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 مدخل الدراسة:

يشترك ذوى االعاقة العقلية فى مجموعة من الخصائص العقلية المعرفيةة   طة ا الومةو العقلةى  

وضعف االنتباه  وقصور الذاكرة  وقصور االدراك  وضعف القدرة على التفكير  وقصور المهةارا  

 االكاديمية  والدافعية(.

جوانةةم متعةةددة  والتةةعقر العقلةةى  كمةةا ايةةار  الجمعيةةة االمةةر الةةذى يةةىدى الةةى قصةةور فةةى 

االمريكية انه مصطلح يشةير الةى قصةور جةوفرى فةى االداا  فهةى قالةة يقةال فيهةا االداا الةذفوى عةن 

المتوس  العام طشكال واضح  كمةا يكةوم مصةاوطاق طقصةور فةى ا وتةين او اكاةر مةن المهةارا  التكيفيةة 

لموزلية  المهارا  االجتماعية  التوجيه الذاتى  السةممة والصةاة   التواصال  الرعاية الذاتية  الاياة ا

 (Aamr Notes News, 1992االكاديمية الوظيفية  وقت الفراغ والعمال.  

ومن قصائص فئة القاطلين للتعلم من المتعقرين عقليةاق ام اعةاقتهم تكةوم مصةاوطة طعةدم القةدرة 

ة تعجةزفم عةن الةتعلم  اال منهةم قةاطلوم للتةدريم على الكمم  والمشى  فهم يعانوم من صةعوطا  يةديد

وفقاق لبرامج قاصة على مهام العواية طالذا   والوظائف االستقملية  والمهارا  االكاديمية  واالعمال 

فااارو  اليدويةةة البسةةيطة  وذلةة  طفوةةال التوجيةةه المهوةةى فةةى طيئةةا  تسةةاعدفم علةةى السةةلوك التكيفةةى.  

 (2001الروسان، 

( ام مفهةوم الةذا  لةدى المتةعقرين عقليةاق مكاةر سةلبية  فوةم عةن  Johnson, 1995ويويف  

درجة عالية من الخوف  نتيجه تعرضه لخبرا  الفشال  طاالضافة الى يةعور المتةعقر عقليةاق طالدونيةة  

 (1999كمال ابراهيم، وعدم الكفااة  وعدم الرضا عن ذاته.  

يةةة تةةىدى الةةى االنسةةااج مةةن المجتمةة  فتةةدنى مفهةةوم الةةذا  لةةدى اال فةةال ذوى االعاقةةة العقل

وانخفاض توق  الوجةا  مةن التعةرض المتكةرر لخبةرا  الفشةال  واالمةال الوةعيف عوةدما يواجةه مهةام 

 (Hodapp & Zigier, 1997غريبة وجديدة.  

  مشكلة الدراسة:

نب  اإلقساس طمشكلة فذه الدراسة من روافد عةدة يةعتى فةى صةدارتها اإل ةم  علةى الدراسةا  

طاال فال المتعقرين عقلياق  والعوامال الديموجرافية المى رة على مفهوم الذا  والسلوك التكيفى  ةالمعوي

( الى ظهور تفاعال دال اقصائياق لمتغيرا  الوو  1997لديهم  فقد كشفت نتائج دراسة   رفه المسلم  

ذكور  فةى قةين كشةفت على اطعاد السلوك التكيفةى لم فةال المتةعقرين عقليةاق القةاطلين للةتعلم لصةالح الة

( الةةى عةةدم وجةةود فةةرول ذا  داللةةة اقصةةائية طةةين متوسةةطا  2004نتةةائج دراسةةة  عبةةدي الاسةةين  

 الذكور واالناث على مقياس السلوك التكيفى.

( الى عةدم وجةود ارتبةا  طةين السةلوك التكيفةى Beeman, 1989وايار  ايوا نتائج دراسة  

ل يختلاام مسااتوى مفهااوم الااذات بااأختالت المت ياارات هااوالعمةةر.ومن فوةةا نطةةر  السةةىال التةةالى  

 النوع (  لالطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم؟ –الديموجرافية التى تتناولها الدراسة )العمر 

( الةى وجةود فةرول ذا  داللةة اقصةائية طةين اطعةاد 1999اما عةن مفهةوم الةذا   ايةار  ياةى  

( وجود  تاسن Marsh,1991يار  ايواق نتائج دراسة  وا مفهوم الذا  تعزى للوو  لصالح الذكور
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ومن هنا نطرح السؤال التالى: هل يختلم مستوى السلوك التكيفى . لمفهوم الذا  م  التقدم فى العمر

الناوع( لالطفاال المتاأخرين  -بأختالت بعض المت يرات الديموجرافياة التاى تتناولهاا الدراساة )العمار

 عقلياً القابيلن للتعلم؟

( ام توميةةة philips,h, 1996عةةن السةةلوك التكيفةةى ومفهةةوم الةةذا  فقةةد وجةةد  دراسةةة  امةةا 

السلوك التكيفى له عمقة طتكوين مفهوم الذا  االيجاطى لم فال المتعقرين عقليةاق القةاطلين للةتعلم. وفةى 

( ام السةلوك التكيفةى ومفهةوم الةذا  يتاسةن مةن قةمل 1995نفس السيال وجد   سةار الاشةرمى  

 دام االساليم والبرامج التى تومى قدرا  اال فال المعاقين. استخ

وافتمت طعة  الدراسةا  طتاسةين مفهةوم الةذا  لةدى اال فةال ذوى االعاقةة العقليةة  وايةار  

نتائجها الى ام البرامج التدريبية التى يتعرض لها ذوو االعاقة العقليةة كانةت فعالةة فةى تاسةين مفهةوم 

  وفى ضوا ذل  نطةر  السةىال التةالى  فةال (1999)اميرة طه، ى لديهم. الذا  ومن  م السلوك التكيف

 توجد عمقة طين كال من مفهوم الذا  والسلوك التكيفى لأل فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم؟

 -ثانياً: أهدات الدراسة: أن القيمة العلمية للدراسة تتمثل فى تحقيق أهدافها بصورة اجرائية:

الوةو (  -اقتمف مفهوم الةذا  طةاقتمف طعة  المتغيةرا  الديموجرافيةة  العمةر الكشف عن مدى -1

 لم فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم.

 -الكشةةف عةةن مةةدى اقةةتمف السةةلوك التكيفةةى طةةعقتمف طعةة  المتغيةةرا  الديموجرافيةةة  العمةةر – 2

 الوو ( لم فال عقلياق القاطلين للتعلم.

 .ن مفهوم الذا  والسلوك التكيفى لأل فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلمالكشف عن العمقة طي – 3

 ثالثاً: محددات الدراسة:

 وتتماال فى المتغيرا  التالية            

 .الماددا  االساسية لوتائج مى دراسة علمية  وقد سبق االيارة اليها وفى منأسئلة الدراسة: 

ى ضوا العيوةة وقصائصةها  وقةد اعتمةد  الدراسةة علةى عيوةة   تتادد نتائج الدراسة فعينة الدراسة

( سوة ممن يترددم علةى جمعيةة 12-9من المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم  ممن يتراو  اعمارفم من  

 رسالة لرعاية ذوى االقتاجا  الخاصة طالمووفية.

ذا   ومقيةاس السةلوك تعتمد الدراسة على مدوا  تشخيصية تتماال طمقياس مفهةوم الةأدوات الدراسة:  

 .التكيفى  اعداد الباقاين(

 .2017تم تطبيق الدراسة قمل يهور يونيه ويوليو من عام االطار الزمنى: 

 تم إجراا الدراسة فى جمعية رسالة لرعاية ذوى االقتياجا  الخاصة طالمووفية.االطار المكانى: 

 رابعاً: أهمية الدراسة: 

 ة من قمل عدة اعتبارا  يعتى فى صدارتها ما يلى تتماال مفمية الدراس             
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تظهر مفميةة الدراسةة مةن قساسةية متغيراتهةا مةن جهةة   ومةن نةدرتها مةن اهمية المجال البحثى:  -1

جهة آقرى. فمفهوم الذا  والسلوك التكيفى مفافيم ماورية توتمى إلةى الصةاة الوفسةية  وعلةم الةوفس 

السةةلوك التكيفةةى مةةن البوةةى اىساسةةية فةةى طةةرامج رعايةةة ذوى اإليجةةاطى فوةةمق عةةن ام مفهةةوم الةةذا  و

 االقتياجا  الخاصة.

  تعتمةةد فةةذه الدراسةةة علةةى ادوا  تةةم اعةةدادفا طمةةا يةةتمئم مةة  المتغيةةرا  االهميااة الساايكومترية -2

 والعيوا .

م تفيد فذه الدراسة العاملوم فى مجةال ذوى االقتياجةا  الخاصةة  قيةد تقةدم لهةاالهمية المهنية:  -3

ا اراق لفهم مفمية كال من مفهوم الذا  والسلوك التكيفى للمتةعقرين عقليةاق القةاطلين للةتعلم طمةا يسةهم فةى 

 إعداد طرامج عمجية وإريادية.

 التعريفات اإلجرائية  للمفاهيم األساسية :

 أوالً: مفهوم الذات وتعريفاته النظرية واالجرائية:

 (Damon, 1988)فى ضوا تاليال التعريفا  الساطقة لكال من 

(Bigge, 1982)( weiten, et al, 1991) (suber et al, 1993) (Johnson, 1995) 

(Hodaoo & Zigier, 1997) maureen, 2007) ) ،( 1996)مديحة الدسوقى 

وكةذل  تاليةال مكونةا  ( 2011( )عبدهللا الخرعاان، 2000()عبير الصاعدى، 1985)صفوت فرج، 

(، ) 1994(،)عبااد العزيااز موسااى، 1982)الااداود، فهةةوم الةةذا  لكةةال مةةن المقةةاييس السةةاطقة المعويةةة طم

(، )ساااالمة الحجااارى، 2005(، ) سااامير منصاااور، 2009(، )وفااااق عقااال، 1998ابااراهيم قشاااو ، 

 ،(2007)سرى رشدى، (، 2011

"قادرة الطفال علاى االساتجابة للاذات االجتماعياة، يمكةن تعريفةه اجرائيةاق طعنةه ( 2006)سالم صاد ، 

 الكاديمية، ومن ثم الذات الجسمية". والذات ا

 ثانياً: السلوك التكيفى وتعريفاته النظرية واالجرائية:

 ,saloviita, 1990( )Leland) (،Nihira, 1976)فى ضوا تاليال التعريفا  السةاطقة لكةال مةن 

(، )فااااارو  الروسااااان، 2004(، )عباااادالرحمن سااااليمان، 2010(، )عباااادالعزيز الشااااخ ، 1978

 (، 2008(، )فوقيه رضوان، 2007ومب، (، )ماك ك2000

 (، 2009(، )جمال الخطيب ومنى الحديدى، 2001)جابر عبدالحميد، 

طمفهةوم السةةلوك  فااى ضاوق تحليال مكونااات المقااييس الساابقة المعنيااةو (2009)اباراهيم الزريقاات، 

  مقياس فاينالند للسلوك التكيفى، (1998)فارو  الروسان،  التكيفى لكال من

" اسااتجابة  يمكةةن تعريفةةه اجرائيةةاق طعنةةه( 1998)عبااد العزيااز الشااخ ،   (2004الحسااين، )عباادهللا 

 الطفل لمهارات الحياة اليومية، واالستقاللية، ومن ثم التواصل".
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 االطار النظرى والدراسات السابقة

 أوالً: مفهوم الذات:

 عوامل تكوين مفهوم الذات:

ل االدوار االجتماعيةةة التةةى يقةةوم طهةةا  ومةةن تاديةةد الةةدور  يعتبةةر تصةةور الفةةرد لذاتةةه مةةن قةةم -

العوامال الهامة التى تسافم فى تكوين مفهةوم الةذا  لديةه  والفةرد فةى ادائةه الةدور الموةو  طةه  

فالصله طةين االدراكةا  الذاتيةة وسةلوك الةدور دائمةة  وناةن نعتمةد طالوةرورة علةى المعةايير 

لةذى يبلغةه فةى ذلة  االدراك ف نوةا يمكووةا االجتماعية فى ادراك ذواتوا  واعتمادنا على المةدى ا

 اتخاذ دور االقر وتوق  استجاطا  االقرين عوه.

المركةةز  يةةى ر مركةةز الطبقةةة االجتماعيةةة علةةى تقبةةال الةةذا  او الشةةعور طقيمةةة الةةذا   او رطمةةا  -

يرتب  التقسيم طعنما  المتغيرا  مفهوم الذا  طمركز الطبقة  او رطمةا تكةوم قصةائص الةذا  

 طاطقة لمركز الطبقة.الماالية م

المعايير االجتماعية  فالفرد ياكم على نفسه فهو يامال عليها طصفه مةن الصةفا  وفةق درجةة  -

 معيوة  وطالوسبة لمعيار معين يشتقه الفرد من المعايير االجتماعية.

التفاعال االجتماعى  اوضةات نتةائج العديةد مةن الدراسةا  ام التفاعةال االجتمةاعى والعمقةا   -

الواجاةة يعةزا الفكةر السةليم عةن الةذا   وام مفهةوم الةذا  الموجةم يعةزا نجةا   االجتماعية

 التفاعال االجتماعى  ويزيد من نجا  العمقا  االجتماعية للفرد.

الجماعا  االجتماعية  ال يتفاعال الجوس البشرى كعفراد موفردين فاسم  وانما كععوةاا فةى  -

  الةذا  انمةا ياةدث تاةت ظةروف الايةاه جماعا  ايواق  فتطور االدراكا  الذاتيةة واتجافةا

 (2014الجماعية ففى كال موقف اجتماعى فريدة ومختلفة من السلوك.  موى العامرية  

 صفات من يتميزون بمفهوم ذات ايجابى:

 .ادراكهم للواق  يكوم طشكال دقيق وواقعى 

 .فم افراد يتقبلوم انفسهم واالقرين ومايطهم طشكال عام 

  ة والتلقائية.فم افراد يتسموم طالبسا 

 .يكوم افتمامهم طما ياي  طهم من مشكم  اكبر من تركيزفم على ذواتهم 

 .يعملوم على قلق تواام طين قاجاتهم للخصوصية واالنفصال عن االقرين 

 .يميلوم لمستقملية ولذل  فهم ال يعتمدوم على طيئتهم او  قافتهم 

 .يظهروم تجديداق مستمراق من التقدير 

 طشكال عام وليس فق  اقارطهم او اصدقائهم. افتمامهم طالواس 

   . يتميزوم طاالطداHergenhahn, 2006) 
 

 مفهوم الذات واالطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم )دراسات ميدانية( 

 يمكن استعراض طع  الدراسا  فى فذا المقام على الواو التالى                 

الى الكشف عن مفهوم الذا  لدى اال فال العةاديين واال فةال التى فدفت  1992دراسة نوال يوسم، 

المتعقرين عقلياق  وكذل  المشكم  السلوكية لةدى كةال موهمةا  واطعةاد المشةكم  السةلوكية كمةا يقيسةها 

مقياس مفهوم الذا . ولتاقيق الهدف  بةق مقيةاس مفهةوم الةذا  المصةور لم فةال  وقائمةة مشةكم  

 فم و فلة  تتراو  اعمةارفم  106سة على عيوة من اال فال طلغ عددفم  اال فال. وقد اجريت الدرا

( سةةووا . ومةةن افةةم نتةةائج الدراسةةة وجةةود فةةرول فةةى مفهةةوم الةةذا  طةةين اال فةةال العةةاديين  9-6طةةين 
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واال فال المتعقرين عقلياق لصالح اال فال العاديين. وجود فرول فى المشكم  السلوكية طةين اال فةال 

  فال المتعقرين عقلياق لصالح اال فال العاديين. العاديين واال

فقد فةدفت الكشةف عةن فاعليةة طرنةامج يقةوم علةى اسةتخدام  (Whatley, G, 2006اما عن دراسة )

( تلميةةذاق مةةن ذوى االعاقةةا  13اسةةتراتيجية لعةةم االدوار فةةى توميةةة الةةوعى طالةةذا  ومفهومهةةا لةةدى  

( 7بسيطة وذوى صعوطا  التعلم(  و بقةت علةيهم الدراسةة  التعليمية البسيطة  ذوى االعاقة العقلية ال

دروس تتعلق طععاقتهم من قمل التدريم علةى مفهةوم الةذا  واكتشةافها  واسةتخدمت الدراسةة مقيةاس 

طيرس فاوس  وكشفت نتائج الدراسة عن تاسن ملاوظ لدى التمميذ فةى مفهةوم الةذا  علةى عبةارا  

 ممقظة المعلم الرتفا  وعيهم طذاتهم. المقياس المستخدم  كما مظهر  الوتائج

( دراسة فدفت الى الكشةف عةن العمقةة طةين الجةوس والعمةر طمفهةوم 1996وقدمت  مدياة الدسوقى  

(  فةم و فلةة  ممةن تراوقةت 60الذا  لم فال لعيوة من المتعقرين عقلياق  وذل  على عيوة عةددفا  

  للمتةةعقرين عقليةةاق القةةاطلين للةةتعلم. وجةةاا  (  و بةةق علةةيهم مقيةةاس مفهةةوم الةةذا12-9اعمةةارفم مةةن  

الوتائج تشير الى الى عدم وجود عمقةة طةين العمةر ومفهةوم الةذا  للمتةعقرين عقليةا  فةى قةين وجةد  

 عمقة طين الوو  ومفهوم الذا  وذل  فى اتجاه اال فال الذكور المتعقرين عقلياق.

فةدفت الةى طوةاا طرنةامج تةدريبى ( 2010 وحماده ابراهيم، واباراهيم محماود ، دراسة )محمد محمود

يقدم طعستخدام طع  استراتيجيا  التدريم االلكترونى  الفردى  التعةاونى  المةدمج( لتوميةة المهةارا  

اللغوية ومفهوم الذا  لدى اال فال ذوى االعاقة العقلية القاطلين للتعلم  وتم اقتيةار العيوةة مةن اال فةال 

( سةةوة. وتةةم تطبيةةق مقيةةاس 12-9لةةتعلم  والةةذين تقةة  اعمةةارفم مةةن  ذوى االعاقةةة العقليةةة القةةاطلين ل

المهارا  اللغوية لدى اال فةال ذوى االعاقةة العقليةة القةاطلين للةتعلم  اعةداد البةاقاين(. وجةاا  الوتةائج 

تشير الى فاعلية البرنامج المقدم مةن قةمل التةدريم االلكترونةى فةى توميةة المهةارا  اللغويةة ومفهةوم 

 اال فال المعاقين عقلياق القاطلين للتعلم.الذا  لدى 

طدراسةة فةدفت مقارنةة مفهةوم الةذا  لةدى اال فةال المصةاطين طالتةعقر  (1992كما قام )عاادل خرار، 

( 19-12( ممةن تتةراو  اعمةارفم  12العقلى واال فال العاديين قبال وطعد دمجهم. وذلة  علةى عيوةة  

لصةالح البوةا  المتةعقرا  عقليةاق علةى مقيةاس مفهةوم سوة. وجاا  الوتائج تشير الى وجود فرول دالةة 

 الذا .

 ثانياً: السلوك التكيفى:

 قياس السلوك التكيفى:

يعتمةد قيةاس السةلوك التكيفةةى علةى الممقظةة مةةن قبةال مقةدمى الخدمةة مكاةةر مةن التقريةر الةةذاتى 

ارا  االجتماعيةة للمتعقرين عقلياق منفسةهم  اذ توجةد  م ةة اسةاليم تعتبةر مةن مكاةر اسةاليم قيةاس المهة

 (2007)العجمى، والسلوك التكيفى ييوعاق وفى الممقظة السلوكية ولعم الدور وقوائم التقدير. 

لذل  معطت الجمعية االمريكية واناق كبيراق للدور الذى يلعبه السلوك التكيفةى فةى تاديةد اذا كةام 

وتشريعية طاعتباره ماكةاق رئيسةياق  انيةاق الفرد متعقراق عقلياق مم ال  ومصبح للسلوك التكيفى مفمية قانونية 

فى تاديد قاال  التعقر العقلى طموجم القانوم العام الذى نص على وجوج تقييم السلوك التكيفةى فةى 

 ( 2000)فارو  الروسان، جمي  القرارا  المتعلقة طفصول الترطية الخاصة. 
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 اسات ميدانية(السلوك التكيفى واالطفال المتأخرين عقليا القابلين للتعلم )در

 يمكن استعراض طع  الدراسا  فى فذا المقام على الواو التالى                

( دراسةة فةدفت الةى المقارنةة طةين مجمةوعتين مةن اال فةال المتةعقرين webb, 1996اجةرى  

م (  فمق و فلة من المتةعقرين عقليةاق القةاطلين للةتعلم  و بةق علةيه32عقلياق  تكونت عيوة الدراسة من  

مقياس السلوك التكيفى للجمعية االمريكية للتعقر العقلى. وجاا  الوتائج تشةير الةى عةدم وجةود عمقةة 

 طين السلوك التكيفى وكال من متغيرا  العمر والوو  ومستوى الذكاا.

الى الكشةف عةن جوانةم المشةاركة الوالديةة فةى منشةطة  (1990)سلطان عبدهللا، فدفت دراسة 

من اطاا وامها  ال فةال متعةددى  (120)ها طبع  اطعاد السلوك التكيفى على  الترطية الخاصة وعمقت

االعاقةةة وا فةةال ذوى التةةعقر العقلةةى طسةةي  مةةن السةةعودية  بةةق علةةيهم مقيةةاس المشةةاركة الوالديةةة   

ومقياس السلوك التكيفى. ومن افم الوتائج التى توصلت اليها الدراسة  عدم وجود عمقة ارتبا يةة طةين 

زموى لمطواا ودرجا  المشاركة الوالدية  ومظهر  الدراسة ايواق وجود عمقة ارتبا يةة طةين العمر ال

اطعاد السلوك التكيفةى لةدى اال فةال المتةعقرين عقليةاق وطةين مجةاال  المشةاركة الوالديةة  وفةذه االطعةاد 

. فوةم عةةن يةملت  التوشةئة االجتماعيةةة  التطةور اللغةةوى  وتامةال المسةةئولية  والوظةائف االسةةتقملية

تميز اال فال المتعقرين عقلياق لمطاا الذين يشاركوم طدرجة اكبةر فةى انشةطة الترطيةة الخاصةة طدرجةة 

اعلى فى السلوك التكيفى عن مقارنة مستويا  فذا السلوك لديهم طمستوياته لةدى اال فةال الةذين كانةت 

 مشاركة اطائهم طدرجة اقال.

عةةرل والوةةو  كمتغيةةرا  لدراسةةة عمقتهةةا ( دراسةةة عةةن العمةةر والBeeman, 1989وقةةدم  

( عامةةاق. و بةةق 11-5(  فةةم و فلةةة  تتةةراو  اعمةةارفم طةةين  285طالمتةةعقرين عقليةةاق  وطلغةةت العيوةةة  

عليهم مقياس وكسلر  مقياس الكفااة  قائمة السلوك التكيفى لم فال. اسفر  الدراسة عةن عةدم وجةود 

 ارتبا  طين السلوك التكيفى والعمر.

والتى فدفت الى الكشف عن ا ر اسةتخدام  (1990)حامد السيد، لسيال كانت دراسة وفى نفس ا

القصة الاركية وااللعاج الصةغيرة علةى مسةتوى التاصةيال الدراسةى والسةلوك التكيفةى لةدى اال فةال 

(. تمالةت ادوا  الدراسةة فةةى مقيةاس السةلوك التةةوافقى 32المتةعقرين عقليةاق. تةراو  قجةةم العيوةة  م  

تر  القصة الاركية وااللعاج الصغيرة وفذه االدوا  من اعداد الباقةد. وتوصةلت نتةائج وطرنامج مق

الدراسة الى وجود فةرول طةين متوسةطا  درجةا  افةراد المجموعةة التجريبيةة والوةاططة فةى مقيةاس 

السلوك التوافقى طعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية. ومن الوتائج ايواق وجود ارتبا  طين 

 التاصيال الدراسى والسلوك التكيفى.

فقد تواولت دمج اال فال المتةعقرين عقليةاق مة  اقةرانهم  (Kozleski,E, 1993)اما عن دراسة 

مةةن العةةاديين للكشةةف علةةى مفهةةوم الةةذا  والسةةلوك التكيفةةى والمهةةارا  االجتماعيةةة  وقةةدرة اال فةةال 

اقرانهم من العةاديين. كشةفت الوتةائج ام المتعقرين عقلياق على تكوين عمقا  وتفاعم  وصداقا  م  

مجموعة الدمج لجزا من الوقت لم فال المتعقرين عقلياق مظهر  ايادة كبيرة فى معدل نجا  اسلوج 

 الدمج وقاصة فى تومية السلوك التكيفى والمهارا  االجتماعية.
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طةرم والتةى فةدفت الكشةف عةن مجموعةة التغيةرا  التةى ت (2001)فاايز ال مطار، وفى دراسةة 

علةى مسةتوى اداا كةال مةن اال فةال التوقةديين والمتةةعقرين عقليةاق علةى اطعةاد السةلوك التكيفةى طااديةةاد 

(  فم ذاتويةاق  و 101اعمارفم الزموية ومن  م المقارنة طين فذه التغيرا . تكونت عيوة الدراسة من  

اصةة فةى السةعودية. و بةق (  فم متعقراق عقلياق طدرجة طسيطة مةن الملتاقةين طبةرامج الترطيةة الخ87 

عليهم مقياس فايومند للسلوك التكيفى. وتشير الوتةائج تشةير وجةود تقةدم فةى نمةو مسةتوى مداا اال فةال 

المتعقرين عقلياق على جمي  اطعاد السلوك التكيفى وذل  طاادياد اعمارفم الزموية  ماعدا طعد المهةارا  

 تقبالية ومجال العمقا  الشخصية المتبادلة.الاركية ومجال العوم  الصغيرة ومجال اللغة االس

للتاقةق مةن فعاليةة الةتعلم طالممقظةة وتاسةين طعة  مهةارا  السةلوك التكيفةى لةدى اال فةال  و

على عيوة ممن تراوقت اعمارفم الزموية  2007عبد الصبور منصور، المتعقرين عقلياق.كانت دراسة 

الصورة الراطعة   ومقيةاس السةلوك التكيفةى.  -ه( سوة. و بق عليهم مقياس ستانفورد طيوي20-16من  

ومظهةةر  الوتةةائج وجةةود فةةرول دالةةة اقصةةائياق فةةى درجةةا  اال فةةال المتةةعقرين عقليةةاق  وفةةى جميةة  

المهةةارا  الفرعيةةة التةةى توةةموها البرنةةامج التةةدريبى  مهةةارا  غسةةال اليةةدين والوجةةه  توةةاول الطعةةام 

رتداا الممطس  قواعةد السةممة  البية  والشةراا( فةى والشراج  توظيف االسوام طالفرياه والمعجوم  ا

 اتجاه التطبيق البعدى.

التى فدفت مقارنة مهارا  السلوك التكيفى لةدى التمميةذ  (2008)حسين المالكى، وفى دراسة 

المتعقرين عقلياق الملتاقين طمعافد واقرانهم الملتاقةين طبةرامج الترطيةة الفكريةة  و بةق علةيهم  مقيةاس 

( تلميةةذا مةةن ذوى التةةعقر العقلةةى البسةةي    60للسةةلوك التكيفةةى  وتكونةةت عيوةةة الدراسةةة مةةن   فايومنةةد

( درجةةة. مظهةر  نتةةائج الدراسةةة 70-50( سةةوة  ودرجةة ذكةةائهم مةن  12-9تراوقةت اعمةةارفم طةين  

وجود فرول فى درجة السلوك التكيفى وذل  لصالح تمميذ طةرامج الترطيةة الفكريةة الملاقةة طالمةدارس 

ادية. ووجود فرول طين متوسطا  درجا  تمميذ فى االطعاد الفرعيةة  المهةارا  الذاتيةة  االنشةطة الع

الموزلية  المهارا  المجتمعية  العمقةا  الشخصةية المتبادلةة  المسةاطرة( وذلة  لصةالح تمميةذ طةرامج 

 الترطية الفكرية الملاقة طالمدارس العادية.

والتةى فةدفت الةى توميةة  التمييةز  الفهةم  التواصةال  (2011)ساامية عباد الارحيم، وعن دراسة 

( من افراد مةن معهةد التوميةة الفكريةة فةى ماافظةة المذقيةة   ممةن 20اللغوى  التعبير اللفظى(. على  

( درجة.  بق عليهم   اقتبار 70-50( سوة ونسبة ذكائهم تتراو  ما طين  12-10تراوقت اعمارفم  

(. مقياس السلوك التكيفى اعده طاللغةه 2004قمد فراج واقروم  رسم رجال لجود انف فاريس تقوين ا

. قائمة 1992  ترجمة للغه العرطية عبد العزيز السيد الشخص  1980االنكليزية ريتشموند وفيكلوتر  

البيانةةا  االوليةةة عةةن الطفةةال. اسةةتبيام تقةةدير مسةةتوى المرطيةةا  لمسةةتوى المهةةارا  اللغويةةة لم فةةال 

طلين للتعلم/ اعداد الباقاة.و البرنامج التدريبى. وتوصال الباد الى عدم وجود فرول المعاقين عقلياق القا

ذا  داللةةة اقصةةائية طةةين متوسةةطا  درجةةا  افةةراد العيوةةة فةةى مسةةتوى مهةةارا  السةةلوك التكيفةةى قبةةال 

تطبيق البرنامج  ووجود فرول طين متوسطا  درجا  افراد المجموعة التجريبية فى مستوى مهارا  

 لتكيفى فى اتجاه القياس البعدى.السلوك ا

 مفهوم الذات والسلوك التكيفى واالطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم "دراسات ميدانية" 

 يمكن استعراض طع  الدراسا  فى فذا المقام على الواو التالى              
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لةدى اال فةال دراسة فدفت المقارنةة طةين نمةو السةلوك التكيفةى  (Mavrin,C, 1992)اجرى  

المتةعقرين عقليةةاق الملتاقةين طالمةةدارس العاديةة واقةةرانهم مةةن تمميةذ مةةدارس ومعافةد الترطيةةة الفكريةةة  

(  فم من مدارس الدمج من الجوسين وعيوة تجريبية مما لة لهم من قيد 67وذل  على عيوة قوامها  

دراسةى. وتشةير الوتةائج الةى العدد والجوس ومستوى الذكاا والمستوى االجتمةاعى لألسةرة  والصةف ال

عةدم وجةود فةرول ذا  داللةة اقصةائية فةى السةلوك التكيفةى ومفهةوم الةذا  طةين اال فةال فةى مةةدارس 

 الدمج ومدارس الترطية الفكرية فى اتجاه ا فال مدارس الدمج.

طالمملكة العرطية السعودية قول تع ير  (1995)سحر الخشرمى، وفى نفس االتجاه كانت دراسة 

ى الجانةةم اللغةةوى ومفهةةوم الةةذا  والسةةلوك التكيفةةى علةةى اال فةةال ذوى الااجةةا  الخاصةةة الةةدمج فةة

(  فم من ذوى الااجا  الخاصة البسةيطة مةن ا فةال مىسسةا  الترطيةة 39البسيطة  قيد اقتار   

الخاصة. وايار  الوتائج الى تاسن ملاوظ فى كةال مةن المهةارا  اللغويةة والسةلوك التكيفةى ومفهةوم 

ا فال الدمج  وايار  الباقاة الى ام دمةج اال فةال المتةعقرين عقليةاق مة  اقةرانهم العةاديين  الذا  لدى

من قمل االساليم المختلفة ساعد فى تومية قدراتهم على تكوين عمقا  اجتماعية سليمة م  االقرين 

 من العاديين.

( مةةن 116( طدراسةةة  وليةةة. علةةى  Emanuelsson, I, et al, 1997وفةةى السةةيال قةةام  

مجموعةة مةن اال فةةال المتةعقرين عقليةاق طهةةدف اتاقةة فةةرم متكافئةة ومتسةاوية ممةةام التمميةذ القةةاطلين 

للةتعلم لملتاةال طالمةدارس العاديةة  والكشةف عةن  ةراا مفهةوم الةذا  والجوانةم االجتماعيةة والوفسةية 

فةى تاسةين السةلوك  والسلوكية لدى فىالا اال فال. واكد  نتائج الدراسةة علةى فاعليةة اسةلوج الةدمج

التكيفةةى والمهةةارا  االجتماعيةةة لةةدى فةةىالا التمميةةذ  كمةةا سةةاعد اسةةلوج الةةدمج ايوةةا علةةى تاسةةين 

 مفهومهم وتقديرفم لذواتهم ومستوى توافقهم الشخصى واالجتماعى.

يمكن إجمال التعليق على الدراسا  الساطقة فى ضوا الماور التالي  : الدراسات السابقة رؤية نقدية

  

ع ر كال من مفهوم الذا  والسلوك التكيفى لم فال المتعقرين عقلياق م  اقرانهم العاديين وساعد ذل  يت -1

 (1995)سحر الخشرمى، على تومية قدرا  فىالا االفراد على تكوين عمقا  اجتماعية سليمة. 

اتجاه العاديين.  توجد فرول طين مفهوم الذا  طين اال فال العاديين واال فال المتعقرين عقلياق وذل  فى -2

 (1992)نوال يوسم، 

)فايز ال يتقدم مستوى اال فال المتعقرين عقلياق فى السلوك التكيفى طاادياد اعمارفم الزموية.             -3

 (2001مطر، 

)حامد السيد، يرتب  التاصيال الدراسى لم فال المتعقرين عقلياق طمستوى السلوك التكيفى لديهم.  -4

1990) 

لمتعقرين عقلياق الذين يشاركوم فى انشطة الترطية الخاصة طدرجة اعلى للسلوك يتميز اال فال ا -5

 (1990)سلطان عبدهللا، التكيفى. 

توجد عمقة ارتبا ية طين السلوك التكيفى ومجاال  المشاركة الوالدية يملت  التوشئة االجتماعية   -6

 (1990)سلطان عبدهللا، التطور اللغوى  تامال المسئولية  واالستقملية(. 

. السلوج الدمج ا ر كبير فى تومية السلوك التكيفى والمهارا  االجتماعية لم فال ذوى االعاقة العقلية -7

(Kozleski, E, 1993) 
 

 فروض الدراسة: 
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 وفى ضوا ماتقدم يمكن صياغة الفروض التالية قمل                

رافية التى تتناولها الدراسة يختلم مستوى مفهوم الذات بأختالت بعض المت يرات الديموج -م

 النوع(. –)العمر 

يختلم مستوى السلوك التكيفى بأختالت بعض المت يرات الديموجرافية التى تتناولها الدراسة  -ب

 النوع(. -)العمر

توجد عالقة ارتباطية بين كل من مفهوم الذات والسلوك التكيفى لألطفال المتأخرين عقلياً  -ج

 القابلين للتعلم.

 الدراسة واجراقاتها: منهج 

تعتمد فذه الدراسة على الموهج الوصفى االرتبا ى لمجاطة عن اسئلة الدراسة منهج الدراسة: 

والتاقق من فروضها  سواا ما يتعلق موها فى قياس مفهوم الذا  والسلوك التكيفى لم فال 

ا  والسلوك التكيفى لم فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم  او الباد فى االرتبا  طين مفهوم الذ

 المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم.

(  فال و فلة من اال فال 50تتومن العيوة    عينة الدراسة )خصائصها ومنطق اختيارها( :

المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم تم اقتيارفم من جمعية رسالة لرعاية ذوى االقتياجا  الخاصة 

 2017( سوة  فى الفترة من يهر يونيه ويوليو من عام 12-9ره من  طالمووفية  ممن تتراو  اعما

 (الوصم االحصائى لخصائ  العينة السيكومترية1جدول )

 اإلحصائية القيم                      

 المت يرات

 عدد األفراد
 النسبة المئوية

 العمر الزمني
 %48 24 ( سنوات9-10)

 52% 26 ( سنة11-12)

 النوع
 50% 25 ذكور

 50% 25 إناث

 100% 50 المجموع

( سنة، قسمت 11-9نالحظ من الجدول السابق ان العينة تتراوح اعمار افرادها بين )           

( مقسمة بالتساوى بين الذكور 50، وانها تترمن )26(، ن= 12-11، و )24(، ن= 10-9لفئتين )

 واالناث.

 أدوات الدراسة:

 :التالية ة على اىدوا الدراس معتمد             
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مر فذا المقياس طعدة قطوا  أوالً: مقياس مفهوم الذات لالطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم: 

 نوضاها فيما يلى 

  تتومن الدراسة االستطمعية جم  مصادر المعرفة المرتبطة طالمقياس  سواا الدراسة االستطالعية

تفويد الدراسا  والمقاييس  مو الوقوف على الممقظا   كام ذل  من قمل تاليال الوظريا   مو

 الميدانية من قبال الخبراا  ويمكن الكشف عن ذل  فيما يلى 

  من المسلم طه مم القياس الوفسى يعتمد على نظريا  دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة – 1

ة تاليال الوظريا  والباوث تفسره  وطاوث ميدانية تختبر صمقيته وكفااته  ومن  م جاا  ضرور

المرتبطة طالصاة الوفسية  وذل  طهدف معرفة وجها  الوظر المختلفة فى تفسير فذا المفهوم؛ مما 

يساعد على استخمم مجاال  ومكونا  الظافرة وتاديد التعريف االجرائى  ويعد ذل  قطوة 

 مساسية لبواا المقياس وتاديد مكوناته. 

تم اال م  على المقاييس الساطقة التى فاصت  االختبارات السابقة:االطالع على المقاييس و -2

مفهوم الذا  طهدف االستفادة موها فى تاديد مكونا  المقياس  والتعرف طصورة عملية على كيفية 

فارس( لمفهوم الذا  المعرج  الداود  -كتاطة طوود المقياس  من مطرا فذه المقاييس  مقياس  طيرس

الذا  لم فال والمرافقين المتخلفين عقلياق القاطلين للتعلم  عبد العزيز موسى   (  مقياس مفهوم1982

(  مقياس مفهوم الذا  1998(  مقياس مفهوم الذا  المصور لم فال  اعداد اطرافيم قشوش  1994

مقياس (  2005(  مقياس مفهوم الذا  للمرافق المعال طصرياق  سمير موصور  2009 وفاا عقال  

 (2006مقياس مفهوم الذا   سالم صادل  (  2007 سرى ريدى    ا مفهوم الذ

 

 تم تحديد المفهوم االجرائى لكل مكون من المكونات على النحو التالى:  تكوين المفردات -3

   قدرة الطفال على تكوين الصداقا  والمشاركة االجتماعية طصورة ايجاطية.الذات االجتماعية   -أ

ف اجرائياق طعنهةا قةدرة الطفةال علةى التاصةيال االكةاديمى والتفاعةال المدرسةى   تعرالذات االكاديمية -ب

 واالستجاطة طفاعليه م  الزمما.

   فى ما يعانيه الطفال طسبم االعاقة من الم واضطراطا .الذات الجسمية -ج

تم صياغة مفردا  المقياس فى ضةوا مصةادر المعرفةة السةاطقة  وطوةاا صياغة عبارات المقياس:  -4

لتعريفا  االجرائية الخاصة طكال مكوم  و صيغت عبارا  المقياس طلغةة عرطيةة سةهلة واضةاة على ا

 غير موقية مو مزدوجة المعوى.

( مةةن االقتصاصةةين فةةى علةةم الةةوفس واالريةةاد 3عةةرض المقيةةاس علةةى  م  تحكاايم المقياااس:  – 5

 المدروسة.الوفسى طهدف الوقوف على مدى ممامتها وصقال الصياغة طما يتواسم م  العيوة 

( مفردة  مواعةة (32تكوم مقياس مفهوم الذا  طصورته الوهائية من الصورة النهائية للمقياس: – 6

( مفةردا    الةذا  االكاديميةة( 13على  م ة مكونا  فرعية فى   الةذا  االجتماعيةة( ويتكةوم مةن  
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عبةةارة  م ةةة ( مفةةردا   وممةةام كةةال 10( مفةةردا    الةةذا  الجسةةمية( ويتكةةوم مةةن  9ويتكةةوم مةةن  

 استجاطا  

( على التوالى والسلبية فتتب  عكةس 1-2-3إلى قد ما   ال توطبق( تاصال العبارة االيجاطية  – توطبق 

 ( كاد مدنى.32( كاد معلى و  96فذا التدرج  وطهذا تتراو  الدرجة الكلية للمقياس طين  

القةةاطلين للةةتعلم  مكونةةه مةةن  تةةم قسةةاج الابةةا  علةةى عيوةةة مةةن المتةةعقرين عقليةةاق ثبااات المقياااس:  – 7

ألفااااا (  وتبةةةةين ام المقيةةةةاس يتمتةةةة  طمعةةةةدال   بةةةةا  مرتفعةةةةة قيةةةةد طلةةةةغ  بةةةةا  ططريقةةةةة 50 م 

وذلةة  طعةةد التصةةايح طمعادلةةة سةةبيرمام  (0.877)وبطريقااة التجزئااة النصافية   (0.0949)لكرونباا 

وةةام ىسةةتقرار طةةراوم  وتةةم قسةةاج الابةةا  ميوةةاق عةةن  ريةةق قسةةاج االتسةةال الةةداقلى طهةةدف اال مئ

وتجانس االقتبار قيد قساج معامال االرتبا  طين المفردة والمجمو  الكلى للمقياس  وقساج معامال 

  االرتبا  طين درجة المكوم والمجمو  الكلى للمقياس ونوضح ذل  فيما يلى 

 االتسا  بين المفردة والمقياس ككل:  -أ

وم الةذا  والدرجةة الكليةة طين عبارا  مقيةاس مفهة يوضح الجدول التالى معامم  االرتبا              

 للمقياس

 ( معامالت االرتباط بين عبارات مقياس مفهوم الذات والدرجة الكلية للمقياس2جدول ) 

 العبارة

 معامل ارتباط

بالدرجة  العبارة

 الكلية للمقياس

مستوى 

 الداللة
 العبارة

 معامل ارتباط

بالدرجة  العبارة

 الكلية للمقياس

 مستوى

 الداللة

1 0.515** 0.01 17 0.853** 0.01 

2 0.609** 0.01 18 0.636** 0.01 

3 0.713** 0.01 19 0.588** 0.01 

4 0.500** 0.01 20 0.572** 0.01 

5 0.681** 0.01 21 0.679** 0.01 

6 0.488** 0.01 22 0.591** 0.01 

7 0.731** 0.01 23 0.599** 0.01 

8 0.743** 0.01 24 0738** 0.01 

9 0.701** 0.01 25 0.498** 0.01 

10 0.513** 0.01 26 0.495** 0.01 

11 0.491** 0.01 27 0.741** 0.01 

12 0.498** 0.01 28 0.676** 0.01 

13 0.576** 0.01 29 0.562** 0.01 

14 0.711** 0.01 30 0.530** 0.01 

15 0.835** 0.01 31 0.585** 0.01 

16 0.488** 0.01 32 0.798** 0.01 

 (0.01دالة عند مستوى )

يوضح الجدول التالى معامم  : أبعاد مقياس مفهوم الذات والدرجة الكلية للمقياساالتسا  بين  -ج

 االرتبا  طين الدرجة الكلية لكال طعد من مطعاد مقياس مفهوم الذا  والدرجة الكلية للمقياس



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
29 

 

 ( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من 3جدول ) 

 عاد مقياس مفهوم الذات والدرجة الكلية للمقياسأب

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس

 0.01 **0.841 الذا  االجتماعية

 0.01 **0.875 الذا  االكاديمية

 0.01 **0.905 الذا  الجسمية

 (0.01دالة عند مستوى )

 لمقياس يتمت  طدرجة مقبولة من الابا .وطمراجعة معادال  االرتبا  لاساج  با  المقياس يتبين ام ا

  تةةم قسةةاج قيمةةة   ( لداللةةة الفةةرول طةةين درجةةا  فةةول الوسةةي  وتاةةت قادرة المقياااس علااى التمييااز

 الوسي .

 وعات الطرفية لمقياس مفهوم الذات( قيم ) ت ( لداللة الفرو  بين متوسطات المجم4جدول ) 

مكونات 

 المقياس
 العدد المجموعة

المتوسط 

بىالحسا  

االنحرات 

 المعيارى

درجات 

 "قيمة "ت الحرية
مستوى 

 الداللة

الذات 

 االجتماعية

 تحت الوسيط

14 32.57 3.155 26 
24.622 

دالة عند 

مستوى 

(0.01) 

  26 1.626 9.21 14 فو  الوسيط

الذات 

 االكاديمية

 تحت الوسيط

14 23.00 2.287 26 
20.586 

دالة عند 

مستوى 

(0.01) 

  26 1.817 6.93 14 فو  الوسيط

الذات 

 الجسمية

 تحت الوسيط

14 23.93 2.369 26 
22.251 

دالة عند 

مستوى 

(0.01) 

  26 1.399 7.57 14 فو  الوسيط

المقياس 

 ككل

 تحت الوسيط

14 79.50 7.003 26 
27.365 

دالة عند 

مستوى 

(0.01) 

  26 3.024 23.71 14 فو  الوسيط

( طةةين مرتفعةةى 0.01رول ذا  داللةةة إقصةةائية عوةةد مسةةتوى  ويٌمقةةم مةةن قةةمل الجةةدول وجةةود فةة

الدرجا  وموخفوى الدرجا   ممةا يعوةى مم المقيةاس يسةتطي  التمييةز طةين افةراد العيوةة ومجموعتهةا 

 الفرعية  وفذا مىير على صدل المقياس..

( مةن االقتصاصةين والخبةراا فةى مجةال علةم 3تةم ٌعةرض المقيةاس علةى  م  ب( صد  المحكمين: 

( مفةةردة ىسةةباج مختلفةةة كالعموميةةة مو 9فس  وقةةد مٌقةةذ  آرائهةةم طعةةين االعتبةةار  فقةةد تةةم قةةذف  الةةو

 ( مفردة.(32الغموض مو تكرار المعوى  ومصبات عدد مفرداته
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ويقصةةد طةةه قسةةن تمايةةال المقيةةاس للظةةافرة التةةى يعمةةال علةةى ج( صااد  المحتااوى )صااد  البناااق(: 

الذا  فى ضوا اى ر الوظرية المعوية طتوصيف مظةافر تشخيصها  وقد تم طواا ومعداد مقياس مفهوم 

وميكال مفهوم الذا  من دراسا  ساطقة ونظريةا   واالسةتفادة مةن المقةاييس السةاطقة  وطتاليةال نتةائج 

االستبانة الموجهة لعيوة الدراسة ومعواا فيئة التدريس طالجامعا   تم صياغة طوود المقياس  ليصبح 

 ه.صادقاق من قيد ماتواه وطواؤ

ويةةتم قسةةاج الصةةدل العةةاملى اىستكشةةافى لبوةةود المقيةةاس  قيةةد يهةةدف التاليةةال د( الصااد  العاااملى: 

العاملي الى تاديد الاد االدنى من العوامال او التكويوا  الفرضية المامةة لتفسةير االرتبا ةا  البيويةة 

يةال العةاملى مةن طين مجموعة مةن االقتبةارا  او المتغيةرا  او الفقةرا    وقةد تةم قسةاج صةدل التال

 50قمل تطبيق مقياس مفهوم الذا  على عيوة عشوائية من اال فال المتاقرين عقليا القاطلين للتعلم   

 فال و فلة (  وتشير نتائج التاليال العاملي لعبارا  المقياس عن وجود   م ة( عوامال جذرفا الكامن 

لتبةاين الكلةي   والجةدول التةالي %( مةن ا34.842اكبر من الواقد الصايح   وفسةر  فةذه العوامةال  

 يوضح العوامال المستخرجة والجذر الكامن ونسبة التباين لكال عامال والوسبة التراكمية للتباين .

( العوامل المستخرجة والجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل والنسبة التراكمية للتباين 5جدول ) 

 لمقياس مفهوم الذات

 نسبة التباين التراكمية تبايننسبة ال الجذر الكامن العوامل

 9.921 9.921 5.852 العامل األول

 17.028 7.117 4.199 العامل الثاني

 34.842 6.417 2.786 العامل الثالث

مر فذا المقياس طعدة مراقال كساطقة وقةد تةم عرضةها   فقةد تةم تاليةال ثانياً: مقياس السلوك التكيفى:  

واا كام ذل  تاليال الوظريا  مو تفويد الدراسةا  والمقةاييس مو مصادر المعرفة المرتبطة طالمقياس  س

الوقةةوف علةةى الممقظةةا  الميدانيةةة مةةن قبةةال المفاوصةةين مو الخبةةراا  ويمكةةن الكشةةف عةةن طعةة  

: مقيااس السالوك التكيفاى المقاييس المتعلقة السلوك التكيفى والتى تةم الرجةو  إليهةا فةى طوةاا المقيةاس

(، مقيااس 2004( مقياس السالوك التكيفاى )عبادهللا الحساين، 1998 لالطفال )عبد العزيز الشخ ،

الجمعيااة االمريكيااة للساالوك التكيفااى، مقياااس فاينالنااد للساالوك التكيفااى، مقياااس التكياام االجتماااعى 

 (. 1998)فارو  الروسان، 

 :تم تاديد المفهوم االجرائى لكال مكوم من المكونا  على الواو التالىتكوين المفردات: 

  وتعةرف اجرائيةاق طعنةه قيةام الطفةال طة داا المهةارا  الاياتيةة البسةيطة ت الحيااه اليومياةمهارا - م

 وتصفيف يعره(. -ترتيم السرير -استخدام الملعقة - الامام

وتعرف اجرائياق طعنه قدرة اال فال على االعتماد على نفسه طةدوم مسةاعدة وذلة  االستقاللية:  - ج

 فى اداا الواجبا  الاياتية.

 ويعرف اجرائياق قدرة الفرد على التفاعال م  االقرين مستخدماق عبارا  مفهومة.التواصل:  - ج
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تم صياغة مفردا  المقياس فى ضوا مصادر المعرفة الساطقة  وطواا علةى  صياغة عبارات المقياس:

مفةردة  صةيغت عبةارا   (39التعريفا  الخاصة طكال مكوم  وقد طلةغ المقيةاس فةى صةورته االوليةة  

 عرطية سهلة وواضاة غير موقية مو مزدوجة فى المعوى.المقياس طلغة 

( مفةردة علةى  م ةة 32  تكوم مقياس السلوك التكيفى طصورته الوهائية من الصورة النهائية للمقياس

( مفةردا     االسةتقملية( يتكةوم مةن 12مكونا  فرعية فةى  مهةارا  الايةاه اليوميةة(  يتكةوم مةن  

إلةى قةد –( مفردة  وممام كال عبارة  م ة مسةتجاطا   توطبةق 10  ( مفردة   التواصال( يتكوم من10 

( علةةى التةةوالى والسةةلبية فتتبةة  عكةةس فةةذا 1-2-3ال توطبةةق ( تاصةةال العبةةارة االيجاطيةةة علةةى   –مةةا 

 ( كاد معلى.96( كاد ادنى و  32التدرج  وطهذا تتراو  الدرجة الكلية للمقياس طين  

يوةة مةن اال فةال المتةعقرين عقليةاق القةاطلين للةتعلم مكونةه مةن تةم قسةاج الابةا  علةى ع  ثبات المقياس

ألفااااا (  وتبةةةةين ام المقيةةةةاس يتمتةةةة  طمعةةةةدال   بةةةةا  مرتفعةةةةة قيةةةةد طلةةةةغ  بةةةةا  ططريقةةةةة 50 م 

طعد التصايح طمعادلة سةبيرمام طراوم كمةا  (0.785)وبطريقة التجزئة النصفية   (0.701)لكرونبا 

؛ طهةدف اال مئوةام ىسةتقرار وتجةانس االقتبةار مةن قةمل تم قساج الابا  طاساج االتسةال الةداقلى

  معامال االرتبا  طين مكونا  المقياس ونوضح ذل  فى الجدول التالى 

معامالت االرتباط باين عباارات االتسا  بين المفردة والمقياس ككل: ويوضح الجدول التالى  - أ

 مقياس السلوك التكيفي والدرجة الكلية للمقياس:

 ت االرتباط بين عبارات مقياس السلوك التكيفي والدرجة الكلية للمقياس( معامال6جدول ) 

 العبارة

 معامل ارتباط

بالدرجة  العبارة

 الكلية للمقياس

مستوى 

 الداللة
 العبارة

 معامل ارتباط

بالدرجة  العبارة

 الكلية للمقياس

مستوى 

 الداللة

1 0.601** 0.01 17 0.721** 0.01 

2 0.521** 0.01 18 0.533** 0.01 

3 0.523** 0.01 19 0.507** 0.01 

4 0.631** 0.01 20 0.668** 0.01 

5 0.701** 0.01 21 0.712** 0.01 

6 0.489** 0.01 22 0.491** 0.01 

7 0.661** 0.01 23 0.542** 0.01 

8 0.653** 0.01 24 0780** 0.01 

9 0.803** 0.01 25 0.518** 0.01 

10 0.523** 0.01 26 0.596** 0.01 

11 0.821** 0.01 27 0.773** 0.01 

12 0.482** 0.01 28 0.572** 0.01 

13 0.701** 0.01 29 0.464** 0.01 

14 0.691** 0.01 30 0.731** 0.01 

15 0.483** 0.01 31 0.675** 0.01 

16 0.527** 0.01 32 0.627** 0.01 
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 (0.01دالة عند مستوى )

يتوةةح مةةن الجةةدول السةةاطق مم معةةامم  االرتبةةا  طةةين عبةةارا  المقيةةاس والدرجةةة الكليةةة لةةه            

 .0.01( وجميعها دالة إقصائية عود مستوى 0.821(   و  0.464تراوقت ما طين  

ت والدرجاة الكلياة للمقيااس الدرجة الكلياة لكال بعاد مان أبعااد مقيااس مفهاوم الاذااالتسا  بين  –ب 

 ويترح ذلك من خالل الجدول التالى:

( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس السلوك التكيفى والدرجة  7جدول )

 الكلية للمقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس

 0.01 **0.794 مهارا  الاياة اليومية

 0.01 **0.672 االستقملية

 0.01 **0.811 التواصال

 (0.01دالة عند مستوى )

يتوح من الجدولين الساطقين مم معامم  االرتبا ا  طين العبارا  والدرجة الكليةة للمقيةاس            

( وفةذا يةدل 0.01وكذل  طين الدرجة الكلية لكال طعد والدرجة الكلية للمقيةاس كلهةا دالةة عوةد مسةتوى  

 .ماس  العبارا  واىطعاد والدرجة الكلية مما يدل على مم المقياس يتمت  طاتسال داقليعلى تراط  وت

طةين درجةا  فةول الوسةي  ومسةفال الوسةي    الفةرول  تةم قسةاج قيمةة   ( لداللةة القدرة على التمييز

 نوضح ذل  من قمل الجدول التالى و

الطرفية في مقياس السلوك ( قيم ) ت ( لداللة الفرو  بين متوسطات المجموعات  8جدول )

 التكيفي

مكونات 

 المقياس
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابى

االنحرات 

 المعيارى

درجات 

 الحرية
قيمة 

 ""ت

مستوى 

 الداللة

مهارات الحياة 

 اليومية

تحت 

 الوسيط
دالة عند  15.753 26 3.855 29.36 14

مستوى 

(0.01)  
فو  

 الوسيط
14 7.21 3.577 26  

يةاالستقالل  
تحت 

 الوسيط
دالة عند  19.136 26 2.742 22.86 14

مستوى 

(0.01)  
فو  

 الوسيط
14 3.86 2.07 26  

 التواصل
تحت 

 الوسيط
دالة عند  15.728 26 2.983 21.86 14

مستوى 

(0.01)  
فو  

 الوسيط
14 6.43 2.138 26  

دالة عند  22.482 26 7.600 74.07 14تحت  المقياس ككل
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مستوى  الوسيط

فو    (0.01)

 الوسيط
14 

17.50 5.557 
26  

( طةةين مرتفعةةى 0.01ويٌمقةةم مةةن قةةمل الجةةدول وجةةود فةةرول ذا  داللةةة إقصةةائية عوةةد مسةةتوى  

 الدرجا  وموخفوى الدرجا   مما يعوى مم المقياس يتمت  طالقدرة على التمييز.  

راا فى مجال علم ( من االقتصاصين والخب3تم ٌعرض المقياس على  م  ب( صد  المحكمين: 

( مفردة ىسباج مختلفة كالعمومية مو 7الوفس  وقد مٌقذ  آرائهم طعين االعتبار  فقد تم قذف  

 ( مفردة.(32الغموض مو تكرار المعوى  ومصبات عدد مفرداته

ويقصد طه قسن تمايال المقياس للظافرة التى يعمال على ج( صد  المحتوى )صد  البناق(: 

ومعداد مقياس تمكين الذا  فى ضوا اى ر الوظرية المعوية طتوصيف مظافر تشخيصها  وقد تم طواا 

وميكال مفهوم الذا  من دراسا  ساطقة ونظريا   واالستفادة من المقاييس الساطقة  وطتاليال نتائج 

االستبانة الموجهة لعيوة الدراسة ومعواا فيئة التدريس طالجامعا   تم صياغة طوود المقياس  ليصبح 

 من قيد ماتواه وطوااه.صادقاق 

يتم قساج الصدل العاملى اىستكشافى لبوود المقياس  طهدف تاديد الاد االدنى د( الصد  العاملى: 

من العوامال او التكويوا  الفرضية المامة لتفسير االرتبا ا  البيوية طين مجموعة من االقتبارا  او 

ملى من قمل تطبيق مقياس السلوك التكيفي المتغيرا  او الفقرا   وقد تم قساج صدل التاليال العا

 فال و فلة (  فذا وقد اسفر   50على عيوة عشوائية من اى فال المتاقرين عقليا القاطلين للتعلم    

( عوامال جذرفا الكامن اكبر من الواقد 3نتائج التاليال العاملي لعبارا  المقياس عن وجود  

لتباين الكلي  والجدول التالي يوضح العوامال %( من ا22.454الصايح  وفسر  فذه العوامال  

 المستخرجة والجذر الكامن ونسبة التباين لكال عامال والوسبة التراكمية للتباين .

 ( العوامل المستخرجة والجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل والنسبة  9جدول )

 التراكمية للتباين لمقياس السلوك التكيفى

 نسبة التباين التراكمية التباين نسبة الجذر الكامن العوامل

 12.315 8.201 6.331 العامل األول

 19.508 6.713 4.521 العامل الثاني

 22.454 6.588 3.158 العامل الثالث

فى ضوا مفداف الدراسة وقجم العيوة  ونوعية اىدوا  المستخدمة  وكذل  الفروض األساليب االحصائية: 

ليم اإلقصائية المواسبة  وذل  من قمل استخدام الرام االقصائية المطروقة  تم االستعانة طاىسا

"Statistical Package for social sciences"(SPSS)  للتاقق من صاة الفروض  وسيتوح ذل  

 .طصدد كال فرض من فروض الدراسة

 نتائج الدراسة: 
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ا  الساطقة وكذل  ويتومن معالجة الفروض ومواقشة نتائجها فى ضوا نتائج الدراس            

 السياقا  االجتماعية والاقافية والوفسية  ويتم عرض ذل  على الواو التالى 

ياان  الفاارض األول للبحااث علااى أنااه " يختلاام مسااتوى مفهااوم الااذات بااأختالت بعااض المت ياارات 

.ويوباةةق عةةن فةةذا الفةةرض مجموعةةة مةةن  النااوع( " –الديموجرافيااة التااى تتناولهااا الدراسااة ) العماار 

( طاسةاج 50ض التالية   وللتاقق من صاة فذا الفرض عولجت اسةتجاطا  عيوةة الدراسةة  م الفرو

قيم   ( ومدي داللتها للفرول طين متوسطا  درجا  ا فال المجموعتين ذوي اىعمةار المختلفةة فةي 

 مقياس مفهوم الذا   والجدول التالي يوضح ذل   

 مفهوم الذات حسب مت ير العمر( لنتائج مقياس t-test( يوضح قيم )ت( ) 10جدول )

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحرات 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 ت

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

البعد 

 اىول

 

 2.839 32.67 24 ( سنوات9-10)

48 7.476 0.01 
 1.350 37.31 26 ( سنة11-12)

البعد 

 الااني

 

 2.408 23.33 24 ( سنوات9-10)
48 6.056 0.01 

 1.174 26.54 26 ( سنة11-12)

البعد 

 الاالد

 1.527 26.63 24 ( سنوات9-10)
48 6.343 0.01 

 1.463 29.31 26 ( سنة11-12)

المقياس 

 ككال

 6.226 82.63 24 ( سنوات9-10)
48 7.393 0.01 

 3.567 93.15 26 ( سنة11-12)

من الجدول الساطق ما يلي  وجود فرول ذا  داللة اقصائية عود مستوى يتوح                  

( طين اال فال فى مستوى مفهوم الذا  طعقتمف العمر وذل  فى اتجاه اال فال الذين يتراو  0.01 

( الى اظهر  تاسن Marsh,1991( سوة. وفذا يتفق م  نتائج دراسة كال من  12-11اعمارفم  

( ووجود فرول تعزى الى العمر 1999العمر. وايواق دراسة  ياى   مفهوم الذا  م  التقدم فى

 الزموى على مقياس مفهوم الذا .

( عدم وجود فرول جوفرية على مفهوم الذا  2009فى قين وجد  دراسة  اياد طركا               

 تعزى الى متغير الوو . وطذل  يتاقق صاة تل  الفرضية الموباقة من الفرض اىول .

للتاقق من صاة فذا الفرض عولجت  : الفرو  فى  مستوى مفهوم الذات باختالت النوع:ثانياً 

( طاساج قيم   ( ومدي داللتها للفرول طين متوسطا  درجا  50استجاطا  عيوة الدراسة  م 

 اال فال قسم الوو  في مقياس مفهوم الذا   والجدول التالي يوضح ذل   
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 ( لنتائج مقياس مفهوم الذات حسب مت ير النوعt-test( يوضح قيم )ت( ) 10جدول )

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحرات 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 ت

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

البعد 

 األول

 

 1.046 37.48 25 ذكور
48 10.888 0.01 

 0.748 34.68 25 إناث

البعد 

 الثاني

 

 0.913 25.80 25 ذكور
48 8.542 0.01 

 1.500 22.80 25 إناث

البعد 

 الثالث

 0.881 29.12 25 ذكور
48 6.354 0.01 

 0.000 28.00 25 إناث

المقياس 

 ككل

 2.677 92.40 25 ذكور
48 10.350 0.01 

 2.003 85.48 25 إناث

( 0.01اقصائية عود مستوى   يتوح من الجدول الساطق ما يلي   وجود فرول ذا  داللة               

ويتفةق فةذا مة  نتةائج دراسةة  ياةى  . على مقياس مفهوم الذا  طةعقتمف الوةو  وذلة  لصةالح الةذكور

( التى ايار  الى وجود فرول ذا  داللة اقصائية طين اطعاد مفهوم الذا  تعزى للوو  لصةالح 1999

فهةوم الةذا  طةعقتمف الوةو . ( التةى اظهةر  وجةود فةرول فةى م1994الذكور. ودراسةة  الصةمادى  

وطذل  يتاقق صاة تل  الفرضية الموباقة من الفرض اىول؛ ويوتج عن ذل  قبةول الفةرض اىول مةن 

 فروض الباد.

" يختلف مستوى السةلوك التكيفةى طةاقتمف طعة  المتغيةرا   ين  الفرض الثاني للبحث على أنه   

 (". يوباةق عةن فةذا الفةرض مجموعةة مةن الفةروض الوةو -الديموجرافية التى تتواولها الدراسة  العمر

 التالية  

للتاقق مةن صةاة فةذا الفةرض عولجةت  أوال : الفرو  فى  مستوى السلوك التكيفي بأختالت العمر:

( طاسةةاج قةةيم   ( ومةةدي داللتهةةا للفةةرول طةةين متوسةةطا  درجةةا  50اسةةتجاطا  عيوةةة الدراسةةة  م 

 مقياس السلوك التكيفي  والجدول التالي يوضح ذل    ا فال المجموعتين ذوي اىعمار المختلفة في
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 ( لنتائج مقياس السلوك التكيفي حسب مت ير العمرt-test( يوضح قيم )ت( )11جدول ) 

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحرات 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 ت

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

البعد 

 اىول

 

(9-10) 

 سنوات
24 29.83 1.551 

48 14.056 0.01 
(11-12 )

 سنة
26 35.31 1.192 

البعد 

 الااني

 

(9-10 )

 سنوات
24 24.33 1.834 

48 10.108 0.01 
(11-12 )

 سنة
26 28.81 1.266 

البعد 

 الاالد

(9-10 )

 سنوات
24 25.33 1.993 

48 9.917 0.01 
(11-12 )

 سنة
26 29.46 0.706 

المقياس 

 ككال

(9-10 )

 سنوات
24 79.50 4.952 

48 12.365 0.01 
(11-12 )

 سنة
26 93.58 2.914 

( بااين 0.01يترااح ماان الجاادول السااابق مااا يلااي : وجااود فاارو  ذات داللااة احصااائية عنااد مسااتوى )

االطفال فى مستوى السلوك التكيفاى  باأختالت العمار وذلاك لصاالح االطفاال الاذين يتاراوح اعماارهم 

  نة( س11-12)

( وجةةود Nihira, 1976( ودراسةةة  1990ويتفةةق فةةذه الوتيجةةة مةة  نتةةائج دراسةةة   صةةم  الشةةما   

فمةا  11فرول فى مستوى السلوك التكيفى لم فال المتعقرين عقلياق الذين تراوقت اعمارفم فيما طين  

 فول(.

لمتةعقرين عقليةاق ( على وجود تقدم فى نمو مستوى اداا اال فال ا2001وترى دراسة   فايز ال مطر  

( 1997على اطعاد السلوك التكيفى ط اديةاد اعمةارفم الزمويةة. وايةار  نتةائج دراسةة   رفةة المسةلم  

الى وجود فرول دال اقصائيا فى اطعاد السلوك التكيفى لم فال المتعقرين عقلياق طاقتمف العمر وذل  

 لصالح الكبار.

( الةى عةدم وجةود فةى نمةو Beeman,1989) Webb, 1996فى قين تشةير نتةائج دراسةة كةال مةن  

وبااذلك مسةتوى اداا اال فةةال المتةةعقرين عقليةاق علةةى اطعةةاد السةلوك التكيفةةى طعاديةةاد اعمةارفم الزمويةةة. 

 يتحقق صحة تلك الفرضية المنبثقة من الفرض الثاني .
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ولجةت للتاقق من صاة فذا الفةرض ع ثانياً : الفرو  فى  مستوى السلوك التكيفى باختالت النوع :

( طاسةةاج قةةيم   ( ومةةدي داللتهةةا للفةةرول طةةين متوسةةطا  درجةةا  50اسةةتجاطا  عيوةةة الدراسةةة  م 

 اال فال قسم الوو  في مقياس السلوك التكيفي   والجدول التالي يوضح ذل   

 ( لنتائج مقياس السلوك التكيفي حسب مت ير النوعt-test( يوضح قيم )ت( )12جدول ) 

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحرات 

 المعياري

 )ع(

درجات 

 الحرية

 )د.ح(

 ت

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 البعد األول

 

 1.061 32.72 25 ذكور

48 12.073 0.01 
 0.507 35.56 25 إناث

 البعد الثاني

 

 2.619 27.12 25 ذكور
48 4.622 0.01 

 0.900 29.68 25 إناث

البعد 

 الثالث

 1.871 25.80 25 ذكور
48 9.295 0.01 

 0.500 29.40 25 إناث

المقياس 

 ككل

 4.563 85.64 25 ذكور
48 9.353 0.01 

 1.542 94.64 25 إناث

( على 0.01يترح من الجدول السابق ما يلي : وجود فرو  ذات داللة احصائية عند مستوى )

 . مقياس السلوك التكيفى بأختالت النوع وذلك لصالح االناث

( الى وجود فرو  دالة احصائيا بين الذكور واالناث فى 1997اشارت نتائج دراسة )طرفة المسلم، 

ابعاد السلوك التكيفى )النمو الجسمى، نشاط اقتصادى، نمو الل وى، المسئولية، عادات غير 

فرض مقبولة(. وبذلك يتحقق صحة تلك الفرضية المنبثقة من الفرض الثاني؛ وينتج عن ذلك قبول ال

 الثاني من فروض البحث 

ين  الفرض الثالث للبحث على أنه " توجد عالقة ارتباطية بين كل من مفهوم الذات والسلوك 

 التكيفى لألطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم ".

طاستخدام معامال ارتبا   (50للتاقق من صاة فذا الفرض عولجت استجاطا  عيوة الدراسة  م 

لتاديد العمقة االرتبا ية طين درجا  مفهوم الذا  طعطعاده ودرجا  السلوك  personطيرسوم 

 التكيفي طعطعاده كما فو مبين طالجدول التالي 
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 (دراسة العالقة االرتباطية بين مقياس مفهوم الذات بأبعاده ومقياس السلوك التكيفي بأبعاده 13جدول )

  أبعاد مقياس

 مفهوم الذات

 معامل 

 االرتباط

 مقياس السلوك التكيفي أبعاد

 المقياس ككل البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 البعد األول
 **0.806 **0.739 **0.587 **0.916 ر

 دالة دالة دالة دالة الداللة

 البعد الثاني
 **0.647 **0567 **0.530 **0.689 ر

 دالة دالة دالة دالة الداللة

 البعد الثالث
 **0.630 **0.583 **0.469 **0.694 ر

 دالة دالة غير دالة دالة الداللة

 المقياس ككل
 **0.747 **0.674 **0.573 **0.823 ر

 دالة دالة دالة دالة الداللة

 (0.01)**( دالة عند مستوى )

منه توجد عمقة ارتبا ية  ردية موجبة ذا  داللة إقصائية عود مستوى يترح من الجدول السابق :

ن درجا  مفهوم الذا  ككال ودرجا  السلوك التكيفي ككال؛ مي مم مقياس مفهوم الذا  ( طي0.01 

 والسلوك التكيفي مرتبطين ارتبا   ردي فيتزايدا اال وين معا ويتواقصا معا.

( حيث ان التعامل بصورة طبيعية مع اقرانهم من Philips, H, 1996وهذا ما اكدت عليه نتائج دراسة )

د من افرل االساليب التى يمكن استخدامها فى تنمية هؤالق االطفال على السلوك االطفال العاديين يع

 التكيفى وتكوين مفهوم ذات ايجابى لديهم.

( من تحسن ملحوظ فى كل من المهارات الل وية والسلوك 1995وهذا ما أشارت اليه )سحر الحشرمى، 

فة التى تساعد على تنمية قدراتهم على التكيفى ومفهوم الذات وذلك من خالل استخدام االساليب المختل

 تكوين عالقات اجتماعية سليمة مع االخرين.

 توصيات الدراسة: 

فى ضوا االقتكاك م  اال فال ذوى االقتياجا  الخاصة طصورة عامة  والمتعقرين عقلياق القاطلين            

  للتعلم طصورة قاصة  وطمراجعة نتائج الدراسة نوصى طالتوصيا  التالية

اعداد برامج الثراق  الوعى للمسئولين بأهمية  دمج االطفال المتأخرين عقلياً فى المدارس العادية  -1

 وت ير االتجاهات السلبية وتدعيم االتجاهات االيجابية نحو االطفال المتأخرين عقلياً.
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فة التى تساعد على اعداد البرامج التدريبية والتى تقدم االستراتيجيات والفنيات واالساليب المختل – 2

 تنمية مهارات االطفال المتأخرين عقلياً. 

 اعداد ور  عمل ألثراق الوعى االعالمى لت يير االتجاهات المجتمع السلبية نحو الطفل. – 3

اعداد بتطبيق البرامج االرشادية والتدريبية التى تقدم نماذج سلوكية جيدة لتوجيه االطفال المتأخرين  -4

 لتنمية المهارات االجتماعية. عقلياً وتدريبهم 

  البحوث المقترحة:     

 فى ضوا مراجعة التراث نتائج فذه الدراسة نقتر  اجراا الدراسا  التالية                  

 تومية الوعى طالذا  للمتعقرين عقلياق. -1 

 تومية مهارا  نصره الذا  لم فال المعاقين عقلياق.   -2

 ف  الوصمة لم فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتعلم.تومية مفهوم الذا  لخ -3

 تومية التوافق الوفسى لتاسين مفهوم الذا  لم فال المتعقرين عقلياق القاطلين للتلعم . -4

 :ملخ  الدراسة        

فةةةدفت الدراسةةةة الكشةةةف عةةةن عمقةةةة مفهةةةوم الةةةذا  والسةةةلوك التكيفةةةى وطعةةة  المتغيةةةرا              

الوو ( .كمافدفت الكشف عمقة مفهوم الذا  طالسلوك التكيفةى لم فةال القةاطلين  - العمرالديموجرافية 

(مةن اال فةال 50للتعلم . وتم تطبيق مقياس مفهوم الذا  والسلوك التكيفى  إعداد الباقاين ( علةى  م 

رول ذا  المتعقرين عقلياق القاطيلن للتعلم . وقلصت الدراسة الةى مجموعةة مةن الوتةائج مفمهةا وجةود فة

داللة مقصائية طين العمر  تبعاق لمفهوم الذا  لصالح العمر االكبر   والوو  تبعاق لمفهوم الذا  طمكوناته 

للمتةةعقرين عقليةةاق القةةاطلين للةةتعلم لصةةالح الةةذكور. ووجةةود فةةرول ذا  داللةةة اقصةةائية طةةين العمةةر تبعةةاق 

تكيفةى لم فةال المتةعقرين عقليةاق القةاطلين للسلوك التكيفى لصالح العمر االكبر  والوةو  تبعةا للسةلوك ال

للتعلم لصالح االنةاث . وقلصةت ايوةاق الةى وجةود عمقةة  رديةة طةين كةال مةن مفهةوم الةذا  والسةلوك 

  التكيفى اى كلما ااد مفهوم الذا  ااد مستوى السلوك التكيفى.

Abstract 

The study aimed to reveal the relationship between self-concept, 

adaptive behavior, and some demographic variables (age - gender). Also, the 

study aimed to define the relationship between self-concept and the adaptive 

behavior of the children who are able to learn. The scale of self-concept and 

adaptive behavior (prepared by the researchers) was applied on (n = 50) 

mentally retarded children who are able to learn. The study concluded that 

there are statistically significant differences between age according to self-

concept in favor of older age, and gender according to self-concept with its 
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components of mentally retarded children who are able to learn in favor of 

males. And, there are statistically significant differences between age 

according to the adaptive behavior in favor of older age, and gender 

according to the adaptive behavior of mentally retarded children who are 

able to learn in favor of females.  Also, the study concluded that there is a 

positive relationship between both the self-concept and the adaptive 

behavior, whenever the self-concept increased, the level of the adaptive 

behavior increased. 
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