  يرغبون أن يظهروا بمظهر ال
ومبصرين  على متغير ت دير النات كا الل  –وكما أظهرت  تي ة الدراسة فروقا  بين النكور أكفاس 
 يلون إلى ال ف ة بأ فاله  أكثر من اركفاس.مبات اي المبصرين. وهنا يعني أن النكور المبصرين ي

الفوروق الدراسوات المبكورة التوي درسوت  لعدد مون ( عرضاً 2004قدم إيهاب الببالوي )و  
 بين المعاقين بصريًا والمبصرين في بع  الجوانب الشخصية:

التالي اسالتهدفل م ار الة مالالتويات ال لالو لالدى   Winklor, D 1989 عوام دراسوة وينكلور 
التالالالي  المعالالالاقين بصالالالريا  المعالالالاقين بصالالالريا  والمبصالالالرين وعوامالالال  تالالالأ ير أ مالالالاط ومالالالالتويات ال لالالالو لالالالدى 

ت الالالالم  درجالالالالة الحالالالالدة البصالالالالرية وبدايالالالالة حالالالالدو  الع الالالال  البصالالالالري واإل  الالالالاز اركالالالالاديمي وا سالالالالت ةل 
  25وم موعالة الم فالوفين     طالبالا  30ال خصي وت و ل عينة الدراسة من م موعالة المبصالرين  

سالت ةل الحيالاتي لل لو متعالدد اربعالاد وقائمالة ا  Endlerوقد استخدع الباحث مقياا إ دلر ، طالبا  



 
 

ول الالد ك الالفل النتالالائج علالالى أن المعالالاقين المبصالالرين أكثالالر قل الالا  مالالن المبصالالرين، وأن  ،Writerلرايتالالر 
وكمالالا  ،ذوي اإلعاقالالة البصالالرية ال ليالالة لالالديه  مالالالتويات عاليالالة مالالن ال لالالو أكثالالر مالالن الم فالالوفين ج ئيالالا  

  الاز اركالاديمي بالنالالبة للمعالاقين ال مالن اإلمالتويات العالية مالن ال لالو تالرتبط بمالالتوى عال  ن  أوجد 
بصالريا ، بينمالالا يالالرتبط ا سالالت ةل ال خصالالي المرتفالالع لالالدى المعالالاقين بصالالريا  بمالالالتويات منخفضالالة مالالن 

 ال لو.

التالالالي هالالدفل إلالالى التعالالر  علالالى أ الالر العمالالى والمالالالالتوى  1989 عووام دراسووة حسوونينأمووا  
وقالالد  التعليمالالي والعمالالر والالالاللوك ا بت الالاري علالالى بعالالض جوا الالب ال خصالالية لالالدى المعالالوقين بصالالريا ،

  طالبالالا  مبصالالرا  فالالي مراحالال  التعلالالي  المختلفالالة، 63  طالبالالا  كفيفالالا  و 23ت و الالل عينالالة الدراسالالة مالالن  
ومقيالالالالاا ويلالالالالوبي للميالالالالول  ،ومقيالالالالاا أي  الالالالك لل خصالالالالية ،واسالالالالتخدع الباحالالالالث مقيالالالالاا قلالالالالو ال فيالالالالف

قالالالد أسالالالفرت النتالالالائج إلالالالى وجالالالود فالالالروق دالالالالة إحصالالالائيا  بالالالين م موعالالالات الم فالالالوفين فالالالي و  ،العصالالالابية
حيالالالالث اتضالالالال  أن الم فالالالالوفين فالالالالي المرحلالالالالة  ،المراحالالالال  التعليميالالالالة المختلفالالالالة فالالالالي جوا الالالالب ال خصالالالالية

المبصالالرين كالالا وا أقالال  قل الالا   ن  أا بتدائيالالة أكثالالر تعرضالالا  لل لالالو وا ضالالطرابات النفالالالية، وكمالالا اتضالال  
وتعرضالا  لإلجهالاد ا ضالطرابات النفالالية كمالا كا الالل م الاعر الالن ب وع الدة الالن ب وم الاعر الدو يالالة 

وهالنا بالالدوري ي لالال  مالن لالالديه  الخالو  مالالن الم هالول والحالاسالالية ا  فعاليالالة  الم فالالوفين، لالديه  أقالال  مالن
 اإلعاقة البصرية. والتي يعا ي منها ذو 

التالالي اسالالتهدفل التعالالر  علالالى الفالالروق بالالين ارطفالالال  1993 عووام دراسووة الشووافعيوفووي  
المعاقين بصريا  والمبصرين من ال نالين في ك  من ال لو وأبعاد الضبط الثة ة: الضبط الداُّلي 

  طفالالال  تتالالالراو  100وت و الالالل عينالالالة الدراسالالالة مالالالن   ،وضالالالبط اآلُّالالالرين ذوي النفالالالوذ وضالالالبط الالالالالياق
  50ين: م موعالة المعالاقين بصالريا  وعالدده    عاما" م المين إلالى م مالوعت12-9أعماره  ما بين 

       وم الالالالالالالالالالمين 50وم موعالالالالالالالالة المبصالالالالالالالالرين وعالالالالالالالالدده    ،إ الالالالالالالالالا  25 -بنالالالالالالالالين25وم الالالالالالالالالمين إلالالالالالالالالى  
إ الالا  ، واسالالتخدع الباحالالث مقيالالاا ال لالالو العالالاع لألطفالالال، ومقيالالاا الضالالبط المالالدرك 25 -بنالالين25 

للمالالالتوى ا قتصالالادي وا جتمالالاعي وقالالد لألطفالالال، ومقيالالاا وكالالاللر بلفيالالو لالالنكاس ارطفالالال، واسالالتمارة 
أسفرت النتالائج إلالى وجالود فالروق دالالة إحصالائيا  فالي ال لالو يرجالع إلالى اإلعاقالة البصالرية بالين عينالات 
الدراسالالة، وعالالدع وجالالود فالالروق فالالي ال لالالو يرجالالع إلالالى جالالنس المفحوصالالين بالالين عينالالات الدراسالالة، وعالالدع 

 لى ال لو لدى عينات الدراسة.وجود تفاع  بين اإلعاقة البصرية وجنس المفحوص في تأ يرهما ع



 
 

 وهي: الضغوط النفسية واألسرية * دراسات تناولت

هدفل إلى معرفة العةقالة بالين البيئالة ارسالرية  التيJackon  1990 عامدراسة جاكون  
  مالالن ذوي اإلعاقالالة البصالالرية 76وبلغالالل عينالالة الدراسالالة   ،والضالالغوط النفالالالية لالالدى المعالالوقين بصالالريا  

لقيالالاا البيئالالة ارسالالرية المدركالالة والضالالغوط النفالالالية، وأوضالالحل الدراسالالة أن  ةارتباطيالال أجريالالل دراسالالة 
هنالالالالاك ارتبالالالالاط بالالالالين الم الالالالاييس الفرعيالالالالة لمقيالالالالاا البيئالالالالة ارسالالالالرية ودرجالالالالات المقيالالالالاا العالالالالاع وقائمالالالالة 
ارعالالالراض المختصالالالرة ممالالالا يوضالالال  أن سالالالمات البيئالالالة ارسالالالرية تالالالؤ ر ب الالالوة علالالالى التوافالالالو مالالالع ف الالالدان 

قين بصالالريا ، كمالالا وجالالدت الدراسالالة أن كالالة  مالالن الصالالراع والالالتح   يالالرتبط سالاللبا  البصالالر لالالدى عينالالة المعالالا
وت الالالير الدراسالالالة إلالالالى ارتفالالالاع مالالالالتوى التعبيالالالر عالالالن العالالالدوان والعدوا يالالالة ، بالالالالتوافو مالالالع ف الالالدان البصالالالر

بصالالالورة م نعالالالة واردوار ارسالالالرية ال اسالالالية تالالالرتبط بارتفالالالاع مالالالالتوى الضالالالغوط النفالالالالية لالالالدى المعالالالاقين 
  .2008  في:أحمد،زيادة الضغوط تع س قلة التوافو مع ف دان البصربصريا ، وكنلك فإن 

التعالالر  علالالى الضالالغوط النفالالالية لالالدى ال فيالالف  التالالي هالالدفل إلالالى  2008دراسووة أحموود )و 
حيالالالث قالالالاع الباحالالالث باسالالالتخداع اردوات اآلتيالالالة: اسالالالتمارة  وعةقتهالالالا بات اهالالالات ارسالالالرة  حالالالو اإلعاقالالالة

وطب الالل هالالني الدراسالالة  ،ومقيالالاا الضالالغوط النفالالالية لالالدى ال فيالالف ،بيا الالات ُّاصالالة بالالالمراهو ال فيالالف
  25وكا الل العينالة تحتالوي علالى   ،وطالبالة مالن الم فالوفين بمعهالد النالور بال قالازيو ا    طالب50على 

وقالالد أظهالالرت  تالالائج الدراسالالة  ، 18-14  مالالا بالالين    مالالن اإل الالا  تتالالراو  أعمالالاره25مالالن الالالنكور، و 
 الاله توجالالد إو  ،علالالى المراهالالو ال فيالالف إلالالى أن الضالالغوط المدرسالالية فالالي م دمالالة الضالالغوط اركثالالر تالالأ يرا  

ذات د لة إحصائية بالين متوسالط درجالات الالنكور واإل الا  الم فالوفين علالى مقيالاا الضالغوط  ا  فروق
رتباطيالالالة دالالالالة إحصالالالائية بالالالين الضالالالغوط النفالالالالية لالالالدى ا الالاله توجالالالد عةقالالالة إو  ،النفالالالالية لصالالالال  اإل الالالا  

 المراهو ال فيف وات اهات ارب  حو اإلعاقة كما يدركها ال فيف.

 ي:وه عدة متغيرات نفسية * دراسات تناولت

هالالدفل إلالالى م ار الالة الم فالالوفين والمبصالالرين مالالن التالالي  Brown 1938 عووام بووراون دراسووة  
بروان اُّتبارين مالن اُّتبالارات ال خصالية علالى  حيث طبو ، طوائية وا  بالاطية ا احية التعرض 

مالالالن طالبالالالات  مبصالالالرا     شخصالالالا  359  سالالالنة وعلالالالى  22-16تتالالالراو  أعمالالالاره  بالالالين     كفيفالالالا  218 
 ،ول الالد أشالالارت النتالالائج عنالالد م ار الالة الم مالالوعتين بالنالالالبة لةُّتبالالار ارول ،وطالالةب المالالدارا العليالالا



 
 

 طوائيالالالالالة لإلصالالالالالابة با ضالالالالطرابات ا  وكالالالالان يتعلالالالالالو بالعصالالالالاب إلالالالالالى أن الم فالالالالوفين أكثالالالالالر تعرضالالالالا  
 ،ف الالد أشالالارت النتالالائج إلالالى عالالدع وجالالود فروقالالات بالالين م مالالوعتي المبصالالرين والم فالالوفين ،وا  بالالالاطية

وأن اإل ا  ال فيفالات أكثالر  ،وأشارت إلى أن النكور الم فوفين أق  ا طوائية من النكور المبصرين
   .2000 ، الع ة،1982أحمد، في: ا طوائية من المبصرات 

 ال فيالالالف لالالالدى الالالالنات  ال  الالالف عالالالن مفهالالالوعالتالالالي تهالالد  إلالالالى  (1992)دراسوووة الوووديب أموووا  
 وكفيفالالة مالالالن ا    كفيفالال 60وقالالد اشالالتملل عينالالة الدراسالالة مالالن  ،الديم رافيالاله المتغيالالرات  بالالبعض  وعةقتالاله

 مالالالن ارولالالالى سالالالنوات  الخمالالالس فالالالي أو الالالالو دة منالالالن  بصالالالره  ف الالالدوا الالالالنين المتعلمالالالين وغيالالالر المتعلمالالالين
 ال لالالالالو ومقيالالالالاا ، الباحثالالالالة  إعالالالالداد ال فيالالالالف لالالالالدى الالالالالنات  مفهالالالالوع مقيالالالالاا أدواتهالالالالا وشالالالالملل  العمالالالالر،

 أبعالاد  مالن كال  فالي ال نالالين لالدى جوهريالة فروق  وجود  النتائج فأظهرت  ، ارشول: إعداد  للم فوفين
 والدرجالالة الالاللوكية والالالنات  الالنات، عالن والرضالالا والواقعيالة وا جتماعيالالة وال خصالالية ال الالمية الالنات 
 أبعالالاد  فالالي دالالالة فالالروق  وجالالود  وعالالدع ال لالالو، متغيالالر فالالي بينهمالالا جالالوهري  فالالرق  ووجالالد  لمفهومهالالا ال ليالالة
 الالاللوكية الالنات  أبعالاد  درجالات  تبالاين فالي التعلالي  ومالالتوى  ال النس بين تفاع  ويوجد  ارسرية النات 

 تبالين كمالا وال لالو، الالنات  مفهالومي مقياا أبعاد  بقية في الد لة هني تتض  ل  بينما ال لية والدرجة
 المتعلمالة غيالر الم موعالة درجالات  متوسالط مالن أعلالى الم فالوفين مالن المتعلمالة الم موعة مالتوى  أن
 فالروق  وتوجالد  ال لالو، مقيالاا درجالات  متوسالط فالي منهالا وأقال  الالنات، مفهالوع مقياا أبعاد  جميع في
 مالالن المتعلمالالين أن واتضالال  الالالنات  مفهالالوع أبعالالاد  جميالالع علالالى المتعلمالالين وغيالالر المتعلمالالين بالالين دالالالة

 ف الالالد  وا جتماعيالالالة وارسالالالرية وال خصالالالية ال الالالالمية لالالالنواته  مفهالالالومه  فالالالي إي ابيالالالة أكثالالالر الم فالالالوفين
 أكثالالر وكا الالل  عنهالالا الرضالالا مالالن أعلالالى وبدرجالالة ذواتهالال   حالالو إي الالابي بالالاللوك الم موعالالة هالالني تميالال ت 
 . الم فوفين من المتعلمين بغير م ار ة لها أفض  واقع على الحصول في رغبة

 اإلداري التعالالر  علالالى عةقالالة الالالاللوك  إلالالىالتالالي اسالالتهدفل  (2003) الوودهان دراسووةوفووي  
 من وعةقته ببعض المتغيرات النفالية وا جتماعية وتأ ير ك  لديه ال لو  بمالتوى   ال فيف  للمراهو

 مالالدارا مالالن ا  وكفيفالال  كفيفالالة  90علالالى  الدراسالالة أجريالالل  وقالالد  عليهمالالا، والعمالالر وال الالنس المدرسالالة  الالوع
 ال لالالو ومقيالالاا ،ال فيالالف للمراهالالو اإلداري  الالالاللوك مقيالالاا علالاليه  للم فالالوفين، فطبالالو وارمالال  النالالور

 وأن كمالا ،ال الرار اتخالاذ  علالى وال الدرة ال لالو بالين ع الالية عةقالة وجالود  النتالائج أظهالرت  وقالد  لل فيالف،
 أن مالالالن بالالالالرغ  الم فالالالوفين المالالالراه ين مالالالن اإلداري  الالالالاللوك فالالالي إي ابيالالالة أكثالالالر ال فيفالالالات  المراه الالالات 



 
 

 وال هالد  الوقالل  مالن ا سالتفادة علالى ال درة وأن النكور، المراه ين لدى منه أعلى لديه  ال لو مالتوى 
 .المراه ة مرحلة في المراهو عمر بت ايد  تت ايد 

 

 

 بداعي وهي:قدرات التفكير اإل تناولت دراسات* 

التووي تناولووت قوودرات التفكيوور  لعوودد موون الدراسووات ( عرضوواً 2011اد )كمشوو هبووة قوودمت  
 بداعي لدى الطلبة المكفوفين وهي:اإل

عاقة البصرية على أبعاد التي هدفل لمعرفة أ ر اإل Tisdall 1967عام  دراسة تيسدال 
وقالد قالالاع  التف يالر التباعالدي عالالن طريالو عمالال  م ار الة أبعالالاد هالنا التف يالر بالالين الم فالوفين والمبصالالرين،

اُّتبالالارات فرعيالالة مالالن اُّتبار سالالتا فورد  علالالى  3اُّتبالالارات للتف يالالر التباعالالدي و 6الباحالالث بتطبيالالو 
سالالنة  علمالالا  بالالأن المعلمالالين قالالاموا 12-10  طفالالة  تتالالراو  أعمالالاره  مالالا بالالين  228عينالالة م و الالة مالالن  

رجالالات ارتفالالاع د بتطبيالالو مقيالالاا ال الالدرة علالالى التن الال  علالالى طلبالالته  الم فالالوفين، وقالالد أظهالالرت النتالالائج 
ول ن ب    عاع كا ل درجاته  م اربة للمبصرين في التف ير  ،الطةب الم فوفين في بعد الطةقة

والتف يالر التباعالدي وال الدرة علالى التن ال  مالن  احيالة أُّالرى.  ،التباعدي والتحصي  الدراسي من  احية
ا ، ولال  ف د حص  الطةب النكور علالى درجالات أعلالى مالن اإل ال  ،أما بالنالبة للفروق بين ال نالين

 متغير تاريخ اإلصابة ب ف البصر. قد ي ون سببهايتوص  الباحث لفروق 

والتالالالي هالالالدفل إلالالالى التعالالالر  علالالالى أ الالالر  Gellennel 1972 عوووام موووا دراسوووة لجالينيووولأ 
وت و الالالل عينالالالة الدراسالالالة مالالالن  طفالالالال،قالالالدرات التف يالالالر ا بت الالالادري لالالالدى ارالحرمالالالان البصالالالري علالالالى 

  81  سالالنة مالالنه   12-6  مالالن ال وقالالازيين وال  الالوج ذكالالورا  وإ ا الالا  وتراوحالالل أعمالالاره  مالالا بالالين  162 
قامالالالة الداُّليالالالة  يقيمالالالون فالالالي مالالالدارا اإل  طفالالالة  61مالالالؤهلين بطري الالالة برايالالال  ومن الالالالمين إلالالالى  طفالالالة  

  81ين والتي بل  عالددها في المدارا العامة مع وجود العينة الضابطة من المبصر    طفة  20و 
مبصالالرا  وقالالد تالال  اسالالتخداع اُّتبالالار تالالورا س للتف يالالر ا بت الالاري لألطفالالال الصالالورة اللفظيالالة ال الال س  طفالالة  

بين الم فوفين والمبصالرين فالي قالدرات التف يالر  حصائيا  إ ب  وأسفرت النتائج إلى وجود فروق دالة 
فالالوفين فالالي حالالين   توجالالد فالالروق دالالالة ا بت الالاري  الطةقالالة وارصالالالة والمرو الالة اللفظيالالة  لصالالال  الم 



 
 

بين ال وقازيين من الم فوفين والمبصرين في قدرة ارصالة لصالال  ال الواق يين الم فالوفين،  حصائيا  إ
قامالة إبين الم فوفين فالي مالدارا اليالوع ال امال  والم فالوفين المقيمالين  حصائيا  إكما توجد فروق دالة 

ين في مدارا اليالوع ال امال ، فالي حالين توجالد فالروق داُّلية في قدرة المرو ة اللفظية لصال  الم فوف
طفالالالال ال وقالالالازيين وارطفالالالال الم فالالالوفين ال  الالالوج فالالالي قالالالدرة ارصالالالالة لصالالالال   بالالالين ارحصالالالائيا  إدالالالالة 

 ارطفال ال وقازيين.

 Halpin, Halpin&Torranc 1973 عوام وفوي دراسوة هوالبين وهوالبين وتوورانس 

 بالالداعي لالالدى ارطفالالال الم فالالوفينقالالدرات التف يالالر اإلر كالالف البصالالر علالالى هالالدفل إلالالى معرفالالة أ الال التالالي 
عالالن طري الالة م ار الالة درجالالاته  فالالي اُّتبالالار تالالورا س اللفظالالي مالالع درجالالات م موعالالة مالالن  ومنهالالا المرو الالة

بأ الاله قالالد تالال  اسالالتبعاد ار  الالطة الالالثة  مالالن ا ُّتبالالار، وقالالد أتالالل النتالالائج  الطالالةب المبصالالرين، علمالالا  
المرو الالالة  –صالالالالة اللفظيالالالة ار -ات الفرعيالالالة  الطةقالالالة اللفظيالالالةلصالالال  الطلبالالالة الم فالالالوفين فالالالي الالالالدرج

حصالالالائية تعالالال ى إلالالالى ال نس ذكور،إ الالالا   أو ارصالالال  إاللفظيالالة  ولالالال  ت الالالن هنالالالاك فالالالروق ذات د لالالالة 
  .12-6 البيض أو الالود  أو العمر 

لعةقة التي تربط بين ال درات التي هدفل ال  ف عن ا 2007 عام بينما دراسة صبحي 
 ا    طالبالالال 60وت و الالالل عينالالالة الدراسالالالة مالالالن  بداعيالالالة لالالالدى الم فالالالوفين وممارسالالالة ار  الالالطة المدرسالالالية،اإل

    30و  ،  يمارسالالون ار  الالطة المدرسالالالية30وطالبالالة مالالن الم فالالوفين مصالالنفين إلالالالى م مالالوعتين  
بالالالالداعي لالالالالدى ع الباحالالالالث بقيالالالالاا قالالالالدرات التف يالالالالر اإل، وقالالالالد قالالالالار  الالالالطة المدرسالالالالية إطةقالالالالا  يمارسالالالالون ا

يالالالو اُّتبالالالار ال الالالدرة علالالالى التف يالالالر اإلبالالالداعي لعبالالالد الالالالالةع عبالالالدالغفار الم مالالالوعتين عالالالن طريالالالو تطب
إن هنالالالاك  :  الالالطة المدرسالالية وتوصالال  إلالالى  تي الالة مفادهالالاممارسالالة ارضالالافة إلالالى مقيالالاا ت الالدير باإل
صالة  لصال  الطلبة والطالبات ار -المرو ة -ط الدرجات  الطةقةبين متوس حصائيا  إدالة  ا  فروق

 النين يمارسون ار  طة المدرسية.

 :لثالتعليق على دراسات المحور الثا

الفروق بالالين الم فالالوفين دراسالالات فالالي هالالنا المحالالور والمتعل الالة بالال المالالن    الالد فيمالالا سالالبو عرضالاله   
الالالمات الع ليالة وال خصالية وا جتماعيالة الالاللوك التصاللبي وارتباطهالا ب واعأ ال وغير الم فوفين علالى 

  ها بحثل بعدد من المتغيرات التي درسل فروق بين الم فوفين وغير الم فوفين منهاإ ،والوجدا ية



 
 

التالالي كا الالل كدراسالالة أبالالو رجيلالالة وموسالالى وغنالالي   ،مالالا درا ال ا الالب الع لالالي وا جتمالالاعي والوجالالدا ي
والتفاعالالال  ا جتمالالالاعي والوجالالالدا ي ومفهالالالوع  النفالالالالي بالالالالتوافو يتمتعالالالون  فينالم فالالالو  أن تائ هالالالا ت الالالير 

بينمالا تناقضالل  تي الة دراسالة برية الد عالنه  فالي أن  ،النات ا جتماعية وبعد المالؤولية ا جتماعيالة
، ومنهالا مالا درا جا الب التحصالي  فالي درجالة ت اليفه  ا  فعالالي وا جتمالاعي الم فوفين لالديه    صالا  
أ الاله   توجالالد عةقالالة ارتباطيالالة بالالين التوافالالو ا جتمالالاعي وبالالين ي أ ،د وشالالندلالدراسالالي كدراسالالة محمالالو 
مالالالالن  ا  التحصالالالالي  الدراسالالالالي للطالالالةب الم فالالالالوفين، ومنهالالالالا مالالالالا درا بعضالالالال  ى ا خفالالالاض وارتفالالالالاع مالالالالالتو 

وأ بتالالل  ،سالالمات ال خصالالية الالالالوية وغيالالر الالالالويةال وا الالب ال خصالالية، كدراسالالة ال مالالي  التالالي درسالالل 
وت الالدير الالالنات أكثالالر مالالن غيالالره  مالالن غيالالر  يميلالالون إلالالى الث الالة بالالالنفس الم فالالوفينالالالنكور واإل الالا  أن 

الم فوفين، ودراسة وين لر وحالنين وال افعي التي درسالل مالالتويات ال لالو وأبعالاد الضالبط الداُّليالة 
 وأن الم فالوفين كليالا   ،حيالث تبالين أن الم فالوفين أكثالر قل الا  مالن المبصالرين ،له وا ست ةل ال خصي

لالديه  مالالالتوى عالالي مالالن ال لالالو بالنالالبة للم فالالوفين ج ئيالا  وهالالو مالالرتبط بمالالتوى اإل  الالاز اركالالاديمي، 
بينمالالالا يالالالرتبط ا سالالالالت ةل ال خصالالالي للم فالالالوفين بمالالالالالتويات منخفضالالالة مالالالن ال لالالالالو، ومنهالالالا مالالالالا درا 

وعطيالة التالي أ بتالالل أ اله توجالد عةقالة ارتباطيالالة جالاكون كمالا فالالي دراسالة  ،الضالغوط النفالالية وارسالرية
 كمالالا يالالدركها ال فيالالف ،ب  حالالو اإلعاقالالةالضالالغوط النفالالالية لالالدى المراهالالو ال فيالالف وات اهالالات اربالالين 
ارتفالاع مالالالتوى التعبيالر عالن العالالدوان بصالورة م نعالة واردوار ارسالالرية ال اسالية تالرتبط بارتفالالاع و  أيضالا  

، وكنلك فإن زيادة الضغوط تع س قلالة التوافالو مالع ف الدان الم فوفينمالتوى الضغوط النفالية لدى 
 طوائيالالالالة  االتعالالالالرض عالالالالن عالالالالدة متغيالالالالرات  فالالالالالية كدراسالالالالة بالالالالراون حالالالالول  ومنهالالالالا مالالالالا درا ،بصالالالالرال

 لإلصابة با ضطرابات اإل طوائية وا  بالاطية الم فوفين أكثر تعرضا  التي أ بتل أن  وا  بالاطية
اإل طوائيالالالالالة   ضالالالالالطرابات  بالم ار الالالالالة مالالالالالع غيالالالالالر الم فالالالالالوفين وأن اإل الالالالالا  الم فالالالالالوفين أكثالالالالالر تعرضالالالالالا  

من النكور، وكدراسة الديب حول مفهوع النات وعةقته بالديموغرافية التي كا الل بالين  وا  بالاطية
 الم موعالةحيث أ بتل النتائج أن  ُّرى غير متعلمة،أم موعتين من الم فوفين م موعة متعلمة و 

 مقيالاا أبعالاد  جميع في المتعلمة غير الم موعة درجات  متوسط من أعلى الم فوفين من لمتعلمةا
وعةقتاله  لدياله ال لالو بمالالتوى  ال فيف للمراهو، وكدراسة الدهان حول الاللوك اإلدراي النات  مفهوع

 ال لالالو بالالين ع الالالية عةقالةحيالث أ بتالالل النتالالائج إلالالى وجالالود  بالبعض المتغيالالرات النفالالالية وا جتماعيالالة
 مالالالن اإلداري  الالالالاللوك فالالالي إي ابيالالالة أكثالالالر ال فيفالالالات  المراه الالالات  وأن كمالالالا ال الالالرار اتخالالالاذ  علالالالى وال الالالدرة

وهالالالبين وهالالالبين وتالالورا س وصالالبحي  ول الينيالال  تيالالالدال بينمالالا دراسالالة كالال  مالالن ،الم فالالوفين المالالراه ين



 
 

وعنالالد  بداعيالة للطالالةب الم فالوفين أكثالر مالن الطالةب المبصالرين، أن ال الدرات اإلالالنين توصاللوا إلالى 
التحصالالالي   -ال ا الالالب الع لالالالي وا جتمالالالاعي والوجالالالدا يالنظالالالر إلالالالى جميالالالع هالالالني المتغيالالالرات المختلفالالالة  

قالالالدرات التف يالالالر  -متغيالالالرات  فالالالية –الضالالالغوط النفالالالالية وارسالالرية  –جوا الالالب ال خصالالية  –الدراسالالي 
، مباشالالالر     الالالد أ هالالالا تصالالالب فالالالي مصالالاللحة الدراسالالالة الحاليالالالة سالالالواس ب الالال   مباشالالالر أو غيالالالرا بالالالداعي

 ات دراسال توجالد   وجميعها تبحث حول العوام  المالببة للاللوك التصلبي بأ واعه المختلفة، ول الن لال 
وإن وجالالالالدت هالالالالني وفين وعةقتهالالالالا بغيالالالالر الم فالالالالوفين المرو الالالالة للم فالالالال  -تتحالالالالد  حالالالالول بعالالالالد التصالالالاللب 

  الدراسات فهي ت اد ت ون معدومة وقليلة.

 على الدراسات السابقة: تعليق عام

طةع على الدراسات الالاب ة التي استعرضالها الباحالث فالي هالني الدراسالة   الد من ُّةل ا  
ب ال    بموضوع الدراسالة ب ال   مباشالر  وعالا  مالا والالبعض اآلُّالر كالان متصالة   البعض منها متصة  

 وقد تميزت الدراسات بما يلي:غير مباشر، 

مرضالى  -ال الا حينسالوياس وغيالر ارسالوياس  من فئات مختلفة من ارأ ها أجريل على عينات  -1
وقالالالد  ،فالالالوفين  وعلالالالى فئالالالة الم فالالالوفين وغيالالالر الم الم الالالرمين وغيالالالر الم الالالرمين -المالالالالنين -النفالالالاليين

وتنوعالالالل أح الالالاع عينالالالات تلالالالك  ، ىأ ثالالال  –ومالالالن ال نالالالالين  ذكالالالر شالالالملل جميالالالع المراحالالال  الدراسالالالية، 
 الدراسات ومنها ما  تج عن اُّتة  في  تائج الدراسات الالاب ة.

  وظالرو  وطبيعالة العينالة تنوعل الم اييس المالتخدمة في الدراسات والتالي تتناسالب مالع أهالدا -2
مالالن بنالالودي  ليالالة ومنهالالا مالالا تالال  ا سالالتعا ة بالالبعض  امه فالالي الدراسالالة الحال الال  دراسالالة، منهالالا مالالا تالال  اسالالتخد 

 وأبعادي في هني الدراسة.

اسالالتفادة الباحالالالث مالالن  تالالالائج تلالالالك الدراسالالات فالالالي الدراسالالة الحاليالالالة، مالالالن حيالالث التصالالالمي  البحثالالالي  -3
وفالي وضالع التوصاليات والم ترحالات  الدراسة فرضيات اغة واإلطار النظري وتصمي  الم اييس وصي

 وا ستعا ة بها. قراستهافي هنا الم ال باحث التي ينبغي على ك  

عنالالد مراجعالالة  تالالائج الدراسالالات   الالد أن هنالالاك اتفاقالالا  فالالي بعالالض النتالالائج واُّالالتة  فالالي الالالبعض  -4
م تمالع اآلُّر، وقد يفالر ذلك  ُّتة  العادات والت اليد من بيئة رُّرى، واُّتة  الث افالات مالن 

 .إلى آُّر أيضا  



 
 

الدراسالالات العربيالالة وارجنبيالالة التالالي تبنالالل تصالالمي  بالالرامج فالالي دراسالالة متغيالالري الدراسالالة سالالواس   الالدرة -5
البالرامج التالي تنمالالي الالاللوك المالرن لالالدى الم فالوفين وغيالالر الم فالوفين أو البالرامج التالالي تهالت  بتخفيالالف 

 ا المختلفة.واعهحدة الاللوك التصلبي وأ 

رتبالالالاطي الفالالالارق والمالالالنهج التنبالالالؤي فالالالي دراسالالالة متغيالالالر الدراسالالالات التالالالي تناولالالالل المالالالنهج ا   الالالدرة -6
 التصلب في ضوس عةقتها بالتفوق الع لي لدى الم فوفين وغير الم فوفين.

 موضع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

د  البحالالث تالالالعى الدراسالالة الحاليالالة إلالالى ا سالالتفادة مالالن  تالالائج الدراسالالات الالالالاب ة لتح يالالو هالال  
التربالالوي فالالي التالالرابط بالالين البحالالو  بعضالالها بالالبعض والتواصالال  المالالالتمر بينهالالا. ف الالد تناولالالل الدراسالالة 

التصالاللب، والتنبالالؤ مالالن ُّةلهالالا  –الحاليالالة الفالالروق بالالين الم فالالوفين وغيالالر الم فالالوفين فالالي بعالالد المرو الالة 
ن الالاط بمالالالتوى التفالالوق الع لالالي لالالدى الطالالةب بدولالالة ال ويالالل، وفيمالالا يلالالي يالالالتعرض الباحالالث بعالالض ال

 الدراسة الحالية عن الدراسات الالاب ة: لالتي تصف ُّصا

فالالالإن الدراسالالالة الحاليالالالة تهالالالد  إلالالالى تحديالالالد الفالالالروق بالالالين الم فالالالوفين وغيالالالر  بالنسوووبة للهووودف العوووام -
التصالاللب، والتنبالالؤ مالالن ُّةلهالالا بمالالالتوى التفالالوق الع لالالي لالالدى الطالالةب  –الم فالالوفين فالالي بعالالد المرو الالة 

ولالى فالي حالدود علال  الباحالث قامالل بدراسالة المتغيالرات الالالاب ة بدولة ال ويل، وهي من الدراسات ار
 في البيئة ال ويتية.

فإن الباحث حرص من ُّالةل الدراسالة الحاليالة علالى تحديالد فئتالين مختلفتالين مالن بالنسبة للعينة  -
العينالالالة  م فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين  وتطبيالالالو أدوات الدراسالالالة عليهالالالا بالالالد   مالالالن التركيالالال  علالالالى فئالالالة 

كمالالا فالالي بعالالض الدراسالالات الالالالاب ة  سالالتخراج  تالالائج أدق فالالي تحديالالد أ الالر المتغيالالرات الم فالالوفين ف الالط 
 على مالتوى التفوق الع لي.

رتبالاطي والفالارق والالني الحاليالة المالنهج الوصالفي ا  اتبالع الباحالث فالي الدراسالة بالنسبة للمنهجية -
وإي الالاد  التصالاللب  –يركالال  علالالى وصالالف العةقالالة بالالين الم فالالوفين وغيالالر الم فالالوفين فالالي بعالالد المرو الالة 

الفالالروق بالالين مرتفعالالي ومنخفضالالي التحصالالي  الدراسالالي علالالى ع الالس أغلالالب الدراسالالات الالالالاب ة والتالالي 
ركالال ت علالالى إي الالاد الفالالروق حالالالب متغيالالر ال الالنس أو بعالالض الالالالمات ال خصالالية والنفالالالية فالالي تالالأ ير 

 المتغيرات عليها.



 
 

لتصاللب  ا -اعتمد الباحث على تصمي  أدوات ُّاصالة لقيالاا متغيالر  المرو الة بالنسبة لألدوات -
التصالاللب، با عتمالالاد ج ئيالالا  غلالالى الم الالاييس المطب الالة فالالي الدراسالالات الالالالاب ة ومنهالالا إضالالافة  واعأي أ الال 

مفالالالالردات وأبعالالالالاد جديالالالالدة تناسالالالالب المرحلالالالالة العمريالالالالة رفالالالالراد العينالالالالة مالالالالن الطالالالالةب الم فالالالالوفين وغيالالالالر 
 وإضافة م اييس جديدة من إعداد الباحث تناسب فئة عينة الدراسة. ،الم فوفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الرابع

 منهج الدراسة وإجراءاتها 

 * مقدمة

 * فروض الدراسة

  * التصميم البحثي للدراسة

 * متغيرات الدراسة

 * مجتمع الدراسة

 * عينة الدراسة

 * أدوات الدراسة وتشمل:

 إعداد المقياسأوال: مراحل 

 ثانيا: الكفاءة السيكومترية  للمقياس وتشمل:

 * إجراءات صدق المقياس

 * إجراءات حساب الثبات للمقياس

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :مقدمة

الدراسالالة وإجراساتهالالا، وكالالنلك م تمالالع الدراسالالة وعينتهالالا،  يتنالالاول الفصالال  الحالالالي وصالالف مالالنهج 
وكيفيالالة اُّتيالالار العينالالة، كمالالا يتنالالاول هالالنا الفصالال  متغيالالرات الدراسالالة وتعريفاتهالالا اإلجرائيالالة، مالالع توضالالي  

   وصف إجراسات تطبيالو الدراسالة  ،شام  ردوات الدراسة المالتخدمة من حيث الصورة ارولية لها
إلالالى الصالالورة النهائيالالة ردوات الدراسالالة والتالالي سالاليت   ي ومترية وصالالو   ا سالالتطةعية لت الالدير ال فالالاسة الالالال 

 تطبي ها على عينة الدراسة.

 التالية: الفرضيات سعيًا للتحقق من ةوقد تحدد منهج الدراس

 أ الالواعغيالالر الم فالالوفين فالالي مختلالالف الطالالةب الم فالوفين و الطالالةب دالالالة إحصالالائيا  بالالين توجالد فالالروق  -1
 تصلبي في تميي ها بين الم موعتين.وتتباين أ واع الاللوك الالاللوك التصلبي، 

الم فالالالوفين الطالالالةب الم فالالالوفين مرتفعالالالي التحصالالالي  و الطالالالةب بالالالين حصالالالائيا  إدالالالالة فالالالروق  توجالالالد  -2
 .الاللوك التصلبيواع منخفضي التحصي  في أ 

  أوالم فالالوفين  الطالةب  عنالد   سالواس  ي بعضاله  بالبعض التصالاللب واع الالاللوكارتبالاط بالين أ ال  يوجالد  -3
 .فروق في معامةت ا رتباط بين الم موعتين . وتوجد غير الم فوفينالطةب  عند 

الالالالاللوك  واعأ الالال  وتتبالالالاينيم الالالن التنبالالالؤ بالتحصالالالي  الدراسالالالي مالالالن ُّالالالةل أ مالالالاط الالالالاللوك التصالالاللبي  -4
 .الم فوفينالطةب بالتحصي  الدراسي لدى  التنبؤ في ح  التصلبي 

 :البحثي للدراسةالتصميم 

 بعالالالد ذلالالالك التصالالالميمات البحثيالالالة النوعيالالالة ت اعتمالالالدت الدراسالالالة علالالالى التصالالالمي  الوصالالالفي، وتعالالالدد       
فروق بالين لتحديد ال ىارول يةفرضعلى التصمي  الوصفي الفارق في ال د  م  عت  أ  ف د  ،فرضيات الحالب 

الالاللوك  واعأ ال  مالن  وع   أي  في تحديد و  الاللوك التصلبي واعالم فوفين وغير الم فوفين في مختلف أ 
التصالالالالمي   ةثالثالالال وال ة يالالال الثا يةفرضالالال واتبالالالالع للتح الالالو مالالالن ال .يالالال ا  بالالالين الم مالالالوعتينيكثالالالر تمارالتصالالاللبي 

 عنالالد   أوالم فالالوفين   عنالالد   سالالواس بعضالالها ببعض  رتبالالاطي لدراسالالة ارتبالالاط أ الالواع التصالاللب الوصالالفي ا 
لتح الالالو مالالالن لالتنبالالالؤي  تصالالالمي علالالالى ال ةرابعالالال ال يةفرضالالال غيالالالر الم فالالالوفين، واعتمالالالد الباحالالالث فالالالي دراسالالالة ال

الالالالالالاللوك التصالالالاللبي لالالالالدى الم فالالالالوفين وغيالالالالالر  واعإم ا يالالالالة التنبالالالالؤ بالتحصالالالالي  الدراسالالالالالي مالالالالن ُّالالالالةل أ الالالال 
ن وغيالالالالر ن الدراسالالالالة الحاليالالالالة تهالالالالد  إلالالالالى التعالالالالر  علالالالالى الفالالالالروق بالالالالين الم فالالالالوفيإالم فالالالالوفين. حيالالالالث 



 
 

التصاللب والتنبالالؤ مالالن ُّةلهالا بمالالالتوى التفالوق الع لالالي لالدى الطالالةب فالالي  -عالد المرو الالةب  الم فالوفين فالالي 
 دولة ال ويل.

 :متغيرات الدراسة

 وهنا المتغيالالالر ، والتصالالاللب كالالالف البصالالالروهالالالي:  الالالة  متغيالالالرات أساسالالالية تتنالالالاول الدراسالالالة الحاليالالالة      
 والتصالاللب ال خصالالي، ،ا جتمالالاعي لتصالاللب وا ،وهالالي التصالاللب الع لالالي واعين الالال  إلالالى عالالدة أ الال  الثالالا ي

 يإلالى مرتفعال علياله أفالراد العينالة الالني ين الال   لع ليوالتفالوق ا ، والتصلب الحركي، والتصلب الوجدا ي
 عرضها ب    تفصيلي في الفص  ارول من الدراسة. ، وقد ت   التحصي   يومنخفض التحصي 

 :مجتمع الدراسة

 الصالالف الالالالادا والالالالابع طالالةب المرحلالالة المتوسطة تمالالع المالالالتهد  فالالي هالالني الدراسالالة هالالو م     
وت ع في منط ة حالولي  تربية الخاصة،للالتابعة  في المدارا البنين  من الم فوفين والثامن والتاسع 

وت الع  مالدارا العاديالةالتابعالة لل  الصالف الالالابع المتوسطةوما يناظره  من طالةب المرحلالة  التعليمية
يالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالي دولالالالالالالالالالالة ال ويالالالالالالالالالالل للعالالالالالالالالالالاع                وزارة التربالملتح الالالالالالالالالالين بالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالي منط الالالالالالالالالالة ارحمالالالالالالالالالالدي التعليميالالالالالالالالالالة

  .2011 -2010 الدراسي

 :عينة الدراسة

ت  اُّتيار عينة الدراسة بطري ة ع وائية من طةب الصف الالالادا والالالابع والثالامن والتاسالع       
في مدرسة النور بنين  الح وميالة التابعالة لمالدارا التربيالة الخاصالة وت الع فالي منط الة حالولي التعليميالة 

العالاديين لمالدارا  ةوطةب الصف الالابع في مدرسة مبالارك عبالدهللا ال الابر  بنالين  الح وميالة التابعال 
وت ع في منط ة ارحمدي التعليمة بدولة ال ويل. وت  تطبيو أدوات الدراسة على أفراد العينالة كاملالة 

  مالالن المرحلالالة المتوسالالطة وقالالالمل مالالا بالالالين كفيالالفغيالالر  30 - ا  كفيفالال  30  ا    طالبالال 60وهالالي بواقالالع  
 .ج ئي ا  كفيف  18كلي و  ا  كفيف  12 

 كيفية اختيار العينة األساسية للدراسة: -

مالالن الطالالةب  بطري الالة ع الالوائية تالال  فالالي المرحلالالة ارولالالى اُّتيالالار الطالالةب فالالي مدرسالالة النالالور بنين  -
 .ا    طالب30الم فوفين من الصف الالادا وحتى الصف التاسع الني يبل  عدده   

مالالن الطالالةب غيالالر بطري الالة ع الالوائية وتالال  اُّتيالالار الطالالةب فالالي مدرسالالة مبالالارك عبالالدهللا ال الالابر بنين   -
 .ا    طالب30 العاديين  من الصف الالابع الني يبل  عدده   م فوفين ال



 
 

تال  حالالالاب الوسالاليط بالالين  وقالالد ، م فالالوفينوغيالالر  إلالالى م فالوفينتال  تصالالنيف أفالالراد العينالة بعالالد التطبيالالو  -
علالالالى الوسالالاليط المالالالالتخرج علالالالى حالالالالب    وتالالال  تصالالالنيف العينالالالة بنالالالاس  %78بلالالال   و  الدراسالالالة، م مالالالوعتي

  والطالةب منخفضالي %100 -%78بمعدل مالا بالين   تحصيله  الدراسي للطةب مرتفعي التحصي 
  طالبالالالا  60  وقالالالد أصالالالب  عالالالدد أفالالالراد العينالالالة ارساسالالالية  %78 - %50التحصالالالي  بمعالالالدل مالالالا بالالالين  

  .كفيفغير  30 – ا  كفيف 30موزعين كالتالي  

 أدوات الدراسية:

 ،المدرسالية رفالراد العينالةالالال ةت وال  الو    1 سالل أدوات هالي على الدراسية الحالية  حتوي ت    
مقياا التصلب الوجدا ي   3 و ، معدلة للباحث  صياغة مقياا التصلب ال خصي ري  ك   2 و

اُّتبالالالالار ا سالالالالتعما ت غيالالالالر المعتالالالالادة   4ربالالالالو التالالالالواب وبرو  الالالالفيك  صالالالالياغة معدلالالالالة للباحالالالالث ، و 
 مالن مقياا التصلب الحركالي   6 و ،مقياا الصداقة ال خصية لمصطفى سويف  5ل يلفورد، و 

 كالتالي:مفصلة و وتأتي هني اردوات ،  الباحث إعداد 

 األداة األولى: السجالت والكشوف المدرسية:

 سالالال ةت  وتالالال  الحصالالالول عليهالالالا مالالالن ، 2011 -2010وهالالالي م مالالالوع درجالالالات الطالالالةب  هايالالالة عالالالاع  
 ال هات المختصة في وزارة التربية.

ه األوليوووة )صوووياغة معدلوووة الشخصوووي فوووي صوووورتاألداة الثانيوووة: مقيووواس التصووولب 
 للباحث(:

 أوال: مراحل إعداد المقياس:

 : * الهدف من المقياس

تفالالالاعله  مالالالع مواقالالالف الحيالالالاة  مالالالن ُّالالالةل تغييالالالرلفالالالي م اومالالالة االتعالالالر  علالالالى مالالالدى اسالالالتمرار الطالالالةب 
النمالالاذج المعرفيالالة ال ديالالدة ومالالدى و مالالع البيئالالة ال ديالالدة  ةعالالن الت يالالف بالالالهول ع الال ه المختلفالالة م ابالال  

 .مع النماذج غير المألوفةتواف ه  

 وطريقة تصحيحه:   * وصا المقياس

 ، 1979بالراهي  إلعبالد الالالتار  هو أحد استخبارات ال خصيةاستخبار أي  ك للتصلب يعد  
ي الاب عنهالا  بالنع     عبارة 22عدد بنودي   بل وي التصلب ال خصي في هني الدراسة، يقيس وهو



 
 

وفالالالالو المفهالالالالوع أو     أو    أعالالالالر   وتعبالالالالر الدرجالالالالة المرتفعالالالالة عالالالالن ارتفالالالالاع فالالالالي درجالالالالة التصالالالاللب 
فتحصال  اإلجابالة ا ل تحول فئات اإلجابة إلالى درجالات، المالتخدع في بنائه، ولتصحي  المقياا ك

وعنالالالد تح الالالي  ، لالالالى درجتالالالين  عالالال   علالالالى  الالالة  درجالالالات و    علالالالى درجالالالة واحالالالدة و   أعالالالر   ع
تحصالال  تصالالحي  المقيالالاا عنالالد جابالالة    أعالالر   أي إزالالالة إتالال  المقيالالاا وتعديلالاله وإضالالافة مالالا يلالال ع، 

  .1979براهي ، إ صفرعلى درجة واحدة و    على درجة  اإلجابة   ع  

 ثانيا: الكفاءة السيكومترية للمقياس:

تباع عدة إجراسات لحالاب صدق و بات  ات  التح و من ال فاسة الالي ومترية للمقياا عن طريو 
 وهي: ارداة 

 إجراءات صدق المقياس:  -(1) 

 :(المحكمين)ضمون صدق الم -(أ)

  بنالدا  علالى م موعالة مالن المح مالين 22ارولية والم و ة مالن   في صورته مقياات  عرض ال      
  مالن 6وذلالك بواقالع عالدد   ،وتربيالة الموهالوبينالمتخصصين في م الال علال  الالنفس والصالحة النفالالية 

  من كلية التربية ارساسية 4، وعدد  في ممل ة البحرين جامعة الخليج العربي كلية الدراسات العليا
للح ال  علالى مالدى ا تمالاس المفالردات  ال ويالل، دولالةفي قال  عل  النفس التربوي وقال  التربية الخاصة 

حيوث طلوب الباحوث الحكوم علوى كول بنود للمقياا، وكالنلك الوقالو  علالى وضالو  الصالياغة اللغويالة، 
 من حيث: مقياسمن بنود ال

 مع العينة والهد  الني وضع من أجله. مقياامةئمة أسئلة ال -

 وف ا  للتعريف المتفو عليه.مقياا مةئمة طول أسئلة ال -

 .مقيااسةمة الصياغة اللغوية لمفردات ال -

مالن حيالث وقد قاع الباحث بعم  التعديةت الةزمة التي ت  ا تفالاق عليهالا مالن قبال  المح مالين       
ل ال  بنالد و واعتماد البنود التي  الالل مواف الة المح مالين،  ،تعدي  الصياغة اللغوية لم موعة من البنود 

فيمالالا عالالالدا  ل ميالالع البنالالالود   %100 المح مالالالين علالالى  الالالالبة  ق جميالالعااتفالالال وتالال  مالالن البنالالالود  الالالبة مئويالالالة 
وتالال  ، فالي حالين وافالو عليالاله بالاقي المح مالين  %10  ف الد طلالب أحالالد المح مالين حنفاله بنالالالبة 16 البنالد 



 
 

( نسوووبة اتفووواق 3ملحوووق ) يبوووينو ، وذلالالالك لضالالالرورة تواجالالدي فالالالي المقيالالالاا الت اضالالي عنالالاله ولالالال  يحالالن 
 المحكمين على مقياس التصلب الشخصي.

 

 حساب االتساق الداخلي للمفردات: -(ب)

 * عالقة المفردة بالدرجة الكلية للمقياس.

  يبين بيا ات ا تالاق الداُّلي لمفردات مقياا التصلب ال خصي وارتباطه بالدرجة  1-4جدول  
 ال لية

 رقم 
 المفردة 

 االرتباط 
 بالدرجة الكلية

 رقم 
 المفردة 

 االرتباط 
 بالدرجة الكلية

1 - 0.044 12 0.432** 
2 0.165 13 0.426** 
3 0.335** 14 0.397** 
4 0.389** 15 0.419** 
5 0.408** 16 0.346** 
6 0.236* 17 0.325* 
7 0.162 18 0.547** 
8 0.491** 19 0.462** 
9 0.388** 20 0.443** 
10 0.498** 21 0.568** 
11 0.320* 22 0.600** 

       

فالي  م بولة وذلالكبدرجة  بارتباط دال   أن أغلب المفردات تمتعل 1-4يةحظ من ال دول          
     مالالا عالالدا المفالالردات 0.600 - 0.236مالالا بالالين   ل ارتباطهالالا بالدرجالالة ال ليالالة للمقيالالاا حيالالث تراوحالال 

  0.165  و 0.044-  التالالالي ا خفالالالض فيهالالالا معامالالال  ارتباطهالالالا بالدرجالالالة ال ليالالالة وبلغالالالل  7-2-1 
 لتةفي أُّطاس الصياغة. وت  التعدي  عليه على التوالي   (0.162و

 لمقياس:اإجراءات حساب ثبات  -(2)



 
 

قالالالاع الباحالالالث بت يالالالي  درجالالالة  بالالالات المقيالالالاا بإي الالالاد قيمالالالة ألفالالالا كرو بالالالاخ للمقيالالالاا علالالالى العينالالالة         
  طالبالالا  مالالن الطالالةب الم فالالوفين وغيالالر الم فالالوفين فالالي 60ا سالالتطةعية الالالالاب ة ويبلالال  عالالدد أفرادهالالا  

 دولة ال ويل.

ن بين ي ي قدري أسبوعبفاص  زمن   (Test & Re Test) ت  استخداع طري ة إعادة ا ُّتبار         
 التطبيو ارول والتطبيو الثا ي على  فس العينة. 

وحالاب معام  الثبات بإعادة التطبيو             حالاب معام  الثبات ألفا كرو باخ   2-4جدول  
 بعد الحن   لمقياا التصلب ال خصي.  - قب  الحن 

عدد  المقياس
 المفردات 

 معامل ألفا كرونباخ 

N=60 

بإعادة الثبات 
التطبيق         

 )قبل الحذف( 

الثبات بإعادة 
 التطبيق 

 )بعد الحذف(

 0.667 0.625 0.708 22 التصلب الشخصي
 

 حساب معامل ألفا كرونباخ:  -(أ)

  مما يدل على  (0.708حوالي ب در يأن معام  ألفا كرو باخ   2-4يةحظ من ال دول   
 وجود درجة م بولة من الثبات.

 الثبات بإعادة التطبيق: حساب  -(ب)

 ي بفاص  زمني قدر  (Test & Re Test) ت  حالاب الثبات باستخداع طري ة إعادة التطبيو  
والتطبيو الثا ي للعينة  فالها حيث كان معام  الثبات بطري ة إعادة  ين بين التطبيو ارول أسبوع

بعد الحن  معام  الثبات ويةحظ أن  ، (0.667وبعد الحن   ، 0.625التطبيو  قب  الحن   
  .0.7  م بو   كان 

 )صياغة معدلة للباحث(:لتصلب الوجداني في صورته األولية: مقياس اثالثةاألداة ال

 إعداد المقياس:أوال: مراحل 

 *الهدف من المقياس:



 
 

عالالالالن تحمالالالال   ه التعالالالالر  علالالالالى مالالالالدى اسالالالالتمرار الطالالالالةب فالالالالي م اومالالالالة التغييالالالالر، ومالالالالدى ع الالالال   
تواجالد م الاعر الحالب  الغموض  النفور من الغموض  ومدى ظهور التناقض الوجدا ي لديه  بمعنى

 لدى  فس الفرد  حو  فس الموضوع. وال راهية معا  

 

 وطريقة تصحيحه:   المقياس وصا* 

             مقيالالالالالالالالاا ل تعالالالالالالالالدي  وحالالالالالالالالن  وإضالالالالالالالالافة مالالالالالالالالا يلالالالالالالالال عقالالالالالالالالاع الباحالالالالالالالالث بعمالالالالالالالال  مقيالالالالالالالالاا يتضالالالالالالالالمن  
 . 2009 الحمر، ولمقياا محمد عبد التواب معوض أبالو النالور . 1971 فراج، بر  فيك –فر    
                 برو  الالالالالالالالالفيكفر  لالالالالالالالالالي  مقيالالالالالالالالالاا كالالالالالالالالالانيتناسالالالالالالالالالب مالالالالالالالالالع مفهالالالالالالالالالوع التصالالالالالالالالاللب الوجالالالالالالالالالدا ي، وقالالالالالالالالالد ل الالالالالالالالالي 

(Frenkle –Brunswik) فالالالي قيالالالاا مالالالا وراس يمتالالالد  النفالالالور مالالالن الغمالالالوض   مفهالالالوع الالالالني يقالالاليس 
 وبهالالنا ربطالالل مظالالاهر اإلدراكيالالة والمعرفيالالة ذاتهالالا، الم الالا ت الوجدا يالالة وا جتماعيالالة لي الالم  كالالنلك ال

  التنالالالالالالاقض الوجالالالالالالدا ي    النفالالالالالالالي ومفهالالالالالالوع التحليالالالالالال  النفالالالالالالور مالالالالالالن الغمالالالالالالوض بالالالالالالين مفهالالالالالالوع  فر  لالالالالالالي
Ambivalence))  بموضالالوع معالالين معالالا  الالالني ي الالير إلالالى تواجالالد م الالاعر الحالالب وال راهيالالة الخاصالالة

بال والالب النمطيالة وبهالنا يعالد يتصالف  وهنا أوضحل أن هنا التنالاقض الوجالدا يلدى ال خب  فاله، 
، الحمالالالر، 1971 لتفالالالالير التصالالاللب بأ واعالالاله فراج،  فالالالاليا  هامالالالا   مفهالالالوع عالالالدع تحمالالال  الغمالالالوض أساسالالالا  

2009.  

ب الغمالالوض  نالال أن مفهالالوع النفالالور مالالن الغمالالوض يالالؤدي إلالالى ات الالاي تصالاللبي لتوتعت الالد  فر  لالالي  
ويت لالالالى هالالالنا ا ت الالالاي فالالالي ا رتبالالالاط بمالالالا هالالالو مالالالألو  والتمالالالالك ال الالالديد بالالالاردوار  ،فالالالي أي  الالالوع كالالالان

  عبالالارة فالي كالال  عبالالارة تقالاليس 14والمعالايير والنمالالاذج النمطيالالة، وقالد قامالالل ببنالالاس مقيالالاا يت الون مالالن  
وتعبالالر الدرجالالة المرتفعالالة  ،معنالالى النفالالور مالالن الغمالالوض وي الالاب عنهالالا ب  عالال   أو     أو    أعالالر  

والدرجالالة المنخفضالالة عالالن ا خفالالاض فالالي درجالالة التصالاللب وفالالو المفهالالوع التصالاللب  عالالن ارتفالالاع فالالي درجالالة
  .1976المالتخدع في بنائه يو س، 

قالاع بحالالاب و   عبالارة تقاليس تحمال  الغمالوض 31يت الون مالن  الالني أبو النالور بينما مقياا 
بعالالد تطبيالالو  (SPSS)  عبالالارة باسالالتخداع بر الالامج 34عبالالارات المقيالالاا وعالالددها  الصالالدق العالالاملي ل

سالالالعوديا   وتالالال  حالالالالاب الصالالالدق  140-مصالالالريا   181  ا    طالبالالال 321علالالالى عينالالالة قوامهالالالا   المقيالالالاا
علالى    طالبالا  75المرتبط بالمحالك أي حالالاب معامال  ا رتبالاط بالين درجالات أفالراد العينالة المصالرية  

  وهالالالو دال إحصالالالائيا  وكالالالنلك حالالالالاب معامالالال  0.89 المقيالالالاا حيالالالث كالالالان معامالالال  ا رتبالالالاط مالالالالاويا  
على المقيالاا حيالث كالان معامال  ا رتبالاط مالالاويا     طالبا  65ينة الالعودية  ا رتباط لدى أفراد الع



 
 

  وهو دال إحصائيا  وقاع بحالاب  بات المقياا على  فس العينة وقد تروا  معام  الثبات 0.81 
يالالع   للعينالالة الالالالعودية، وجم0.70-0.57  للعينالالة المصالالرية و 0.72-0.61بطري الالة ألفالالا مالالا بالالين  

  .2009  الحمر، 0.01 المعامةت دالة عند مالتوي هني 

  بتطبيو المقياا على البيئة ال ويتيالة، وحالالاب  بالات المقيالاا وذلالك 2009وقاع الحمر  
حيالالث تالال  إعالالادة التطبيالالو بفالالارق  ،  طالبالالا  50بإعالالادة التطبيالالو علالالى عينالالة اسالالتطةعية م و الالة مالالن  

وكالالالنلك تالالال  التح الالالو مالالالن الثبالالالات  ، 0.80زمنالالالي أسالالالبوعين بالالالين التطبي الالالين، وكالالالان معامالالال  الثبالالالات  
  وهالنا ي الير إلالى أن المقيالاا 0.82باحتالاب معام  ألفا على عينة الدراسة ا ستطةعية وكان  

 يتمتع ب در عال من الثبات.

ضالالافة وحالالن  عبالارات مقيالالاا فر  لالالي برو  الالفيك وأبالالو النالالور، إبتعالالدي  و  قالالاع الباحالالث بينمالا  
عبالالارة   32مالالن   المقيالالاا الوجالالدا ي، وقالالد ت الالون  التصالاللب  وع الال ومنهالالا أضالالا  مقيالالاا جديالالد يقالاليس 

مقيالالاا أبالالو النالالور  عنالالد طري الالة تصالالحي  المعتمالالدة  فالاليتقالاليس مفهالالوع التصالاللب الوجالالدا ي وقالالد اسالالتند 
إلالالى درجالالات ولتصالالحي  المقيالالاا كا الالل تحالالول فئالالات اإلجابالالة  ، ،  الالادرا  ، أحيا الالا  ، كثيالالرا  ي  دائمالالا  وهالال 

  .1-2-3-4 وهي    

 السيكومترية للمقياس:ثانيا: الكفاءة 

تباع عدة إجراسات لحالاب صدق و بات  ات  التح و من ال فاسة الالي ومترية للمقياا عن طريو 
 وهي: ارداة 

 إجراءات صدق المقياس: (1) 

 :(المحكمين) ضمون صدق الم -(أ)

  بنالالالالدا  علالالالالى م موعالالالالة مالالالالن 32و الالالالة مالالالالن  تالالالال  عالالالالرض المقيالالالالاا فالالالالي صالالالالورتها اروليالالالالة والم  
المح مالالالين المتخصصالالالين فالالالي م الالالال علالالال  الالالالنفس والصالالالحة النفالالالالية والتربيالالالة الخاصالالالة وذلالالالك بواقالالالع 

  مالالن كليالالة 4، وعالالدد  فالالي ممل الالة البحالالرين   مالالن جامعالالة الخلالاليج العربالالي كليالالة الدراسالالات العليالالا6عالالدد 
 ويالالالل، حيالالالث طلالالالب دولالالالة الفالالالي التربيالالالة ارساسالالالية قالالالال  علالالال  الالالالنفس التربالالالوي وقالالالال  التربيالالالة الخاصالالالة 

 من حيث:كل بند من بنود المقياس الباحث الح   على 

 والهد  الني وضع من أجله. المقياا مع العينة مةئمة أسئلة  -



 
 

 للتعريف المتفو عليه.وف ا  مقياا مةئمة طول أسئلة ال -

 .مقيااسةمة الصياغة اللغوية لمفردات ال -

وقاع الباحث بعم  التعديةت الةزمة التي ت  ا تفاق عليها من قب  المح مين حيث ت    
حن  بعض البنود التي ل  يت  ا تفاق عليها، وت  تعدي  الصياغة اللغوية لم موعة من البنود  

ق  ااتفت  وقد كان ل   بند من البنود  البة مئوية و واعتماد البنود التي  الل مواف ة المح مين، 
  وت   %80  بنالبة  23 فيما عدا البند  في جميع البنود   %100ميع المح مين على  البة  ج

 حنفه.   وت  %90  بنالبة  28 حنفه والبند 

النالاس ي لدن   -لدي ال درة على إي اد أكثر من ح  للم  لة الواحدة: )ومن البنود التي تم حذفها *
 على مقياس التصلب الوجداني.( التعديالت التي تمت 5ويبين ملحق)  هني ارياع  الرجال كثيرا  

 حساب االتساق الداخلي للمفردات: -(ب)

 ارتباط المفردة بالدرجة الكلية للمقياس. *

(  يبين بيانات االتساق الداخلي لمفردات مقياس التصلب الوجداني وارتباطه  3-4جدول )
 .الوجدانيبالدرجة الكلية لمقياس التصلب 

 رقم 

 المفردة 

 االرتباط 

 بالدرجة الكلية

 رقم 

 المفردة 

 االرتباط 

 بالدرجة الكلية

 رقم 

 المفردة 

 االرتباط 

 بالدرجة الكلية

1 0.372** 11 0.475** 21 0.313* 

2 0.242* 12 0.502** 22 0.273* 

3 0.405** 13 0.558** 23 0.472** 

4 0.155 14 0.351** 24 0.157 

5 0.211* 15 0.340** 25 0.066 

6 0.373** 16 0.456** 26 0.181* 

7 0.266* 17 0.479** 27 0.389** 



 
 

8 0.308* 18 0.303* 28 0.260* 

9 0.348** 19 0.306* 29 0.381** 

10 0.422** 20 0.195* 30 0.280*   
ارتباطها بالدرجة أن أغلب المفردات تمتعل بدرجة مرتفعة في   3-4  يةحظ من ال دول 

  التي ا خفض  4-24-25  ما عدا المفردات  0.558 -0.195ال لية المقياا وتراوحل ما بين  
وت  التعدي  عليه   (0.066)   و0.157  و 0.155فيها معام  ارتباطها بالدرجة ال لية وبلغل  

 لتةفي أُّطاس الصياغة. 

 إجراءات حساب ثبات المقياس: (2)

قاع الباحث بت يي  درجة  بات المقياا بإي اد قيمة ألفا كرو باخ للمقياا على العينة   
من الطةب الم فوفين وغير الم فوفين في     طالبا  60ا ستطةعية الالاب ة ويبل  عدد أفرادها  

 دولة ال ويل.

ن بين  ي بفاص  زمني قدري أسبوع  (Test & Re Test) ت  استخداع طري ة إعادة ا ُّتبار و  
 التطبيو ارول والتطبيو الثا ي على  فس العينة. 

         حالاب معام  الثبات ألفا كرو باخ وحالاب معام  الثبات بإعادة التطبيو 4-4جدول  
 .بعد الحن   لمقياا التصلب الوجدا ي - قب  الحن  

عدد  المقياس
 المفردات 

 معامل ألفا كرونباخ 

N=60 

الثبات بإعادة 
 التطبيق 

 )قبل الحذف( 

الثبات بإعادة 
 التطبيق 

 )بعد الحذف(

 0.903 0.905 0.709 30 التصلب الوجداني
 

 حساب معامل ألفا كرونباخ:  -(أ)

  مما يدل على  (0.709حوالي ب در يألفا كرو باخ  أن معام   4-4ال دول  يةحظ من  
 وجود درجة م بولة من الثبات.

 حساب الثبات بإعادة التطبيق:  -(ب(



 
 

 يبفاص  زمني قدر   Test & Re Testت  حالاب الثبات باستخداع طري ة إعادة التطبيو   
حيث كان معام  الثبات بطري ة   ،والتطبيو الثا ي على  فس العينة ين بين التطبيو ارول أسبوع

أن معام  الثبات قب  وبعد  ويةحظ ، 0.903    وبعد الحن 0.905إعادة التطبيو  قب  الحن   
 . م بول بدرجة كبيرة جدا  أ ه   دي  (0.7)وبالم ار ة بمالتوى رجة كبيرة ل  يختلف بد  الحن 

)التصووولب قة الشخصوووية )للووودكتور مصوووطفى سوووويف( صووودااختبوووار الاألداة الرابعوووة: 
 االجتماعي(:

 ختبار:أوال: مراحل إعداد اال

 ختبار: * الهدف من اال

دراكاته ا جتماعية عندما تتطلب إتغيير ات اهاته أو  مدى استمرار الفرد في التعر  على  
 .ا جتماعي مع الموقفتفاعله ي الر أو صعوبة على وتأ يري  الموضوعية ذلك،  ظرو ال

 * وصا االختبار وطريقة إعداده:

يقيس  وع من أ واع التصلب وهو وهو مصطفى سويف الدكتور قاع بإعداد المقياا  
للقياا   ي عله قابة   قد بدأ بوضع التعريف اإلجرائي لهنا ا ُّتبار تعريفا  و ، يالتصلب ا جتماع

 ثالثة عناصر أساسية في المقياس هي: ضرورة توافر بالتف ير في  وبدأ أساسا  

ن است ابات ال خب تنطوي على قبول إعنصر التدرج بمعنى أن ي ون هناك ما ي ير إلى -1
 التدرج بصورة أو بأُّرى وذلك كم ومات للاللوك المرن.

 أن ي ون المقياا في أقرب صورة إلى قياا الاللوك الموضوعي. -2

يتي  لل خب أن يعبر عن  فاله بتل ائية بدون تدُّ    أن ت ون بنود المقياا من النوع الني -3
  .1991 ُّفاجي،  التنميط ا جتماعي لةست ابات المتوقعة

وعلى ضوس العناصر الثة ة الالاب ة است ر الرأي على أن يتضمن المقياا مواقف  
بول اُّتيار، وأن يتا  للم يب أن يدرج إجابته على مالافة تمتد بين طرفين متباعدين هما شدة ال 

وشدة الرفض، وأن تدور مواقف ا ُّتيار حول الصداقة وارصدقاس باعتبار أن هنا الم ال أق  من 
  . 1976 يو س، للتنميط ا جتماعي كثير من م ا ت العةقات اإل الا ية تعرضا  

 ،يت ون من قائمة لصفات يمتاز بها ارشخاص   إلى أن المقياا 1971وي ير فراج   
حدى العةمات التالية أماع ك  صفة مع  إ ترتيب هني الصفات بوضع  والمطلوب من المفحوص 



 
 

الرجوع في ذلك إلى ما له من ُّبرة في ع د بعض الصداقات الو ي ة من جناله ُّةل فترة الخمس  
 سنوات الماضية. 

 .: الصفات التي  بد من توافرها لقياع الصداقة2 

 .: الصفات التي أرغب في توفرها لقياع الصداقة1 

 .الصفات التي   تهمني في ح مي على من أصادق صفر:

 ول نها على ك  حال محتملة. : الصفات التي يحالن أ  توجد وإذا وجدت ت ون عبئا  1-

 : الصفات التي ي ب أ  توجد وإذا وجدت فة يم ن قياع الصداقة.2-

في    2-  و   2 تختار  وقد است ر الرأي على أن يتخن من م موع اإلجابات التي  
أي أ ه إذا أجاب شخب على أسئلة ا ُّتبار كلها بهنا  ، لدرجة التصلب  م موعها معا مقياسا  

، وإذا ل  ي ب أي إجابة متطرفة فالو  ت ون درجته على   70 التطر  فالو  ت ون درجته 
تبين للباحث أ ه من المم ن أن  و ياا بعد ذلك في طري ة تصحيحه، وتطور المق ، صفرا   التصلب 

م موع إجابات التطر  عن  مالت ة     باعتباري مقياسا  2يعام  إجابات التطر  اإلي ابي    
ومعاملتها   معا    1- و  1   ت ميع اإلجابات  ، كما تبين أ ه من المم ن أيضا   2-الاللبي  

لب . وكنلك تبين أن اإلجابات الصفرية يم ن ت ميعها  كمقياا للمرو ة  م اب  مقياا التص
  .1982 المة، على درجة من ا ست ةل عن الم اييس الالاب ة   الثا    واعتبارها مقياسا  

وهي أن  ىهي الطري ة ارول في هذه الدراسةوالطري ة المالتخدمة  لتصحي  المقياا   
أي  ،لدرجة التصلب  مقياسا   في م موعها معا    2- و  2  م موع اإلجابات التي تصدر ب تحول 

، وإذا ل   70  أ ه إذا أجاب شخب على أسئلة ا ُّتبار كلها بهنا التطر  فالو  ت ون درجته
  .1979براهي ، إ  صفرا   ي ب أي إجابة متطرفة فالو  ت ون درجته على التصلب 

 ثانيا: الكفاءة السيكومترية لالختبار:

 االختبار عند مصمم االختبار:إجراءات صدق وثبات  -(1)

 صدق االختبار:  -)أ(

        بصدق المفهوع   أن مصطفى سويف الت ع 1982ذكرت سلوى المة   
(Construct Validity ) والناليج النظري   ،على أساا أن  المفهوع ارساسي هو التوتر النفالي



 
 

وي  ف التصلب عن   ،من التوتر يؤدي إلى م يد من التصلب  في صورته ارولى مؤداي أن م يدا  
 . مظاهر سلوكية متعددة منها المي  إلى التطر  في ا ست ابةُّةل  فاله من 

أما صدق ت وين المقياا عند محمود عطاهلل حالين ف د ذكر أ ه يوجد تأكيد في بحو   
دن  وبار درجل في  امالترداع  وسويف وفرغلي في  مصر  وبر  لمان في  ميو خ   أي  ك في  لن

ف د حالب معام  ا رتباط بين المرو ة والتوافو حيث  ،صدق هنا ا ُّتبار، أما في البيئة الالعودية
  مما ي ير  0.01أوضحل البحو  المتعددة هني العةقة، ف ان معام  ا رتباط دال عند مالتوى  

  .1985ُّتبار حالين،  إلى صدق ا 

 ثبات االختبار:  -)ب(

د ت  جمع ا ست ابات المتطرفة ت  حالاب معام   بات المقياا عند الدكتور سويف ف  
ي ابي  معام  الثبات للتطر  اإل أن د  ج  فو   ،على حدي ي ابية وا ست ابات المتطرفة الاللبية كة  اإل

معام  الثبات للتطر  الاللبي  بإعادة التطبيو    كما أن 0.81 بإعادة التطبيو بعد أسبوع  يبل   
  .1971  فرغلي، 0.51بعد أسبوع أيضا   يبل   

أما فاطمة ُّفاجي قامل باستخداع طري ة حالاب معام  الثبات عن طريو اإلعادة وقد     
  مفحوصة وقد ت  إعادة التطبيو عليهن بعد فترة زمنية تراوحل ما بين  63ت و ل العينة من   

  ُّفاجي،  0.84يوما ، وقد اتض  أن معام   بات ا ُّتبار عن طريو إعادته هو   15-21 
  . 2004، الغامدي، 1992

حالاب معام   ت  و  ،وقد قاع محمود عطاهللا حالين باستخداع المقياا على البيئة الالعودية 
حصائيا  عند مالتوى  إوهو دال  ، 0.86ف ان معام  الثبات   ةالنصفي    ئةالثبات بطري ة الت

  . 1985 حالين، (0.01)
 

 إجراءات حساب ثبات االختبار عند الباحث: -(2)

قاع الباحث بت يي  درجة  بات المقياا بإي اد قيمة ألفا كرو باخ للمقياا على العينة   
  طالبا  من الطةب الم فوفين وغير الم فوفين في  60ويبل  عدد أفرادها   ،ا ستطةعية الالاب ة

 دولة ال ويل. 

ن  ي بفاص  زمني قدري أسبوع  (Test & Re Test) استخداع طري ة إعادة ا ُّتبار  ت   وقد  
 بين التطبيو ارول والتطبيو الثا ي على  فس العينة. 



 
 

 

   حالاب معام  الثبات ألفا كرو باخ وحالاب معام  الثبات بإعادة التطبيو لمقياا  6-4جدول  
 التصلب ا جتماعي. 

عدد  المقياس
 المفردات 

 معامل ألفا كرونباخ 

N=60 

الثبات بإعادة 
 التطبيق 

 0.824 0.899 70 التصلب االجتماعي 
 

 ( حساب معامل ألفا كرونباخ:أ)

  مما يدل على  (0.899حوالي ب در يألفا كرو باخ    أن معام 6-4يةحظ من ال دول   
 وجود درجة م بولة من الثبات.

 التطبيق: ( حساب الثبات بإعادة ب)

 يبفاص  زمني قدر   Test & Re Testت  حالاب الثبات باستخداع طري ة إعادة التطبيو   
والتطبيو الثا ي على  فس العينة حيث كان معام  الثبات بطري ة   ين بين التطبيو ارولأسبوع

رجة  بد    دي م بو    (0.7)ويةحظ أن معام  الثبات بالم ار ة بمالتوى  ، 0.824إعادة التطبيو  
 كبيرة جدا . 

 : اختبار االستعماالت غير المعتادة )جيلفورد( )المرونة العقلية(:خامسةاألداة ال

 ختبار:أوال: مراحل إعداد اال

 * الهدف من االختبار:

 وإحالالدا    (Mental Set)النهنيالالة   تغييالالر وجهالالتهقالالدرة ارفالالراد علالالى مالالدى علالالى التعالالر   
ا ت الالا ت ع ليالالة بالالدون صالالعوبة أو ا  ت الالال مالالن   الالاط معرفالالي إلالالى   الالاط معرفالالي آُّالالر، أو ا  ت الالال 

 .من  ماذج مألوفة إلى أُّرى غير مألوفة والمطلوبة لت وين  ماذج جديدة

 * وصا االختبار وطريقة إعداده:



 
 

 لالالي قالاع بإعالداد ا ُّتبالار جيلفالالورد وهالو يقاليس بعالالض أ الواع المرو الة فالالي م ابال  التصاللب الع 
ويطلالالب مالالن المفحالالوص فالالي هالالنا ا ُّتبالالار أن يف الالر فالالي بعالالض ارشالالياس المعروفالالة وسالالو  يالالنكر لالاله 

اسالالتعما ت أُّالرى يم الالن أن تصالالل  عالالدة ا سالتعمال ال الالائع ل ال  مالالن هالالني ارشالياس وعليالاله أن يالنكر 
مالالن جالال ئيين وب الال  جالال س منهمالالا  ة الالة أشالالياس ومالالدة ا ُّتبالالار  يت الالون ، و لهالالنا ال الاليس أو أجالال اس منالاله

، وي الالدع فالالي هالالنا ا ُّتبالالار بعالالض اردوات وارشالالياس المدو الالة، ويالالنكر دقالالائو ل الال  جالال س  5  ا ُّتبالالار
ا سالالتعمال ال الالائع أو المعتالالاد ل الال  منهالالا وي الالب مالالن المفحالالوص أن يالالنكر عالالدة اسالالتعما ت مم نالالة 

  .1979ل   بند من هني البنود إبراهي ، 

 * تقدير درجة المرونة:

بالالتف ير فالي اسالتخدامات غيالر مألوفالة أو التالي ت ال إل ارداة أو تحص  اإلجابة التالي تتالال   
ال الالاليس الم الالالدع أو إلالالالى ت يفهالالالا ب الالال   مالالالرن  سالالالتخداع جديالالالد، تحصالالال  علالالالى درجالالالة واحالالالدة، وتت الالالون 

( 2007) وقود قووام خليفووة الدرجالة ال ليالة لةُّتبالالار مالن م مالوع الالالدرجات علالى اإلجابالات الم بولالالة،
 بول اإلجابة:القواعد التي ينبغي مراعاتها في ق بوضع

مختلفالا   سالتعما   ا  ت ب  اإلجابات التي ت رر استعمال ال يس  إذ ينبغالي أن تمثال  كال  إجابالة  -1
 عما ذكري في ا ُّتبار، وعن ا ستعما ت ارُّرى التي تنكر في البند  فاله أو غيري من البنود .

، وت بالالال  اإلجابالالالات ينبغالالي أن تعبالالالر اإلجابالالة عالالالن اسالالالتعمال صالالحي  وظيفيالالالا ، وأن ي الالالون مم نالالا   -2
وظيفيالا ، فاإلجابالة علالى   النظالارة مثال   : العبالث بهالا  المازحة أو الفاح ة ما داع ا ستعمال مع و   

 : أشاور بها أو استعملها كمؤشر  .ع      ت ب  بينما ت ب  اإلجابةبين ارصاب

ة  إذا أجالالالاب   ت بالالال  اإلجابالالالة التالالالي ت الالالرر إجابالالالة سالالالاب ة فالالالي أي بنالالالد مالالالن بنالالالود ا ُّتبالالالار، فمالالالث -3
  اسالالتعملها لل ينالالة   ت بالال  أول إجابالالة يالالنكرها و  الالالالاعة   المفحالالوص علالالى كالال  مالالن   النظالالارة   و

 المفحوص.

وأمالالا بالنالالالبة لالالنفس ال الاليس المالالنكور فالالي البنالالد، إذا كالالان المبالالدأ ال الالامن وراس إجابالالة معينالالة ي مالالن  -
اسالالتخداع    النظالالارة   اإلجابالالة علالالى بنالالد   كالالأن يالالنكر المفحالالوص فالالي –وراس إجابالالة لالالنفس ال الاليس 

عدسالالتها لدراسالالة ظالالاهرة ا  الالالار الضالالوس   و   اسالالتخداع عدسالالتها فالالي ت الالارب ضالالوئية   فالالإن إجابالالة 
 واحدة هي التي تعطى درجة.



 
 

  ت بال  اإلجابالات شالديدة الغمالالوض أو شالديدة العموميالة   مثال : فالالك النظالارة واسالتعمال أج ائهالالا  -4
 .ن ت ون ا ستعما ت واضحة ومحددةإذ ينبغي أ –في أغراض مختلفة  

 ت ب  استعما ت أج اس ال يس المنكور. -5

   ي ب  أي استخداع للالاعة يتضمن   الوقل   بأي ش  . -6

 .ول اإلجابة أن ت ون الصياغة سليمة لغويا    ي ترط ل ب -7

 ثانيا: الكفاءة السيكومترية لالختبار:

 إجراءات صدق وثبات االختبار عند مصمم االختبار: -(1)

وفالي  استخدع جيلفالورد وزمةئاله فالي البدايالة  ظامالا  مالن التصالحي  يحتالوي علالى ُّمالالة أوزان، 
ةسالالالت ابات لدراسالالالات أُّالالالرى اسالالالتخدمل طري الالالة تصالالالحي  مختلفالالالة ت الالالوع علالالالى أسالالالاا ال مالالالع البالالالاليط 

يعطالالي ت ريبالالا   ارُّيالالرة وقالالد تبالالين أن اسالالتخداع هالالني الطري الالة، لصالالحيحة دون النظالالر إلالالى عالالدع ال الاليوعا
  0.94 فس النتالائج  بلال  معامال  ا رتبالاط بالين طري تالي التصالحي ، وعالدع ال اليوع وال مالع البالاليط   

كمالا   ت لال  مالن درجالة التبالاين  ،لك ينص  جيلفورد وزمةئه باستخداع الطري ة ارُّيالرة ر هالا أبالالطلن 
وقالالالد  0.74)علالالالى ارصالالالالة، وقالالالد بلالالال  معامالالال  الثبالالالات لهالالالنا المقيالالالاا باسالالالتخداع الصالالالور المت افئالالالة  

  إبراهي ،ال مالالع البالالاليط  سالالت ابات الصالالحيحة دون النظالالر إلالالى عالالدع ال الاليوعطري الالة اسالالتخدع الباحالالث 
1979.  

 إجراءات ثبات االختبار عند الباحث: -(2) 

قاع الباحث بت يي  درجة  بات المقياا بإي اد قيمة ألفا كرو باخ للمقياا على العينة   
من الطةب الم فوفين وغير الم فوفين في     طالبا  60ا ستطةعية الالاب ة ويبل  عدد أفرادها  

 دولة ال ويل.

ن بين  يبفاص  زمني قدري أسبوع   Test & Re Test ت  استخداع طري ة إعادة ا ُّتبار  
 التطبيو ارول والتطبيو الثا ي على  فس العينة. 

 

 



 
 

التطبيو لمقياا     حالاب معام  الثبات ألفا كرو باخ وحالاب معام  الثبات بإعادة 5-4جدول  
 . المرو ة الع لية

 عدد  المقياس

 األجزاء

 الثبات 

 بإعادة التطبيق

 0.716 2 المرونة العقلية 
 

 حساب الثبات بإعادة التطبيق:  *

 ي بفاص  زمني قدر   Test & Re Test ت  حالاب الثبات باستخداع طري ة إعادة التطبيو  
م  الثبات بطري ة  والتطبيو الثا ي على  فس العينة حيث كان معا ين بين التطبيو ارولأسبوع

  دي م بول بدرجة   (0.7)  ويةحظ أن معام  الثبات بالم ار ة بمالتوى 0.716 إعادة التطبيو 
 جيدة.

 األداة السادسة: مقياس التصلب الحركي )من إعداد الباحث(:

 أوال: مراحل إعداد المقياس:

 * الهدف من المقياس: 

عن تغيير حركاته    ع  م اب  ال، سلوكه الحركي تغيير الفرد لم اومة ت دير مدى  
وتعبيراته  وات اهاته  الحركية، أي الع   عن الت يف أو التوافو حركيا  عندما تتطلب الظرو  

 الموضوعية ذلك.

 * وصا المقياس وطريقة تصحيحه: 

والحركة  النكاس الحركي  ت  اإلطةع على بعض ال تب والم اييس التي تختب بدراسة 
لغير الم فوفين وبعض ال تب التي لها عةقة مباشرة  التعبيرية وبعضا  من الم  ةت الحركية 
، ل ي تتناسب هني حث بإعداد بعض العبارات المناسبةبا ت اي والحركة للم فو  ومنها قاع البا

فرد لحركاته وتعبيراته  وهو الع   النالبي عن تغيير ال ،التصلب الحركي مفهوعالعبارات مع 
تتطلب الظرو   حينما وات اهاته الحركية، أي ع   الفرد عن الت يف أو التوافو حركيا  

 الموضوعية ذلك. 



 
 

وقد تضمنل العبارات التي ت  اُّتيارها بعض جوا ب الاللوك التي تواجه الم فو  وغير   
طى درجات ل   إجابة أي الم فو  في داُّ  بيئة المدرسة وُّارجها، ولتصحي  المقياا كا ل تع

ضعيفة   –ضعيفة  –متوسطة  –كبيرة  –ل   بند من عبارات المقياا وهي كالتالي:  كبيرة جدا  
   على التوالي. 1-2-3-4-5  بدرجات  جدا  

 ثانيا: الكفاءة السيكومترية للمقياس:

تباع عدة إجراسات لحالاب صدق و بات  ات  التح و من ال فاسة الالي ومترية للمقياا عن طريو 
 وهي: ارداة 

 إجراءات صدق المقياس: -(1)

 :(المحكمين) ضمون صدق الم -)أ(

  بندا  على م موعة من  30ت  عرض المقياا في صورته ارولية والم و ة من   
والصحة النفالية والتربية الخاصة وذلك بواقع عدد  المح مين المتخصصين في م ال عل  النفس

  من كلية التربية ارساسية قال  عل   4  من جامعة الخليج العربي كلية الدراسات العليا، وعدد  6 
النفس التربوي وقال  التربية الخاصة بدولة ال ويل، للح   على مدى ا تماس المفردات للمقياا، 

حيث طلب الباحث الحكم على كل بند من بنود  للغوية، وكنلك الوقو  على وضو  الصياغة ا
 من حيث:  مقياسال

 والهد  الني وضع من أجله. المقياا مع العينة مةئمة أسئلة  - 

 للتعريف المتفو عليه.وف ا   مقياامةئمة طول أسئلة ال - 

 .مقيااسةمة الصياغة اللغوية لمفردات ال - 

وقد قاع الباحث بعم  التعديةت الةزمة التي ت  ا تفاق عليها من قب  المح مين حيث ت    
حن  بعض البنود التي ل  يت  ا تفاق عليها، وت  تعدي  الصياغة اللغوية لم موعة من البنود  

ق جميع  ااتف ت  وقد كان ل   بند من البنود  البة مئوية و واعتماد البنود التي  الل مواف ة المح مين، 
   28  والبند  % 90  بنالبة   11فيما عدا بند   على جميع البنود   %100المح مين على  البة  

 وقد ت  حنفه .   %90  بنالبة   29و 

 البنود التي تم حذفها: ومن* 

 أستطيع أن أحد  أصوات غير مألوفة يحبها زمةئي. -



 
 

 ة.أع   عن التميي  بين أصوات معلمي وأصوات أصدقائي في المدرس -

 أع   عن تفالير بعض كلمات أصدقائي من المرة ارولى. -

 مقياس التصلب الحركي.( التعديالت التي تمت على 4ملحق )   ويبين

 حساب االتساق الداخلي للمفردات: -)ب( 

 * ارتباط المفردة بالدرجة الكلية للمقياس.

التصلب الحركي وارتباطه بالدرجة     يبين بيا ات ا تالاق الداُّلي لمفردات مقياا 7-4جدول  
 ال لية.

االرتباط بالدرجة   رقم المفردة 
 الكلية

االرتباط بالدرجة   رقم المفردة 
 الكلية

االرتباط بالدرجة   رقم المفردة 
 الكلية

1 0.33 * 10 0.44 ** 19 0.43 ** 

2 0.45 ** 11 0.54 ** 20 0.37  ** 

3 0.54 ** 12 0.51 ** 21 0.25 * 

4 0.57 ** 13 0.33 * 22 0.41 ** 

5 0.52 ** 14 *0.26 23 0.5 ** 

6 0.38  ** 15 0.39 ** 24 0.33  ** 

7 0.21 * 16 0.46 ** 25 0.43 ** 

8 0.55 ** 17 0.43  ** 26 0.41 ** 

9 0.44 ** 18 *0.18 27 0.45  ** 
  

  أن جميع المفردات تمتعل بدرجة مرتفعة في ارتباطها بالدرجة 7-4  يةحظ من ال دول 
  .0.57-0.21بال لية للمقياا حيث تراوحل ما بين  

 



 
 

 إجراءات حساب الثبات المقياس: -(2)

قاع الباحث بت يي  درجة  بات المقياا بإي اد قيمة ألفا كرو باخ للمقياا على العينة   
  طالبا  من الطةب الم فوفين وغير الم فوفين في  60ا ستطةعية الالاب ة ويبل  عدد أفرادها  

 دولة ال ويل.

ن بين  ي بفاص  زمني قدري أسبوع   (Test & Re Test)ت  استخداع طري ة إعادة ا ُّتبار  
 التطبيو ارول والتطبيو الثا ي على  فس العينة. 

   يبين حالاب معام  الثبات ألفا كرو باخ وحالاب معام  الثبات بإعادة التطبيو  8-4جدول  
 لمقياا التصلب الحركي.

 معامل ألفا كرونباخ  المفرداتعدد  المقياس

N=60 

 الثبات بإعادة التطبيق

 0.905 0.905 27 التصلب الحركي
 

 حساب معامل ألفا كرونباخ: -  1(

  مما يدل على  (0.950حوالي ب در ي  أن معام  ألفا كرو باخ 8-4يةحظ من ال دول   
 وجود درجة من الثبات م بولة جدا .

 التطبيق: حساب الثبات بإعادة  -)2(

 ي بفاص  زمني قدر  (Test & Re Test) ت  حالاب الثبات باستخداع طري ة إعادة التطبيو  
والتطبيو الثا ي على  فس العينة حيث كان معام  الثبات بطري ة   ين بين التطبيو ارولأسبوع

  وبالتالي يعد م بول بدرجة 0.7ويةحظ أن معام  الثبات أكثر من   ، 0.905إعادة التطبيو  
 كبيرة.

 إجراءات التطبيق الميداني:

الحصالالول علالالى كتالالاب تالالالهي  مهمالالة للمواف الالة إلجالالراسات التطبيالالو الميالالدا ي مالالن قبالال  مالالدير إدارة  -1
مدرسالالالة النالالالور  بنالالالين  مالالالدارا التربيالالالة الخاصالالالة لحصالالالر عينالالالة الدراسالالالة وتطبيالالالو أدوات الدراسالالالة فالالالي 

 في دولة ال ويل. مدرسة مبارك عبدهللا ال ابر  بنين  لغير الم فوفينللم فوفين و 



 
 

مالالالدارا وارُّصالالالائيين ا جتمالالالاعيين لتوضالالالي  أهالالالدا  الدراسالالالة وللمالالالالاعدة فالالالي م ابلالالالة مالالالدراس ال -2
 تطبيو أدوات الدراسة.

اسالتخراج البيا الات الةزمالة لعينالة الدراسالة مالن ارُّصالائيين ا جتمالاعيين ذوي المعرفالة بالالال ةت  -3
 طةب الم فوفين وغير الم فوفين.ال

  30وفين مالالالن مدرسالالالة النالالالور بنين  و م فالالال  ا  ر ذكالالالو   30ت الالالالي  عينالالالة الدراسالالالة إلالالالى م مالالالوعتين،   -4
 م فوفين من مدرسة مبارك عبدهللا ال ابر  بنين .الغير  ا  ذكور 

والتربيالالالة  والصالالحة النفالالالالية ت الالدي  الم الالالاييس إلالالالى المح مالالين المختصالالالين فالالالي م الالال علالالال  الالالالنفس  -5
  4 عالدد ن و   دكاترة من جامعة الخليج العربي في ممل ة البحري6  بعدد الخاصة وتربية الموهوبين 

 دكاترة من كلية التربية ارساسية في دولة ال ويل.

تالال  عمالال  التعالالديةت الةزمالالة التالالي تالال  التعالالدي  عليهالالا مالالن قبالال  المح مالالين وبعالالدها عمالال  جالالدول  -6
 الت رارات ومنها تعدي  وحن  وإضافة البنود حالب ال دول.

  30سالالة النالالور بنين  و م فالالوفين مالالن مدر  ا    ذكالالور 30تالال  تطبيالالو الت ربالالة ا سالالتطةعية علالالى   -7
 غير م فوفين من مدرسة مبارك عبدهللا ال ابر  بنين . ا  ذكور 

لعمالال  التحلالاليةت الةزمالالة لتعالالدي  أو إضالالافة أو حالالن  ( SPSS)تالال  إدُّالالال البيا الالات فالالي بر الالامج  -8
 البنود على حالب معامةت ا رتباط بين درجة البند والدرجة ال لية.

 .SPSS))ت  استخراج صدق و بات الم اييس من ُّةل بر امج  -9

تالالالال  عمالالالال  الم الالالالاييس بصالالالالورتها النهائيالالالالة مالالالالن إضالالالالافة أو تعالالالالدي  أو حالالالالن  البنالالالالود كالالالالة حالالالالالب  -10
 معامةت ارتباطه .

 صعوبات التطبيق:

لغالالالة وهالالالي   ين لم فالالالوفال الالالراسة  الصالالالعوبة فالالالي تحويالالال  م الالالاييس الم فالالالوفين إلالالالى اللغالالالة المختصالالالة  -1
 ن    تحويلها إلى لغة ال راسة العادية.براي   وم

 للطةب. فترة ا متحا ات النهائيةُّةل تطبيو الم اييس  -2



 
 

  ولتفالالادي هالالني 5وذلالالك ل ثالالرة الم الالاييس فهالالي عالالددها   ،الطالالالب مالالن عمالال  كافالالة الم الالاييس  تملالال  -3
علالالالى  ة الالالة أيالالالاع مختلفالالالة وغيالالالر  درجالالالة صالالالعوبتهحالالالالب  الم الالال لة قالالالاع الباحالالالث بتوزيالالالع الم الالالاييس كالالالة  

 متتالية.

وذلالك ر اله ي الب أن ي الوع الباحالث ب الراسة  ،معالا  تطبيو الم اييس على جميع الطالةب الم فالوفين  -4
ة عنهالالا فالالي ورقالالة اإلجابالالة وت ملالالة جميالالع عبالالارات الم الالاييس علالالى اإلجابالال   فيالالفعبالالارة ويالالت  الطالالالب ال

 فالالس الطري الالة، فتأُّالالن مالالن الباحالالث ال ثيالالر مالالن الوقالالل للمقيالالاا الواحالالد، ولتفالالادي هالالني الصالالعوبة قالالاع 
في ك  يوع يت  أُّن بعض الطةب والتطبيو  أسابيع ت ريبا    ة ةالباحث بالنهاب إلى المدرسة لمدة 

 عليه .

جابالة وذلالك لعالدع تم الن الباحالث مالن ال الراسة الالالريعة بات الطةب فالي ورقالة اإلإجاصعوبة قراسة  -5
للغالالة برايالال  وبالتالالالي تالال  ا سالالتعا ة بعالالدد مالالن المعلمالالين الم فالالوفين ل الالراسة إجابالالة الطالالةب بأسالالرع وقالالل 

 مم ن. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

تالالال  تحليالالال  بيا الالالات الدراسالالالة واإلجابالالالة علالالالى أسالالالئلة الدراسالالالة باسالالالتخداع الح مالالالة اإلحصالالالائية  
(SPSS) ،:حيث تم حساب  

 المتوسطات الحالابية وا  حرافات المعيارية. -1

 :  ستخراج معامةت الثبات ردوات الدراسة.كرونباخ معامالت ألفا  -2

 متغيرات الدراسة.: لقياا العةقة بين بيرسون  ارتباطمعامل   -3

 ارتباطات متغيرات الدراسة.الفروق بين معامةت لحالاب  :Z-Fisherمعامل   -4

 لقياا الفروق بين م موعتي الدراسة. :T-Testاختبار  -5

 قياا الفروق بين م موعتي الدراسة عند استخداع معادلة مان وتني.ل:  Zاختبار  -6

لقياا التنبؤ بين المتغيرات المالت لة والمتغيرات التابعة  نحدار الخطي المتعدد: سلوب اإلأ -7
 لم موعتي الدراسة. 

 



 
 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 ى ومناقشتها.األولفرضية  أوال: نتائج فحص ال

 ة ومناقشتها.الثاني فرضية ثانيا: نتائج فحص ال

 ومناقشتها. ة الثالث فرضية ثالثا: نتائج فحص ال

 ة ومناقشتها. الرابع فرضية رابعا: نتائج فحص ال

 

 دالالت النتائج وما تستثيره من أسئلة. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :مقدمة

هدفل هني الدراسالة إلالى ال  الف عالن الفالروق بالين الم فالوفين وغيالر الم فالوفين فالي مختلالف  
وكنلك  ،الاللوك التصلبي في تميي ها بين الم موعتين واعوتبيان أ المرن،   /الاللوك التصلبي واعأ 

الالاللوك   الواعالم فوفين مرتفعي التحصي  والم فالوفين منخفضالي التحصالي  فالي أ دراسة الفروق بين
  لالالدى وأ  لالالدى الم فالالوفين  سالالواس ببعض  بعضالاله ، ودراسالالة ا رتبالالاط بالالين أ الالواع التصالاللب التصالاللبي

قة تنبؤية بالتحصي  الدراسي لدى الم فالوفين وغيالر الم فوفين وأُّيرا  محاولة ال  ف عن عةغير 
 الاللوك التصلبي. واعالم فوفين من ُّةل أ 

وفالالالي هالالالنا الفصالالال  سالالاليت  اسالالالتعراض م موعالالالة النتالالالائج التالالالي تالالال  التوصالالال  إليهالالالا مالالالن ُّالالالةل  
التحليالال  اإلحصالالائي لبيا الالات الدراسالالة ومناق الالة هالالني النتالالائج فالالي ضالالوس اإلطالالار النظالالري والدراسالالات 

الدراسالة وسالي ون اسالتعراض  تالائج الدراسالة علالى  فرضاليات الالاب ة وذلك بهالد  التح الو مالن صالحة 
 النحو التالي:

 الذي ينص على: ىاألول يةفرضأوال: نتائج فحص ال

، السولوك التصولبي واعدالة إحصائيًا بين المكفوفين وغير المكفوفين في مختلا أنتوجد فروق 
 .بين المجموعتين في تمييزهاالسلوك التصلبي  واعأن وتتباين

الالالالالاللوك  واع   لمعرفالالالالة ح الالالال  الفالالالالروق فالالالالي مختلالالالالف أ الالالال t-testالباحالالالالث اُّتبالالالالار ت   طبالالالالو  
 ،الالاللوك التصاللبي واعات الاي الفالروق فالي أ ال و ولمعرفالة ح ال   تصلبي بين م مالوعتي عينالة الدراسالة،ال

وهالو  وحالالاب قيمالة  ت  الالاللوك التصاللبي واعقاع الباحث بحالاب المتوسطات الحالابية لمتغير أ ال 
   على النحو التالي:1-5جدول  ما يوضحه 

 

 

 



 
 

  لد لة الفروق t-test   قي  المتوسط الحالابي وا  حرا  المعياري واُّتبار  ت   1-5جدول  
 الاللوك التصلبي. واعم موعتي الدراسة في مختلف أ بين 

    .( إلى أن الفرق في اتجاه المجموعة الثانية-تشير االشارة )     0.01** دال عند مستوى    0.05دال عند مستوى  *

التصالالالاللب  وع الالالال فالالالالي  حصالالالالائيةإ ذات د لالالالالة   أن هنالالالالاك فروقالالالالا  1-5يتضالالالال  مالالالالن ال الالالالدول   
الع لي م لوب المرو ة  والتصلب ا جتماعي فالي ات الاي الم فالوفين، أي أن الم فالوفين أكثالر تصاللبا  

توجالالد فالالروق بالالين الم مالالوعتين   التصالاللب  واعمالالا بالالاقي أ الال أ ،غيالالر الم فالالوفين نعالال ع ليالالا  واجتماعيالالا  
وعنالالالد م الالالار ته  مالالالع فالالالي تميي هالالالا بالالالين م مالالالوعتي الدراسالالالة  الالالالاللوك التصالالاللبي واععليهالالالا، وتتبالالالاين أ الالال 

الم فالوفين وغيالر  م مالوعتي يال ا  بالينيالمتوسط الحالابي   د أن التصلب ا جتماعي هو اركثالر تم
 الم فوفين. 

 :ىاألول يةالفرضمناقشة نتائج  -

 التصالاللب فالي  حصالالائيةإذات د لالة  إلالى وجالود فالالروق  يةالفرضالال  يأشالارت النتالائج المتعل الالة بهالن        
 واع ال أوغيالاب الفالروق فالي بالاقي  ،ا جتماعي في ات اي الم فالوفينالتصلب و   م لوب المرو ة الع لي

ي، وفيمالا أشالارت إلالى تح  اله ب ال   ج ئال  ىارولال  يةالفرضال وبالتالي يم ن ال ول بأن  تائج التصلب، 
يتص  بارتفاع التصلب ا جتماعي والع لي لدى الم فوفين م ار ة بغير الم فوفين   د اتالاقه مالع 

التفاعالالال  والتواصالالال  والت يالالالف النفالالالالي عديالالالد مالالالن الدراسالالالات الالالالالاب ة فتوضالالال  بعالالالض الدراسالالالات أن 
أحمدد ،  Briland 1950 عالالاعدراسالالة برية الالد ، كه لالالدى المبصالالرينمنالال  للم فالالوفين أقالال وا جتمالالاعي 

 
 السلوك التصلبي واعنأ

 المكفوفين  
(n=30 ) 

 غير المكفوفين  
(n=30 ) 

 
 قيمة 
t 

 
  االنحراف المتوسط 

 المعياري 
  االنحراف المتوسط 

 المعياري 
 1.124  16.06 66.86 10.76 70.83 التصلب الحركي
 **   -4.917 4.57 13.50 3.60 7.26 المرونة العقلية 
   -  0.882 8.24 73.93  10.90 71.73 التصلب الوجداني
 ** 2.964 15.47 29.90 15.61 41.80 التصلب االجتماعي 
 1.240 4.18 13.40 3.71 14.67 التصلب الشخصي



 
 

غنالالالي  و   2006 ال مالالالي و   2006 موسالالالىو   2004أبالالالو رجيلالالالة دراسالالالة و  (2000، العددد  ، 1982
ا الالالالب الع لالالالالي وا جتمالالالالاعي لل  ارتبالالالالاط دال سالالالاللبا  وجالالالالود ، والتالالالالي توصالالالاللل جميعهالالالالا إلالالالالى  2008 

مالالوره  الع ليالالة وا جتماعيالالة الطالالةب الم فالالوفين غيالالر قالالادرين علالالى ممارسالالة أ ن  أبمعنالالى للم فالالوفين، 
ا ت الالا ت وإحالالدا   (Mental Set)فالالي تغييالالر وجهالالاته  النهنيالالة  تصالاللب لالالديه  أي ي الالابي إ ب الال  
 ماذج مألوفة إلى أو من  ا  ت ال من   اط معرفي إلى   اط معرفي آُّر، أي صعوبة في ع لية

 دراكالالاته إأو   تغييالالر ات اهالالاتهفالالي  صالالعوبةو ، والمطلوبالالة لت الالوين  مالالاذج جديالالدةأُّالالرى غيالالر مألوفالالة 
 أمالالالا وتواصالالالله  وتالالالواف ه  النفالالالالي وا جتمالالالاعي مالالالع الموقالالالف،  ا جتماعيالالالة ممالالالا يالالالؤ ر علالالالى تفالالالاعله

ي الير سيالالال  علالى  حالو  -Wilson and Halveron  1947 عالاع الالرون ويلالالون وهلفدراسالة 
للطالةب وزيالادة التصاللب ا جتمالاعي المرو الة الع ليالة  لضعف نه يا  م التي ذكرت سببا   - 2007 

قالالد كاس لالالدى الم فالالو  أقالال  مالالن المبصالالرين، إن ال ا الالب الع لالالي المخالالتب بالالالن  فتالالالبب الم فالالوفين، 
ي الون راجعالا  إلالالى صالعوبة فالالي قيالاا ذكالالاس المعالاقين بصالالريا  حيالث إن معظالال  ا ُّتبالارات والم الالاييس 

م  معها بطري الة بصالرية، ولهالنا ن  تعاألى ف رات تحتاج إلى التي تالتخدع لقياا النكاس ت تم  ع
مالن الضالروري ا عتمالاد علالى م الاييس مصالممة وم ننالة علالى  ل ي يت  قياا ذكاس المعاقين بصالريا  

 فيها ا عتماد على ارداس الحالي المتمث  في اللمس والحركة والالمع. راعىهني الفئة ي  

مع ما توصلل وزيادة التصلب ا جتماعي عند الم فوفين الع لية  ويتفو ضعف المرو ة 
 Halpin  1973  عاع   ودراسة هالبين وهالبين وتورا س،  Tisdall  1967  عاع  تيالدالدراسة     إليه

Halpin&Torrance ، 1972 عاع  ل اليني  دراسة و Gellennel ، صبحي  دراسةو  
بداعي الطةقة، وارصالة، والمرو ة اللفظية ، أن قدرات التف ير اإل ب  2011 كم اد، 2007عاع 

  د وب    ُّاص عد المرو ة ب  م ار ة بغير الم فوفين، وعند النظر إلى  ضعيفة عند الم فوفين 
ف ار اللفظية   تاج ارإ  ال درة على سرعة لديه أ ها ترك ت في  وع واحد وهو المرو ة اللفظية أي 

 ت ال من فئة ف رية إلى فئة أُّرى.مواقف مختلفة، وا   التي ترتبط بموقف معين أو عدة 

في الخيال وال صور في أ  طة  من   ب يعا ون ن الم فوفين أ ومما يدع  ما سبو 
اللعب، مما قد ي ير إلى قصور في ال درة على الت ريد، أو على ارق  مية  للمفاهي  المحالوسة 

من ُّةل التعر  المثير على حا ت   ب    أوض  مما يوجد لدى زمةئه  المبصرين، وأ ه 
الم فوفين، ومن ُّةل توفير الظرو  البيئية التي تتمي  با ستثارة المرتفعة التي تعتمد على  



 
 

ا ستفادة ال صوى من الحواا اآلُّرى، ومن ُّةل المعلمين النين يتمي ون بالمهارة العالية، ومن  
غلب على الصعوبات التي يتضمنها  ُّةل ك  ذلك يالتطيع الطف  الم فو  أن يأم  في الت

 فعالية الني مرجعها هو م اك   الالبب هو الم اك  ا جتماعية وا ، أو قد ي ون ت وين المفاهي 
 ها تؤ ر سلبا  على تفاعله  إو  ،في ال صور البصري وفي ردود أفعال اآلُّرين  حو هنا ال صور

 ست ةلية وال عور با كتفاس واكتالاب المهارات ا جتماعية الةزمة لتح يو اا جتماعي 
 .  2002، الببةوي، 2007 عواد، وشريل، الناتي

 كالتصلب  يادة في بعض أ واع التصلب الويم ن أن ياله  التوتر النفالي في  
في دراسته حول أ ر عضوية الفرد في فئة   1952بين مصطفى سويف عاع قد و  ا جتماعي  

النفالي بعدد ا ست ابات المتطرفة التي تصدر عنه في موقف  اجتماعية معينة على م دار توتري 
ما، وقد استخدع مفهوع النفور من الغموض جالرا  يص  بين التوتر والتطر  في ا ست ابة، ويعد  
ال خب الم فو  هو شخب طبيعي عادي من وجهة  ظر ع لية، كما أ ه   توجد سي ولوجية  

ين، فدراسة سويف تفيد ا في م ار ة زيادة التوتر  ُّاصة للم فوفين تمي ه  عن ارشخاص المبصر 
النفالي عند ال فيف يم نها أن تؤدي ب يادة طردية ر واع التصلب ومنها التصلب ال خصي  

 .  1979براهي ، إوا جتماعي والوجدا ي 

 الذي ينص على: ةالثاني يةالفرضثانيا: نتائج 

التحصيل والمكفوفين منخفضي التحصيل فوي توجد فروق دالة إحصائيًا بين المكفوفين مرتفعي 
 . أنواع السلوك التصلبي

قبالال  أن   الالارن بالالين مرتفعالالي التحصالالي  ومنخفضالالي التحصالالي  مالالن الم فالالوفين فالالي أ الالواع الالالاللوك  -أ
التصلبي، قار ا بين الم فوفين وغير الم فوفين في التحصي  الدراسي فوجد ا إ ه توجالد فالروق بالين 

وهوو موا يوضوحه الجودول  فالي ات الاي الم فالوفين التحصالي  الدراساليالم فوفين وغير الم فوفين فالي 
  ( على النحو التالي:5-2)

 

 



 
 

لد لة الفروق  (t-test)  قي  المتوسط الحالابي وا  حرا  المعياري واُّتبار  ت  2-5جدول  
 بين الم فوفين وغير الم فوفين في التحصي  الدراسي. 

 قيمة  ( n=30غير المكفوفون) ( n=30المكفوفون) المتغير 
t 

 االنحراف المعياري  المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط 

 * 2.473 11.59 74.43 10.29 81.43 التحصيل الدراسي

 0.01** دال عند مستوى           0.05* دال عند مستوى 

 وتتفالالو  ويبالالين ال الالدول ارتفالالاع مالالالتوى التحصالالي  لالالدى الم فالالوفين م ار الالة بغيالالر الم فالالوفين،  
حالالنين و  ، 2011 عالامر، 1985شالندل عالاع مثال  دراسالةدراسات عدد من الهني النتي ة مع  تائج 

التالي   2011، عامر، 2006وافي،  1997عاع ودراسة محمود  ، 2004 الببةوي، 1989عاع 
م ار الالالة بالالالالطةب غيالالالر الدراسالالالي إلالالالى أن الطالالالةب الم فالالالوفين أكثالالالر تفوقالالالا  فالالالي التحصالالالي   توصالالاللل 
  . الم فوفين

وقد قاع الباحث بعد ذلك بت الي  عينة الم فوفين إلى مرتفعين م اب  منخفضين في   -ب  
ات اي الفروق بين   ولمعرفة، التصلب    قارن بين الم موعتين في مختلف أ واع  ،التحصي 

    ، لدى الم موعتين التصلب  ات الحالابية لمتغيرات الم موعتين قاع الباحث بحالاب المتوسط
    .(3-5وهو ما يوضحه الجدول )  لمعادلة مان وتني(z)  قي حالاب 

  حصائية بين م موعتي إ  وجود فروق ذات د لة 3-5يتض  من البيا ات الواردة في ال دول  ف
ال خصي عند و الوجدا ي : التصلب  يمنخفضي التحصي   في  وع – مرتفعي التحصي   الدراسة

 ، وعند م ار ة متوسطات الرتب   د أن الطةب مرتفعي التحصي  ه   0.01مالتوى د لة  
 أ واع الاللوك التصلبي. على لطةب منخفضي التحصي  عرضا  من ااركثر ت

 

 

 



 
 

درجات م موعة الم فوفين لد لة الفروق بين مرتفعي  بين رتب    د لة الفروق 3-5جدول   
 التحصي  ومنخفضي التحصي  في أ واع الاللوك التصلبي.

 
 أنواع 

 السلوك التصلبي

 المكفوفون 
 مرتفعي التحصيل 

n= 19) ) 

 المكفوفون 
 منخفضي التحصيل  

(n= 11 ) 

 قيمة  
U 

 قيمة  
Z 

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 
 -1.271 75.000 200.00 18.18 265.00 13.95 التصلب الحركي
 1.059 80.000 146.00 13.27 319.00 16.79 المرونة العقلية 
 2.865** 38.000 104.00 9.45 361.00 19.00 التصلب الوجداني
 0.086 102.500 168.50 15.32 296.50 15.61 التصلب االجتماعي 
 2.638** 43.500 109.50 9.95 355.50 18.71 التصلب الشخصي

     ( إلى أن الفرق في اتجاه المجموعة الثانية-تشير االشارة )     0.01** دال عند مستوى          0.05دال عند مستوى  *

 :ةالثاني يةالفرضمناقشة نتائج 

إلالالالى وجالالالود فالالالروق دالالالالة إحصالالالائيا  بالالالين الم فالالالوفين  يةالفرضالالال  يأشالالالارت النتالالالائج المتعل الالالة بهالالالن  
مرتفعي التحصي  والم فوفين منخفضالي التحصالي  فالي بعالض أ الواع الالاللوك التصاللبي، ف الد وجالدت 

التصلب الوجدا ي والتصلب ال خصالي،  مافاض التحصي  و وعين من التصلب وهعةقة بين ا خ
نالاك فروقالا  كالنلك علالى بالاقي حيث وجدت فروق دالة بين مرتفعي ومنخفضي التحصالي ، كمالا أن ه

 .أ واع التصلب في ات اي الم فوفين ول نها ل  تص  إلى حد الد لة

 مت ابهان في د  تهال  النفالالية ف الاس التصاللب عليهمالا  خصيورن التصلب الوجدا ي وال  
 .أشارت إلى تح  ه ب    ج ئي ةلثا يا يةفرض. وبالتالي يم ن ال ول بأن  تائج الأكثر اتالاقا

مرتفعالالالى التحصالالالي  يعالالالا ون أكثالالالر مالالالن منخفضالالالي التحصالالالي  مالالالن ن أعنالالالي هالالالني النتي الالالة وت  
ن إوهالني النتي الة تالأتي متعارضالة مالع مالا يم الن توقعاله مالن والتصلب ال خصي.  الوجدا ىالتصلب 

 منخفضي التحصي . التصلب ي داد لدى

 م لالالالالوب مالالالالن ُّالالالالةل فحالالالالب ارتبالالالالاط التصالالالاللب الع ليني النتي الالالالة يم الالالالن تفالالالالاليرها ول الالالالن هالالالال  
 ا  قال ر هنالاك ففبينالل النتالائج أن مالن  احيالة والتصاللب الوجالدا ي مالن  احيالة  ا يالة بالتحصالي .  المرو ة 



 
 

كا الل  ن  إو  –في التصلب الع لي بين المالرتفعين والمنخفضالين فالي التصاللب فالي ات الاي المنخفضالين 
بينمالالالا ارتالالالبط ارتفالالالاع  .يأن التحصالالالي  يتالالالأ ر أكثالالالر بالتصالالاللب الع لالالال  ي، وهالالالو مالالالا يعنالالال  -غيالالالر دالالالالة 

زيادة التفوق التحصيلي ي يد من التوتر أن  يوال خصي وهو ما يعن يالتحصي  بالتصلب الوجدا 
 . بهنين النوعين من التصلب  اركثر ارتباطا  التصلب الوجدا ى وال خصي  وبالتالي ي يد 

أكثالالر مالالن غيرهالالا فالالي أدائالاله وتحصالاليله  سالاللبا   فيالالف تالالؤ ر الحالالالة الوجدا يالالة للن إوبالتالالالي فالال  
 فهال ا  فعالية وال خصية للم فوفين  لخصافحب المن ُّةل  فه  هني النتي ةويم ننا ، الدراسي

 الالعور بالطمأ ينالالة وارمالالن النفالالالي، وعالالدع الث الالة بالالالنفس واُّالالتةل فالالي صالالورة ال الالال ، لللالالديه  ف الالدان 
وا فعالي، واضطرابات  فالية وأكثرها ال لو  تي ة ال عور بالع   وسوس ت يف شخصي واجتماعي  

والدو يالالة واإلحبالالاط والتالالوتر، وكثالالرة اسالالتخداع الحيالال  الدفاعيالالة المختلفالالة كال بالالل والتبريالالر والتعالالويض 
وا  الالالالالحاب، والالالالالاللوك العصالالالالابي والعدوا يالالالالة والغضالالالالب والخضالالالالوع، وأكثالالالالر ا الالالالالحابا  مالالالالن المواقالالالالف 

يم الالن أن ت الال    لخصالالاللحيالال  الدفاعيالالة عالالن سالاللوكه ، جميالالع هالالني ال ا  ا جتماعيالالة، وأكثالالر اسالالتخدام
ل يالالالالالالالادة التصالالالالالالاللب الوجالالالالالالالدا ي وال خصالالالالالالالي ب الالالالالالال   ملحالالالالالالالوظ م ار الالالالالالالة ببالالالالالالالاقي أ الالالالالالالواع  سالالالالالالالببا  رئيالالالالالالالالا  

 التحصي . يمنخفضالتحصي  منه أكثر من  مرتفعي . وي يد هنا لدى 1997التصلب سيالال ، 

أن  Frenkel-Brunswik 1949كمالالا أظهالالرت   تالالائج دراسالالة فرا  الال  برو  الالفيك  عالالاع  
أي  ((ambivalenceالتصلب الوجدا ي يأتي  تي ة النفور من الغمالوض أي التنالاقض الوجالدا ي 

ظهور م اعر الحب وال راهية معا  لالدى  فالس الفالرد  حالو  فالس الموضالوع فالبعض ارشالخاص أكثالر 
بلالالالوا م الالالاعر الحالالالب اسالالالتعدادا  رن يالالالروا المةمالالال  اإلي ابيالالالة الالالالاللبية لالالالدى والالالالديه ، ويم الالالنه  أن يت 

وال راهية  حو ارشخاص دون معا اة ال ثير من ال لو أو الصراع، بينما يبدو آُّرين م برين على 
تصالالور الوالالالدين بصالالورة روائيالالة فيالالرو ه  إمالالا علالالى أ هالال  سالاليئون كليالالا  أو جيالالدون كليالالا ، وهالالنا ال ا الالب 

  . 1971ارُّير هو  وع من التناقض الوجدا ي فراج، 

 يمرتفعال باحث يرى أن هالني النتي الة منطقيالة أي أن الطالةب الم فالوفين ومن وجهة  ظر ال 
و تي الالة  ،التحصالالي  لالالديه  تصالاللب وجالالدا ي  تي الالة ممارسالالته  لأل  الالطة المدرسالالية ب الال   جالالدي جالالدا  

فبالتالي ي د  فاله صريعا   ،عدع معرفته  بأمور الصواب والخطأ في آن واحد  حو  فس الموضوع
للتناقض ما بين دراسته لألمور الواجب دراستها وما بين تخليه عن ارمور الالهلة بالنالبة له في ع 

 يبالالي فالي التحصالي  إذ أ اله   يمنخفضال أكثالر مالن الطالةب الم فالوفين  ،للتصلب الوجالدا ي صريعا  



 
 

الن الالالا  ف الالالط فتختفالالالي لديالالاله  علالالالي   هدراسالالالة الالالالاله  أو الصالالالعب فالالالي آن واحالالالد بالالال  ي تفالالالي بالالالال ول بأ الالال 
 التناقض الوجدا ي فة يظهر لديه التصلب الوجدا ي.

مفهالالوع التنالالاقض الوجالالدا ي عالالن   S.Budner.1962عددام بالالود ر  مالالع مالالا ذكالالري كمالالا اتف الالل  
 ،إلدراك  أي تفالالالالالير  للمواقالالالالف الغامضالالالالةالالالالالني عالالالالر  مفهالالالالوع النفالالالالور مالالالالن الغمالالالالوض بأ الالالاله الميالالالال  

كمصادر للتهديد وتحم  الغموض على أ ه المي  إلدراك المواقالف الغامضالة علالى أ هالا جنابالة وأن 
الموقف الغامض هالو الموقالف الالني   يالالتطيع الطالالب أن يفصالله أو يضالعه فالي فئالة بالالبب عالدع 

حصالالي  إذ أ هالال  تعالالاملوا مالالع وجالالود د  ت كافيالالة، كمالالا حصالال  عنالالد الطالالةب الم فالالوفين مرتفعالالي الت
د وعالالالدع ال ابليالالالة للحالالال  فراج، يالالال والتع  (Novelty)المواقالالالف الغامضالالالة بأ هالالالا مواقالالالف تتميالالال  بال الالالدة 

1971.  

وعنالالالد رؤيالالالة النالالالوع اآلُّالالالر وهالالالو التصالالاللب ال خصالالالي   الالالد أن الطالالالةب الم فالالالوفين مرتفعالالالي  
وجالالد لالالديه  ين غيالالره  مالالن الطالالةب منخفضالالي التحصالالي  إذ عالال التحصالالي  هالال  أكثالالر تصالاللبا  شخصالاليا  

 وعا  من ا ستمرار في م اومة التغيير، أو م اومة اكتالاب  موذج سلوكي جديد أو رفالض التخلالي 
 ةبالالهول وع ال ه  عالن الت يالف تثبيل النماذج ال ديدة الناشئة، عن ه    عن القي  الخاصة، مع ع

مالالالع النمالالالاذج غيالالالر  وتالالالواف ه ومالالالدى  ،مالالالع النمالالالاذج المعرفيالالالة ال ديالالالدة، والتغييالالالر دةمالالالع البيئالالالة ال ديالالال 
النتي الالالة مالالالع بعالالالض  تالالالائج  وقالالالد اتف الالالل هالالالني فالالالي ظالالال  م ا الالالة ومن لالالالة ال الالالخب الداُّليالالالة، ،المألوفالالالة

 وال الالالالالالالالالافعي، 1989وحالالالالالالالالالالنين عالالالالالالالالالاع ،winklor.d.1989مالالالالالالالالالن وين لالالالالالالالالالر عالالالالالالالالالاع  دراسالالالالالالالالالات كالالالالالالالالال 
، العالالالال ة، 1982 أحمالالالالد، ,Briland 1950برية الالالالد عالالالالاع دراسالالالالة و  ، 2004 البالالالالبةوي، 1993عالالالاع

 ، 2006 وموسالالالالالالالالى ، 2006 وال مالالالالالالالالي  ، 2003 والالالالالالالالالدهان ، 1992 الالالالالالالالالديب دراسالالالالالالالالة و  ، 2000
دال لل ا ب ا جتماعي التي توصلل جميعها إلى وجود تأ ير   2006 وغني   ، 2004 رجيلةوأبو 

ثر لدى ن هنا ي ون أكإ. وتبين  تائج الدراسة الحالية ا  فعالي وال خصي في م موعة الم فوفين
  . التحصي  يالم فوفين مرتفع

أن الطالالالالالب ال فيالالالالف مرتفالالالالع  قالالالالد تعنالالالاليومالالالالن وجهالالالالة  ظالالالالر الباحالالالالث ي الالالالد أن هالالالالني النتي الالالالة   
ممالا  ،علالى وضالعه اركالاديمي وارسالري  التحصي  هو   يطلب التغيير ب التى الم الا ت بال  يصالر

و   ،ول الالن يالالرفض هالالنا الحالالد محالالاو   فهالال  النالالاا بأ الاله ارفضالال  ،يضالالع حالالدا  لنفالالاله لمواجهالالة التغييالالر
ه   تهمالاله  فالالالاله ويواكالالالب التغييالالالر فإ الالال   ،يحالالب التغييالالالر بع الالالس الطالالالالب ال فيالالف مالالالنخفض التحصالالالي 



 
 

مواكبته للحياة ا جتماعية، ولو  ظر ا إلى وبالتالي لديه مرو ة شخصية في  فاله وشخصيته وفي 
، منهمالالالا م مالالال  لآلُّالالالر كالالالة   وأن   ،  الالالد أ همالالالا مت الالالابهان ،التصالالاللب الوجالالالدا ي والتصالالاللب ال خصالالالي

 . ةولنلك جاست النتائج عليهما مت ابه

 الذي ينص على: ةثالثال يةالفرض: نتائج فحص ثالثا

غيووور  عنووود( أوالمكفووووفين ) عنووود( سوووواء)ببع  مبعضوووه يوجووود ارتبووواط بوووين أنوووواع التصووولب
 .وتوجد فروق في معامالت االرتباط بين المجموعتين المكفوفين.

قاع الباحث باسالتخداع معامال  ا رتبالاط بيرسالون وذلالك  ةثالثالدراسة ال يةفرضولإلجابة عن  
واسالالتخدع ،   لغيالالر الم فالالوفينأو  للم فالالوفين سالالواس الالوع مالالن أ الالواع التصلب لبحالالث العةقالالة بالالين كالال  

  4-5  وال الالدوللالالدى الم مالالوعتين   ا رتبالالاطمعالالامةت  الفالالروق بالالين حالالالاب ل  Zfisherمعامالال   
 تحلي  معام  ارتباط بيرسون للم فوفين.يبي ن  تائج 

. الاللوك التصلبي واعيبين معام  ارتباط بيرسون للم فوفين في مختلف أ     4-5جدول    
أنواع السلوك 
 التصلبي

التصلب  المؤشرات 
 الحركي

  المرونة
ةالعقلي  

التصلب 
 الوجداني

التصلب 
 االجتماعي 

التصلب 
 الشخصي

 -0.144 -0.006 -0.106 0.140  قيمة االرتباط  التصلب الحركي
 0.449 0.975 0.579 0.462  مستوى الداللة 

 0.158 0.152 0.241   قيمة االرتباط  المرونة العقلية 

 0.403 0.422 0.199   مستوى الداللة 

 ** 0.398 0.184    قيمة االرتباط  التصلب الوجداني

 0.029 0.329    مستوى الداللة 
 ** 0.478     قيمة االرتباط  التصلب االجتماعي 

 0.008     مستوى الداللة 
    
  أن معالامةت ا رتبالاط بيرسالون للم فالوفين 4-5يتض  من البيا ات الواردة فالي ال الدول   

الاللوك التصلبي بأ ه   يوجد ارتباط دال إحصائيا  بالين التصاللب الحركالي وبالاقي  واعمختلف أ في 
 ا  ول ن وجد ارتباط ،الاللوك التصلبي واعالمرو ة الع لية وباقي أ  وعوبين    ،الاللوك التصلبي واعأ 

ووجالالالد  ، 0.01  إحصالالالائيا  بالالالين التصالالاللب الوجالالالدا ي والتصالالاللب ال خصالالالي عنالالالد مالالالالتوى د لالالالة دا   



 
 

ارتبالالالالاط دال إحصالالالالائيا  بالالالالين التصالالالاللب ا جتمالالالالاعي وبالالالالين التصالالالاللب ال خصالالالالي عنالالالالد مالالالالالتوى د لالالالالة 
 0.01.  

 

 الاللوك التصلبي.  واع  يبين معام  ارتباط بيرسون لغير الم فوفين في مختلف أ 5-5جدول  

أنواع السلوك 
 التصلبي

التصلب  المؤشرات 
 الحركي

  المرونة
 ةالعقلي

التصلب 
 الوجداني

التصلب 
 االجتماعي 

التصلب 
 الشخصي

 0.288 0.068 0.039 0.251  قيمة االرتباط  التصلب الحركي
 0.122 0.720 0.838 0.181  مستوى الداللة 

 0.245 0.142- -0.037   قيمة االرتباط  المرونة العقلية 
 0.192 0.455 0.848   مستوى الداللة 

 -0.177 -0.039    قيمة االرتباط  التصلب الوجداني
 0.349 0.837    مستوى الداللة 

 0.074     قيمة االرتباط  التصلب االجتماعي 
 0.697     مستوى الداللة 

لغيالالالر  بيرسالالالون  ا رتبالالالاط معالالالامةت  أن  5-5  ال الالالدول فالالالي الالالالواردة البيا الالالات  مالالالن يتضالالال  
بالالين جميالالع  إحصالالائيا   ةدالالال  ات ارتباطالال  يوجالالد    بأ الاله التصالاللبي الالالاللوكواع أ الال  مختلالالف فالالي الم فالالوفين

 الاللوك التصلبي.واع أ 

لالالدى  رتباطالالات ا  معالالامةت  الفالالروق بالالين حالالالاب ل (ZFisher)سالاللوب أوقالالد تالال  اسالالتخداع  
   التالي:6-5م فوفين وغير الم فوفين وذلك من ُّةل جدول  الالدراسة م موعتي 

م موعتي  ارتباطات  معامةت  بين الفروق  حالاب ل(ZFisher)    يبين قيمة 6-5جدول  
 . م فوفين وغير الم فوفينال

أنواع السلوك 
 التصلبي

التصلب 
 الحركي

المرونة  
 العقلي

التصلب 
 الوجداني

التصلب 
 االجتماعي 

التصلب 
 الشخصي

 -0.529 0.228- 0.246- 0.408-  التصلب الحركي
 -0.320 0.037- -0.750   المرونة العقلية 
 -0.812 -0.533    التصلب الوجداني
 1.484     التصلب االجتماعي 



 
 

ا رتباطالالات بالالين معالامةت   أن الفالالروق فالالي 6-5بيا الات الالالواردة فالالي جالدول  يتضال  مالالن ال 
فالروق فالي معالامةت  ، أي   توجالد حصائيا  إالم فوفين وغير الم فوفين غير دالة  م موعتي دراسة

 م فوفين.الم فوفين وغير ال بين رتباطا 

 :ةثالثال يةفرضمناقشة نتائج ال

الالالالاللوك التصالالاللبي  واعبالالالين أ الالال دالالالالة إحصالالالائيا   رتباطيالالالةاعالالالن وجالالالود عةقالالالة ك الالالفل النتالالالائج  
بينمالالالالا   توجالالالالد عةقالالالالة ارتباطيالالالالة بالالالالين الطالالالالةب غيالالالالر بعضالالالاله  بالالالالبعض لالالالالدى الطالالالالةب الم فالالالالوفين 

معالالامةت الفالروق بالين لبيالان   (ZFisher)فالي معامال   حصالائيا  إولال  توجالد عةقالة دالالة ، الم فالوفين
الم فالالوفين  لالالدىوجالالدت عةقالالة دالالالة  م مالالوعتي الم فالالوفين وغيالالر الم فالالوفين، بينمالالابالالين رتباطالالات ا 

وهالنا وبين التصلب ا جتماعي والتصلب ال خصالي،  ،بين التصلب الوجدا ي والتصلب ال خصي
توجالالد فالالروق   رن أ الالواع التصالاللب الثة الالة تت الالابه فالالي د  تهالالا النفالالالية لالالدى الم فالالوفين، ومالالع ذلالالك 

وللد لالالة دالالالة بالالين ا رتبالالاط داُّالال  م موعالالة الم فالالوفين وا رتبالالاط داُّالال  م موعالالة غيالالر الم فالالوفين، 
تصالالاللب الارتفالالالاع وجالالالد ا عنالالالد الم فالالالوفين  ىارولالالال  يةفرضالالال علالالى هالالالنا ارمالالالر   الالالد أ نالالالا عنالالالد فحصالالالنا لل

وجالالد ا عنالالد الم فالالوفين التصالاللب ال خصالالي والتصالاللب  ة يالال الثا يةفرضالال لل ناوعنالالد فحصالال  ،ا جتمالالاعي
لغيالر و  ، سالواس للم فوفينالالاللوك التصاللبي  واعوعنالد م ار تنالا بالين الد لالة ا رتباطيالة ر ال  ،الوجدا ي

 .ا جتماعي  وجد ا ارتباط التصلب الوجدا ي بالتصلب ال خصي والتصلب أولم فوفين  ا

ن وجود تصلب أ وتعني هني النتي ة  ةالثا ي  ية فرضالخاصة بالوقد اتف ل هني النتي ة  
أما   ،وجدا ي لدى ال خب   يالتل ع بالضرورة ال ول بوجود تصلب ع لي لديه أو تصلب حركي

وجود تصلب وجدا ي لديه فهنا معناي توقع أكبر لوجود تصلب شخصي لديه وتصلب اجتماعي،  
الوجدا ي وال خصي وا جتماعي  من   عدع ارتباط أ واع التصلب   يةفرض ال يارول من هن وال  س 

الحركي من  احية  ا ية يتفو مع ما أشار إليه  التصلب و   م لوب المرو ة  احية والتصلب الع لي
 واع  أ الني ي ير إلى ارتباط  يةفرضالتصلب، أما ال  س الثا ي من ال فيسويف عن است ةل 

ار واع من   يالتصلب الوجدا ي وال خصي وا جتماعي فهو ي ير إلى ت ابه الد لة النفالية لهن 
  عاع وبرية د ، Brown 1938 عاع براون من  دراسات ك   تائج وهو ما ت ير إليه التصلب، 

1950 Briland  ،عاع  ن وجاكو  ،  2000، الع ة، 1982أحمدJackon 1990 ،أحمد 
عاع  وال افعي  ،1989 عاع وحالنين ،winklor,d  1989عام وين لر  ، 2008



 
 

وأحمد  ، 2008غني   و  ، 2006 وموسى  ، 2006ال مي   و  ، 2004 الببةوي، 1993
ومالتويات ال لو المختلفة  ا ضطرابات ا  طوائية وا  بالاطية والتي توصلل إلى أن   2008 

ه  عن  ومفهومالنفالي وا  فعالي وا جتماعي، والاللوك ا بت اري لديه ، ودرجة ت يف الم فوفين 
وهو ما يم ن   غير سوية للم فوفين ة خصيالظهور توقع  ، ت يد منالنفالية ه وضغوطذواته ، 

 ب الوجدا ي.تصلب ا جتماعي والتصلالتصلب ال خصي وال تفاليري بأ ه ا ع اا ظهور

أن التصالاللب لالاله عالالدة ات اهالالات  ى  الالالني رأ1971مالالع رأي فالالراج  كالالنلك  واتف الالل النتي الالة  
عالالالالالاع  منهالالالالا ا ت اهالالالالالات ا جتماعيالالالالالة وال خصالالالالية والوجدا يالالالالالة وحالالالالالالب مالالالالالا قالالالالاله ميلتالالالالالون روكيالالالالالت 

M.Rokeach 1984 للم الالالاك   ن التصالالاللب ال الالالامن فالالالي حلالالالول ال الالالخب المتمركالالال  عنصالالالريا  إ
رى مظهر لعام  تصلب عالاع يظهالر حا جتماعية ليس ظاهرة منع لة داُّ  ال خصية، ول نه بار

فالالالالي حالالالال  أيالالالالة م الالالال لة سالالالالواس كا الالالالل اجتماعيالالالالة فالالالالي طبيعتهالالالالا أو غيالالالالر اجتماعيالالالالة أي أن تصالالالاللب 
أن ي الالون ات اهالالا   بمفالالرديا ت اهالالات يالالرتبط بتصالاللب التف يالالر، أي أن التصالاللب بحالالد ذاتالاله   يم نالاله 

  .1971 متحدة لت ون ات اهات متعددة للتصلب فراج، واعإ ما ي ون بموجب عدة أ واحدا  و 

عالالن يختلالالف   فيالالفومالالن وجهالالة  ظالالر الباحالالث تعالالد هالالني النتي الالة منطقيالالة إذ أن الطالالالب ال 
فالالي شخصالاليته ا جتماعيالالة والوجدا يالالة وا  فعاليالالة فعنالالد رؤيالالة الدراسالالات التالالي  الطالالالب غيالالر ال فيالالف

والالالالاليد  ، 1982 المالالالة، 1966عالالالاع حنالالالورة و مرسالالالي دراسالالالة ن مثالالال  اتف الالالل مالالالع غيالالالر الم فالالالوفين مالالال 
 ، 1974 ارعالالالالالرو  ، 1971 فالالالالراج و  ، 1982المالالالالة  ودراسالالالالة  ، 1992  ُّفالالالالاجي، 1971عالالالالاع

توصاللل إلالى     الد أ هالا 2005كرمالان  و  ، 1999 عبدالع ي و وعبدالرحي   ، 1975عبدالم يد  و 
متغيالالالرات منهالالالا إ نالالالا يم ننالالالا معرفالالالة زيالالالادة أو   صالالالان ال الالالخب لتعرضالالاله للتصالالاللب مالالالن ُّالالالةل عالالالدة 

ا سالالالت ابة المتطرفالالالة والتالالالوتر النفالالالالي وال الالالدرات اإلبداعيالالالة والالالالالمات الم اجيالالالة لل خصالالالية والتفاعالالال  
ي، رفال ا جتماعي وال مود في ال خصية وال لو وا كتئاب والنمو ارُّةقي ومالالتوى ارساللوب المع

 و غير مباشالر فاليأت يد ب    مباشر   هاأس من التدقيو   د يوعند النظر إلى هني المتغيرات ب 
التصالالاللب ال خصالالالي والتصالالاللب ا جتمالالالاعي والتصالالاللب  وعالثة الالالة للالالالاللوك التصالالاللبي وهالالالي  الالال ار الالالواع 

كثيرا  ببعضه  البعض وأن اركثالر توقعالا  أ اله وجالود الوجدا ي، بمعنى أن جميعه  مرتبطين ارتباطا  
، ومالن ةثالثال ال ةيفرضال وهالو مالا اتفالو مالع الد لالة اإلحصالائية إلجابالة الأحده   من غير وجود اآلُّر 

لتصاللب  ال خصالي والوجالدا ي وا جتمالاعي  بالتصاللب  احية أُّرى   د عدع ارتبالاط هالني ار الواع ل



 
 

الحركالالالي بنالالالالو مالالالع تبالالالاين الد لالالالة النفالالالالية لهالالالني الفئالالالات مالالالن التصالالاللب  أو  م لالالالوب المرو الالالة الع لي
 التصلب الثة ة في ت وين ال خصية.

 الذي ينص على: ةرابعال يةفرض: نتائج فحص الرابعا

 واعأي موون أنوو و موون خووالل أنموواط السوولوك التصوولبي  يمكوون التنبووؤ بالتحصوويل الدراسووي 
  .المكفوفينالطالب بالتحصيل الدراسي لدى  السلوك التصلبي أكثر تنبؤاً 

                         سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللوب تحليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ا  حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدار المتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد أقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع الباحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالث باسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخداع  
(Multiple Regression analysis)  سالتخراج قالي  المتوسالطات الحالالابية لمتغيالرات الدراسالة 

الحاليالالالة والتالالالي مالالالن ُّةلهالالالا يالالالت  الوصالالالول إلالالالى المتغيالالالرات التالالالي يالالالت  مالالالن ُّةلهالالالا التنبالالالؤ بالتحصالالالي  
أو المتغيالر  (Criterion)الدراسي، إذ ت  التعام  مالع متغيالر التحصالي  الدراسالي علالى أ اله المحالك 

 (،Predictors)الالالاللوك التصالاللبي علالالى أ هالالا المتنبئالالات  واعموضالالع التنبالالؤ بالاله، وتالال  التعامالال  مالالع أ الال 
  كمحالك إدُّالال أو حالن  0.404أي المتغيرات المتنبأ من ُّةلها، وت  استخراج مالتوى الد لالة  

( يوضووح 7-5)والجوودولالمتنبالالإ إلالالى النمالالوذج، وتالال  إجالالراس ذلالالك علالالى كامالال  أفالالراد عينالالة الدراسالالة، 
 ذل :

ود لتها لمعدل التحصي  الدراسي لدى الم فوفين وغير الم فوفين    قي  ا  حدار 7-5جدول   
 . الاللوك التصلبي واعوعةقته بأ 

معامل   المتغير 
 االرتباط 

R 

مربع معامل  
 االرتباط 
𝑹𝟐 

معامل  
التحديد 
 المعدل

الخطأ 
 المعياري 

مجموع درجة  
 الحرية
 

 قيمة  
F 

 داللة 
F 

 التحصيل 
 الدراسي

0.296 0.088 0.003 11.408 59 1.040 0.404 

  
  أن  مالالالالوذج ا  حالالالالدار التنبالالالالؤي لمتغيالالالالر 7-5يتضالالالال  مالالالالن البيا الالالالات الالالالالواردة فالالالالي جالالالالدول   

الالالاللوك التصالاللبي وذلالالك  واع، وتالال  اسالالتخراج قالالي  ود  ت أ الال ا  إحصالالائي دال غيالالرالتحصالالي  الدراسالالي 
 (:8-5كما هو موضح بالجدول )للتعر  على إم ا ية تنبؤها بمتغير التحصي  الدراسي 



 
 

  للمتغيرات المؤ رة  Multiple regression analysis  تحلي  ا  حدار المتعدد  8-5جدول   
 .(Enter)  موذج  -في تحديد المتوسط التحصيلي للدراسة

ولمعرفالالالة المتنبئالالالات وقالالالدرة كالالال  منهالالالا علالالالى التنبالالالؤ بالتحصالالالي  الدراسالالالي تالالال  اشالالالت اق  مالالالوذج  
 (:9-5كما هو موضح بالجدول )ا حدار لمتغير التحصي  الدراسي  المحك  

 .لمتغير التحصي  الدراسي ل ام  أفراد عينة الدراسة   موذج ا  حدار التنبؤي 9-5جدول 

 المتنبئات بالنسبة ألنواع السلوك التصلبي المتغير المنوي التنبؤ به 

المرو الالالالالالالالالالالالالالة  0.078 التصالالالالالالالالالالالالالاللب الحركالالالالالالالالالالالالالالي  0.207-.66676 التحصيل الدراسي
 التصالالالالالالالالالالالالالاللب 0.001- التصالالالالالالالالالالالالالاللب الوجالالالالالالالالالالالالالالدا ي 0.134الع ليالالالالالالالالالالالالالالة

  التصلب ال خصي 0.358ا جتماعي  
  

الالالاللوك  واعومالالن بالالين مختلالالف أ الالواع الالالاللوك التصالاللبي يتبالالين مالالن  تالالائج تحليالال  ا حالالدار أ الال  
التنبالالالؤ بالتحصالالالي   نالالالا  يم ن نالالالا ، أ 8-3التصالالاللبي علالالالى متغيالالالر التحصالالالي  الدراسالالالي فالالالي ال الالالدول  

  مالالالن 8.8%الالالالاللوك التصالالاللبي، أي أن  الالالالبة التبالالالاين المفالالالالر م الالالداري   واعالدراسالالالي مالالالن ُّالالالةل أ الالال 
 م موع التباين في هنا المتغير، وقد تبين أ ها  البة قليلة والني يؤكد ذلك أن النموذج غير دال.

 

 

(  Bمعامل ) المتغيرات المستقلة 
 غير القياسي 

 (Bمعامل ) الخطأ المعياري 
 القياسي

T 

 5.398 - 14.201 76.666 ثبات المعادلة
 1.874- -0.248 0.111 -0.207 التصلب الحركي
 0.241 0.033 0.321 0.078 المرونة العقلية 
 0.855 0.113 0.157 0.134 التصلب الوجداني
 -0.012 0.002 - -0.097 -0.001 التصلب االجتماعي 
 0.893 0.125 0.401 0.358 التصلب الشخصي



 
 

 :ةرابعال يةفرضمناقشة نتائج ال

التنبالالالؤ  يصالالالعب ل الالال  متغيالالالرات الدراسالالالة أي أ الالاله  يةفرضالالال أشالالالارت النتالالالائج إلالالالى عالالالدع تح الالالو ال 
الالالالاللوك التصالالاللبي أي أ الالاله  واعبالتحصالالي  الدراسالالالي لالالالدى الم فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين مالالالن ُّالالالةل أ الالال 

%  وهالالي  الالالبة تبالالاين قليلالالة جالالدا  والالالني يؤكالالد أن النمالالوذج غيالالر 8.8كا الالل  الالالبة التبالالاين المفالالالر  
 دال.

ارتبالالالاط دال إحصالالالائيا  بالالالين التحصالالالي  إلالالالى أ الالاله يوجالالالد  ة يالالال ثاال يةفرضالالال قالالالد أشالالالارت إجابالالالة ال 
علالى  كالامة    اله   يوجالد ارتباطالا  إ إذ ،  الالاللوك التصاللبي ول الن بدرجالة قليلالة جالدا واعالدراسي وبين أ ال 

ف ط مالن الالاللوك التصاللبي، وهالنا قالد يالدل  واعول ن وجد بين  ة ة أ  ،الاللوك التصلبي واعجميع أ 
 واععلالالالى أ الالاله   يم الالالن التنبالالالؤ بالتحصالالالي  الدراسالالالي لالالالدى الم فالالالوفين وغيالالالر الم فالالالوفين مالالالن ُّالالالةل أ الالال 

 الاللوك التصلبي.

 واعإم ا يالالالة التنبالالالؤ بالتحصالالالي  الدراسالالالي عالالالن طريالالالو اسالالالتخداع أ الالال  الف الالال  فالالاليويرجالالالع سالالالبب  
أ هالالا ترجالالع إلالالى إن مالالا ظهالالر مالالن  تالالائج فالالي ا مالال  إتصالاللبي المرتبطالالة بالتحصالالي  الدراسالالي، الالالاللوك ال

عالالالن تفالالالوق الم فالالالوفين علالالالى غيالالالر الم فالالالوفين فالالالي التحصالالالي  أمالالالر مالالالرتبط بطري الالالة  ةالثا يالالال  يةفرضالالال ال
ا أن التصاللب   تصحي  اُّتبالارات الم فالوفين ولاليس عالن وجالود تفالوق حقي الي لالدى الم فالوفين، وإمال  

يالالؤدي إلالالى التنبالالؤ بالتحصالالي  لالالدى الم فالالوفين، وبالنالالالبة للتوقالالع ارول، فالالإن مالالا يؤديالاله هالالو توقالالع أن 
وتصالالحي   تفالالوقه  تحصالاليليا   س  معلمالالين الطالالةب الم فالالوفين هالالو الالالني ورامالالن قبالال  وال الالف ةالتعالالاطف 

بعطالف وشالف ة علالى هالنا الطالالب ال فيالف، وقالد ي الون الالالبب ي ون إجابات ا ُّتبارات التحصيلية 
عالالدع تفاعالال  الطالالالب ال فيالالف مالالع المعلالال  فالالي الصالالف مالالن ُّالالةل حاسالالة البصالالر،  راجعالالا  إلالالى أيضالالا

أن تؤكالدها عالدة دراسالات سالباب يم الن الدراسالي، وهالني ارا خفالاض التحصالي  وف دي لها تتالالبب فالي 
  التالالالي توصالالاللل أ الالاله مالالالن ُّالالالةل مفهالالالوع الالالالنات والت يالالالف ا جتمالالالاعي 2008الم رحالالالي منهالالالا دراسالالالة 

التحصالي  اركالاديمي للطالةب الف رية من معلومالات كافيالة، بإم ا هالا أن ت يالد مالن  حصيلته وزيادة 
التالالالي  ودراسالالالة محمالالالود  الدراسالالالي، فالالالي الفصالالال  ، وهالالالي   تعالالالي ه  فالالالي ت الالاليفه  ا جتمالالالاعيالم فالالالوفين

توصالالاللل إلالالالى أن الم الالال ةت النفالالالالية التالالالي   2011، عالالالامر، 2006 وافالالالي، 1997أجراهالالالا عالالالاع 
منخفضالالي  وأن لهالالا عةقالالة موجبالالة بينهالالا وبالالينالدراسالالي م ا هالالا أن تالالؤ ر علالالى مالالالتوى التحصالالي  إب

 .التحصي  الدراسي



 
 

  بالالالأن ا خفالالالاض مالالالالتوى 2007  هالالالو مالالالا أكالالالدي عبدالحميالالالد أمالالالا التوقالالالع الثالالالا ي، فمالالالا يؤيالالالدي   
التحصي  الدراسي للطةب الم فوفين سببه   ي تصر على درجة وطبيعة اسالتعداد المعالاق بصالريا  

بالال  تتعالداها إلالالى كال  مالالا هالو مالالرتبط بالعمال  المدرسالالي مثالال   ،للن الا  فالالي الموضالوعات الدراسالالية ف الط
فهنالاك  ،وطبيعة التفاع  بالين المدرسالين والال مةس ،في ار  طة الصفية والةصفية درجة الم اركة

اركاديميالة للمعالاق بصالريا  مثال   لخصالاعوام  كثيرة تؤ ر م تمعة أو منفردة على حالالب طبيعالة ال
ج ئالي   – كلي طارئة  ودرجة اإلعاقة كف بصالري  -ةدرجة النكاس وزمن اإلصابة باإلعاقة  و دي

ا جتماعية والتعليمية والتأهلية والنفالية والصحية التي ت دع للمعاقين بصريا  في  وطبيعة الخدمات 
الم تمالالع، إن هالالني العوامالال  بالالدورها م تمعالالة أو منفالالردة تالالؤ ر علالالى كالال  مالالن طبيعالالة مفهالالوع المعالالاق 

عالالة ا خفالالاض مالالالتوى بصالالريا  عالالن ذاتالاله وعلالالى درجالالة ت بلالاله إلعاقتالاله وهمالالا يالالؤ ران بالالدورهما علالالى طبي
  م لوب المرو الة صغر ح   العينة، وغياب الفروق في التصلب الع لي سي، أيضا  التحصي  الدرا

 بين الم فوفين وغير الم فوفين قد ي ون وراس عدع قدرتنا على التنبؤ.

 دالالت النتائج وما تستثيره من أسئلة: -

مالن ارسالئلة تالالتثيرها الدراسالة الحاليالة، تتطلالب  ا  في ضوس هني النتائج   د أن هنالاك عديالد  
لإلجابة عنها ب    أكثر تفصية  عما حالد  فالي الدراسالة الحاليالة،  إعداد تصميمات بحثية خاصة
 والتي يم ن إي ازها فيما يلي: 

الالالاللوك التصالاللبي لعينالالات مختلفالالة مالالن ذوي ا حتياجالالات  واعدراسالالة است  الالافية عالالن مصالالادر أ الال  -1
 ضعا  ع ول . –دراسة الحالية  ضعا  سمع عن عينة الالخاصة 

الاللوك التصلبي وتنمية ال درة على المرو ة لالدى  واعتنمي ال درة على مواجهة أ لإعداد برامج  -2
 الطةب الم فوفين.

بهالالالد   للطالالالةب الم فالالالوفين بر الالالامج إرشالالالادي م تالالالر  لتحالالالالين مالالالالتوى التوافالالالو النفالالالاليإعالالالداد  -3
 الاللوكية النفالية المرضية التي يالببها التصلب.طرابات ا بتعاد عن ا ض

الالالالالاللوك التصالالالاللبي  واعدراسالالالالة العةقالالالالة بالالالالين أ الالالال بهالالالالد  دراسالالالالة الفالالالالروق بالالالالين الالالالالنكور واإل الالالالا   -4
 والتحصي  الدراسي.



 
 

 إجراس دراسة لمعرفة أ ر تنمية أ واع المرو ة على الطةب ومدى تأ ر تحصيله  الدراسي. -5

فإن الدراسة الراهنة تكشا عن عودة  دالالت أخورى  ،السابقة باإلضافة إلى التصميمات البحثية
علووى واقووع المكفوووفين وغيوور المكفوووفين، لووذا فووال يمكوون إغفووال أي موون جوانبهووا، ويوضووح ذلوو  

 والتي منها:ضرورة إعطاء مزيد من االهتمام لهم فيما يتعلق بجانب حياتهم المدرسية 

لمعاجلالالالة أ الالالواع الالالالاللوك التصالالاللبي لالالالدى أطفالالالال ن بوضالالالع ُّطالالالط عةجيالالالة و أن ي الالالوع المختصالالال  -1
 الم فوفين بهد  التغلب عليها.

ن على وضع برامج إرشالادية لتحالالين مالالتوى التوافالو النفالالي لالدى الم فالوفين يأن يرك  الباحث -2
 وغير الم فوفين المتصلبين سلوكيا .

الم فالوفين بوضالع بالرامج ن في مؤسالات التربية الخاصة لألطفالال ون التربوييو أن ي وع المرشد  -3
ت ويمية لاللوك الطةب التصلبي أمة  في عدع ا  حدار بنلك الاللوك إلى درجة ا ضالطراب التالي 

 قد ي ون لها تأ يرها على مالتوى تواف ه  النفالي.

أن تعمد الهيئات ارهليالة ووزارة التربيالة والتعلالي  الح وميالة ببنالاس مؤسالالات للم فالوفين فالي عالدة  -4
من أ حاس دولة ال ويل لتخفيف العناس على الطةب للالنهاب إلالى المنالاطو البعيالدة مناطو مختلفة 

 وتحالين واقعه  النفالي وتلبية احتياجاته  اركاديمية والنفالية.

  ا رت اس بالمالتوى اركاديمي والتربوي للم فوفين بما يتناسب مع طبيعة إعاقته . -5
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 المالحق

 

 ( أسماء محكمي المقاييس.1ملحق ) •

 نجليزية واألرقام بلغة برايل.الحروف العربية واإل( 2ملحق ) •

 ( نسبة اتفاق المحكمين على مقياس التصلب الشخصي.3ملحق ) •

 ( نسبة اتفاق المحكمين على مقياس التصلب الوجداني.4ملحق ) •

 مقياس التصلب الحركي.( نسبة اتفاق المحكمين على 5ملحق ) •

مقيووواس التصووولب الشخصوووي فووي صوووورته األوليوووة )صوووياغة ( 6ملحووق ) •
( )تعديل:عبدالسووووووووووووتار 1962)إعووووووووووووداد: أيزنوووووووووووو ،معدلووووووووووووة للباحث(

 (.1979براهيم،إ

مقيووواس التصووولب الوجوووداني فوووي صوووورته األوليوووة )صوووياغة ( 7ملحوووق ) •
التووواب ، محموود عبوود 1949)فرانكوول برونشووفي ، معدلووة للباحووث( إعووداد:

 (.2005معوض أبو النور،
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 (.1954،العقلية)إعداد: جيلفورد

 مقياس التصلب الحركي )معد من قبل الباحث(.( 10ملحق ) •

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  1ملحق )

 أسماء محكمي المقاييس

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 أسماء محكمي المقاييس

 أيمن عامر. -دعن الم ر :  فضة  

 قام بتحكيم المقاييس السادة:

 جهة العمل  الوظيفة  اسم المحكم الرقم

 .جامعة الخليج العربي .أستاذ تربية الموهوبين الم ارك .د. محمد جم  اللي  1
 .جامعة الخليج العربي .أستاذ اإلعاقة الع لية الم ارك .د. محمد الهويدي 2
 .جامعة الخليج العربي .أستاذ اإلعاقة الع لية المالاعد  .مري  ال يراوي  د. 3
 .جامعة الخليج العربي .أستاذ تربية الموهوبين المالاعد  .د. فاطمة ال اس  4
 . جامعة الخليج العربي .أستاذ تربية الموهوبين المالاعد  .د.   اة الحمدان 5

 . جامعة الخليج العربي .أستاذ تربية الموهوبين المالاعد  .د. جمال ال امي 6

 .كلية التربية ارساسية .أستاذ عل  النفس الم ارك .د. معصومة إبراهي  7
 .كلية التربية ارساسية .أستاذ عل  النفس المالاعد  .د. حالن الموسوي  8
 .كلية التربية ارساسية .أستاذ تربية الخاصة المالاعد  .د. حمد الع مي 9

 .كلية التربية ارساسية .أستاذ تربية الخاصة المالاعد  .د. محمد الحورا ي 10
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  2ملحق )

 بلغة برايل   نجليزية واألرقامواإل لحروف العربيةا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الحروف العربية

 

 

 



 
 

 الحروف االنجليزية  

 

 األرقام 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق )

ح نسبة اتفاق المحكمين على مقياس التصلب الشخصي   يوض 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ح نسبة اتفاق المحكمين على مقياس التصلب الشخصي  .يوض 

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل  رقم البند 
أكري أن أعم  في ح  م  لة ما، ما ل    2

هناك إم ا ية إلى الوصول إلى ت ن  
 إجابة حاسمة وواضحة. 

أكري أن أعم  في ح  م  لة ما، ما ل   
ت ن هناك إم ا ية إلى الوصول إلى إجابة  

 حاسمة. 
كثير من م اك  الناا سببها أ ه      5

 يأُّنون ارمور ب د كا . 
كثير من م اك  الناا سببها أ ه     

 يأُّنون ارمور ب دية كافية. 
 ابتعد عن أي عم  أشعر أ ني لن أ هيه.  دون أن أ هيه. بدأ عمة  أ   7

أكري ارشخاص النين   ي و ون   9
 متأكدين.

أكري ارشخاص النين   ي و ون متأكدين  
 من أعماله . 

أغلب المناق ات والم اك  التي أعا يها   10
 بالبب المبادإل. 

أغلب المناق ات والم اك  التي أعا ي  
 بالبب المبادإل التي أؤمن بها. منها 

في أمور   ني أكثر تدقي ا  أأعت د  12
 الصواب والخطأ من غالبية الناا. 

في أمور الصواب   ني أكثر تدقي ا  أأعت د 
 والخطأ من اآلُّرين. 

إذا ع دت ع مي على أمر من ارمور   14
 فإ ني   أ ثني عنه. 

إذا ع مل على أمر من ارمور فإ ني    
 أتراجع عنه.

أع   عن ت دي  أح اما عن الناا ما   18
 ل  أكن متأكدا من الح ائو تماما.

عن الناا ما ل  أكن   أت نب ت دي  أح اما  
 . من الح ائو تماما   متأكدا  

من المعرو  عني جدتي وشدتي،  19
 وصةبتي في العم .

من المعرو  عني جديتي وشدتي، 
 وصةبتي في المدرسة.

 
التعاطف مع شخب  من الصعب علي  22

ت   ه وعدع تأكدي من  يبدي دائما  
 ارشياس. 

من الصعب علي التعاطف مع شخب  
ت   ه وعدع تأكدي من  يبدي دائما  

 ارمور. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  4ملحق )

 نسبة اتفاق المحكمين لمقياس التصلب الوجداني 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .نسبة اتفاق المحكمين لمقياس التصلب الوجداني

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل  رقم البند 
أشعر بالمتعة عندما أف ر ب     4

 مختلف في بعض قضايا الم تمع. 
أشعر بالمتعة عندما أف ر ب    

 مختلف في بعض ال ضايا. 
لدي ال درة على إي اد أكثر من ح    22

للم  لة الواحدة  حنفل وت  
 استبدالها .

الم  ةت لدي ال درة على ح  
 ذات البدائ  المتعددة.

أ فر من ارلغاز التي   يظهر لها  27
 .حة  

أتضايو من ارلغاز التي   يظهر  
 .لها حة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  5ملحق )

 يوضح نسبة اتفاق المحكمين لمقياس التصلب الحركي 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 التصلب الحركييوضح نسبة اتفاق المحكمين من تعديل وإضافة لمقياس 

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل  رقم البند 
أع   عن تحريك يدي اليالرى أ ناس  1

لعبي بارلعاب الحركية مث : رمي 
 كرة ال را.

أشعر بصعوبة في تحريك يدي اليالرى أ ناس  
لعبي بارلعاب الحركية  مث : رمي كرة 

 ال را .
تعبيرات أجد صعوبة في تغيير   2

 وجهي.
أجد صعوبة في تغيير تعبيرات وجهي بما  

 يتناسب مع الموقف.
ال لوا في الم عد لفترة  من   أتمل 3

 طويلة.
 أتمل  من ال لوا في الم عد لفترة طويلة. 

أحب عم   حركات ب المي تتناسب   4
 مع الموقف الني أمر به.

أجد سهولة في أداس حركات ب المي تتناسب  
 الني أمر به.مع الموقف 

  أجيد سوى الرقصات التي بال اد  5
 أعرفها.

أشعر بصعوبة في أداس حركات لدي معرفة 
 قليلة بأدائها. 

أغير ابتالامتي عندما تتطلب  6
 الظرو  الموضوعية ذلك.

 أغير ابتالامتي عندما تتطلب الظرو  ذلك.

أكرر رك  ال رة ب دمي اليمنى  7
 باستمرار.

أستطيع كبحها في ت رار رك   أشعر برغبة   
 ال رة ب دمي اليمنى باستمرار.

أستطيع أن أح و التوازن ل المي  8
 أ ناس اللعب.

أستطيع أن أح و التوازن ب المي أ ناس اللعب 
 بالهولة.

أحب ت ليد أصوات ارشخاص  9
 والحيوا ات والطيور والمواصةت.

أجد سهولة في ت ليد حركات ارشخاص  
 والحيوا ات والطيور.

ت ون بات اي واحد  حركتي دائما   10
 وباستخداع العصاة.

 أجد صعوبة في الالير بدون استخداع العصاة. 

تنطلو مني تعبيرات تل ائية عن   12
 ابتالامتي. 

تنطلو مني تعبيرات تل ائية  كا بتالامة  دون  
 أن أرغب في ذلك.

أع   عن رس  شيس باليط ينطلو   14
 تف يري. من 

أشعر بالع   عن رس  شيس باليط من وحي  
 تف يري.

أجد سهولة في ت ليد أصوات وحركات الظواهر أحب ت ليد أصوات الظواهر الطبيعية   16



 
 

 الطبيعية وحركة الريا  وهطول ارمطار. وحركة الريا  وهطول ارمطار.
أع   عن فه  ارشياس إ  إذا لمالتها  17

 بيدي.
فه  ارشياس ما ل  ألمالها  أجد صعوبة في 

 بيدي.
أمي  ب المي إلى ارماع عندما  18

 أتحرك إلى ارماع. 
أدفع ب المي إلى ارماع عندما أتحرك إلى 

 ارماع. 
أ ا من النين ي ثرون من استخداع   19

 إيماسات ال ال  للتعبير عن ارف ار.
كثيرا ما استخدع إيماسات جالمي للتعبير عن  

 أف اري.
بتحريك رقبتي ووجهي باستمرار  أقوع  20

 أ ناس تحركي.
أقوع بتحريك رقبتي ووجهي باستمرار أ ناس  

 حركتي. 
حركتي في أك  الطعاع ت ون ب      21

من أن يال ط الطعاع   مالتقي  ُّوفا  
 على مةبالي.

 من أن   حركتي حنري عند أك  الطعاع ُّوفا  
 يال ط الطعاع على مةبالي. 

الفرصة في عندما يرن جرا  22
المدرسة أع   عن  النهاب بالوقل 
 المحدد إلى ال افتيريا رك  طعامي. 

في فرصة المدرسة قد أتأُّر في النهاب إلى 
 ال افتيريا  بالبب بطس سيري.

أع   في التركي  عن الم ان الني  23
 أت ه به إلى صفي. 

أجد صعوبة التركي  لةت اي  حو الم ان الني 
 أت ه به إلى صفي. 

أع   عن تثبيل  فالي وأ ا أقوع  26
ببعض التمارين الصباحية في طابور  

 الصبا . 

أع   عن تثبيل  فالي وأ ا أقوع ببعض  
 التمارين الصباحية في طابور الصبا . 

أع   أن  ا  أصدقائي يلعبون ألعاب  27
 لعبها رغ  محاولتي فيها.أ

لعبها رغ   أيلعب أصدقائي ألعابا  أع   أن 
 محاولتي فيها. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6ملحق )

مقياس التصلب الشخصي في صورته األولية )صياغة معدلة 
 (.1979براهيم،إ( )تعديل:عبدالستار 1962للباحث()إعداد: أيزن ،

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقياس أيزن  )لقياس التصلب الشخصي( )قبل التعديل(

...................الطالب: .............................................. اسم  

 اسم المدرسة: ................................................................

 الصا: ......................................................................

.....................................................العمر أو تاريخ الميالد: ..  

فيما يلي م موعة من العبارات المرجو أن ت رأ ك  عبارة بعناية    أجب عنها وق  ب تابة كلمة  
   ع   أو    أماع اإلجابة التي تنطبو عليك. 

   توجد بالطبع إجابات صحيحة أو ُّاطئة.

 العبارة نعم ال ال أعرف 
لألشياس. أرغب أن ي ون الناا أكثر دقة وتحديدا   -1     
  أحب أن أعم  في م  لة ما، ما ل  ت ن هناك إم ا ية إلى الوصول إلى   -2   

 إجابة حاسمة وواضحة. 
التمالك بحرفية ال وا ين مهما كا ل النتائج. أؤيد تماما  -3     
هناك إجابة واحدة صحيحة رغلب الم  ةت.  -4     
كثير من م اك  الناا سببها أ ه    يأُّنون ارمور ب د كا . -5     
ي ع ني أن ي طع شيس غير متوقع  ظامي اليومي.   -6     
دون أن أ هيه.  بدأ عمة  أ    -7     
أضع لنفالي مالتوى طمو  مرتفع وأشعر أ ه ي ب على اآلُّرين أن يفعلوا   -8   

  فس ال يس. 
النين يبدون غير متأكدين.   أرتا  لألشخاص   -9     
أغلب المناق ات والم اك  التي أعا يها بالبب المبادإل. -10     
   أحب ارشياس الغامضة، وغير ال ابلة للتنبؤ.  -11   

 
في أمور الصواب والخطأ من غالبية الناا.  أعت د إ ني أكثر تدقي ا   -12     
ي ولون أشياس   يؤمنون بها.  ي ع ني أن أسمع أشخاصا   -13     



 
 

 العبارة نعم ال ال أعرف 
إذا ع دت ع مي على أمر من ارمور فإ ني   أ ثني عنه.  -14     
بعناية.   وموضوعا   أن ي ون عملي منظما   يهمني دائما   -15     
يم ن أن يصب  تف ير ا أحالن ب ثير لو أ نا تخلينا عن كلمات مث   ربما  أو   -16   

   أو  من المحتم  . ت ريبا  
ل   شيس، وأالن أضع ك  شيس في م ا ه   مناسبا   أحب أن أجد م ا ا   -17   

 المناسب.
. من الح ائو تماما     أكون قط أح اما عن الناا ما ل  أكن متأكدا   -18     
من المعرو  عني جدتي وشدتي، وصةبتي في العم . -19     
المنظمة ذات الروتين المالت ر هي أ الب ما ي ون لم اجي  أجد أن الحياة  -20   

 ال خصي.
على الت رير والحال  حتى في أصعب ارمور.  ال خب ال وي قادر دائما   -21     
من الصعب علي أن أتعاطف مع شخب يبدي دائما ت   ه وعدع تأكدي من   -22   

 ارشياس. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

الشخصي( )بعد التعديل(مقياس أيزن  )لقياس التصلب   

...................الطالب: .............................................. اسم  

 اسم المدرسة: ................................................................

 الصا: ......................................................................

لعمر أو تاريخ الميالد: .......................................................ا  

فيما يلي م موعة من العبارات المرجو أن ت رأ ك  عبارة بعناية    أجب عنها وق  ب تابة كلمة  
   ع   أو    أماع اإلجابة التي تنطبو عليك. 

   توجد بالطبع إجابات صحيحة أو ُّاطئة.

 العبارة نعم ال
لألمور. أرغب أن ي ون الناا أكثر دقة وتحديدا   -1    
م  لة ما، ما ل  ت ن هناك إم ا ية إلى الوصول إلى إجابة   ح  أن أعم  فيأكري  -2  

. حاسمة  
التمالك بحرفية ال وا ين مهما كا ل النتائج. أؤيد تماما  -3    
الم  ةت.هناك إجابة واحدة صحيحة رغلب   -4    
ية. كاف  يةكثير من م اك  الناا سببها أ ه    يأُّنون ارمور ب د  -5    
ي ع ني أن ي طع شيس غير متوقع  ظامي اليومي.   -6    
ابتعد عن أي عم  أشعر أ ني لن أ هيه.  -7    
أضع لنفالي مالتوى طمو  مرتفع وأشعر أ ه ي ب على اآلُّرين أن يفعلوا  فس  -8  

 ال يس.
من أعماله . متأكدين   ي و ون رشخاص النين أكري ا -9    
التي أؤمن بها.  بالبب المبادإل منها أغلب المناق ات والم اك  التي أعا ي -10    
ارشياس الغامضة، وغير قابلة للتنبؤ. أكري  -11    

. اآلُّرينفي أمور الصواب والخطأ من  أعت د إ ني أكثر تدقي ا   -12    
ي ولون أشياس   يؤمنون بها.  ي ع ني أن أسمع أشخاصا   -13    



 
 

 العبارة نعم ال
عنه.  أتراجععلى أمر من ارمور فإ ني    ل إذا ع م -14    
بعناية.   وموضوعا   يهمني أن ي ون عملي منظما   -15    
  ب ثير لو أ نا تخلينا عن كلمات مث   ربما  أو  ت ريبا  يم ن أن يصب  تف ير ا أحالن  -16  

 أو  من المحتم  . 
ل   شيس، وأالن أضع ك  شيس في م ا ه المناسب. مناسبا   أحب أن أجد م ا ا   -17    
. من الح ائو تماما   عن الناا ما ل  أكن متأكدا   أح اما   أت نب ت دي  -18      

.مدرسةوشدتي، وصةبتي في التي يمن المعرو  عني جد  -19  
ظمة ذات الروتين المالت ر هي أ الب ما ي ون لم اجي ال خصي. ت أجد أن الحياة المن -20    
حتى في أصعب ارمور.  ُّتيارعلى الت رير وا  ال خب ال وي قادر دائما   -21    
ارمور.ت   ه وعدع تأكدي من  تعاطف مع شخب يبدي دائما  المن الصعب علي  -22    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7ملحق )

مقياس التصلب الوجداني في صورته األولية )صياغة معدلة للباحث( 
، محمد عبد التواب معوض أبو  1949إعداد: )فرانكل برونشفي ،

 (.2005النور،

 

 

 

 

 

 



 
 

 النفور من الغموض لفرانكل برونشفي  )قبل التعديل( مقياس 

وق  ب تابة كلمة   يلي م موعة من العبارات المرجو أن ت رأ ك  عبارة بعناية    أجب عنهفيما 
   ع   أو    أو    أعر   أماع اإلجابة التي تنطبو عليك.

   توجد بالطبع إجابات صحيحة أو ُّاطئة.

 العبارة نعم ال ال أعرف 
ا يتركني  إذا قرأت قصة معينة فإ ني أقف  إلى تصور النهاية عندم -1   

 المؤلف في حيرة من مصير البط .
.ب    أحالن ت ريبا   اآلباس يفهمون ارمور دائما   -2     
أغلب النالاس إما فاضةت أو غير فاضةت. -3     
إذا طلب مني أن أُّتار بين شيئين   أستطيع أن أفاض  بينهما فإ ني   -4   

لألمور. حالما   مفهما   أجد من ارحالن أن أُّتار شيئا    
.   أحب ارلغاز التي   يظهر لها حة    -5     
هناك دين واحد هو الصادق.  -6     
أشعر بعدع الراحة عندما يتحد  أحد ارشخاص في موضوع   أفهمه.  -7     
هني ارياع.  النالاس ي لدن الرجال كثيرا   -8     
. م نعا   دلية  أغير رأيي بالهولة عندما أجد أحد ارشخاص ي دع  -9     
. دائما   أتخن من الحياة موقفا فلالفيا   -10     
أكون آرائي بالرعة كبيرة. -11     
ي ع ني أن أقوع بعم  أشياس   يفعلها غالبية الناا. -12     
   أحب أن أدرا أشياس ل  أكن أعر  عنها شيئا قط من قب .  -13   
. في ارشياس الم بولة اجتماعيا   أرغب دائما   -14     

  

 

 

 



 
 

 مقياس تحمل الغموض  لمعوض أبو النور)قبل التعديل( 

 تعليمات المقياس: 

يهد  هنا المقياا إلى معرفة مواف تك أو معارضتك لبعض العبارات المرتبطة ببعض    -1
  واحي ال خصية لديك.

 . ،  ادرا  ، أحيا ا  ، كثيرا  هي: دائما    عبارة ل   منها أربعة است ابات 31يت ون المقياا من    -2

  توجد عبارة لها است ابة صحيحة أو ُّاطئة ول ن أفض  است ابة هي التي تع س   -3
 إحالاسك الصادق.

  أسف  اإلجابة التي تعبر عن رأيك في ورقة اإلجابة  √أقرأ ك  عبارة جيدا    ضع عةمة   -4
 المنفصلة والمخصصة لنلك.

في إحدى العبارات، ضع دائرة حول العةمة التي وضعتها،    ضع عةمة  إذا غيرت رأيك  -5
 أُّرى أسف  ا ست ابة ال ديدة.

   تترك أي عبارة بدون ا ست ابة.   -6

 تأكد من أن است اباتك تع س رأيك ال خصي، وست ون موضع الالرية التامة.   -7

 نادراً  أحياناً   كثيراً  دائماً  العبارة
لتعام  مع المواقف الغامضة بطري ة  لدي ال درة على ا -1

 فعالة.
    

لدي ال درة على التعام  مع المواقف ذات التفاليرات  -2
 المتعددة.

    

     أبتعد عن المواقف متعددة التفاليرات.  -3
     أرى المواقف الصعبة مع زات وليالل مهددات. -4
قضايا  أشعر بالمتعة عندما أف ر ب    مختلف في بعض  -5

 الم تمع. 
    

     أحب التعام  مع ارشياس غير المألوفة في الحياة.  -6



 
 

 نادراً  أحياناً   كثيراً  دائماً  العبارة
     أحب التعام  مع المواقف المختلفة بطري ة متفتحة.  -7
     أحاول ت نب المواقف الغامضة.  -8
     أستطيع مواجهة المواقف الغامضة. -9

     بالالعادة عند التعام  مع المواقف غير المتوقعة.أشعر  -10
     أجيد التعام  مع المواقف التي ياله  التنبؤ بها. -11
     أف ر بواقعية في الم  ةت التي تواجهني.  -12
     أت ب  ا ُّتة  في وجهات النظر. -13
     أمتلك ال درة على التف ير في الم  ةت المفتوحة.  -14
     أجيد التعام  مع المواقف الغامضة. -15
أجد صعوبة ا ست ابة عندما أواجه ارحدا  غير   -16

 المتوقعة.
    

     يصعب علي التف ير أ ناس المواقف المهددة. -17
أشعر بالراحة عند الوصول إلى  هاية غير محددة  -18

 لبعض المواقف.
    

     لدي ال درة على التف ير المرن. -19
     أت نب الم  ةت التي تتضمن وجهات  ظر مختلفة. -20
     أف ر في حلول غير مالبوقة للم  ةت التي تواجهني.  -21
     أجيد التعام  مع المواقف التي ياله  التنبؤ بها. -22
     أفض  المواقف المألوفة على ال ديدة.  -23
     .أرى الم  ةت وحيدة الح  أق  تهديدا   -24
     أت نب المواقف المع دة. -25
     أت ب  ارشياس ال ديدة وأتوافو معها. -26
     استمتع بالتعام  مع الم  ةت المع دة. -27
     لدي ال درة على إي اد أكثر من ح  للم  لة الواحدة. -28
     لدي ال درة على ح  الم  ةت ذات البدائ  المتعددة. -29
     ا ستخداع غير المألو  لألشياس.أفض   -30
أجد صعوبة في ا ُّتيار عندما ت ون النتائج مترتبة  -31

 غير واضحة. 
    



 
 

 مقياس التصلب الوجداني )للباحث قبل التعديل(

 ...................الطالب: .............................................. اسم

 اسم المدرسة: ................................................................

 الصا: ......................................................................

 .....................................................العمر أو تاريخ الميالد: ..

، وت رر ما إذا كا ل تنطبو عليك  فيما يلي م موعة من العبارات المرجو أن ت رأ ك  عبارة بعناية
وق  ب تابة   1-2-3-4  بواقع درجات على التوالي  ادرا    – أحيا ا   –  كثيرا   – دائما  بدرجة  

 اإلجابة في الم ان المخصب لإلجابة. 

 دائماً  العبارة الرقم
4 

 كثيراً 
3 

 أحياناً 
2 

 نادراً 
1 

     لدي ال درة على التعام  مع المواقف الغامضة بطري ة فعالة. 1
     أبتعد عن المواقف متعددة التفاليرات. 2
     أرى المواقف الصعبة مع زات وليالل مهددات. 3
أشالالالالالعر بالمتعالالالالالة عنالالالالالدما أف الالالالالر ب الالالالال   مختلالالالالالف فالالالالالي بعالالالالالض قضالالالالالايا  4

 الم تمع.
    

     أحب التعام  مع ارشياس غير المألوفة في الحياة. 5
     أحب التعام  مع المواقف المختلفة بطري ة متفتحة. 6
     أشعر بالالعادة عند التعام  مع المواقف غير المتوقعة. 7
     المواقف التي ياله  التنبؤ بها.أجيد التعام  مع  8
     أف ر بواقعية في الم  ةت التي تواجهني. 9

     أت ب  ا ُّتة  في وجهات النظر. 10
     مفتوحة النهايات.أمتلك ال درة على التف ير في الم  ةت  11
     .اجتماعيا   الم بولة ارشياس في دائما   أرغب  12
     ألحدا  غير المتوقعة.لا ست ابة  في أجد صعوبة 13
     علي التف ير أ ناس المواقف المهددة.من الصعب  14



 
 

 دائماً  العبارة الرقم
4 

 كثيراً 
3 

 أحياناً 
2 

 نادراً 
1 

     لدي ال درة على التف ير المرن. 15
     أف ر في حلول غير مالبوقة للم  ةت التي تواجهني. 16
     المواقف المألوفة على ال ديدة.أفض   17
     .م نعا   دلية   ي دع ارشخاص  أحد  أجد  عندما بالهولة رأيي أغير 18
     .أرى الم  ةت وحيدة الح  أق  تهديدا   19
   موضالالوع فالالي ارشالالخاص  أحالالد  يتحالالد   عنالالدما الراحالالة بعالالدع أشالالعر 20

 .أفهمه
    

     المع دة.استمتع بالتعام  مع الم  ةت  21
     لدي ال درة على إي اد أكثر من ح  للم  لة الواحدة. 22
     لدي ال درة على ح  الم  ةت ذات البدائ  المتعددة. 23
مترتبالالالالالة غيالالالالالر الأجالالالالد صالالالالالعوبة فالالالالي ا ُّتيالالالالالار عنالالالالدما ت الالالالالون النتالالالالائج  24

 واضحة.
    

 يتركنالي عنالدما النهايالة تصالور إلالى أقفال  فالإ ني معينة قصة قرأت  إذا 25
 .البط  مصير من حيرة في المؤلف

    

     .ت ريبا   أفض  ب    دائما   ارمور يفهمون  اآلباس 26
     .لها حة   يظهر   التي أ فر من ارلغاز 27
     .ارياع هني كثيرا الرجال ي لدن النالاس 28
     .دائما   فلالفيا   موقفا   الحياة من أتخن  29
     .كبيرة بالرعة آرائي أكون  30
     .الناا غالبية يفعلها   أشياس بعم  أقوع أن ي ع ني 31
     .قب  من شيئا   عنها أعر  أكن ل  أشياس أع   عن دراسة 32

 

 

 

 



 
 

 مقياس التصلب الوجداني )للباحث بعد التعديل(

 ...................الطالب: .............................................. اسم

 اسم المدرسة: ................................................................

 ......................................................................الصا: 

 العمر أو تاريخ الميالد: .......................................................

، وت رر ما إذا كا ل تنطبو عليك  فيما يلي م موعة من العبارات المرجو أن ت رأ ك  عبارة بعناية
وق  ب تابة   1-2-3-4  بواقع درجات على التوالي  ادرا    – أحيا ا   –  كثيرا   – دائما  بدرجة  

 اإلجابة في الم ان المخصب لإلجابة. 

 دائماً  العبارة الرقم
4 

 كثيراً 
3 

 أحياناً 
2 

 نادراً 
1 

     لدي ال درة على التعام  مع المواقف الغامضة بطري ة فعالة. 1
     التفاليرات.أبتعد عن المواقف متعددة  2
     أرى المواقف الصعبة مع زات وليالل مهددات. 3
     ال ضاياأشعر بالمتعة عندما أف ر ب    مختلف في بعض  4
     أحب التعام  مع ارشياس غير المألوفة في الحياة. 5
     أحب التعام  مع المواقف المختلفة بطري ة متفتحة. 6
     التعام  مع المواقف غير المتوقعة.أشعر بالالعادة عند  7
     أجيد التعام  مع المواقف التي ياله  التنبؤ بها. 8

     أف ر بواقعية في الم  ةت التي تواجهني. 9
     أت ب  ا ُّتة  في وجهات النظر. 10
     مفتوحة النهايات.أمتلك ال درة على التف ير في الم  ةت  11
     .اجتماعيا   الم بولة ارشياس في دائما   أرغب  12
     ألحدا  غير المتوقعة.لا ست ابة  في أجد صعوبة 13
     علي التف ير أ ناس المواقف المهددة.من الصعب  14



 
 

 دائماً  العبارة الرقم
4 

 كثيراً 
3 

 أحياناً 
2 

 نادراً 
1 

     لدي ال درة على التف ير المرن. 15
     مالبوقة للم  ةت التي تواجهني.أف ر في حلول غير  16
     أفض  المواقف المألوفة على ال ديدة. 17
 دلالالالية   ي الالالدع ارشالالالخاص  أحالالالد  أجالالالد  عنالالالدما بالالالالهولة رأيالالالي أغيالالالر 18

 .م نعا  
    

     .أرى الم  ةت وحيدة الح  أق  تهديدا   19
 موضوع في ارشخاص  أحد  يتحد    عندما الراحة  بعدع أشعر 20

 .أفهمه  
    

     استمتع بالتعام  مع الم  ةت المع دة. 21
     لدي ال درة على ح  الم  ةت ذات البدائ  المتعددة. 22
مترتبالالة غيالالر أجالالد صالالعوبة فالالي ا ُّتيالالار عنالالدما ت الالون النتالالائج  23

 غير واضحة.
    

 عنالالدما النهايالالة تصالالور إلالالى أقفالال  فالالإ ني معينالالة قصالالة قالالرأت  إذا 24
 .البط  مصير من حيرة في المؤلف يتركني

    

     .ت ريبا   أفض  ب    دائما   ارمور يفهمون  اآلباس 25
     .لها حة   يظهر   التي أتضايو من ارلغاز 26
     .دائما   فلالفيا   موقفا   الحياة من أتخن  27
     .كبيرة بالرعة آرائي أكون  28
     .الناا غالبية يفعلها   أشياس بعم  أقوع أن ي ع ني 29
     .قب  من شيئا   عنها أعر  أكن ل  أشياس أع   عن دراسة 30
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اختبار الصداقة الشخصية لقياس التصلب االجتماعي)إعداد:  
 (.1951مصطفى سويف،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اختبار الصداقة الشخصية  لمصطفى سويف لقياس التصلب االجتماعي

 ..................................................................: الطالب اسم

 اسم المدرسة: .................................................................

 الصا: ......................................................................

 ..............................................العمر أو تاريخ الميالد: .........

وذلالك  ست د فيما يلي قائمة لصفات يمتالاز بهالا ارشالخاص. والمطلالوب منالك ترتيالب هالني الصالفات 
أماع ك  صفة مع الرجوع في ذلك إلالى مالا لالك مالن ُّبالرة ب تابة اإلجابة في الم ان المخصب لها 

 والعالمات هي:في ع د بعض الصداقات الو ي ة من جنالك ُّةل فترة الخمس سنوات الماضية، 

 توفرها لقياع الصداقة  ي ب توافرها  البد من: الصفات التي 2 

 توفرها لقياع الصداقة  يفض  توافرها  أرغب في: الصفات التي 1 

 في ح مي على من أصادق    ته   ال تهمنيات صفر: الصف

وإذا وجدت ت ون عبئا، ول نها على كال  حالال محتملة يفضال   التي يحسن أال توجد: الصفات 1-
 غيابها 

 وإذا وجدت فة يم ن قياع الصداقة  ي ب غيابها  التي يجب أال توجد: الصفات 2-

 يجب توافرها  العبارة
+2 

 يفضل توافرها
+1 

 ال تهم 
0 

 يفضل غيابها
-1 

يجب 
 غيابها 
-2 

      الصراحة                          -1
      حب الغيالالر                    -2
      التعاون                       -3
      التالام    -4
      اإلُّةص                  -5
      ارُّن باآلراس ال ديمة في الحياة   -6



 
 

      حالن التصر   -7
 يجب توافرها  العبارة

+2 
 يفضل توافرها

+1 
 ال تهم 
0 

 يفضل غيابها
-1 

يجب 
 غيابها 
-2 

      ا هتماع بالث افة  -8
      سعة ارفو  بعد النظر   -9

      ا ست ةل بالرأي   -10
      الطيبة   -11
      المر    -12
      الوفاس  -13
      النظافة  -14
      ا هتماع بالمالائ  الدينية -15
      ك سالنكاس يالاوي ذكا -16
      ون الحياة العلميةؤ الخبرة ب  -17
      ا هتماع بالم اك  ا جتماعية  -18
ارُّالالالالالالن بالالالالالالاآلراس الت دميالالالالالالة فالالالالالالي  -19

 الحياة
     

      الت بث بالرأي -20
      الغرور -21
المالالالالالالتوى المالالالالالادي أعلالالالالالى مالالالالالن  -22

 مالتواك
     

      عدع المي  إلى المر  -23
      عدع النوق  -24
      ا  تهازية  ا ستغةلية  -25
      مالتوى أُّةق رفيع -26
      ال نب  -27
المالتوى ا جتماعي يالاوي  -28

 مالتواك
     

      للث ةأه   -29



 
 

      ال رع  -30
      ال  اعة  -31

 يجب توافرها  العبارة
+2 

 يفضل توافرها
+1 

 ال تهم 
0 

 يفضل غيابها
-1 

يجب 
 غيابها 
-2 

      ا ت ان  -32
      النكاس أكثر من ذكائك -33
      ال د في الحياة  -34
      حب الع لة -35
      ا عت از بال رامة -36
      حالن الالمعة   -37
المالالالالالالالالتوى المالالالالالالالادي أقالالالالالالال  مالالالالالالالن  -38

 مالتواك 
     

      ضيو  ارفو  قصر النظر  -39
ا  صالالالالالرا  فالالالالالي التف يالالالالالر فالالالالالي  -40

 الم اك  ا جتماعية
     

      ال خصية ال نابة  -41
      البخ   -42
      ال بن  -43
      ار ا ية  -44
      الت اؤع  -45
      عدع احتراع ال خب لنفاله -46
ا  صالالالالرا  عالالالالن التف يالالالالر فالالالالي  -47

 المالائ  الدينية 
     

      النكاس أق  من ذكائك -48
      ال برياس  ع ة النفس  -49
      الثر رة  -50
      ال ه   -51
      الح د  -52



 
 

المالتوى ا جتماعي أعلى من  -53
 مالتواك

     

      سوس الالمعة  -54
 يجب توافرها  العبارة

+2 
 يفضل توافرها

+1 
 ال تهم 
0 

 يفضل غيابها
-1 

يجب 
 غيابها 
-2 

      كثرة الن د لمواقفك -55
      العمر مالاوي لعمرك -56
      سوس التصر  -57
      عدع الم اركة في اهتماماتك -58
المالالالتوى ا جتمالالاعي أقالال  مالالن  -59

 مالتواك 
     

      ا  حةل الخل ي  -60
      النفاق  -61
       أصغر منك سنا   -62
      الت ابه في الع يدة الدينية  -63
      عدع احتراع اآلُّرين -64
      الت ابه في الرأي الالياسي  -65
المالالالالالالالالالالالتوى المالالالالالالالالالالالادي معالالالالالالالالالالالادل  -66

 لمالتواك 
     

      حب الاليطرة  -67
       ا سته اس   الته   دائما   -68
      المنظر قبي  -69
      النوق  -70
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اختبار االستعماالت الغير معتادة لقياس المرونة العقلية)إعداد: 
 (.1954جيلفورد،

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 االستعماالت الغير معتادة لجيلفورد لقياس المرونة العقليةاختبار 

 ...........الطالب: ......................................................... اسم

 ...................................................................اسم المدرسة: 

 ...الصا: ......................................................................

 ...العمر أو تاريخ الميالد: .......................................................

أن تف ر في بعض ارشياس المعروفة، وسو   نكر لالك ا سالتعمال  سنطلب منك في هنا ا ُّتبار
ال ائع ل   من هني ارشياس، وعليك أن تنكر ستة استعما ت أُّالرى يم الن أن يصالل  لهالا ال اليس 

 أو أج اس منه.

 فمثة: إذا كان ما قدع لك هو: جريدة  تالتخدع في ال راسة 

 فقد تفكر في االستعماالت األخرى اآلتية لها:

                                 لف الفضةت بها. -2                         شعال النار.إ -1

 ح و الصناديو المملوسة بأشياس قابلة ال الر. - 4                      ضرب النباب.  -3

 إعةن عن ُّطف طف . -6     تغطية اردراج أو اررفف.        -5

المالالنكورة مختلفالالة عالالن بعضالالها الالالبعض، ومختلفالالة عالالن ا سالالتعمال   حالالظ أن كالال  هالالني ا سالالتعما ت 
 ارول هو  استعمالها في ال راسة .

ن، وب   ج س منهما  ة ة أشياس، سي ون لديك ُّمالة دقالائو ل ال  جال س، وعنالدما آبهنا ا ُّتبار ج  
 بدأ.أقلب الصفحة و أ  تعطى اإلشارة بالبدس 



 
 

 عالن أكثالر ا سالتعما ت شاليوعا   عن اآلُّر، ومختلفا   تنكر أن ك  استعمال ينبغي أن ي ون مختلفا  
 فالالس ا سالالتعمال غيالالر المعتالالاد وهالالو الالالني سالالننكري لالالك منالالن البدايالالة، وباإلضالالافة إلالالى هالالنا   تالالالتخدع 

حدى اإلجابوات أكثور مون مورة واحودة خوالل إينبغي أال تذكر ركثر من شيس واحد، بعبارة أُّرى، 
 توقف هنا وانتظر تعليمات أخرى.  هل لدي  أية أسئلة؟                          االختبار كله.

 دقائق  5الجزء األول:

 استعماالت غير معتادة لكل شيء من األشياء التالية: عدةذكر ا

 الدباسة ) لتدبيس األوراق واألشياء(  -1

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................
............................................................................................. 

 المفتا : )يستعمل في فتح الباب أو القفل( -2

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................
............................................................................................. 

 المقص: )قص األوراق أو القما ( -3

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 



 
 

.............................................................................................
............................................................................................. 

 توقف هنا وانتظر تعليمات أخرى.

 دقائق  5الجزء الثاني:

 استعماالت غير معتادة لكل شيء من األشياء التالية: عدةذكر ا

 ساعة اليد ) تستعمل للداللة على الوقت(. -1

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................
............................................................................................. 

 النظارة: )تستعمل لتحسين الرؤية( -2

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 البوصلة: )تستعمل لمعرفة االتجاه( -3

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 



 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 توقف هنا وانتظر تعليمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 (10ملحق )

 الحركي )معد من قبل الباحث(.مقياس التصلب  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 مقياس التصلب الحركي )معد من قبل الباحث(. 

 ........الطالب: ......................................................... اسم

 اسم المدرسة: ................................................................

 .....................................................الصا: .................

 العمر أو تاريخ الميالد: .......................................................

والمرجو أن ت رأ ك  عبارة من هني    -العبارات اآلتية ت ير إلى عدد من الم  ةت الحركية 
  –كبيرة   –  وت رر ما إذا كا ل تنطبو عليك بدرجة  كبيرة جدا  العبارة بدقة، وتحاول أن تفهمها، 

وق  ب تابة    1-2-3-4-5    بواقع درجات على التواليضعيفة جدا   –ضعيفة    –متوسطة 
 اإلجابة في الم ان المخصب لإلجابة. 

 كبيرة جداً  العبارة
5 

 كبيرة
4 

 متوسطة 
3 

 ضعيفة 
2 

 ضعيفة جداً 
1 

أ ناس   الرى يدي الي أشعر بصعوبة في تحريك -1
  لعبي بارلعاب الحركية  مث : رمي كرة ال را .

     

أجد صعوبة في تغيير تعبيرات وجهي بما   -2
 يتناسب مع الموقف.

     

      ال لوا في الم عد لفترة طويلة.  أتملم  من -3
حركات ب المي تتناسب   أجد سهولة في أداس -4

 مع الموقف الني أمر به.
 
 

    



 
 

أشعر بصعوبة في أداس حركات لدي معرفة  -5
 قليلة بأدائها. 

 
 

    

      أغير ابتالامتي عندما تتطلب الظرو  ذلك. -6
أشعر برغبة   أستطيع كبحها في ت رار رك   -7

 ال رة ب دمي اليمنى باستمرار.
     

 كبيرة جداً  العبارة
5 

 كبيرة
4 

 متوسطة 
3 

 ضعيفة 
2 

 ضعيفة جداً 
1 

أستطيع أن أح و التوازن ب المي أ ناس اللعب  -8
 بالهولة.

     

أجد سهولة في ت ليد حركات ارشخاص   -9
 والحيوا ات والطيور.

     

أجد صعوبة في الالير بدون استخداع العصاة.  -10       
 كا بتالامة  دون  تنطلو مني تعبيرات تل ائية  -11

 أن أرغب في ذلك.
     

أظهر مهارة في الحصب المهنية.  -12       
أشعر بالع   عن رس  شيس باليط من وحي   -13

 تف يري.
     

أستطيع توضي  ما أريدي من ُّةل حركة  -14
 أعضاس ال ال . 

     

وحركات الظواهر أجد سهولة في ت ليد أصوات  -15
  الطبيعية وحركة الريا  وهطول ارمطار.

     

أجد صعوبة في فه  ارشياس ما ل  ألمالها   -16
  بيدي.

     

أدفع ب المي إلى ارماع عندما أتحرك إلى   -17
 ارماع. 

     

ما استخدع إيماسات جالمي للتعبير عن   كثيرا   -18
 أف اري. 

     

     ووجهي باستمرار أ ناس  أقوع بتحريك رقبتي  -19



 
 

 تحركي. 
أك  الطعاع ُّوفا من أن   عند   حنري حركتي -20

  يال ط الطعاع على مةبالي. 

     

 كبيرة جداً  العبارة
5 

 كبيرة
4 

 متوسطة 
3 

 ضعيفة 
2 

 ضعيفة جداً 
1 

في فرصة المدرسة قد أتأُّر في النهاب إلى   -21
 ال افتيريا  بالبب بطس سيري.

 
 

    

صعوبة التركي  لةت اي  حو الم ان الني أجد  -22
 أت ه به إلى صفي. 

     

ينتابني شعور عدع الت زر ال الدي   أحيا ا   -23
 عندما أقوع بالحركة.

     

ت ثر لدي بعض الل مات التعبيرية.  -24       
أع   عن تثبيل  فالي وأ ا أقوع ببعض  -25

 التمارين الصباحية في طابور الصبا . 
     

لعبها رغ   أيلعب أصدقائي ألعابا  أع   أن  -26
 محاولتي فيها. 

     

لدي ال درة على تدارك ُّطواتي في المدرسة  -27
 من ُّةل إحالاسي بها. 
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Abstract 

            The study aimed at identifying the difference between the blind and  the non-

blind students in the flexibility-rigidity dimension and predicting mental superiority 

level of students in the state of  Kuwait. participants were (60) randomly selected 

from sixth and  ninth grade students enrolled in the intermediate stage during the 

academic  year 2010/2011. They were divided into (30) blind students and (30) non-

blind students. Academic achievement (of the year 2010 - 2011), used an indicator of 

mental superiority. The study tried to answer the questions(1)Are there significant 

differences between blind students  and  non-blind students in types of rigid behavior 

,and any  types  of  rigid behavior that is most distinctive between the two  groups?, 

(2)Are there  differences between High achieving  blind students and low achieving  

blind students in the types  of rigid behavior?, (3)Is there a correlation  between the  

types of  rigid behavior  of the blind students and the  non-blind  students? and Are 

there differences in the correlation coefficients between the two groups?, (4)Can we 

predict  academic achievement from types of  rigid behavior  and any of the types of 

rigid behavior is  a more  predictable academic achievement of non-blind students? 

The study results(1)There are significant differences between the blind  and the non-

blind  students in the types of mental flexibility  and social rigidity of the blind 

students, and there were no significant  statistical differences in the  movement  

rigidity, emotional rigidity and personal rigidity. social rigidity was the most 

distinctive between the two groups.(2)There are statistically significant differences 

between the blind students with high achievement and the blind students with low 

achievement in the  types of  emotional rigidity and the types of  personal rigidity, and 

there was no statistically significant differences in the movement  rigidity and  the 

social rigid and the mental flexibility.(3)There is significant correlation between many 

types of  rigid behavior  of the blind especially personal  rigidity  with  emotional  

rigidity and the  Social  rigidity with types of  Personal rigidity, and there is  no 

statistically significant correlation between the different types of  rigid behavior of  

the  non-blind students, and there was no statistically significant correlation between  

the two sets of correlation to the blind and the non-blind.(4)We can  not  predict the 

academic achievement from the types rigid behavior of the non-blind students. 

Key words: Blindness, Excellent Achievement, Rigidity, personal  rigidity, Social  

rigidity, emotional  rigidity, movement  rigidity, mental flexibility.  

 


