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  "وقُـل ربِّ ِزدِنـي ِعلْمـاً" 
  

 ١١٤سورة طه ، آية 
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  اإلهـداء

  

  ...       إىل والدي 

  .   غفر اهللا له وأسكنه فسيح جناته 

  ...إىل والديت 

  .    أطال اهللا يف عمرها على طاعته 

  ...وجيت إىل ز

  .   اليت حتملت معي مشقة العمل والدراسة 

  ...إىل إخواين وأخوايت 

  .   الذين دعموا مسرييت يف هذا اال 

  

  

  إليهم مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع 
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  شكر وتقدير

  

أنار احلمد هللا رب العاملني محد الشكر والعرفان بالنعيم عامةً وبنعمة التعليم خاصة، واحلمد هللا الذي 

للمسلمني طريق اهلدى وأخرجهم من الظلمات إىل النور، والصالة والسالم على أشرف مبعوث ومرٍب 

  :وبعد .         للبشرية حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 

عرفانا باحلق والشكر ملا تعلمته يف كيفية إعداد هذا البحث أتقدم بالشكر العميق والتقدير الكبري 

ذي الدكتور بندر بن ناصر العتييب والذي استفدت من علمه وتوجيهاته وخرباته ومالحظاته للمريب الفاضل أستا

 . مما كان له أكرب األثر يف إخراج الرسالة ذه الصورة 

فقد كان يل نعم األستاذ لغزارة علمه وثاقب توجيهاته وتواضعه ورحابة صدره، فقد أعطى هذه 

  . د لساين وقلمي عاجزين عن التعبري عن مدى شكري وتقديريالرسالة الكثري من جهده ووقته، وإين أج

كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية اخلاصة، وخاصة من قام 

  . بتدريسي أو توجيهي خالل فترة الدراسة فلهم خالص الشكر والعرفان والدعاء

عبدالعزيز العبداجلبار ، وإىل سعادة / تاذ الدكتوركذلك أتوجه بالشكر والتقدير إىل سعادة األس

  . علي هوساوي ، من قسم التربية اخلاصة لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة / الدكتور

  .كما أتوجه بالشكر واالمتنان إىل كل من ساهم يف إجناز هذه الرسالة

  .سائال من اهللا التوفيق والسداد

                                                                            
  الباحث                                                                         
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  امللخص

  مهارات السلوك التكيفي عند تالميذ معاهد و برامج التربية الفكرية مبدينة الرياض

  حسني املالكي 

  ٢٠٠٨جامعة امللك سعود، 

راسة احلالية إىل مقارنة مهارات السلوك التكيفي لدى التالميذ املتخلفني عقليا امللتحقني مبعاهد              هدفت الد 

و برامج التربية الفكرية وذلك من خالل استخدام مقياس فاينالند للسلوك التكيفي على اموعتني للتعـرف                

تلميذا من   ) ٦٠( ينة الدراسة من    مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، وقد تكونت ع        . على الفروق بينهما    

( سنة ، ودرجة ذكائهم مـن       ) ١٢-٩( ذوي التخلف العقلي البسيط ، الذين تراوحت أعمارهم الزمنية بني           

  :أظهرت نتائج الدراسة . درجة  ) ٧٠ – ٥٠

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ املعاهد ومتوسط تالميذ برامج التربيـة                .١

ة امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية للسلوك التكيفي وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية              الفكري

  .الفكرية امللحقة باملدارس العادية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ بـرامج               .٢

بعد مهارات احلياة اليومية،    ( جة الكلية لألبعاد الرئيسية     التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدر      

  .وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية) بعد التنشئة االجتماعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ برامج              .٣

املهارات الذاتيـة، األنـشطة املرتليـة،       (ملدارس العادية يف األبعاد الفرعية      التربية الفكرية امللحقة با   

وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية      ) املهارات اتمعية، العالقات الشخصية املتبادلة، املسايرة     

  .امللحقة باملدارس العادية
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وسط تالميذ برامج التربيـة     عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات تالميذ املعاهد ومت           .٤

  .الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية لبعد التواصل

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ بـرامج               .٥

ة التعبريية، القراءة   اللغة االستقبالية، اللغ  ( التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف األبعاد الفرعية         

  ) .والكتابة، وقت الراحة والترفيه 
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Abstract 

  

Adaptive Behavior Skills of Students in Intellectual Institutions and Self 

Contained Classes in Regular Schools (Comp active Study)  

Al milky, Hussain Ali R  

King Saud University – 2008 

  
  This study aimed to compare the adaptive behavior skills of the students with 
mental retardation at the Intellectual Institutions and Self Contained Classes in 
Regular Schools by using Vineland adaptive behavior scale on the two groups to 
probe the variations on them.  
The analytical descriptive method has been used, the sample comprised of 60 
students with mild mental retardation between the ages of 9 – 12, and their IQ 
ranged between was 50 – 70 degree. The study showed the following findings: 
  

1. Variations of statistical evidence between the Intellectual students' average 
marks and those of the Self Contained Classes in schools. The study 
showed that there is a variation in the total degree of the adaptive behavior 
for the students of the Self Contained Classes at schools.   

 
2. Sub dimensional variations of statistical evidence between the averages of 

the Intellectual students' marks and those of the Self Contained Classes at 
schools (Daily living skills and social nurture). These variations were 
counted for the Self Contained Classes at schools.  

  
3. Sub dimensional variations of statistical evidence between the averages of 

the Intellectual students' marks and those of the Self Contained Classes at 
schools (personal skills, house activities, social skills, interpersonal 
relations and accompaniment) for the students of Self Contained Classes at 
schools.  

 
4. No variations on the overall degree of statistical eveidence between the 

average  marks of the Intellectual students, and those of the Self Contained 
Classes at schools which could be attributed to the difficulty in 
comunicating.  

 
5. No sub dimensional variations  of statistical evidence between the average 

marks of the Intellectual students and those of the Self Contained Classes 
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at schools ( linguistic communication, expressive language, reading , 
writing, and leisure time ) .    
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  فهرس حمتويات الدراسة

الصفحة املوضـــوع                                              

 ١ مدخل إىل الدارسة :   الفصـل األول  

 ٢                         املقـدمة 

 ٣                         مشكلة الدارسة 

 ٤                         أمهية الدراسة 

 ٥                         هدف الدارسة 

 ٦                          أسئلة الدراسة

 ٧                         حدود الدارسة

 ٨                          مصطلحات الدارسة

 ٩ اإلطـار النظـري :  الفصـل الثـاين 

 ١٠                       التخلف العقلي  

 ٣٠                       السلوك التكيفي 

 ٤١                       قياس السلوك التكيفي وأمهيته 

 ٤٩                      العالقة بني الذكاء والسلوك التكيفي

 ٥٨                       معاهد و برامج التربية الفكرية  
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 ٦٣ ابقةالدراسـات السـ:  الفصـل الثالث 

 ٩٠ منهـج الدراسـة وإجراءاـا:  الفصـل الرابـع 

 ٩١                       جمتمع الدراسة 

 ٩٢                       عينة الدراسة 

 ٩٣                        خصائص عينة الدراسة

 ٩٣                       أداة الدراسة

 ٩٩راءات التطبيق                        إج

 ١٠٠                        األساليب اإلحصائية 

 ١٠١ النتـائـج:  الفصـل اخلـامس 

 ١١٤ منـاقشة النتـائج والتوصيات:  الفصـل السـادس 

 ١٢٦  املـراجـع

 ١٣٥  املـالحـق
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  :فهـرس اجلـداول 

الصفحة املـوضـوع اجلدول

 ١٥ ).١٩٦١-١٩٥٩(ف العقلي طبقا لتعريف هيرب تصنيف حاالت التخل ١

 ١٧ ).١٩٨٣(تصنيف حاالت التخلف العقلي طبقا لتعريف جرومسان عام  ٢

 ١٧ ).١٩٨٣،١٩٧٣(وجرومسان ) ١٩٦١،١٩٥٩(مقارنة بني تعريف كل من هيرب  ٣

 ٢٥ .فئات التخلف العقلي ومعامل الذكاء املقابلة لكل فئة وفق التصنيف التربوي  ٤

 ٢٨ .ئات التخلف العقلي ومستوى حاجتها للدعمف ٥

 ٩٢ .توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري العمر الزمين ٦

لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد و الـربامج يف األبعـاد            ) ت(اختبار   ٧

 .الفرعية والدرجة الكلية لبعد التواصل من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

١٠٢ 

 لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد ومتوسـطات تالميـذ           )ت(اختبار   ٨

الربامج يف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد مهارات احلياة اليومية من مقيـاس             

 .فاينالند للسلوك التكيفي

١٠٥ 

لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد ومتوسـطات تالميـذ          ) ت(اختبار   ٩

لفرعية والدرجة الكلية لبعد التنشئة االجتماعية مـن مقيـاس          الربامج يف األبعاد ا   

 .فاينالند للسلوك التكيفي

١٠٨ 

لداللة الفروق بني متوسط تالميذ املعاهد ومتوسط تالميذ الربامج يف          ) ت(اختبار   ١٠

 .الدرجة الكلية ألبعاد مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

١١١  
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  فهـرس األشكـال

ةالصفح املـوضـوعالشكل

  ٥٥ .تكامل األبعاد املتعددة للذكاء والسلوك التكيفي ١

 ٥٧ .العالقة بني الذكاء والسلوك التكيفي والظروف البيئية ٢

 ١٠٤ .الرسم البياين ملتوسطات تالميذ املعاهد وتالميذ برامج الدمج يف بعد التواصل ٣

هـارات احليـاة الرسم البياين ملتوسطات تالميذ املعاهد وبرامج الدمج يف بعـد م           ٤

 .اليومية

١٠٧ 

 ١١٠ .الرسم البياين ملتوسطات تالميذ املعاهد وبرامج الدمج يف بعد التنشئة االجتماعية ٥

الرسم البياين ملتوسط تالميذ املعاهد وتالميذ برامج الدمج يف الدرجة الكلية ألبعاد             ٦

  .مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

١١٢ 
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الحـق فهرس امل  

  امللحق املوضـوع الصفحة

 ١ خطاب من عميد كلية التربية إىل مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض ١٣٦

. خطاب من مدير عام التربية اخلاصة إىل مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض ١٣٨  ٢ 

تعليم مبنطقة الرياض إىل مدراء املعاهد واملدارس خطاب من مدير عام التربية وال ١٤٠

.امللحق ا فصول تربية فكرية  

٣ 

ترمجة وإعداد " الصورة املسحية"نسخة املقابلة : مقياس فاينالند للسلوك التكيفي ١٤٢

 ). ٢٠٠٤(العتييب، بندر 

٤ 

 ٥ ).مدينة الرياض ( املعاهد والربامج املشاركة يف الدراسة  ١٦٤
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  الفصل األول

  

  مدخـل الدراسـة
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  :مقدمة الدراسة 

ال تنحصر مشكلة التالميذ املتخلفني عقليا يف جمال التعليم فحسب ، بل متتد لتشمل اال االجتماعي 

ينعكس هذا التفاعل يف قدرة هؤالء التالميذ على القيام مبهام . الذي يعد أساسا هاما لتفاعلهم مع احمليطني م 

ونظراً ألن املدرسة هي املصدر الرئيس الكتساب التالميذ . سة األنشطة املطلوبة يف اتمع احلياة اليومية وممار

املهارات األساسية ؛ فإن دورها ال يقتصر فقط على تقدمي املعلومات األولية يف القراءة والكتابة واملبادئ 

هارون . ( داخل املدرسة وخارجها األساسية يف احلساب بل ميتد إىل تعليمهم كيفية التوافق للمواقف املختلفة 

 ،١٩٩٦. (   

يقاس التوافق االجتماعي من خالل املهارات السلوكية واليت ميكن من خالهلا إعطاء داللة حقيقية إذا 

ما كان سلوك الفرد مرتبطاً بعمره الزمين و متوافقا ومتكيفا مع سلوكيات اآلخرين ، وتعكس هذه املهارات ما 

يفي الذي يعد احملك الثاين يف تشخيص حاالت التخلف العقلي حسب تعريف اجلمعية يطلق عليه السلوك التك

عجز يوصف بأنة قصور " التخلف العقلي هو والذي ينص على أن ) .  ٢٠٠٢(األمريكية للتخلف العقلي 

، جوهري وواضح يف كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك التكيفي ، و يظهر جليا يف املهارات التكيفية 

 يف العتييب . ("واملفاهيمية ، واالجتماعية ، والعملية ، و يبدأ هذا العجز يف الظهور قبل سن الثامنة عشرة 

  .١٩ص ) ٢٠٠٤،

تتأثر سرعة وجودة اكتساب السلوك التكيفي لدى التالميذ املتخلفني عقليا للمهارات املختلفة بالبيئة 

السلوكية يف بيئة أقل عزالً يساعد على سرعة اندماجهم احمليطة، ذلك أن تعلم هؤالء التالميذ للمهارات 

ولو نظرنا إىل واقع سلوك التالميذ املتخلفني عقليا يف داخل املعهد أو املدرسة . وتفاعلهم مع باقي أفراد اتمع 

 لوجدنا هذه السلوكيات تتصف عادة بالتدين مقارنة بالعاديني يف األبعاد املختلفة للسلوك التكيفي كما مت

 & Collinan,1984 ، Tunail-Kotoski,1998 Loveland &  ، .( Vig (ايضاحة يف كل من 
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Jedrysek,1995 بل إن التدين أو القصور يف مهارات السلوك التكيفي ختتلف مابني تالميذ املعهد وتالميذ

عادية يف برامج الدمج املوجودة الربنامج امللحق باملدرسة العادية تبعاً للبيئة املعزولة يف املعهد والبيئة  األقرب لل

  ) .٢٠٠٠الروسان ، . ( يف املدارس العادية

  

   :مشكلة البحث 

ميثل التلميذ املتخلف عقليا مشكلة للمجتمع احمليط به من آباء وزمالء ومدرسني ومشرفني حيث يعاىن               

عمل ذلك القـصور    من قصور يف مهارات السلوك التكيفي تؤثر يف تكيفه االجتماعي وتفاعله مع اآلخرين وي             

   ) .٢٠٠٣عبدالرزاق، .( على التقليل من استفادته من الربامج املقدمة له

  

ومع أن املدرسة وهي البيئة االجتماعية الثانية ، تقوم بدور فاعل يف إكـساب املهـارات واخلـربات                  

 الـسلوكية   السلوكية ، إال أن اختالف البيئة املدرسية ميكن أن يؤثر بشكل كبري على اكتـساب املهـارات                

ذلك أن املتغريات البيئية واملمارسة واالكتساب داخل املدرسة هلا األثر الكبري يف إحداث تغـيري يف                . املستهدفة  

  ).١٩٨٤اللحامي، . ( السلوك التكيفي للتلميذ

  

ومع تطور اخلدمات املقدمة للتالميذ املتخلفني عقليا وانتقال فلسفة تعليمهم من املعاهد إىل املـدارس               

ادية ، ظهرت احلاجة إىل معرفة ما إذا كان دجمهم داخل املدارس العادية انعكس إجيابـا علـى مهـارام                    الع

فاالختالف يف البيئة التعليمية وتأثريه على املهارات السلوكية من العوامل املهمة واملؤثرة يف قيـاس               . السلوكية  

  . مدى جناح جتربة الدمج 
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  عند - حسب علم الباحث -اليت تناولت السلوك التكيفي وملا وجد الباحث ندرة يف الدراسات 

التالميذ املتخلفني عقليا يف العامل العريب بشكل عام ويف اململكة بشكل خاص ، وكذلك عدم وجود أي  دراسة 

تتناول االختالف يف السلوك التكيفي بني تالميذ معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة 

املدارس العادية خاصة بعد تطبيق فلسفة الدمج ؛ من هنا جاءت هذه الدراسة لتقيس مهارات السلوك التكيفي ب

من خالل تطبيق مقياس فاينالند للسلوك التكيفي على التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد وبرامج التربية الفكرية 

 وذلك ملعرفة دور معاهد وبرامج .ة املعربة املدرسيةمن خالل دراسة الفروق بينهما على أبعاد املقياس يف الصور

التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف تنمية مهارات السلوك التكيفي عند التالميذ ذوي التخلف العقلي 

  .البسيط

  

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: وبعبارة أخرى ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل        

بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف مهارات 

  السلوك التكيفي ؟
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  : أمهية  الدراسة 

  :األمهية النظرية )  ١     

 تطرقت إىل مقارنة -  حسب علم الباحث-تنبع أمهية الدراسة احلالية يف كوا أول دراسة )         أ 

السلوك التكيفي لدى تالميذ معاهد التربية الفكرية مع تالميذ برامج التربية الفكرية املتخلفني عقليا امللحقني 

  . باملدارس العادية بعد تطبيق فلسفة الدمج يف اململكة العربية السعودية

لصورة املعربة من مقياس فاينالند تعترب الدراسة احلالية من أوائل الدراسات اليت طبقت ا)        ب 

  .للسلوك التكيفي لقياس مهارات السلوك التكيفي عند التالميذ املتخلفني عقليا يف اململكة العربية السعودية 

إن هذه الدراسة جاءت استجابة لتلك التوصيات اليت تنادي بضرورة إجراء البحوث )         ج 

( ومن هذه الدراسات . تكيفي عند التالميذ املتخلفني عقليا والدراسات العلمية حول موضوع السلوك ال

، ١٩٩٠، بن طالب ١٩٩١، العتييب ١٩٩٥، العطية ١٩٩٧ ، املسلم ٢٠٠٤ ، العتييب ٢٠٠٦الدخيل 

  ) .١٩٩٠الشماخ 

   

  :األمهية التطبيقية ) ٢

يم مستوى السلوك التكيفي مبعاهد تكمن األمهية التطبيقية يف االستفادة من نتائج الدراسة يف تقي)             أ 

  .التربية الفكرية وبرامج الدمج باملدارس العادية 

االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف معاجلة جوانب القصور يف السلوك التكيفي عند وضع )           ب

  .الربنامج التربوي الفردي للتلميذ املتخلف عقليا
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  :   هدف الدراسة 

لدراسة احلالية إىل التعرف على الفروق بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية              هدفت ا

( الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف أبعاد مقياس فاينالند للسلوك التكيفي ؛ 

  ).مهارات التواصل ، مهارات احلياة اليومية ، والتنشئة االجتماعية 

  

  :ئلة الدراسة أس

  :  حاولت الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت التالية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ  -١

  ي ؟برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد التواصل من مقياس فاينالند للسلوك التكيف

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ  -٢

برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد مهارات احلياة اليومية من مقياس فاينالند 

  للسلوك التكيفي ؟

تخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ امل -٣

برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد التنشئة االجتماعية من مقياس فاينالند للسلوك 

  التكيفي ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ  -٤

تربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية ألبعاد مقياس فاينالند للسلوك برامج ال

  التكيفي ؟
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 :حدود الدراسة 

 :  احلدود املكانية -١ 

تتحدد عينة الدراسة يف التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة 

دية للبنني يف املرحلة االبتدائية احلكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم يف مدينة الرياض باململكة باملدارس العا

  . العربية السعودية 

وميكن تعميم النتائج منطقياً على مستوى اململكة مبا أن جمتمع الدراسة عموماً يتميز خبصائص متشاة 

 والعقلية والتعليمية ، وكذلك التشابه يف أسلوب الدراسة يف يف كل النواحي اجلسمية والنفسية واالجتماعية

  .املعاهد على مستوى اململكة، وكذلك تتشابه الدراسة يف برامج الدمج يف الفصول امللحقة باملدارس العادية 

  :  احلدود الزمانية -  ٢ 

  . هـ ١٤٢٩/  ١٤٢٨ الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي   

  :عية   احلدود املوضو- ٣

يقتصر هذا البحث على مقارنة السلوك التكيفي بني كل من تالميذ معاهد التربية الفكرية وتالميذ 

التواصل ، مهارات احلياة اليومية ، : برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية من حيث ااالت التالية 

  .التنشئة االجتماعية 
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  :مصطلحات الدراسة 

  :ويقصد به / ليالتخلف العق .١

عجز يوصف بأنة قصور جوهري وواضح يف كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك التكيفي، ويظهر 

جليا يف املهارات التكيفية ، واملفاهيمية ، واالجتماعية ، والعملية ، و يبدأ هذا العجز يف الظهور قبل سن الثامنة 

  ).٢٠٠٤ يف العتييب ، . ("عشرة 

  :ويقصد به / السلوك التكيفي  .٢

سبارو وباال . (مستوى أداء األنشطة اليومية املطلوبة لالكتفاء الشخصي واالجتماعي

  ) .,Balla, & Cicchetti, 1984 )  Sparrowوسيكشييت

  :ويقصد ا / معاهد التربية الفكرية  .٣

واملتوسط مؤسسات تربوية تقدم خدماا التعليمية والتدريبية لطالا من ذوي التخلف العقلي البسيط 

  ) .١٩٩٦الوابلي ، .( وتتبع لوزارة التربية والتعليم 

  :ويقصد ا / برامج التربية الفكرية  .٤

جمموعة من الصفوف الدراسية امللحقة باملدارس العادية واليت تقدم خدماا األكادميية وغري األكادميية 

   ) ٢٠٠٣الوابلي ،  .(للتالميذ ذوي التخلف العقلي 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

مفهوم التخلف العقلي : أوال  

 

مفهوم السلوك التكيفي: ثانيا  

  

قياس السلوك التكيفي وأهميته: ثالثا  

 

العالقة بين الذكاء السلوك التكيفي: رابعا  

  

برامج التربية الفكرية : خامسا  
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

يستعرض الباحث يف هذا الفصل أهم احملاور ذات العالقة مبفاهيم الدراسة احلالية واملتمثلة يف مفهوم 

التخلف العقلي ، ومفهوم السلوك التكيفي ، وقياس السلوك التكيفي وأمهيته ، كما سيتم استعراض العالقة بني 

ريا ومبا أن هذه الدراسة تبحث السلوك التكيفي يف الربامج واملعاهد فسوف يتم الذكاء والسلوك التكيفي ، وأخ

  .تقدمي نبذة عن هذه الربامج واملعاهد اليت تقدم اخلدمة للمتخلفني عقليا

  

   Mental Retardation The Concept of: مفهوم التخلف العقلي: أوالً

قلي عند اإلشارة إىل من حيقق درجات تقل تستخدم أغلب أدبيات التربية اخلاصة مصطلح التخلف الع

  ).٢٠٠٦اخلرجيي ، ( درجة يف اختبار مقنن حلاصل الذكاء ، مع ظهور قصور يف السلوك التكيفي  ) ٧٥( عن 

 Mentalويتم استخدام مترادفات كثرية وشائعة لإلشارة إىل التخلف العقلي مثل اإلعاقة العقلية 

Handicapped القصور العقلي ،Mental Impairment الضعف العقلي ،Mental Deficiency. ) 

  ) .٢٠٠٣الروسان ، 
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  :تعريفات التخلف العقلي

يعترب التخلف العقلي موضوعا جيمع بني اهتمامات العديد من ميادين العلم واملعرفة ، كعلوم النفس  

 سامهت يف تفسريه ومعرفة والتربية واالجتماع والطب ، ويعود السبب  يف ذلك إىل تعدد اجلهات العلمية اليت

    .أثره يف اتمع ، هلذا هناك تعريفات خمتلفة للتخلف العقلي، كان من أبرزها 

  

    ): (Medical Definitionالتعريف الطيب -

تركز التعريفات الطبية إىل العوامل املسببة للتخلف العقلي كالوراثة أو اإلصابة بأحد األمراض مما يؤدي   

جلهاز العصيب وضمور يف خاليا املخ وينعكس بالتايل على الوظائف العضوية أو احلركية إىل حدوث خلل يف ا

القريطي ، ( واهلدف من وراء هذا النوع من التعاريف هو حتديد األساليب الوقائية والعالجية املناسبة . للجسم

أسباا بدون إعطاء ، وعلى ذلك يتمثل التعريف الطيب للتخلف العقلي يف وصف احلالة وأعراضها و) ١٩٩٦

  . وصفاً ملستوى ذكاء الفرد 

 

التخلف العقلي على أنه حالة توقف أو عدم اكتمال ( Jervis, 1952 )       من هذا املنطلق يعرف جريفيس 

  ). ١٩٨٥يف الرحياين ، ( منو الدماغ الناجتة عن مرض أو إصابة قبل املراهقة أو بسبب عوامل جينية 

 فقد عرف التخلف العقلي بأنه حالة يعجز فيها العقل عن ) Tredgold, 1937( أما تردجولد 

   ) .١٩٨٦يف صادق ، " ( الوصول إىل مستوى النمو السوي أو استكمال ذلك النمو 

 أن التخلف العقلي عبارة عن حالة من النقص العقلي Macmillan, 1971 )( ويرى ماكميالن 

صابة يف مركز اجلهاز العصيب ، وتكون هذه اإلصابة قبل ناجتة عن سوء التغذية أو عن مرض ناشئ عن اإل

  ) .٢٠٠٤يف البطوطي ، ( الوالدة أو يف مرحلة الطفولة 
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   Psychometric Definition): السيكومتري( التعريف النفسي -

م وظهور مقاييس للذكاء مثل ١٩٠٥نتيجة للتطور الواضح يف عملية القياس النفسي على يد بينيه يف عام  

اس ستانفورد بينيه ومقياس وكسلر للذكاء وغريها من مقاييس القدرة العقلية ركزت هذه التعريفات على مقي

حيث اعتربت هذه التعريفات األفراد اللذين تقل نسبة . نسبة الذكاء كمحك أساسي يف تعريف التخلف العقلي

ىن  التوزيع الطبيعي للقدرة ويظهر ذلك يف منح. درجة كحد أعلى متخلفني عقليا) ٧٥(و ) ٧٠(ذكائهم عن 

  ).٢٠٠٠، عبيد (العقلية 

  

 من التعاريف اليت ظهرت يف هذا امليدان والذي عرف التخلف )Spitz, 1963(سبتز (  ويعترب تعريف 

 على اختبار فردي مقنن ٧٠أدىن من ) IQ(العقلي بأنه حالة من النمو العقلي املتأخر حتدد بنسبة ذكاء 

املتخلف عقليا بأنه الذي خيفق عند   (Walin, 1949) كما يعرف والني. )١٩٩٧يف الشناوي،.( للذكاء

يف .( استخدام االختبارات النفسية املقننة معه يف احلصول على نسبة ذكاء أو عمر عقلي عند مستوى معني

التخلف العقلي بأنه جمرد نقص يف النشاط العقلي يظهر ) ١٩٩٠( ويعرف عبدا لرحيم  ).١٩٩٧الشناوي ، 

  .نذ الوالدة أو الطفولة املبكرة ويتمثل يف نقص اإلدراك والتعلم وضعف الذكاءم

  

   Social Definition:  التعريف االجتماعي-

     ظهر التعريف االجتماعي للتخلف العقلي نتيجة لالنتقادات املتعددة ملقاييس القدرة العقلية وخاصة مقياس 

على قياس القدرة العقلية للفرد، فقد وجهت انتقادات إىل حمتوى ستانفورد بينيه، ومقياس وكسلر، يف قدرا 

تلك املقاييس وصدقها وتأثرها بعوامل عرقية وثقافية وحتصيلية واجتماعية، األمر الذي أدى إىل ظهور املقاييس 

 االجتاه االجتماعية واليت تقيس مدى تفاعل الفرد مع اتمع واستجابته للمتطلبات االجتماعية ، وقد نادت ذا
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ويركز التعريف ) ١٩٩٧يف الشناوي، (  ) . Jenesen, 1980 ( وجينيسن ) Mercer, 1973( مريسر 

قعة منه مقارنة مع نظرائه من االجتماعي على مدى جناح أو فشل الفرد يف االستجابة للمتطلبات االجتماعية املتو

  .نفس اموعة العمرية 

       

) Saloviita, 1990( يف سالوفيتا )Doll, 1941(  اال تعريف ادجار دول من أبرز التعريفات يف هذا      

  : لكي تعرف شخص على أنه متخلف عقليا يلزم توافر ستة عناصر: " وينص على ما يأيت .

 عدم النضج االجتماعي، بشكل جيعل الفرد غري قادر على التكيف االجتماعي باإلضافة إىل -١

  .قدرة على تدبري  أموره الشخصية عدم الكفاءة املهنية وعدم ال

  . ناتج عن توقف يف النمو العقلي-٣.  يرجع إىل نقص عقلي -٢ 

  . ذات أصل موروث أو مكتسب-٥.      يتضح عند البلوغ -٤ 

  .  غري قابل للشفاء بالعالج-٦ 

ى األداء الشخص املتخلف عقليا بأنه الشخص غري القادر عل ( Masland, 1963 )      كما يعرف مازالند

   ) . ١٩٩٧يف الشناوي ، . (يف املستوى املطلوب للتوازن املقبول يف إطار بيئته الثقافية 

 فقد أشار إىل أن املتخلفني عقليا هم األفراد الذين ألسباب  )Sarason, 1955(  أما تعريف ساراسون 

 من نفس السن ، وأن تكون مؤقتة أو مستدمية يكون أداؤهم العقلي حتت متوسط ما حيققه زمالئهم العاديني

   ) . ١٩٨٦يف صادق ، . ( قدرام على التكيف االجتماعي معقولة، وهلم القدرة على تعلم التكيف مع اتمع 

منها ،      وبالنظر إىل هذه التعريفات يف اجلانب االجتماعي جندها تضع حمكات أساسية للتخلف العقلي

وعجزه عن ، ضج االجتماعي ونقص الصالحية االجتماعية للفرداخلصائص السلوكية واالجتماعية وعدم الن

  ) .١٩٩٦القريطي ، . (تفهم  املواقف االجتماعية األخرى ومسايرا
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  Educational Definition: التعريف التربوي-

    ركزت التعريفات التربوية على معايري القدرة على التعلم، حيث ترى  أن الطفل الذي لديه ختلف عقلي 

ولكن يظهر تأخرا يف سنتني أو ثالث  ، ط هو الطفل الذي يستطيع االتصال بأقرانه بواسطة الكالم والكتابةبسي

وكذلك أشار البعض منهم إىل أن التخلف العقلي . من دراسته، دون أن يعود هذا التأخر إىل الكفاءة الذاتية له

علم األشياء ببطء أكثر من األطفال الذين هم البسيط عبارة عن تأخر أو بطء يف التطور العقلي للطفل حبيث يت

  ) .١٩٩٦املطرودي ، . (يف سنه 

 والذي عرف الطفل  )Fau, 1970 (  من تلك التعريفات اليت ركزت على اجلانب التربوي تعريف فاو  

، لكالمبأنه كل طفل يستطيع أن يكون اتصال لغوي  مع أقرانه  بواسطة الكتابة أو ا"املعاق عقليا إعاقة بسيطة 

   ). ١٩٩٠،يف النقيثان .( ولكنه يظهر مستوى متأخر سنتني أو ثالث من العمر 

،  التخلف العقلي على انه تأخر يف مراحل تطور الطفل العقلية  )Wrnar, 1992(   وعرف ديفيد ورنر 

  ) .١٩٩٦،طرودي يف امل. ( وبالتايل فالطفل يف هذه احلالة سيتعلم األشياء ببطء أكثر من األطفال يف مثل سنة 

الفرد الذي تقع نسبة ذكائه " فإنه يعرف الطفل املتخلف عقليا على أنه Ingram, 1953 ) (  أما اجنرام 

من تالميذ املدارس ، من % ٢ على اختبارات الذكاء الفردية املقننة ، ومتثل هذه الفئة أقل من )٧٥- ٥٠(بني 

  ) .٢٠٠٧يف القحطاين ، . ( حيث الذكاء والقدرات العقلية 

  

  التعريفات اليت تبنتها اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي  -

Definition of the American Association on Mental Retardation, AAMR :   

  ظهر تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل التعريف  
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رة العقلية وحدها يف تعريف التخلف العقلي، ونتيجة  السيكومتري والذي يعتمد على معيار القد

لالنتقادات اليت وجهت للتعريف االجتماعي الذي يعتمد على معيار الصالحية االجتماعية وحدها يف 

لذا فقد مجع تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي بني املعيار السيكومتري . تعريف التخلف العقلي

وهو ) ١٩٦١( والذي روجع عام )  Heber,1959( ذلك ظهر تعريف هيرب واملعيار االجتماعي ، وعلى

ميثل التخلف العقلي : ( التعريف الذي تبنته اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي، ويشري التعريف إىل ما يلي

مستوى األداء الوظيفي العقلي الذي يقل عن متوسط الذكاء باحنراف معياري واحد، ويصاحبه خلل يف 

 ,Luckassen , et.al). ( ١٦التكيفي ويظهر يف مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحىت سن السلوك 

) ١(ويف ضوء هذا التعريف يصبح تصنيف حاالت التخلف العقلي حسبما يوضحه اجلدول رقم ). 2002

  :         على النحو التايل

  )١(                                    جدول رقم 

  )١٩٦١-١٩٥٩( التخلف العقلي طبقا لتعريف هيرب تصنيف حاالت

 )وكسلر(نسبة الذكاء )بينيه(نسبة الذكاء  االنحراف المعياري فئات التخلف العقلي

 ٨٥ – ٧٠ ٨٤ – ٦٨ ٢ – ٠١,١ الفئة الحدية

 ٦٩ – ٥٥ ٦٧ – ٥٢ ٣ – ٠١,٢ التخلف العقلي البسيط

 ٥٤ – ٤٠ ٥١ – ٣٦ ٤ – ٠١,٣ التخلف العقلي المتوسط 

 ٣٩ – ٢٥ ٣٥ – ٢٠ ٥ – ٠١,٤ التخلف العقلي الشديد 

 ٢٤أقل من  ٢٠أقل من   فأكثر٠١,٥ التخلف العقلي الحاد

      

.      من أهم ما مييز هذا التعريف مشوليته اليت جعلته أساساً لبقية تعاريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي

الدرجة اليت متثل نسبة الذكاء كحد فاصل بني األفراد لكن هذا التعريف تعرض النتقادات عديدة أبرزها أن 
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العاديني واألفراد املتخلفني عقلياً عالية جداً األمر الذي يترتب عليه زيادة نسبة األفراد املتخلفني يف اتمع 

وعلى ذلك متت مراجعة تعريف هيرب السابق للتخلف العقلي من قبل ). Saloviita, 1990% (١٦لتصبح 

ميثل التخلف العقلي مستوى من األداء : "  والذي نص على ما يلي ١٩٧٣يف عام ) Grossman( جرومسان 

الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء بإحنرافني معياريني ويصاحب ذلك خلل واضح يف السلوك 

  ) .   Luckasson , et.al, 2002" . ( ١٨التكيفي ، ويظهر يف مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحىت سن 

يف ذلك الوقت من أكثر التعريفات قبوالً يف أوساط التربية اخلاصة وقد ) ١٩٧٣(      اعترب تعريف جرومسان 

 ، كما تبناه القانون العام ١٩٩٢ وحىت ١٩٧٣تبتت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي هذا التعريف منذ عام 

 Individuals With Disabilities: (املعاقني واملعروف باسم قانون تعليم األفراد ١٤٢/ ٩٤رقم 

Education Act IDEA .( بناء على هذا التعريف فقد مت اعتبار معايري نسبة الذكاء والسلوك التكيفي أبعادا

م بنفس الصياغة ١٩٨٣وقد أعاد جرومسان تنقيح هذا التعريف يف عام . رئيسية يف تعريف التخلف العقلي 

تخلف العقلي إىل أداء عقلي منخفض يقل عن املتوسط العام بدرجة دالة متالزما مع يشري ال" ونص على ما يلي 

  ).Saloviita, 1990 ( "قصور يف السلوك التكيفي ويظهر أثناء مرحلة النمو 

       

وجد أن التصنيف الدويل لألمراض ملنظمة الصحة العاملية والدليل ) ١٩٩٠(     ويف مراجعة أجراها سالوفيتا 

ي الثالث ومجعيات التشخيص األمريكية النفسية عرفت مستويات التخلف العقلي تقريبا بثبات مع اإلحصائ

  ). Saloviita, 1990.(١٩٨٣دليل التصنيف للجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

  

على النحو ) ٢(     بناء على هذا التعريف أصبح تصنيف حاالت التخلف العقلي حسبما يوضحه اجلدول رقم 

  :التايل
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  )٢(                            جدول رقم 

  )١٩٨٣(          تصنيف حاالت التخلف العقلي طبقا لتعريف جرومسان عام 

 )IQ(نسبة الذكاء  فئات التخلف العقلي

 ٧٥-٧٠ إلى ٥٥-٥٠من  ).Mild Ret (التخلف العقلي البسيط  

 ٥٥-٥٠  إلى٤٠-٣٥من   ).Moderate Ret( التخلف العقلي المتوسط  

 ٤٠-٣٥ إلى ٢٥-٢٠من   ).Severe Ret( التخلف العقلي الشديد  

 ٢٥ – ٢٠ أقل من   ).Profound Ret( التخلف العقلي الشديد جد  

        

مقارنة لبيان التعديالت اليت أجراها جرومسان على ) Patton,1986( وقدم احلسني نقال عن باتون     

  ).٢٠٠٤احلسني، ). (٣ (تعريف هيرب كما يوضحه اجلدول رقم

  

  )٣(جدول رقم 

  )١٩٨٣،١٩٧٣(وجرومسان ) ١٩٦١،١٩٥٩(مقارنة بني تعريف كل من هيرب 

   )١٩٨٣( جروسمان  )١٩٧٣(جروسمان  ١٩٦١،١٩٥٩هيبر 

 

  الفرق

 

االنخفاض 

عـــــن 

  المتوسط

 

أكثر مـن انحـراف     

معياري واحـد عـن     

 .المتوسط

انخفاض ذو داللة بمقدار انحرافين     

 . أكثر عن المتوسط معياريين أو

انخفاض ذو داللة تـم     

تحديده على أنه يمثـل     

 درجـة   ٧٠نسبة ذكاء   

فأقل على اختبار ذكاء    

مقنن، ويمكن أن تصل    

 درجة أو أكثر    ٧٥إلى  

وذلك يعتمد على ثبات    

 .االختبار المستخدم 

يشتمل تعريف  

هيبر على مـا    

% ٦,١٣نسبته  

من المجمـوع   

العام لألفراد ،   

في حين يشتمل   

ــف تعر يـــ

جروسمان على  

ــسبته   ــا ن م

٣,٢. % 
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ــة  مرحلـ

  النمو

 

الفترة الزمنية الواقعة    . سنة ١٨الحد األعلى يمثل  . سنة تقريبا ١٦

 ١٨بين اإلدراك وسن    

 .سنة 

ــف  ــدر تعري ق

جروســـمان 

مرحلة النمـو   

 ١٨بحـــوالي 

 .  سنة 

  

الـــسلوك 

  التكيفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عدم فاعلية الفـرد    

في التكيف والوفاء   

ت بالمتطلبــــــا

االجتماعية والبيئية  

   النضج-١: مثل

   التعلم-٢

ــف -٣  التكيــــ

  .االجتماعي 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

عدم فاعليـة الفـرد فـي تلبيـة         

االستقاللية الشخصية والمسؤولية   

االجتماعية المتوقعة مـن عمـره      

الزمني وقد يـنعكس ذلـك خـالل        

مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة    

  :على 

الحركيـة   تطورات المهـارات     -١

  .والحسية 

  . مهارات التواصل -٢

  . مهارات مساعدة الذات -٣

  . التكيف االجتماعي-٤

أما خالل مرحلة الطفولة المتأخرة     

  : والمراهقة المبكرة فيتمثل في 

   تطبيق المهارات-١

 األكاديمية األساسية فـي أنـشطة      

 .الحياة اليومية 

 .إصدار أحكام منطقية مناسبة -٢

  .جتماعيةالمهارات اال-٣

 وفي خـالل مرحلـة المراهقـة       

  :المتأخرة والشباب 

االنجازات والمسؤوليات المهنيـة    

 .  واالجتماعية 

دالالت محــددة تــشير 

إلى عدم فاعلية الفـرد     

فــي تلبيــة وتحقيــق 

ــضج  ــات النـ محكـ

المتوقعة ممن هم فـي     

مستوى عمره الزمني   

 . ومجموعته الثقافية 

لم يحدد تعريف   

جروســـمان 

ــب  جوانـــ

الت أخرى  ومجا

للسلوك التكيفي  

ــار  ــا أش ، كم

علـــــى أن 

السلوك التكيفي  

مــــــرتبط 

ــة  بالمجموعـ

. الثقافية للفرد 
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مــستويات 

ــدة  شــ

 اإلعاقة 

  ٨٤-٦٨الفئة الحدية

  ٦٧-٥٢إعاقة بسيطة 

 ٥١-٣٦إعاقةمتوسطة 

  ٣٥-٢٠إعاقة شديدة 

٢٠إعاقة حادة أقل من 

  

٦٧ - ٥٢  

٥١ – ٣٦  

٣٥ – ٢٠  

 ٢٠أقل من 

  

  ٧٠لى إ٥٥-٥٠

  ٥٥-٥٠ إلى٤٠-٣٥

  ٤٠-٣٥ إلى٢٥-٢٠

 ٢٥-٢٠أقل من 

  

ــشر  ــم يـ لـ

جروسمان إلى  

 .الفئة الحدية 

 أقتصر على تشخيص الفرد يف جانب واحد من اجلوانب التكيفية )١٩٨٣(ويذكر إن تعريف جرومسان      

 ظهور تعريف آخر مما أدى إىل ).  ٢٠٠٣الوابلي ، .( ويعد ذلك من أبرز أوجه النقد اليت وجهت هلذا التعريف

(  والذي مت إقراره يف املؤمتر السادس عشر بعد املائة يف مايو AAMRللجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

قصور جوهري يف األداء احلايل والذي ميكن وصفه على أنه أداء "  ويشري إىل التخلف العقلي على أنه )١٩٩٢

ذي عالقة مبجالني أو أكثر من جماالت مهارات عقلي دون املتوسط بشكل واضح مصحوباً بوجود قصور 

التواصل ، الرعاية الذاتية ، احلياة املرتلية ، املهارات االجتماعية ، استخدام : السلوك التكيفي العشر التالية 

مصادر البيئية االجتماعية احمللية ، التوجيه الذايت ، الصحة والسالمة ، األكادميية الوظيفية وقضاء وقت الفراغ 

   ) .١٩٩٣الوابلي، .( هذا التخلف يظهر قبل سن الثامنة عشرة . اإلضافة إىل جمال العمل ب

         

ويعترب الفرد لديه نقص يف السلوك التكيفي إذا كان لديه على األقل نقص يف  مهارتني من عشر 

صائي قد  الذي أوضح أن مهمة األخ)(Schalock, 1999 مهارات للسلوك التكيفي كما ذكر ذلك شالوك 

وهي متدنا باخلطوط اإلرشادية يف ما خيص تكامل . أصبحت أسهل ذا التعريف وذلك على األقل مفهومياً 

  .أسس السلوك التكيفي مع نتائج اختبارات الذكاء

  

يعترف هذا التعريف للجمعية األمريكية للتخلف العقلي بضرورة التطابق يف القصور يف اجلانب 

زيادة على ذلك ، فان التأكيد احلايل على األداء .  فهو ينسجم مع التعريفات السابقة وبذلك. التكيفي والعقلي 
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 ، ١٩٥٩الوظيفي ميثل االستمرار يف تطور وتنقية األفكار اليت تعترب مركزية يف تعريف التخلف العقلي منذ عام 

وباملقارنة مع التعريفات . ألداء وخيتلف عن التعريفات السابقة وذلك بسبب اعترافه بأمهية البيئة وتأثريها على ا

السابقة للجمعية األمريكية للتخلف العقلي فإن هذا التعريف حيدد بدقة املهارات التكيفية وكيفية توثيق جوانب 

القصور ، ويشدد على العالقة ما بني القصور يف األداء العقلي واملهارات التكيفية ، والتأثريات البيئية يف أحداث 

السرطاوي ، أيوب ، . ( عية فاعلية اخلدمات اليت حيتاجها الفرد املعاق لتحسني وظائفه اتمهذا القصور ، و

٢٠٠٠(.  

  

تصورا ألبعاد األداء اليت جيب تضمينها يف التعريف ) Schalock, 1999 ( قدم شالوك ١٩٩٩يف عام 

  :اجلديد للتخلف العقلي وتشمل

امليكانيكية والبدنية يف احلياة وتشتمل على القدرة على التعامل مع ااالت : مهارات عمليه •

  .االستمرارية النفسية ولقدرات احلياة اليومية واألنشطة املهنية

  .القدرة على حل املشاكل واستخدام وفهم العمليات الرمزية وتشمل اللغة: مهارات مفاهيميه •

وضوعات الشخصية قدرة الشخص على الفهم والتفاعل بفاعلية مع األحداث وامل: مهارات اجتماعية •

  .واالجتماعية وتشتمل على مهارات تكوين عالقات واالستمرارية فيها

  

تعريفاً حديثا للتخلف العقلي ) (AAMR تبنت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي ٢٠٠٢  ويف عام 

عجز يوصف بأنه قصور جوهري وواضح يف كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك ( وينص على أنه 

 سنة ١٨ي، ويظهر جليا يف املهارات التكيفية املفاهيمية واالجتماعية والعملية، ويبدأ هذا العجز قبل سن التكيف

 ) . (Luckasson , et.al, 2002.(  
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  : أسباب التخلف العقلي

ال يعترب التخلف مرضاً، لكنه حالة من التخلف النمائي السلوكي متعدد األسباب ، يتعذر الفصل 

و حتديد أي منها كسبب مباشر حلدوث التخلف، وقد بلغ عدد األسباب املعروفة بني هذه األسباب أ

وعلى الرغم من كثرة األسباب إال أا حتددت ) ١٩٩٦مرسي، (  سبباً ٢٥٠للتخلف حىت اآلن أكثر من 

  : يف العوامل التالية

  

وامل غري  وعGenetic Factorsوتقسم إىل وراثية  : Prenatal Causesعوامل ما قبل الوالدة  .١

  .Non- Genetic Factorsوراثية 

   Genetic Factors): اجلينية (  العوامل الوراثية - أ 

منها عوامل وراثية مباشرة كزيادة عدد الكروموزمات وعوامل غري مباشرة كحاالت العيوب 

ناك ، وأيضا منها االضطرابات يف عملية األيض، وهRh Factorالتكوينية، واختالف العامل الرايزسي 

حاالت إكلينيكية كشف النقاب عنها مؤخراً بينت أن بعض احلاالت قد حتدث نتيجة تغريات مرضية 

القريويت، السرطاوي، .( تلقائية تطرأ يف املورثات اليت حتملها الكروموزمات، وأثناء انقسام اخلاليا

  ).١٩٩٦، مرسى، ١٩٩٧، الشناوي، ٢٠٠١الصمادي، 

   Non- Genetic Factors): غري اجلينية(ية  العوامل غري الوراث-       ب 

منها تعرض األم احلامل لألشعة السينية، واالستخدام الزائد للنظائر املشعة أو تناول عقاقري ذات 

تأثري سليب، أو إصابة احلامل بأمراض معدية مثل الزهري واحلصبة األملانية، وبعض األمراض الفريوسية أثناء 

 ، القريويت وآخرون ، ١٩٩٩شقري ، . (  اإلصابة بنقص يف إفراز الغدة الدرقيةالفترة األوىل من احلمل أو

  ) . ١٩٩٦ ، مرسى، ١٩٩٧ ، الشناوي، ٢٠٠١
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من % ٣ تشكل العوامل املصاحبة للوالدة ما نسبته Perinatal Causes: عوامل أثناء الوالدة .٢

 اختناق اجلنني أو نقص مسببات حاالت التخلف العقلي، حيث إا حتدث يف وقت الوالدة، ومنها

األوكسجني أو إصابة الدماغ نتيجة سوء استخدام أجهزة الوالدة أو رضوض الدماغ أو نزيف الدماغ 

  ) . ١٩٩٦، مرسى، ١٩٩٨، الروسان، ١٩٩٧الشناوي، . (نتيجة تعثر الوالدة

رض هلا  وتشمل احلوادث واألمراض املختلفة اليت قد يتع: Postnatal Causes عوامل بعد الوالدة .٣

الطفل يف السنوات األوىل من عمره بشكل خاص، وتسبب تلفاً يف اجلهاز العصيب أو بعض أجزائه، 

ومن بني هذه احلوادث واألمراض، التهاب السحايا، أو االلتهاب الدماغي، أو األمراض النامجة عن 

ت الغدد وعدم قيامها زوال النخاعني أو زوال املادة النخاعية ، أو االضطرابات التشنجية، أو اضطرابا

بوظائفها، أو إصابة الدماغ على أثر احلوادث والصدمات، وبعض األمراض اليت تصيب األطفال 

، مرسى، ١٩٩٨ ، الروسان، ١٩٩٩شقري، ( كاحلصبة األملانية، والسعال الديكي، واحلمى القرمزية 

١٩٩٦ . (  

  

املستوى االجتماعي واالقتصادي وتشمل هذه العوامل اخنفاض : عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية .٤

واحلرمان النفسي والثقايف يف بيئية الطفل، مما حيول دون اكتساب اخلربات الالزمة للنمو العقلي 

ويعزو بعض العلماء التخلف العقلي يف الدرجة األوىل إىل النقص يف العناية للطفل كاحلرمان . السوي

 احلرمان االجتماعي ويتضمن عزل الطفل وحرمانه :الذي يتعرض له الطفل أثناء تنشئته ومن أشكاله 

من املشاركة اجلماعية واالتصال اجلماعي، واحلرمان االقتصادي لعدم إشباع حاجاته املادية وخاصة 

األولية منها، وحرمان الطفل من أحد أبويه أو كالمها، وما يترتب عليه من نقص يف الرعاية النفسية 

ر بشكل مباشر أو غري مباشر يف توافقه النفسي واالجتماعي وغالباَ ما واالجتماعية والعاطفية اليت تؤث
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، الشناوي ، ٢٠٠١القريويت وآخرون ، ( يؤدي ذلك إذا ما تعرض له الطفل إىل ختلف عقلي بسيط 

  ) . ١٩٩٢، السرطاوي وسيسامل ، ١٩٩٧

  

  Mental Retardation   Classification of: تصنيفات التخلف العقلي

ح التخلف العقلي على مجيع فئات املتخلفني عقليا على الرغم من اختالف شدة اإلعاقة يطلق مصطل

وقد ، بسبب العوامل املشتركة اليت تربط بني مجيع الفئات، أو بسبب حتديد نوع اخلدمات املقدمة لكل جمموعة

  ).١٤٢٦، علي .(يكون التقسيم على أساس حتقيق أهداف اجتماعية أو تعليمية أو إكلينيكية 

  

 Classification of MR By )الشكل اخلارجي( تصنيف التخلف العقلي حسب املظاهر اإلكلينيكية -

Form :  
من حاالت % ١٠ ومتثل :Mongolism or Dawn Syndrome حاالت املنغولية أو مرض داون  .١

وترجع إىل وجود ،  حالة من املواليد٧٠٠أو واحد لكل ، التخلف العقلي املتوسط والشديد

  ) .٩٧الشناوي ( كرموزوما ٤٦ بدال من ٤٧موزوم يف اخللية املخصبة كرو

وهو تراكم السائل النخاعي الشوكي داخل اجلمجمة : Hydrocephaly حاالت استسقاء الدماغ  .٢

: وحتدث هذه احلالة نتيجة حدوث عدوى. مما يؤدي إىل زيادة الضغط داخلها فتتلف أنسجة الدماغ

  ).٢٠٠٢،شاش (ألم يف فترة احلمل كالزهري أو التهاب السحايا ل

وتتميز بكرب حميط اجلمجمة وزيادة حجم ووزن : Macrocephalyحاالت كرب حجم اجلمجمة  .٣

 ) .١٩٩٢السرطاوي وسيسامل ، .(الدماغ نتيجة لزيادة املادة البيضاء املضافة باملخ
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ال يتجاوز حميط وتنشأ نتيجة عدم منو املخ بدرجة كافية ف : Microcephalyحاالت صغر اجلمجمة  .٤

وأهم خصائصها ).  بوصة ٢٢متوسط الشخص العادي (بوصة ١٩- ١٧اجلمجمة عند متام النمو عن 

 ).٢٠٠٠،عبيد (النقص الواضح يف القدرة العقلية 

حيث ال يتجاوز ، يقصد ا قصر قامة املعاق امللحوظ مقارنة مع أقرانه : Cretinismحاالت القماءة  .٥

بب هذه اإلعاقة إىل نقص هرمون الثريوكسني والذي تفرزه الغدة الدرقية ويعود س.  سنة يف البلوغ٩٠

 ).١٩٩٥رقبان، لطفي، ، عياد(

 

  Classification Educational:  التصنيف التربوي-

  :هي، قدرة على التعلم إىل جمموعاتتصنف حاالت التخلف العقلي وفقا ملتغري البعد التربوي أو ال   مت

توازي حاالت القابلني للتعلم وفقا هلذا : Educable Mentally Retardedحاالت القابلني للتعلم  .١

ويتم ) ٧٠- ٥٠(التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة وفق متغري الذكاء لإلعاقة العقلية البسيطة 

التركيز هلذه الفئة على الربامج التربوية الفردية أو ما يسمى باخلطة التربوية الفردية ويتضمن منهاج 

ه الفئة املهارات االستقاللية واملهارات احلركية واملهارات اللغوية واملهارات األكادميية األساسية هذ

واملهارات االجتماعية ومهارات السالمة واملهارات ، كالقراءة والكتابة واحلساب واملهارات املهنية

  ).٢٠٠٠،عبيد .(الشرائية 

توازي حاالت القابلني للتدريب : Trainable Mentally Retardedحاالت القابلني للتدريب  .٢

وفق هذا التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية املتوسطة وفق تصنيف متغري الذكاء لإلعاقة، وهلذه الفئة نفس 

اخلصائص العقلية واجلسمية واالجتماعية لفئة اإلعاقة العقلية املتوسطة، ويتم التركيز هلذه الفئة على 

  ).١٩٩٧خلطيب واحلديدي، ا. (الربامج التدريبية املهنية
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توازي حاالت االعتماديني  : Severely or Profoundly Handicappedحاالت االعتماديني  .٣

وفق هذا التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة وفق تصنيف متغري الذكاء لإلعاقة العقلية، وهلذه 

عقلية الشديدة ويتم التركيز يف برامج الفئة نفس اخلصائص العقلية واجلسمية واالجتماعية لفئة اإلعاقة ال

  ) .   ١٩٩٩الروسان ، ( هذه الفئة على مهارات احلياة اليومية 

               

يوضح فئات التخلف العقلي ودرجات الذكاء املقابلة لكل فئة وفق التصنيف ) ٤(             اجلدول رقم 

  .التربوي

  )٤(جدول رقم 

  .كاء املقابلة لكل فئة وفق التصنيف التربويفئات التخلف العقلي ومعامل الذ

 معامل الذكاء فئات التخلف العقلي

  درجة٧٠-٥٥ Educable Mentally Retardedالقابلون للتعلم 

  درجة٥٤-٢٥  Trainable Mentally Retardedالقابلون للتدريب 

  درجة٢٥أقل من  Severely or Profoundly Handicapped    االعتماديون

  

     by Intelligence Quotient, I.Q Classification: التصنيف حسب درجة الذكاء -

 :    تصنف حاالت التخلف العقلي وفق متغري نسبة الذكاء إىل أربع مستويات

 ٧٠ – ٥٥(تتراوح درجة الذكاء بني  : Mental Retardation Mild ختلف عقلي بدرجة بسيطة .١

ناحية العقلية بعدم القدرة على متابعة الدراسة يف الفصول العادية حيث يتميز أفراد هذه الفئة من ال) 

مع العلم أم قادرون على التعليم ببطء وخاصة إذا وضعوا يف معاهد خاصة أو فصول خاصة يف 

  ). ٢٠٠٠عبيد، . ( وميكن هلذه الفئة أن تتعلم القراءة والكتابة واحلساب. املدارس العادية 
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تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة  : Moderate Mental Retardationختلف عقلي بدرجة متوسطة  .٢

 سنوات كحد أقصى، ويتميز أفرادها من ٧ – ٣كما تتراوح أعمارهم العقلية بني ) ٥٥ – ٤٠(من 

الناحية العقلية بأم غري قابلني للتعلم، يف حني أم قابلني للتدريب على بعض املهارات اليت تساعدهم 

 ويطلق عليهم القابلني للتدريب أما اخلصائص اجلسمية هلم فإم يتميزون خبصائص يف حيام اليومية

جسمية وحركية قريبة من مظاهر النمو العادي ولكن يصاحبها أحياناً مشكالت يف املشي أو الوقوف، 

( ب أما اخلصائص التعليمية فتبدو يف صعوبة تعلم املهارات األساسية البسيطة كالقراءة والكتابة واحلسا

  ) . ١٩٩٩الروسان 

 ٣٩ – ٢٥(تبلغ درجة ذكائهم بني : Mental Retardation Severeختلف عقلي بدرجة شديدة  .٣

أما قدرم على تعلم اللغة والقدرات احلركية وتعلم الكالم فإنه حمدود جداً، إال أن بعضهم يستطيع ) 

  ). ٢٠٠٠عبيد ( تعلم مهارات معينة متكنهم من العناية بأنفسهم إىل حد ما 

 ٢٥تقل نسبة ذكائهم عن  Profound Mental Retardation : ختلف عقلي بدرجة حادة .٤

درجة، كما يعاين أفرادها من ضعف رئيسي يف النمو اجلسمي ويف قدرم احلسية واحلركية وغالباً ما 

 ). ١٩٩٧اخلطيب واحلديدي، .( حيتاجون إىل رعاية وإشراف دائمني

 

  Sociological Classification: تكيفي التصنيف حبسب السلوك ال-

وهذا النوع من التصنيف يقوم على حمك التكيف االجتماعي للفرد، ومدى اعتماده على نفسه والتزامه 

باملطالب االجتماعية املكلف ا ، فعلى سبيل املثال إخفاق الطفل يف أن حيقق النضج الطبيعي يف املهارات 

سنوات اليت تسبق دخوله املدرسة، قد يعين هذا األمر بوجود ختلف عقلي لدى احلركية ملن هم يف مثل سنة يف ال

الطفل، كذلك عجزه عن مواصلة تعليمه يف املواقف العادية وإخفاقه األكادميي املستمر، قد يعترب حمكاً للداللة 
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ن عالقات شخصية على التخلف العقلي يف هذه املرحلة، أيضاَ فشله يف مسايرة األعراف اليت حتيط به ويف تكوي

  ) . ١٩٩٦القريطي ، ( مع اآلخرين خالل مرحلة الرشد 

  

   Complete Classification:  التصنيف الشامل-

   وقد ظهرت هذه التصنيفات لصعوبة االعتماد على حمك أو حىت حمكيني يف عملية تصنيف وتشخيص 

ثر من حمك لألهلية، ليتناسب وهذا العلم املتخلفني عقلياً، لذا فقد كان البد من وجود تصنيف حيتوي على أك

الذي ميتاز بتعدد جماالته وختصصاته، ومن بني تلك التصنيفات تصنيف هيرب ذي األبعاد املتعددة، وقد قام هيرب 

فيه بتحديد نسبة الذكاء واالحنراف املعياري لنسبة الذكاء، باإلضافة إىل اإلحنراف املعياري للسلوك التكيفي 

ا األخري على العديد من ااالت كالتحصيل الدراسي، والقدرة اللفظية ، ويضيف هيرب والذي يشتمل هذ

حمكيني ثانويني للتعرف على املتخلفني عقلياً مها حمك العوامل الفردية االجتماعية، والذي يعين فيه عجز الفرد 

رته على تأجيل رغباته، أما يف تكوين عالقات داخل اجلماعة وقصوره يف ج السلوك الثقايف املطلوب وعدم قد

احملك اآلخر فهو حمك العوامل احلسية احلركية ، كقصوره يف املهارات احلركية واملهارات السمعية والبصرية 

   ) . ١٩٨٦صادق، ( ومهارات الكالم 

  

   :التصنيف حسب مستوى شدة حاجة املتخلف عقلياً للدعم -

ز على درجة اإلعاقة إىل االهتمام بقدرات األفراد هذا التصنيف وضع حداً للتحول الفلسفي من التركي

  .على األداء من خالل اندماجهم يف اتمع

  .يوضح كل فئة من فئات التخلف العقلي ومستوى حاجتها للدعم) ٥( اجلدول رقم 
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  )٥(جدول رقم 

                       فئات التخلف العقلي ومستوى حاجتها للدعم

  حاجة الدعممستوى فئات التخلف العقلي

 دعم متقطع ).Mild Ret (التخلف العقلي البسيط  

 دعم محدود  ).Moderate Ret( التخلف العقلي المتوسط  

 دعم مكثف  ).Severe Ret( التخلف العقلي الشديد  

 دعم موسع ومكثف  ).Profound Ret( التخلف العقلي الشديد جدا 

  

  : قلياً للدعم على النحو التايليكون التصنيف حسب مستوى حاجة املتخلف ع

يأخذ طابع الدعم املتقطع الكثافة العالية أو املنخفضة  : Intermittent Supportالدعم املتقطع  .١

  . ولكن خالل فترة انتقالية من حياة الفرد مثل فقدانه لوظيفة أو خالل أزمة صحية غري مزمنة 

د يف بعض األبعاد على أساس عادي لفترة حيدث الدعم احملدو : Limited Supportالدعم احملدود  .٢

  . قصرية من الوقت ولكن طابع الدعم مييل إىل الدعم املكثف أكثر منه إىل الدعم املتقطع 

حيدث الدعم يف هذا املستوى على أساس يومي أو رمبا  : Extensive Supportالدعم املكثف  .٣

  .  وقد يكون الدعم لفترة طويلةيكون يف أحد املواضيع البيئية كاملرتل، املدرسة، أو العمل

ميكن وصف هذا الدعم بشكل مطرد وذا مستوى  : Pervasive Supportالدعم املوسع والشامل  .٤

. عال من الكثافة، حيث يتم تقدمي الدعم يف العديد من املواضع البيئية املختلفة وعلى مدى حياة الفرد

  ).٢٠٠٣الوابلي، ( 
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   Assessment & Diagnosis of Mental Retardation:قياس وتشخص التخلف العقلي

  توجد عدة طرق لتشخيص حاالت التخلف العقلي، فهناك التشخيص الطيب ويقوم فيه الطبيب بفحص 

الطفل احملول إليه من الناحية اجلسمية واحلركية، ودراسة التاريخ الصحي للطفل وعائلته وعمل الفحوصات 

هناك أيضا التشخيص . ت، مثل قياس حميط الرأس وقياسات النمو احلركيالطبية املخربية وإجراء بعض القياسا

االجتماعي ويشتمل على مجع معلومات على تكيف الطفل مع أسرته من جهة والبيئة احمليطة من جهة أخرى، 

كما جيب قياس السلوك التكيفي للفرد من خالل استخدام . إضافة إىل دراسة السلوك االجتماعي للطفل

  :ومن أهم هذه املقاييس. لوك التكيفيمقاييس الس

 . مقاييس فاينالند للسلوك التكيفي  -

  .مقاييس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي  -

  .مقياس كني وليفني للكفاية االجتماعية  -

درته أما التشخيص التربوي واملهين، فيقوم فيه أخصائيو التربية اخلاصة بدراسة التاريخ التربوي للفرد وق

على التعلم، ومن مث إجراء التقييم املهين الذي يتم فيه تقييم قدرات وميول املتخلف عقليا، وبالتايل اختيار املهنة 

  ).٢٠٠١آل مطر، (املناسبة له 

 :    ومن املقاييس املستخدمة هنا 

  .مقياس املهارات اللغوية للمعاقني عقليا -

  .مقياس املهارات العددية للمعاقني عقليا -

  .اس مهارات الكتابة والقراءة مقي -

   إضافة إىل ما سبق، يوجد التشخيص النفسي ويقوم فيه األخصائي النفسي بتطبيق اختبارات الذكاء 



 

  44 
٢ 

املقننة ملعرفة نسبة الذكاء وتطبيق مقاييس الشخصية ومن املقاييس املستخدمة هنا مقياس وكسلر ومقياس 

 .ستانفورد بينيه للذكاء 

ت اليت وجهت إىل عمليات التشخيص ذات البعد الواحد، ظهر االجتاه التكاملي يف قياس   ونتيجة لالنتقادا

وجيمع هذا االجتاه التشخيصي بني أنواع التشخيص السابقة، ويتم القيام به عن . وتشخيص التخلف العقلي

لتربية طريق فريق متعدد التخصصات يتضمن الطبيب واألخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي وأخصائي ا

وبذلك يتوافق التشخيص التكاملي مع طبيعة التخلف العقلي اليت متثل مشكلة . اخلاصة وأخصائي التأهيل املهين

  ).٢٠٠٣الوابلي ، ( متعددة املظاهر واجلوانب 

  

  Adaptive Behavior Concept of: مفهوم السلوك التكيفي: ثانياً

 على اهتمام واسع يف ميدان التربية اخلاصة منذ )Adaptive Behavior (حظي مفهوم السلوك التكيفي  

يف منتصف السبعينات والذي يقضي باعتماد السلوك ) التعليم لكل األطفال املعوقني ( ١٤٢- ٩٤صدور قانون 

التكيفي كمحك رئيسي يف تعريف وتشخيص حاالت التخلف العقلي وحتديد مستويات القبول يف املؤسسات 

ويعود هذا االهتمام بالسلوك التكيفي إىل الرواد األوائل الذين ). ١٩٩١العتييب، ( اخلاصة باملتخلفني عقلياً 

  . سامهوا يف ظهور مفهوم السلوك التكيفي يف تعريف التخلف وقياسه 

 ) ( وهيرب ) Tredgold, 1937(  كان من أهم من ساهم يف ظهور مفهوم السلوك لتكيفي تريد جولد 

Heber, 1959 مث دول )Doll, 1965  ( وجرومسان )Grossman, 1973 ( ومريسر ،

)Mercer,1973 ( وليالند )Leland,1973 ( الذين أشاروا إىل تعديل تعريف التخلف العقلي التقليدي

يف الروسان ، ( املبين على املعيار السيكومتري، وإدخاهلم مفهوم السلوك التكيفي يف تعريف التخلف العقلي

ويعود . ريف اليت اختلفت يف إجياد صياغة واحدة ملفهوم السلوك التكيفيوقد ظهرت العديد من التعا). ٢٠٠٠
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هذا االختالف إىل أن السلوك التكيفي مرتبط بالعديد من العلوم كعلم االجتماع وعلم النفس والعلوم التربوية 

  ) .  ٢٠٠٤العتييب، . ( والطبية على حد سواء

احثني حتدثوا عن قياس السلوك التكيفي باستخدام  أن العديد من الب)Horton, 1966(  وقد نقل هورتن 

 Skills( ، تدريب املهارات ) Social Campetence(مصطلحات من قبيل الكفاءة االجتماعية 

Training( املعايري االجتماعية ،)norms  Social(  التكيف مع البيئة ، )Adaptability to the 

environment()  ،٢٠٠٤يف العتييب. (   

خدمت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي مصطلح السلوك التكيفي، وكذلك جيسيل وامترودا كما است

)Gesell & Amatruda, 1941(  وجرومسان ، )Grossman, 1973( وليالند ،)Leland,1973( 

 ,Dollدول  ( وآخرون قد استخدموا مصطلحات النضج االجتماعي . استخدموا مصطلح السلوك التكيفي

والقدرة االجتماعية كني  ) Fullam & Loubser, 1972( قدرة التكيفية فيوالن و ليوبسروال ). 1953

  . )Cain, Levine,&Elzey, 1963( وليفاين واليزي

  ) .Coulter& Morrow, 1978  يف ( 

  

   Adaptive Behavior Definitions of: تعاريف السلوك التكيفي

 حبسب ما )Coulter& Morrow,1978 يف (  قسمنيالتعاريف إىل) ١٩٨٧(قسم كولتر ومورو         

   :يلي

    :Theoreticians of Adaptive Behavior     تعاريف أصحاب نظريات السلوك التكيفي

  :) ( Mercer, 1978مريسر  •
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 أنه قدرة الطفل على أن يؤدي األدوار االجتماعية املالئمة" عرفت مريسر السلوك التكيفي على 

 " . ره وبيئته بطريقة تقابل التوقعات من األنظمة االجتماعية الذي يشارك فيها لألشخاص من نفس عم

  

  ) :  (  Nihira, 1976ريا  •

مبدى فاعلية الفرد يف التكيف مع بيئته الطبيعية واالجتماعية ، ويتضمن "        عرف ريا السلوك التكيفي 

  ". وحتمل املسؤولية االجتماعية االستقالل الشخصي،: السلوك التكيفي عند ريا بعدين مها

  

  :) ( Leland, 1978 ليالند  •

القدرة على التكيف على املتطلبات البيئية املتمثلة يف ثالثة أمناط "     عرف ليالند السلوك التكيفي بأنه 

  ".الوظائف االستقاللية، املسئولية الشخصية، املسئولية االجتماعية : سلوكية هي

  

   : )( Balthazar, 1973بالثازار  •

  . حتدث لالستجابة لربنامج حمدد  بأنه يشتمل على تلك السلوكيات اليت   عرف بالثازار السلوك التكيفي    

   

   ) :Robinson & Robinson,1970(روبنسون وربنسون  •

على أنه عدم فاعلية الفرد يف التكيف "     عرف ربنسون وربنسون التلف أو الضرر يف السلوك التكيفي 

ورمبا ينعكس هذا أثناء الطفولة والضرر يف النضج تتضح يف . طلبات بيئته ويكون من منطلق منائيعلى مت

وأثناء سنوات املدرسة يؤثر . نقص النمو يف السلوك االحساسي امليكانيكي ومهارات مساعدة النفس واللغة

يف تنعكس أساساً يف الضبط وعلى مستوى البالغني فإن التلف يف عملية التك. على تعلم املهارات األكادميية
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األكادميي وخاصة يف قدرة الفرد على االستمرارية الذاتية االقتصادية وعلى أن يقابل ويصلح من مستويات 

  ".اتمع 

  

  Governmental Agencies :  /Professionalاملهنية الوكاالت احلكومية -ب 

  : Office of Civil Rightsمكتب احلقوق املدنية  •

بأنه الدرجة اليت يكون الطالب قادراً على أن يوظف " تب احلقوق املدنية السلوك التكيفي     عرف مك

  " .ويشارك بفاعلية كعضو مسئول ألسرته وجمتمعة

  

   : Department of Health, Education, and Welfareقسم الصحة والتعليم والرفاهية  •

الفاعلية أو الدرجة واليت يقابل ا األفراد ب" عرف قسم الصحة والتعليم والرفاهية السلوك التكيفي 

  ". مستويات االستقاللية الشخصية واملسئولية االجتماعية املتوقعة من اموعة الثقافية وجمموعة العمر

  

  :Texas Education Agency) مثال على الوكاالت التربوية ( وكالة تكساس التربوية  •

بالفاعلية أو الدرجة اليت يقابل ا األفراد " ي عرفت وكالة تكساس التربوية السلوك التكيف

  ". مستويات االستقاللية الشخصية واملسئولية االجتماعية املتوقعة من اموعة الثقافية وجمموعة العمر

  

  : on Mental Retardation   President's Committeeاللجنة الرئاسية للتخلف العقلي •

يشري إىل الطريقة اليت يودي ا الفرد "  السلوك لتكيفي بأنه عرفت اللجنة الرئاسية للتخلف العقلي

  ".تلك املهام املتوقعة من شخص يف مثل سنه أو ثقافته
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  American Association of Mental Deficiencyاجلمعية األمريكية للضعف العقلي  •

   ) :١٩٥٩تعريف هيرب (

  فرد متطلبات بيئته الطبيعة واالجتماعية واحملورينبالفاعلية اليت يواكب ا ال"   يعرف السلوك التكيفي 

 الدرجة اليت -٢.  الدرجة اليت يكون عليها الفرد قادراً أن يوظف ويستمر باستقاللية-١: األساسيني

  " . يستطيع هلا أن يقابل برضا املتطلبات املفروضة ثقافياً للمسئولية االجتماعية والشخصية 

  

   ) :١٩٧٣تعريف جرومسان (

بأنه الفاعلية أو الدرجة اليت ا يقابل الفرد مستويات االستقاللية الشخصية "  السلوك التكيفي يعرف

  " .واملسؤولية االجتماعية املتوقع من جمموعة العمر واموعة الثقافية 

  

  Basic Elements of the Definitions: العناصر األساسية للتعاريف

تشترك يف أشياء عامة، حيث جندها كلها تضع درجات متغرية ) ار ما عدا تعريف بالثاز(  كل التعاريف 

  : للتأكيد على النمو املالئم للمهارات التالية

األكل والصحة العامة واحلمام ( الوظائف االستقاللية يف مقابلة مهارات احلياة اليومية مثل  -١

 ) اخل .... وامللبس

ملال والتعبري بلغة واضحة ويستمر يف حياة بيئية قادر على السفر والتعامل با( الصالحية االجتماعية  -٢

  ) اخل ....صحية

حيث ويؤكد على األنشطة ذات _ قادر على املشاركة والتفاعل مع اآلخرين ( القدرة االجتماعية -٣

  ) .Coulter& Morrow, 1978 ).(اخل.... يدير ويعتين بالعالقات الشخصية –اهلدف 
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   Features of Adaptive Behavior :خصائص السلوك التكيفي

من أهم الدراسات دراسة . هناك العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل خصائص السلوك التكيفي  

)Harrison, 1987( اليت استعرضتها ) ، والذي خلص خصائص السلوك التكيفي فيها كما ) ٢٠٠٦الدخيل

  :يلي

لتكيفي املتوقع من األطفال يف املراحل فا السلوك ا، يزداد السلوك التكيفي تعقيدا بازدياد العمر الزمين - 

  .النمائية  املبكرة أقل تعقيدا وكماً من املراحل النمانية الالحقة 

وهي مهارات ، تعتمد اغلب مقاييس السلوك التكيفي بشكل عام على قياس جماالت حمددة للسلوك  - 

وذلك ،هارات احلركية وامل، ومهارات االتصال املعريف ، واملهارات الشخصية ، املساعدة الذاتية 

ويضاف هلا جمايل املسؤولية املهنية واملهارات اجلماعية لألطفال ،لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة 

  .األكرب سنا واملراهقني 

فبإختالف الثقافات ختتلف التوقعات اليت ، يتأثر السلوك التكيفي بتوقعات الثقافة اليت ينتمي إليها الفرد  - 

 .نضعها لسلوك الطفل 

يتأثر السلوك التكيفي بالظروف واملواقف اخلاصة بنشأة الطفل مثل مركزه يف األسرة أو ترتيبه بني  - 

أخوانه أو األجواء األسرية احمليطة به أو املتغريات اليت قد تطرأ على حياته كفقدان أحد أفراد األسرة 

 مدرسة إىل أخرى أو من مدينة إىل أوغيابه لفترة طويلة أو التغيري املتكرر لبيئة الطفل مثل االنتقال من

 .أخرى

يعتمد قياس السلوك على ما يقوم به األطفال أكثر من اعتماده على ما يقدرون فعله، حيث يرتبط  -

السلوك التكيفي باملمارسات اليومية الفعلية اليت يؤديها األطفال أكثر من ارتباطه بالقدرات احلقيقية 

 . اليت ميلكوا
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  Norms of Adaptive Behavior  : فيمعايري السلوك التكي

وعلى ذلك اعتربت تلك املعايري ،  توضع معايري السلوك التكيفي تبعاً ملتغري العمر الزمين لألطفال العاديني 

تفسر تلك املعايري مدى قرب أو . النمائية أساساً يف قياس وتشخيص تلك املظاهر لدى األطفال املتخلفني عقلياً

تصنف هذه املعايري . عاديني عن املظاهر النمائية الطبيعية وتسلسلها لدى األطفال العادينيبعد األطفال غري ال

  : إىل

  .املعايري النمائية اجلسمية واحلركية -١

  .املعايري النمائية االجتماعية االنفعالية -٢

 .املعايري النمائية اللغوية -٣

 ) .٢٠٠،الروسان . (املعايري النمائية ملهارات احلياة اليومية -٤

 

 :لعوامل املؤثرة يف السلوك التكيفي ا

  :عدة عوامل تؤثر يف السلوك التكيفي ومن أمهها ما يلي) م١٩٨٩، وهبة( أوردت    

فالتفاوت يف اكتساب مهارات النمو قد ، ويقصد به معدل اكتساب املهارات النمائية: النضج .١

  .ملدرسة خصوصاً يف مرحلة ما قبل ا، يؤثر على مستوى السلوك التكيفي لدى الطفل

 وهي قدرة الطفل على اكتساب املعلومات من خالل املواقف التعليمية :القدرة على التقييم .٢

  .واليت تؤثر بالتايل على حتديد على حتديد مستوى السلوك التكيفي خالل السنوات الدراسية املختلفة

القيام مبهام وتتضمن قدرة الطفل على االستقالل واالعتماد على النفس و: الكفاءة االجتماعية .٣

 .املركز االجتماعي ولعب األدوار االجتماعية املناسبة
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 :أبعاد السلوك التكيفي 

 أهم هذه األبعاد املتضمنة يف غالبية (Reschly, 1988 )نقال عن ريشيلي ) ١٩٩١(استعرض العتييب   

 :مقاييس السلوك التكيفي وذلك على النحو التايل

  

  :Functional  Independent  بعد األداء الوظيفي االستقاليل-١

. يعترب هذا البعد من أبرز األبعاد وأكثرها استخداما إذ تشترك فيه أغلب مقاييس السلوك التكيفي  

وتشتمل عبارات هذا البعد على املهارات األساسية لالعتماد على الذات يف املأكل واملشرب وقضاء احلاجة 

باإلضافة إىل مهارات األمن والسالمة يف تفادي . خصية واملظهروالعناية بالنظافة الش، وارتداء وخلع املالبس

وبعض املقاييس اليت تشتمل على مهارات التنقل واستخدام وسائل املواصالت ومدى احلاجة إىل . األخطار

حيث يتم من خالل عبارات هذا البعد التركيز على تنمية املهارات الالزمة ملواقف التفاعل يف . اإلشراف

  .اة اليومية مبا حيقق األداء املناسبمواقف احلي

  

    Social Functional :      بعد األداء الوظيفي االجتماعي-٢

وهناك اتفاق شبه تام فيما بني املقاييس يف العبارات . يعترب هذا البعد من األبعاد الرئيسية للسلوك التكيفي  

  .ءة املطلوبة من مقياس ألخروإن اختلفت مستويات األداء يف الكفا، اليت يتضمنها هذا البعد

وتغطي مهارات هذا البعد مجيع املظاهر السلوكية ذات الصلة بعالقة الفرد مع اآلخرين من حوله حيث   

هذا . وختتلف باختالف املواقف والعوامل يف كل بيئة. تزداد هذه املهارات تعقيداً مع تقدم املراحل العمرية



 

  52 
٢ 

تماعي على مهارات التفاعل االجتماعي ومهارات التواصل واملشاركة وتشتمل عبارات بعد األداء الوظيفي االج

  باإلضافة إىل التمييز بني، يف األنشطة االجتماعية والتعبري عن املشاعر واالنفعاالت

  . السلوكيات املالئمة لكل موقف من مواقف احلياة اليومية

املتاحة لتقييم أداء الفرد من وجهة نظر ينصح باختيار أفضل األساليب ، ولتقييم أداء الفرد يف هذا البعد  

مثل ردود ، وفيما يرونه غري مالئم أو غري ناجح كنتيجة لسوء العالقات بني الفرد وبني اآلخرين، اآلخرين

على انه جيب أال يغفل عند تقييم . أفعاله السلبية جتاه اآلخرين أو ممارسته للسلوكيات غري املستحبة  اجتماعياً

  . من أبعاد تأثري العوامل الثقافية واملعايري االجتماعية لكل سن وجنسهذا البعد وخالفه

  

  School  Achievement :     بعد األداء املدرسي  -٣

، تغطي مهارات هذا البعد املهارات التحصيلية األساسية يف القراءة والكتابة واملفاهيم والعمليات احلسابية 

إن التأخر الواضح يف . ت من خالل املواقف العملية اليت مير ا الفردويتم تقييم األداء الوظيفي هلذه املهارا

  .اكتساب هذه املهارات يعد أحد املؤشرات على القصور يف السلوك التكيفي

ففي حني تتضمنه ، وتتفاوت تعاريف ومقاييس السلوك التكيفي يف درجة تركيزها على هذه املهارات  

جند هناك جمموعة أخرى ال تتضمنه إطالقاً مثل ،  نسخة املدرسةLelandبعض من املقاييس مثل مقياس ليالند 

اعتمادا ، حيث يدعم املؤيدين هلذا البعد وجهة نظرهم، Portage وقائمة بورتيج Balthazarمقياس بالثازار 

على أمهية هذه املهارات التحصيلية للطفل خالل قيامه مبختلف األدوار االجتماعية عرب مرحلة الطفولة 

إذ يؤدي انتظام الطفل يف الدراسة إىل تطوير سلوكه التكيفي ، كذلك يرون أن هذه املهارات أساسية. راهقةوامل

 .من عدة جوانب باإلضافة إىل إمكانية تنمية شخصية بصفة عامة
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  Achievement  Vocational:  بعد األداء املهين-٤

إذ يتم التركيز يف . التقدم يف املستويات العمرية تتخذ تنمية وتطوير مهارات األداء املهين أمهية خاصة مع   

وبعد هذه املرحلة يبدأ االهتمام ذا .  سنة على األبعاد الثالثة السابقة١٢السنوات األوىل من العمر وحىت عمر 

وتنمية االجتاهات والقيم ، والذي يشتمل على املهارات الضرورية للتميز بني املهن واألعمال املختلفة. البعد

  .ت العالقة مبهنة أو وظيفة معينةذا

على أال يستند عليها بشكل . ويكتسب بعد األداء املهين أمهية خاصة عند ختطيط الربامج التأهيلية

وبالذات عند اختاذ قرارات التصنيف وحتديد الوضع التعليمي واليت ، رئيسي لتحديد القصور يف السلوك التكيفي

  .التخلف العقلي أو عند بدء االلتحاق بالدراسةغالبا ماتكون يف بداية اكتشاف حالة 

  

  Adaptive Behavior  Aspects of : مظاهر السلوك التكيفي

      أورد ليالند مظاهر السلوك التكيفي اليت يتحتم على الفرد القيام ا واليت ميكن قياسها باألدوات واملقاييس 

  :اخلاصة بالسلوك التكيفي وتتركز عي ثالث أمناط هي

 

  Functional  Independent: الوظائف االستقاللية. ١

وهي قدرة الفرد على إجناز املهام واألنشطة املتطلبة تمعة بنجاح على أساس من التوقعات النموذجية   

وتشمل جوانب إمنائية . واليت تنقسم بدورها إىل توقعات ضرورية وتوقعات مرغوب فيها، لألعمار املختلفة

  .اخل...ارتداء املالبس، تناول الطعام، املشي، نمو احلركيوسلوكية متعددة كال

لكنها تكون ،  ويشري ليالند إىل أن بعض املهارات االستقاللية تكون مرتبطة بالعمر يف الطفولة املبكرة  

فإذا ما كانت املهارات احلركية مثالً كالتنقل مطلوبة وضرورية عند تقييم السلوك ، أقل داللة يف املراهقة
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فإا تصبح ذات أمهية ثانوية بالنسبة لفرد يف مرحلة املراهقة إذا ما كانت . في للطفل يف الرابعة من العمرالتكي

  . هناك مؤشرات على منو مظاهر أخرى يستدل منها على منو املظاهر احلركية لذلك الفرد

  

   Personal Responsibility : املسؤولية الشخصية. ٢

  فرد إلجناز الواجبات املتعلقة بالسلوك الشخصي اليت تنعكس يف اختاذ هي استعدادات واستجابات ال  

بقدر ما يكسب ثقة أسرته ، واختيار منط السلوك تبعاً لتقدير الفرد جناحاً يف القيام باملهام الشخصية،  القرارات

فاحلكم . متيازوإن فشل الفرد يف حتمله للمسؤولية حيرمه هذا اال. وحيصل على املزيد من املسؤولية، ومدرسته

على القدرة للبقاء يف البيت مثال أو السماح له بالذهاب يف رحلة قصرية وكل ذلك يؤثر على مدى تكيف 

  .الفرد يف بيئته وجمتمعه

  

   Social Responsibility: املسؤولية االجتماعية. ٣

املالئمة تبعاً هي قدرة الفرد على تقبل وحتمل مسئوليته كأحد أعضاء اتمع وإجنازه للسلوكيات   

هذه ميكن حتليلها إىل قبول ، لتوقعات ذلك اتمع واليت تنعكس يف التوافق االجتماعي والنضج االنفعايل

  ) .(Coulter & Morrow, 1978 .املسؤولية اليت تقود إىل االستغالل االقتصادي كلياً أو جزئياً

يتهما يف احلكم على السلوك مظهران أساسيان هلما أمه) ١٩٨٣يف جرار، ( كما ذكرت المربت 

  :التكيفي للفرد ومها 

  .قدرة الفرد على التعامل باستقاللية مع البيئة اليت يعيش فيها  .١

الدرجة اليت حيقق ا الفرد إشباعا للمتطلبات الثقافية املفروضة عليه سواء كان ذلك يف  .٢

  .اجلانب الشخصي أم املسؤولية االجتماعية
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 :ي وأمهيتهقياس السلوك التكيف: ثالثاً

  يعتمد قياس الســلوك التكيفي على املالحظة من قبل مقدمي اخلدمة أكثر من التقرير الذايت للمتخلفني 

عقليا أنفسهم، إذ توجد ثالثة أساليب تعترب من أكثر أساليب قياس املهارات االجتماعية والسلوك التكيفي 

 ).٢٠٠٧العجمي، . (رشيوعا وهي املالحظة السلوكية ولعب الدور وقوائم التقدي

وزنا كبريا للدور الذي يلعبه السلوك  )  AAMR(لذلك أعطت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي   

وأصبح للسلوك التكيفي أمهيه قانونية وتشريعية باعتباره ، التكيفي يف حتديد إذا كان الفرد متخلفاً عقلياً أم ال

 الذي نص على وجوب ٩٤/١٤٢لعقلي مبوجب القانون العام حمكاً رئيسياً ثانياً يف حتديد حاالت التخلف ا

  ).٢٠٠٠الروسان، .( تقييم السلوك التكيفي يف مجيع القرارات املتعلقة بفصول التربية اخلاصة

ولعل قياس السلوك التكيفي يعترب خطوة أساسية يف العديد من اخلدمات والربامج اليت تتم مع املتخلفني   

إن تشخيص طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة . ات متنوعة من اإلعاقات األخرىومع فئ، عقلياً بصفة خاصة

يتضمن بالضرورة احلصول على معلومات عن اجلوانب األساسية يف سلوك هذا الطفل ومعرفة . على سبيل املثال

ن مث فإن قياس وم. قدرته الوظيفية على أداء مهام متنوعة سواء يف اجلوانب املعرفية أو االنفعالية أو االجتماعية

ينطبق ذلك على اخلدمات األخرى مثل التصنيف . السلوك التكيفي جانب الغين عنه يف عملية التشخيص

وختطيط الربامج وغري ذلك من اخلدمات دف احلصول على بيانات مالئمة ومتعددة اجلوانب الستخدمها 

حيث يؤكد ،  الفردية هلذه احلاالتألغراض تشخيص حاالت التخلف العقلي وتصنيفها ووضع اخلطط التعليمية

  ).١٩٩١العتييب، . ( األخصائيون احلاجة إىل استخدامهم مقاييس إضافية جبانب مقاييس الذكاء

أن هناك  حاجة ماسة إىل وجود مقاييس للسلوك التكيفي تفي  ) ١٩٧٨( ويؤكد كولتر ومورو   

  .(Coulter&Morrow, 1978) .باجلوانب األخرى اليت تفتقدها مقاييس الذكاء 
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إىل أن قياس ) ١٩٩٣مريزا، (  يف Reynolods & Birch, 1977 )( كما يشري رينولدز وبريش  

  : السلوك التكيفي خيدم ثالث وظائف على األقل هي على النحو التايل

ميكن استخدام نتائج القياس يف حتديد نقاط القوة وجوانب الضعف يف املظاهر السلوكية  .١

  .ة مستوى أداء الطفل باملستويات املتوقعة اجتماعيا من نفس سنهلألطفال من خالل مقارن

تستخدم نتائج قياس السلوك التكيفي للمساعدة يف ختطيط وتقييم استراتيجيات العالج  .٢

والتدخل وذلك مبا يوفر القياس للسلوك التكيفي من معلومات ذات أمهية وفائدة يف عمليات التدريب 

  .اإلكلينيكي والبحوث العلمية

ضع برامج عالجية شاملة متكاملة لتنمية مستوى السلوك التكيفي والوصول به للمستوى و .٣

 . املقبول اجتماعيا

 

 :فيما يلي )١٩٩١العتييب، (  يف (Reschly, 1988 )  أما أمهية السلوك التكيفي فقد خلصها ريشلي   

ىن عليها القرارات أن قياس السلوك التكيفي جيب أن يكون جزءاً أساسياً من البيانات اليت تب •

 .التربوية املتعلقة باألطفال املتخلفني عقلياً

من املهم ، عند اختاذ قرارات تتعلق بتصنيف أو حتديد الوضع التعليمي للتالميذ املتخلفني عقلياً •

  .حتديد  القصور يف واحد أو أكثر من ااالت الرئيسية للسلوك التكيفي

 .ملستخدمة يف مجع املعلومات حول السلوك التكيفيهناك حاجة إىل تنويع الطرق واملصادر ا •

 .جيب أن يتم حتديد نقاط القصور يف السلوك التكيفي عن طريق مقاييس مقننة •

عندما يتم تصنيف تلميذ على انه متخلف عقلياً جيب مراعاة حتديد توثيق جوانب القصور يف  •

 .سلوكه التكيفي
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في عند وضع األهداف العامة يف برامج جيب ذكر واحدة أو أكثر من مهارات السلوك التكي •

 .التعليم الفردية للتالميذ املتخلفني عقلياُ

جيب ذكر وضع أهداف حمددة وأساليب تعليمية مرتبطة بتحقيق هذه األهداف لكل واحد من  •

 .األهداف العامة للسلوك التكيفي

 . عقلياًجيب أخذ السلوك التكيفي يف االعتبار عند التقييم السنوي للطالب املتخلفني •

من املهم عند تقييم التالميذ املتخلفني عقلياً إن يتم تقييم السلوك التكيفي لألطفال حىت يستمر  •

 .تصنيفهم كمتخلفني عقلياً

  

    Adaptive Behavior Scales:مقاييس السلوك التكيفي

اخلاصة بقياس هذا  أدت زيادة التركيز واالهتمام بالسلوك التكيفي إىل منو حركة نشطة لتطوير األدوات   

وهي ال متثل مجيع املقاييس ،  مقياساً للسلوك التكيفي١٣٦) ١٩٧٩(وقد أدرجت مريسر وآخرون، . السلوك

ولعل تعدد االختبارات . إال أن الكثري من هذه املقاييس خيدم فقط فئات وجمموعات سكنية حمددة، املوجودة

عدم وجود اتفاق تام بني الباحثني حول تصورام ملفهوم واملقاييس املنشورة لقياس السلوك التكيفي يرجع إىل 

  ).١٩٩١العتييب، ( السلوك التكيفي

بتحليل حمتوى عدد من املقاييس املستخدمة يف حماولة للتعرف (Reschly, 1988 ) لذلك قام ريشلي  

وقد ذكرها العتييب . على اجلوانب املتضمنة يف املقاييس والتوصل إىل نقاط االتفاق واالختالف بني هذه املقاييس

  :كما يلي  ) ٢٠٠٤( 

  -: من أهم نقاط االتفاق ما يلي
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عالقة مفهوم السلوك التكيفي باملكونات األخرى لشخصية اإلنسان ويف مقدمتها املكون املعريف  .١

فالبد من . فعند قياس املهارات السلوكية لطفل متخلف عقلياً. واملكون الوجداين واملكون العاطفي

معلومات عن اجلوانب األساسية يف سلوك هذا الطفل ومعرفة قدرته الوظيفية على أداء احلصول على 

مما جيعل من املستحيل الفصل بني . مهام متنوعة سواء يف اجلوانب املعرفية أو االنفعالية أو االجتماعية

  .السلوك التكيفي من جهة وبني املكونات األساسية لشخصية الفرد من جهة أخرى

اليت تظهر بشكل متكرر يف مقاييس السلوك ، لشائع تقريباً االت معينة من السلوكاالستخدام ا .٢

التغذية وارتداء : والذي يتضمن مهارات تتراوح من) األداء الوظيفي بشكل مستقل(التكيفي مثل

املالبس واستخدام احلمام إىل مهارات ذات مستوى أعلى كاالقدرة على االنتقال بشكل مستقل يف 

  .مهارات التسوق والتعامل بالنقود وما شابه ذلكالبيئة و

           

 ,Reschly          أما عن أهم جوانب االختالف بني مقاييس السلوك التكيفي اليت توصل إليها ريشلي

 -:فهي  ) (1988

ذلك أن املقاييس ختتلف باختالف األهداف اليت وضعت من . الغرض الذي يتم من أجله إعداد القياس .١

، هو تطوير الربامج العالجية )١٩٧٨(كان اهلدف الرئيسي ملقياس هنري لينالند ، فمثالً. أجلها

ويف مقابل ذلك فإن . لألطفال املتخلفني عقلياً بدرجة شديدة الذين كانوا يقيمون يف مؤسسات داخلية

 ، كان تقليل)١٩٧٨(الغرض األساسي ملقياس السلوك التكيفي لألطفال من إعداد مريسر ولويس 

ومن هنا كان التصنيف وحتديد ، نسبة طلبة األقليات املصنفني بصفتهم متخلفني عقلياً بدرجة بسيطة

لذلك جند أن فائدة املقياس األول تتحدد . الوضع التعليمي لألطفال هو الغرض األساسي هلذا املقياس

يدي التخلف ، يف حني بالدرجة األوىل اليت يكون فيها مرتبطا بالربجمة العالجية خاصة مع األفراد شد
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إن فائدة املقياس الثاين تكمن يف درجة حتسني اختاذ قرارات التصنيف وحتديد األوضاع التعليمية من 

إن األغراض املختلفة للمقاييس تؤدي إىل أنواع خمتلفة من طرق . خالل توفري معلومات معيارية مفيدة

 أداة قياس مصممة لغرض معني يف حتقيق القياس واخلطأ املتكرر يف كل جماالت القياس هو استخدام

  .غرض آخر

فبعض أدوات القياس تم بوضع بنود عن . الدرجة اليت تكون عنده املكونات متضمنة يف املقياس .٢

وعند تضمني املكونات املعرفية األساسية يف املقاييس يتم ، املكونات املعرفية تتجاهلها املقاييس األخرى

م متخلفون عقلياً يفوق كثرياً العدد الذي يتم تصنيفه كذلك يف حالة تصنيف عدد من األفراد على أ

 .استبعاد املكونات املعرفية

التركيز النسيب على املواقف املختلفة اليت ميارس فيها السلوك التكيفي وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة  .٣

السلوك من خالل فبعض املقاييس تعتمد بشكل رئيسي تقريباً على قياس ، لألطفال يف سن املدرسة

مواقف داخل املدرسة بينما توجد مقاييس أخرى تضع تأكيدات متساوية يف القوة واألمهية على قياس 

وهناك مقاييس تعتمد على قياس السلوك يف مواقف داخل ، السلوك التكيفي يف مواقف خارج املدرسة

 .املدرسة وخارجها

 

من أهم هذه املقاييس : قياس السلوك التكيفيهناك جمموعة من املقاييس اعتربت مالئمة ومناسبة ل

 يأيت مقياس Pieranglo & Giuliani, 1988)(وجولياين ، نقال عن برياجنلو) ٢٠٠٥(كما ذكر العتييب

 :اجلمعية األمريكية الذي ينقسم إىل ثالثة مقاييس رئيسية

 ).ABSRC-2) AAMR– السكن الداخلي واتمع –مقياس اجلمعية األمريكية للسلوك التكيفي  .١

Adaptive Behavior Scale-Residential and Community:  
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  ، وهذا املقياس يركز على قياس املهارات السلوكية لألفراد املعاقني داخل السكن الداخلي واتمع 

ومع أن هذا املقياس ميتاز بأنه يعترب .  سنة٨٠ سنوات حىت سن ٨وهو مصمم لقياس من تتراوح أعمارهم من 

كما طلب إنه يتطلب ، إال أنه من الصعب تقييمه، ولو يف هذا العمر املتقدم،  القليلة اليت تقيس األفرادمن القلة

  .وقتاً طويالً لرصد الدرجات

  

-AAMR Adaptive Behavior Scale: املدرسي –مقياس اجلمعية األمريكية للسلوك التكيفي  .٢

School (ABC-S-2)  

وتقييم خصائص ، ايل للتالميذ املصنفني على أم متخلفون عقلياًويهدف هذا املقياس لقياس األداء احل 

ويقيس هذا املقياس . وكذلك األطفال املصابون باالضطرابات السلوكية، السلوك التكيفي لألطفال التوحديني

أحدمها يركز على مهارات االستقالل : وينقسم،  سنة١٨ سنوات و٣األفراد الذين تتراوح أعمارهم بني 

ومع ).  بنود٧حيتوي على (واآلخر يركز على مهارات التكيف االجتماعي ، ) بنود٩وحيتوي على ( الشخصية 

 .مشولية هذا املقياس إال إنه حيتاج إىل املزيد من األحباث املتعلقة بالصدق وخاصة الصدق البنائي

  

 AAMR Adaptive Behavior: الصورة املنقحة –مقياس اجلمعية األمريكية للسلوك التكيفي  .٣

Evaluation Scale – Revised (MBES-R)   
ذوي ، املضطربني سلوكياً، يهدف هذا املقياس إىل قياس السلوك التكيفي للتالميذ  املتخلفني عقلياً  

يتم تطبيقه ،  أبعاد رئيسية١٠وحيتوي على . وكذلك املعاقون حركياً، املعاقني مسعياً أو بصرياً، صعوبات التعلم

ومع دقة هذا املقياس يف تشخيص ). الثالث ثانوي(حلضانة حىت املرحلة الثانية عشرة على األطفال من سن ا

أيضاً ال يشتمل املقياس على مناذج . إال إن مواد تفسري الدرجات تركز فقط على املعاقني عقلياً، املعاقني عقلياً

  .علمأو ذوي صعوبات الت، توضح كيفية اختالف املعاقني عقلياً عن املضطربني سلوكياً
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 Developmental Assessment for the Severely:التقييم النمائي لذوي اإلعاقات الشديدة  .٤

Handicapped (Dash)   

يهدف هذا املقياس إىل وضع صورة شاملة ملستويات األداء للطفل يف اجلوانب اللغوية   

ومع أن .  االجتماعية–نفعالية وكذلك املهارات اال، واملهارات األكادميية، ومهارات احلياة اليومية، واحلسية

وميتاز هذا املقياس بتوفر . إال أنه يقيس املهارات من سن امليالد حىت سن الثماين سنوات، هذا املقياس منائي

وال يستمر ، إال أنه يقتصر على سن معينة، أمثلة متعددة للسلوكيات املختلفة لدى األطفال صغار السن

  .حىت مراحل عمرية متقدمة
 

   :Adaptive Behavior Inventory for Childreالسلوك التكيفي لألطفال مقياس  .٥

، واملدرسة، واتمع، واليت تشمل القرناء، ويركز هذا املقياس على جمموعة من املهارات االجتماعية  

ومع أن بنود .  سنة١١ سنوات حىت٥وهو موجه لألطفال من سن . وكذلك الثقة بالنفس، ومهارات الشراء

، ِ إال انه ال يقيس مهارات التواصل،حبيث تتناسب األسئلة مع عمر الطفل،  متدرجة حسب العمراملقياس

ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن املقياس من إعداد . وكذلك املهارات األكادميية، ومهارات العناية بالذات

 تركز على أمهية األدوار ومن املعروف أن مريسر هي صاحبة فلسفة املنظومة االجتماعية اليت، مريسر ولويس

  .االجتماعية للفرد عند تشخيصه عقلياً

  

    The Vineland Scales  for Adaptive Behavior:مقياس فاينالند للسلوك التكيفي  .٦

صممه إدجار دول عام ، ظهر املقياس يف صورته األوىل حتت اسم مقياس فاينالند للنضج االجتماعي  

وقد ظهر . م١٩٥٦م وأعيد طبعها عام ١٩٣٥ة األخرية منه عام ونشرت النسخ. م بدون معايري١٩٣٥
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يشتمل املقياس على . ويغطي الفئة من امليالد حىت البلوغ، كمقياس مقنن للنمو يقيس املهارات االجتماعية

  ).age scale (ومقياس عمري) point scale( فقرة مرتبة يف شكل مقياس نقط ١١٧

العناية بالذات، ارتداء املالبس، : ن جماالت السلوك االجتماعي تشملحيتوي املقياس على مثاين جماالت م  

  . تناول الطعام، مهارات التواصل، التوجيه الذايت، املهارات احلركية، التنشئة االجتماعية، املهارات املهنية 

وظهور ، باإلضافة إىل تطور مفهوم السلوك التكيفي، ونتيجة لبعض االنتقادات ملقياس النضج االجتماعي  

، سبارو: وهم، القوانني والتشريعات يف فترة السبعينات من القرن املاضي دور يف قيام ثالثة من تالميذ دول

املقياس احلايل مت تعديل امسه ليصبح . وإعداده يف صورته احلالية، م بتطوير املقياس١٩٨٤وسيشكي عام ، وباال

  :ث صور هيحبيث حيتوي على ثال، مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

 . بندا٥٧٧ًوحتتوي على ) النسخة املوسعة(صورة املقابلة الشخصية  -١

ومت تقنني هذه الصورة من .   بندا٢٩٧ًوحتتوي على ) النسخة املسحية(صورة املقابلة الشخصية  -٢

م، هذه ٢٠٠٣عام ) العتييب، بندر (مقياس فاينالند للسلوك التكيفي على البيئة السعودية بواسطة 

  .املطبقة يف هذه الدراسة الصورة هي 

 . بندا٢٤٤ًالصورة املدرسية وحتتوي على  -٣

 

والتنشئة ، مهارات احلياة اليومية، التواصل : تشتمل كل صورة من الصور الثالث على أربعة جماالت هي

وتشمل الصورة املسحية والصورة املوسعة باإلضافة إىل ذلك جمال السلوك ، واملهارات احلركية ، االجتماعية

 .ري التكيفي غ
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  Relationships Between Intelligence andالعالقة بني الذكاء والسلوك التكيفي: رابعاً

Adaptive Behavior :  
  

  بالنظر إىل تعريفات التخلف العقلي جند أا ربطت وركزت بشكل واضح على جانبني مهمني، اجلانب 

السلوك التكيفي، لذا من املهم تعريف هاذين املصطلحني : واجلانب الثاين) الذكاء(القدرات العقلية : األول

  .  ومعرفة العالقة بينهما 

 ,Arvey, Bouchard, Carrol(  الذكاء كما عرفه آريف، وبوشارد، وكارول، وكاتيل وكوهني 

Cattell  & Cohen, 1994) يف شالوك )Schalock,1999  (  هو قدرة عقلية عامة واليت تشتمل على

لتفكري والتخطيط وحل املشاكل والتفكري يف األفكار املعقدة والتعلم بسرعة والتعلم من التجربة أو القدرة على ا

  ".اخلربة

      وكما هو موضح يف هذا التعريف فان الذكاء ميثل حماولة لتوضيح وتنظيم وشرح حقيقة أن األفراد 

هم بفاعلية مع بيئام وعلى تعلمهم من كما خيتلفون يف تكيف. خيتلفون يف قدرم على فهم األفكار املعقدة

التجربة، وجيب أن ترتبط هذه التجربة بتنوع أشكال التفكري لكي يتم التغلب على العقبات وذلك بالتفكري 

  .والتواصل

 اقتراحا مفاده بأننا ابتعدنا عن الفكرة األساسية املتعلقة بوجود ١٩٩٤      يعطينا هذا التعريف املقدم عام 

وأننا انتقلنا إىل الفكرة العامة املتمثلة بأن الذكاء  ) gوهو ما  رمز له سبريمان باحلرف ( لذكاء عامل عام ل

إن . يف القمة ) g( جيب أن ينظر إليه على أنه متعدد العوامل وهرمي مع احتمالية وجود عامل الذكاء العام 

الذكاء السلس ) أ: ( السائدة للذكاء التاليةهذه الطبيعة املتعددة العوامل للذكاء تظهر جليا يف النماذج الثالث
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وقد أوردها شالوك .   االجتماعية–القدرة أو الكفاية الشخصية ) ج(الذكاء املتعدد، ) ب(واملتبلور، 

)Schalock,1999  (  كما يلي :  

   Fluid and Crystallized Intelligence: الذكاء السلس واملتبلور

وفيما يتعلق بالذكاء السلس فإنه يشتمل القدرة ". سلسة " و  " متبلورة" الذكاء يتكون من عناصر 

بينما يشمل الذكاء املتبلور القدرة على تطبيق . على التفكري وقوة الذاكرة وسرعة معاجلة املعلومات والبيانات

  . املعرفة املكتسبة ووجود املهارات يف حل املشاكل

 يعترب مركزيا وأساسيا يف مقياس الذكاء املنقح أخريا وهذا التمييز بني الذكاء السلس والذكاء املتبلور

 اختبارا ثانويا حتت فئات أكثر مشولية من ١٥والذي يصنف Stanford-Binet) (الذي وضعه ستانفورد بينيه 

هذه العوامل الثالث مت تصنيفها . القدرات املتبلورة، وقدرات الذكاء التحليلي السلس، والذاكرة قصرية املدى

وبطريقة مماثلة، ). g(، وهي انعكاسية لعامل الذكاء العام )IQ(ت ما يعرف بعنصر حاصل الذكاء بعد ذلك حت

: مت التوصل إىل أربعة جماالت) Wechsler, 1991(يف الطبعة الثالثة من  مقياس ذكاء ويكسلر لألطفال 

  . م االنتباهاالستيعاب الشفهي، التنظيم اإلدراكي، سرعة املعاجلة، عدم التأثر بالتشتت أو عد

  

  Multiple Intelligence : الذكاء املتعدد

طالقة الكلمة، االستيعاب :  بأن الذكاء يشمل سبع عوامل بارزة)Thurstone, 1938(ناقش ثريستون 

اللفظي أو الشفهي، القدرة الفضائية  أو املكانية، السرعة اإلدراكية، القدرة العددية، التفكري االستقرائي، 

 نظرية الذكاء املتعدد واليت تتألف من سبعة أنواع هامة )Gardner, 1993(يثا، اقترح غاردنر وحد. والذاكرة

  : ، وهي على  النحو التايل

  .  القراءة، الكتابة، واللغة املكتسبة: اللغويات •
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  . رياضي، حل املسائل الرياضية، االستنتاج املنطقي–منطقي  •

  . لنشاطات املتتابعةالتنقل من مكان آلخر، ا: الفضائي أو املكاين •

 . السلوكيات املوسيقية االستقبالية والتعبريية: موسيقي •

 . الرقص، ممارسة اللعب بالكرة، اجلري والرمي: احلركات اجلسدية •

 .وتتعلق باآلخرين، والتفاعل معهم: الوظيفة التفاعلية •

 . فهم واستيعاب النفس: الفهم الشخصي •

الذكاء :  ثالث مسات أساسية للذكاء وهي )Sternberg, 1985 (بطريقة مماثلة، اقترح العامل سترينبريغ

ففي حالة التفكري التحليلي حياول الفرد حل املشاكل املتشاة باستخدام . التحليلي، اإلبداعي ، والعملي

 . استراتيجيات تعاجل وتضبط عناصر املشكلة ، أو معاجلة وضبط العالقات بني العناصر نفسها

بداعي حياول الشخص حل أمناط وأنواع جديدة من املشاكل واليت تتطلب من أما يف التفكري اإل

ويف حالة التفكري العملي، حياول الشخص حل . الشخص التفكري يف املشكلة وعناصرها بطريقة جديدة مبتكرة

تلفون ووفقا هلذه النظرية اليت حتكمها ثالث عناصر، فإن الناس خي. املشاكل اليت تتطابق مع ما يعرفه كل شخص

فعلى سبيل املثال ال احلصر، قد . يف كيفية تطبيق واستخدام ذكاءهم يف التعامل مع أنواع خمتلفة من املشاكل

عند مواجهة مشكلة ما أثناء دراستهم يف املدرسة، بينما هناك آخرين " ذكاء " يكون هناك بعض الناس أكثر 

 .عند مواجهتهم مشاكل عملية" ذكاء " قد يكونوا أكثر 

  

    Personal-Social Competence:  االجتماعية–كفاءة الشخصية ال

 االجتماعية باملقارنة مع الذكاء تظهر بشكل جزئي من نظرية الذكاء املتعدد –نظرية القدرة الشخصية 

املذكورة أعاله ومن هنا فإن التعرف على توقعات واحتماالت النجاح يف املدرسة الذي تقدمه اختبارات 
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حىت يف أكثر التقديرات واألحكام اليت .  التقليدي للذكاء تعترب أقل تنبؤ للنجاح خارج املدرسةالقياس النفسي

تطلق على اآلخرين لتقييم العالقة بني معايري درجات اختبار الذكاء واملعايري الفعلية مثل أداء العمل، فإا تشري 

  ". االعتبار يف أداء اختبار الذكاءإىل أن ثالث أرباع األداء الفعلي تقريبا مل تقاس أو تؤخذ بعني

أن نظرية القدرة الشخصية واالجتماعية للذكاء تتضمن ) (Schalock, 1999كما أوضح شالوك 

  :  العناصر الرئيسة التالية

  Conceptual Intelligence ": املفاهيمي"الذكاء التصوري 

على حل املشاكل واستخدام وفهم هذا املكون يشار إليه باألكادميي أو التحليلي ويشمل على القدرة 

وهو يشمل على الفكرة التقليدية للذكاء املكتسب والقدرات املرتبطة . العمليات الرمزية اليت تشمل اللغة

  .   باملدرسة

  Practical Intelligence : الذكاء العملي

ة وتشمل على هذا املكون يشتمل على القدرة على التعامل مع ااالت البدنية وامليكانيكية للحيا

  .االستمرارية للنفس ولقدرات احلياة اليومية واألنشطة املهنية

   Social Intelligence :الذكاء االجتماعي

هذا املكون يشمل على القدرة على الفهم والتعامل بفعالية مع األحداث واملوضوعات املرتبطة بالتعامل 

كمة يف العالقات البشرية وعرض مهارات اجتماعية بني األفراد واتمع وتشمل على القدرة على التعامل حب

ومفهوم الذكاء العاطفي أحيانا مايكون . مناسبة تعكس النفس والود وحتقق نتائج العالقات الشخصية املرغوبة

  .حتت هذا الذكاء االجتماعي الواسع
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ت مناقشتها العناصر الشائعة للنظريات الثالث للذكاء اليت مت) (Schalock, 1999 وقد خلص شالوك 

  : والكفاءة الشخصية واالجتماعية فيما يلي- واملتعدد - الذكاء السلس واملتبلور-بشكل خمتصر

   .تعكس اجتاه متعدد العوامل لفهم وقياس الذكاء .١

مثل الذكاء العملي ( تشري إىل اختالف بارز بني الذكاء التصوري واألنواع األخرى من الذكاء  .٢

  ).  واالجتماعي 

  ).قرينيه ( افة أنواع الذكاء البشري ميكن فهمها بشكل جيد من خالل السياق تفترض بأن ك .٣

تفترض بأن الذكاء من املمكن أن يصنف وفقا إلطار أمشل من القدرة الشخصية و االجتماعية واليت  .٤

 .  تظهر يف السلوكيات التكيفية عند التعامل مع متطلبات البيئية

 

يف اجلانب األمين الذي يصور ااالت متعددة األبعاد ) ١(الشكل هذا املفهوم للذكاء يوضح بيانيا يف  

 . للذكاء

 

 على أنه الفاعلية أو الدرجة اليت يستطيع ا Saloviita, 1990)( أما السلوك التكيفي فقد عرفه سالوفيتا 

  ".افة والعمر الفرد أن يقابل مستويات االستقاللية الشخصية واملسئولية االجتماعية املتوقعة موعة الثق

وألن جمموعة . وكما يبني التعريف فإن السلوك التكيفي مرتبط بتوقعات البيئة االجتماعية جتاه سلوك الفرد

 Saloviita, 1990.املتطلبات املختلفة للبيئات االجتماعية تنعكس على األفراد فأن املفهوم يعترب نسبياً ثقافياً 

 يف شالوك )Harrison, 1989(ه فقد خلص هاريسون ومبراجعة السلوك التكيفي ومقاييس .)   (

Schalock, 1999) ( عدد من العناصر العامة اليت متيز النماذج احلديثة واملقاييس .  

  : فقد وجد أن



 

  68 
٢ 

 معظم التعريفات تقترح أن السلوك التكيفي ينمو ويزداد تعقيدا كلما يكرب الناس   )١

فاعل الشخصي والتواصل من خالل أبعاد املهارة معظم التعريفات تؤكد على املساعدة الذاتية والت )٢

  .الوطنية واملهنية

إن تنمية السلوك التكيفي من املمكن أن يتعارف عليه على كونه قائم على توقعات من اموعات  )٣

  .الثقافية واملتطلبات ملواقف معينه وواضحة واليت يتفاعل معها الشخص

نشطة املطلوبة للكفاية الذاتية الشخصية واالجتماعية  يعرف السلوك التكيفي عامة لألداء اليومي لأل )٤

  .أكثر من كونه القدرة على أداء األنشطة 

 ,Thompson)           واستنادا على تلك العناصر العامة فقد ذكر ثومسون وماجريو وبروينيكس 

McGrew, and Bruininks, 1992) يف Schalock, 1999) (عدد أنه يوجد اتفاق على التركيب املت

 :العوامل للسلوك التكيفي وهذا التركيب يشتمل على 

القدرة احلركية واليت تشتمل على املهارات احلركية الشديدة والدقيقة مثل مهارات األكل األساسية  •

 .ومهارات احلمام

  .تشمل روتني املرتل واللبس واالستحمام وجتهيز الطعام وغسيل األواين: مهارات احلياة اليومية •

اليت تشمل على مهارات القراءة والكتابة واللغة املكتسبة : األكادميية واملعرفية والتواصليةاملهارات  •

  .والتعامل بالنقود

والتفاعل مع اآلخرين )  االستمرار –التكوين ( اليت تشمل على الصداقة : مهارات الكفاءة االجتماعية •

 .واملشاركة االجتماعية والتفكري االجتماعي والفهم

 . يف اجلانب األيسر منه) ١(يوضح يف الشكل ب املتعدد العوامل للسلوك التكيفي هذا التركي
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  )١(الشكل رقم                                         

  لوك التكيفي                        تكامل األبعاد املتعددة للذكاء والس

  
  

من املهم .       هذه العوامل ذات األبعاد املتداخلة للسلوك التكيفي موازية لتلك املقترحة للذكاء سابقا

  : مالحظة التشابه اإلدراكي بني تصنيف القدرات العقلية واملهارات التكيفية وأوجه الشبه احملددة بني

  .ت احلياة املستقلةالذكاء العملي ومهارا  -أ 

  .الذكاء التصوري واملعريف واملهارات األكادميية ومهارات التواصل  -ب 

  . الذكاء االجتماعي والكفاية االجتماعية  -ج 

واالتفاق احلايل عند ماك ) ١(     إن السلوك الالتكيفي غري مشتمل يف النموذج املتكامل املقدم يف الشكل 

 على أن )(McGrew, Ittenbach, Bruininks, and Hill, 1991جرو، اتينباتش، بروننكس وهايل 

االعتداء على اآلخرين والتدمري ملمتلكات : مثل( السلوك الالتكيفي يشتمل جمالني مها عدم التكيف االجتماعي 

 الـقـدرة الـكـلـيـة

مهارات أكاديمية،تواصل،معرفي

تطور فيزيائي وحركي

مهارات الحياة اليومية

 السلوك التكيفي

 الكفاءة االجتماعية

الذكاء

تصوري

عملي

اجتماعي
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يف () .االعتداء على النفس ، النشاط الزائد : مثل ( وعدم التكيف الشخصي ) اآلخرين 

Schalock,1999.(  

 

  ما تقدم نالحظ تداخل وعالقة كل من الذكاء والسلوك التكيفي وهذا ما أوضحه شالوك      من خالل

)Schalock, 1999 (  عندما قدم ثالث طرق لدمج مفاهيم الذكاء والسلوك لتكيفي واليت من املمكن أن 

 وكان ٢٠٠٢هذا االقتراح سبق تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي لعام . ختدم جمال التخلف العقلي

  :كما يلي 

  .على أساس احملددات الوظيفية من خالل القدرة الكلية ) عدم القدرة ( تعريف العجز   -أ 

  .إعادة عمل مفهوم للتخلف العقلي وحتديده يف املهارات االجتماعية واملفاهيمية والعملية   -ب 

  . لية التركيز على قياس أبعاد األداء املرتبطة باملهارات االجتماعية واملفاهيمية والعم  -ج 

وخاصة يف تفاعل ،  بني كل من الذكاء والسلوك التكيفي– يف األحوال العادية – إن العالقة قوية وإجيابية 

وهذا ما أكدت عليه ، الفرد مع العوامل االجتماعية واملتمثلة يف األسرة واملدرسة والعمل واتمع بشكل عام

  . ذلك  ) ٢( شكل رقم  حيث يوضح ال) ١٩٩٢(اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي 
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   )٢(                                      الشكل رقم 

                    العالقة بني الذكاء والسلوك التكيفي والظروف البيئية

  ) .AAMR,1992,P,O: نقالً عن                           (

على العالقة املتبادلة بني ) Halhan & Kouffman, 2000(فمان   وقد أكد كل من هلهان وكو

الذكاء والسلوك التكيفي، وأشارا إىل إن القدرة العقلية العالية التعين قدرة عالية على التكيف 

   .)٢٠٠٤يف احلسني ، .(والعكس الصحيح،االجتماعي

  

فاألفراد الذين ، لذكاءوجود عالقة واضحة بني السلوك التكيفي وا) ١٩٩١(كذلك ذكر العتييب   

ويكونون قادرين على . يتعلمون إجناز وتأدية املهارات بصورة أسرع، يتمتعون مبستويات عالية من الذكاء

وعلى الرغم من ذلك هناك أفراد ، ولديهم قدرة وقابلية للتوافق االجتماعي، أظهار مسؤولية شخصية أكرب

  . حمدودة جتدهم حيققون قدراً عالياً يف السلوك التكيفي خمتلفون عقلياً ومعاقون منائيا وقدرم العقلية
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إذ خيتلف تبعاً ،  وكما هو احلال بالنسبة للذكاء فالسلوك التكيفي أيضاً غري ثابت يف بنائه أو تركيبه  

حيث يتكون السلوك الكيفي من مهارات متعددة . وفلسفة ومفاهيم بيئة الفرد، للهدف والغرض من قياسه

وعملية االكتساب هذه حتتاج إىل ،  من بيئته وحميطه األسري واالجتماعي خالل الفترة النمائيةيكتسبها الفرد

وقد ال . حبيث متكن الفرد من اكتساب مهارات السلوك التكيفي، قدرات عقلية معينة كاالنتباه والفهم والتذكر

لكنه حباجة إىل حد أدىن من ، رحيتاج الفرد يف هذه احلالة إىل تلك القدرات العليا كاالستنباط واالستبصا

  ).٢٠٠٤العتييب، .(القدرات العقلية اليت متكنه من اكتساب املهارات واخلربات اخلاصة بالسلوك التكيفي

  

  :برامج التربية الفكرية: خامساً

دف التربية اخلاصة مبفهومها احلديث إىل رعاية الشخص املتخلف عقلياً من مجيع النواحي اجلسمية 

والنفسية واالجتماعية والتربوية واملهنية، إلعداده مواطناً صاحلاً لنفسه وأسرته وجمتمعه، يف حدود ما والعقلية 

ويستخدم يف حتقيق هذا اهلدف الكبري العديد من برامج الرعاية يف األسرة ومعاهد . تسمع به قدراته واستعداداته

ويسهم فيها أولياء األمور واملتخصصون . ة االجتماعيةوبرامج التربية الفكرية ومراكز التأهيل املهين ودور الرعاي

يف التربية والتأهيل املهين واخلدمة االجتماعية واخلدمة النفسية والطب والتربية الرياضية والتربية الفنية وغريها 

  ). ٩٦مرسي، (

  

  : أهداف رعاية املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة 

صة حلاالت التخلف العقلي البسيط يف سن مبكرة يساعد على  يتفق العلماء على أن توفري الرعاية اخلا

إكسام السلوك االجتماعي املقبول يف الرشد، وجيعلهم يعيشون حيام االجتماعية كإقرام غري املتخلفني، 
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إىل ما ).  ٢٠٠٠(وردا عبيد ودف برامج الرعاية هلذه الفئة كما أ. مواطنني صاحلني ألنفسهم وجمتمعهم

  : يلي

  .تعليمهم القراءة والكتابة واحلساب، مما يساعدهم على حمو أميتهم يف حدود قدرام العقلية -١

إكسام السلوكيات املقبولة اجتماعياً يف رعاية أنفسهم واالعتماد على النفس وحتمل املسئولية يف  -٢

قال والبيع والشراء األسرة والعمل واتمع، مما جيعلهم يعيشون احلياة االجتماعية كالعاديني يف االنت

  . والتعامل بالعملة والترفيه عن النفس

تعليمهم العبادات واملعامالت يف ضوء معتقدات أسرهم وجمتمعهم، مما جيعلهم ميارسون شعائر دينهم  -٣

كما ميارسها الراشدون من أهليهم وجريام، ويسهم يف اندماجهم مع اتمع يف مواقف العبادات 

 . ليوميةواملعامالت يف احلياة ا

مما جيعلهم قادرين على التعبري عن ، زيادة حصيلتهم اللغوية وحتسني قدرام على النطق والكالم -٤

 .أنفسهم والتواصل مع اآلخرين 

تأهيلهم مهنياً وتدريبهم على مهنة من املهن احلسية يف اتمع يف ضوء قدرام العقلية وميوهلم املهنية  -٥

 . ومطالب سوق العمل يف اتمع

تشغيلهم يف عمل يعولون به أنفسهم وأسرهم، ويسهم يف شعورهم بالكفاءة واالستحسان من  -٦

اآلخرين، وجيعل حليام معىن كأقرام العاديني، فيتزوج من يقدر منهم على الزواج ويكون له أسرة، 

 . وينجب ويريب أطفاله، ويعيش حياته الطبيعية كالعاديني
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 : معاهد وبرامج التربية الفكرية

تقدم اخلدمات إىل املتخلفني عقلياً يف صورة برامج يوجه الطفل إىل أكثرها تناسب من ومع ظروفه 

 : وأهم هذه الربامج اليت تقدم يف اململكة العربية السعودية. والعوامل املؤثرة يف حالته

  معاهد التربية الفكرية 

ة ويف اية اليوم الدراسي يذهب إىل أسرته حيث يف هذه املعاهد يتلقى فيها املتخلف عقلياً الربامج التربوي 

أن : ال توجد أقامة داخلية ، وتناسب خاصة املدن الكبرية، حيث الكثافة السكانية العالية ، فمن االجيابيات

الطفل مل حيرم من الفائدة اليت تعود عليه من خالل أقامته مع أسرته، كما أن هذا األسلوب فيه ختفيف عن 

ضغوط والتوترات الناجتة من رعاية االبن املتخلف، كذلك إكساب الطفل السلوك االجتماعي الوالدين من ال

املقبول، وتنمية الشعور باملسئولية جتاه نفسه وأسرته، كما أن تكاليف هذا األسلوب أقل مقارنة بأسلوب 

  .اإلقامة الداخلية الذي كان متبع يف املاضي 

عامل مع أقرانه يف السن من العاديني مقارنة بطالب الفصول  أما السلبيات فهي حرمان الطفل من الت

اخلاصة، كما أن هذه املعاهد ال تناسب املدن الصغرية والقرى، الخنفاض الكثافة السكانية، وبالتايل قلة األعداد 

  ) .١٩٩٠النقيثان، (اليت تستحق فتح معهد هلا 

تماعي، واألخصائي النفسي، اخصائي األخصائي االج(  يتوفر يف هذه املعاهد خدمات مساندة مثل

   ).٢٠٠٤املوسى، ). (التخاطب، أخصائي العالج الوظيفي والطبيعي، املواصالت 
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  : برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية 

وقد بدأت األمانة العامة للتربية اخلاصة بتطبيق نظام . هذه هي أوسع اخلدمات انتشاراً للمتخلفني عقلياً  

 ) ٣٧( هـ إىل ١٤٢٨هـ حيث وصل عددها يف عام ١٤١١الدمج اجلزئي للطالب املتخلفني عقلياً منذ عام

  .)هـ١٤٢٨اإلدارة العامة للتربية والتعليم،  (.برناجما يف مدينة الرياض فقط

  إن وجود الربامج امللحقة باملدارس العادية واليت تتضمن فصل خاص أو عدة فصول خاصة يف مدرسة 

 أقل تكلفة من املعاهد ، وهنا يبقى الطفل املتخلف بالفصل اخلاص يف أثناء احلصص الدراسية اليت تقدم عادية

إليه فيها خدمات تربوية خاصة، كما أنه حيقق هدف إدماج املتخلفني عقلياً مع اقرأم األسوياء يف النشاط غري 

فترة االستراحة، واالصطفاف الصباحي، األكادميي، ويكون ذلك خالل براج النشاط كالتربية الرياضية، و

  . واإلذاعة، وفترة تناول الطعام 

 ويقبل عادة يف هذه الفصول األطفال املتخلفني عقلياً من القابلني للتعلم والذين تتراوح درجات ذكاءهم 

لتنقل ، وهم األطفال الذين لديهم قدرة مناسبة على التفاعل االجتماعي واالعتماد على النفس يف ا٧٠-٥٠من 

ويستطيع هؤالء األطفال تعلم املهارات األكادميية البسيطة . وإنشاء العالقات االجتماعية ولو بدرجة حمدودة

  . مثل القراءة والكتابة واحلساب

  وقد يصل هؤالء األطفال يف اية املطاف إىل مستوى الصف الثالث والرابع واخلامس أحياناً، وهناك 

وعادة ما تتضمن فصول ). حتت ظروف معينة( إىل مستوى الصف السادس حاالت منها استطاعت أن تصل 

  ).١٩٩٠النقيثان، . (  تالميذ١٠-٦املتخلفني عقلياً عدداً قليالً من األطفال يتراوح بني 

،   يتكون السلم التعليمي مبعاهد وبرامج التربية الفكرية من أربع مراحل املرحلة التحضريية ومدا سنتان

واملرحلة املتوسطة ومدا ثالث سنوات، واملرحلة الثانوية ومدا أيضا ، بتدائية ومدا ست سنواتواملرحلة اال
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ثالث سنوات وتطبق يف كل املراحل مناهج خاصة تتواءم مع خصائص الطالب املتخلف عقليا وأهداف كل 

  :مرحلة، ونستعرض هذه املراحل كما يلي 

سة فيها سنتني وهي مبثابة إعداد ويئة الطفل للدراسة باملرحلة ومدة الدرا): التهيئة(املرحلة التحضريية •

وتقوم الدراسة ذه املرحلة على شكل وحدات خربة أو نشاط وتكون متفقة مع قدرات ،االبتدائية

وتلك الوحدات تشتمل على تدريبات حسية وحركية ولغوية وتدريبات ، وخصائص هؤالء األطفال

  ).١٩٩٩، املوسى. (األعمال اليدويةبدنية وتدريبات يف العد وبعض 

ومدة الدراسة فيها ستة سنوات ويتلقى فيها الطالب اخلربات العملية كالقراءة : املرحلة االبتدائية •

ويتم تعليم ، واالجتماعية السليمة، باإلضافة إىل إكسام املهارات واالجتاهات السلوكية ، والكتابة

مع العمر العقلي والقدرات التحصيلية مثل التربية الفنية طالب هذه املرحلة مبناهج مكيفة تتناسب 

  ).١٩٨٥، السلوم. (والرياضية والزراعية

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات دراسية تبدأ من بلوغ التلميذ سن الثانية عشرة : املرحلة املتوسطة •

علم باملعارف واملهارات وإائه للمرحلة االبتدائية، ويتم خالل هذه املرحلة إمداد التلميذ القابل للت

اموعة االستشارية التخصصية للتخلف .( املناسبة خلصائصه يف تلك املرحلة وإعداده للمرحلة الثانوية

 ) .١٤٢٦العقلي، 

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات دراسية تبدأ من بلوغ التلميذ سن اخلامسة عشرة : املرحلة الثانوية •

 مرحلة انتقالية حتقق احلد األدىن من االستقاللية للتلميذ القابل للتعلم وإائه للمرحلة املتوسطة وتعترب

ة التخصصية للتخلف العقلي، اموعة االستشاري.( لاللتحاق بربامج متقدمة يف التدريب املهين

١٤٢٦(. 
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  الدراسات السابقة
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  الدراسات السابقة

مشـل  .  يف العديد من الدراسات والبحوث العلمية      مت التطرق إىل السلوك التكيفي عند املتخلفني عقليا       

هذا القياس والتشخيص، إعداد وتقنني املقاييس ذات العالقة بالسلوك التكيفي، التعرف على املهارات السلوكية              

  .  وحماولة تطويرها، وكذلك حتديد املتغريات البيئية اليت تؤثر يف السلوك التكيفي للمتخلفني عقليا 

عرضاً لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسـة وتـشتمل هـذه             يتضمن هذا اجلزء    

  :الدراسات على ما يلي 

  .دراسات عامة يف السلوك التكيفي عند املتخلفني عقليا -

  .دراسات قارنت بني تالميذ املعاهد وتالميذ الربامج امللحقة باملدارس العادية  -

  . التكيفي عند املتخلفني عقليادراسات استخدمت مقياس فاينالند لقياس السلوك -
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  :دراسات عامة يف السلوك التكيفي عند املتخلفني عقلياً: أوال 

:  يف هذا اجلزء سوف يتم التركيز على تلك الدراسات اليت تطرقت إىل السلوك التكيفي من حيـث                

املتغريات اليت تؤثر يف الـسلوك      إعداد وتقنني مقاييس السلوك التكيفي، تنمية مهارات السلوك التكيفي، حتديد           

  . التكيفي 

  

  :من هذه الدارسات 

 اليت هدفت إىل تقنني مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكيـة للتخلـف             ،)٢٠٠٤( احلسني          دراسة

  .    على البيئة السعودية)AAMR,ABS:2( ١٩٩٣ – اجلزء األول –العقلي 

تلميذاً من خمتلـف    ) ٥٤٦(ربة من املقياس على عينة حجمها     طبقت هذه الدراسة الصورة السعودية املع     

جمموعة العاديني، جمموعة املـتخلفني عقليـا بدرجـة بـسيطة           (مناطق اململكة، موزعة إىل ثالث جمموعات       

  ) .ومتوسطة، جمموعة املتخلفني عقليا بدرجة شديدة وشديدة جدا 

  :    كشفت نتائج الدراسة عن مايلي 

لة إحصائية بني متوسطات الذكور واإلناث يف مجيع ااالت والدرجة          عدم وجود فروق ذات دال     -

  .الكلية للصورة السعودية من املقياس

العاديني، التخلف العقلـي    (قدرة الصورة السعودية من املقياس على التمييز بني اموعات الثالث            -

  ).البسيط واملتوسط، والتخلف العقلي الشديد والشديد جداً

 حيـث   ٠,٠١لسعودية من املقياس بدالالت صدق وثبات مقبولة عنـد مـستوى            متتع الصورة ا   -

 وتراوحت معامالت ثبات املقياس مـا       ٠,٩٩ – ٠,٧٦تراوحت معامالت صدق املقياس ما بني       

  . مما جيعل منها أداة مالئمة لالستخدام يف تشخيص املتخلفني عقلياً ١,٠ – ٠,٩٩بني 
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اليت أجرا بالسعودية، إىل الكشف عن السلوك التكيفي        ) ١٩٩٧( كما هدفت دراسة طرفة املسلم       

مت استخدام مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي         . وعالقته مبفهوم الذات للمتخلف عقلياً    

 . طالبة  ٦٠ طالباً و٦٠ومقياس مفهوم الذات للمتخلفني عقلياً على 

  :  أشارت نتائج الدراسة إىل 

املهـارات  :  إحصائية دالة بني الذكور واإلناث يف أبعاد السلوك التكيفـي التاليـة            عدم وجود فروق   -

االستقاللية، االعمال املرتلية، النشاط املهين، التوجيه الذايت، التطبيع االجتمـاعي، الـسلوك املـدمر              

العنيف، السلوك املضاد للمجتمع، سلوك التمرد والعصيان، االنسحاب، السلوك النمطي واللزمـات            

  . الغريبة، السلوك االجتماعي غري املناسب، االضطرابات النفسية واالنفعالية، استعمال األدوية 

النمو اجلـسمي،   : وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور يف مثانية أبعاد هي               -

ادات صـوتية غـري   النشاط االقتصادي، النمو اللغوي، مفهوم العدد، املسئولية ، سلوك ال يوثق به، ع         

  .مقبولة، عادات غري مقبولة

وجود فروق دالة إحصائيا يف أبعاد السلوك التكيفي لألطفال املتخلفني عقليا باختالف العمر يف األبعاد                -

 .مفهوم العدد والوقت،السلوك املضاد للمجتمع، استعمال األدوية، لصاحل الكبار : التالية

س والعمر على أبعاد السلوك التكيفي لألطفال املتخلفني عقليا         ظهور تفاعل دال إحصائيا ملتغريات اجلن      -

 – مفهوم العـدد     – النمو اللغوي    – النشاط االقتصادي    –النمو اجلسمي   : وبالذات يف األبعاد اآلتية   

 – عادات غـري مقبولـة       – أصوات غري مقبولة     – سلوك اليوثق به     – التطبع االجتماعي    –املسئولية  

  .استعمال األدوية 

 



 

  81 
٢ 

دراسة لتنمية بعض جوانب السلوك التكيفي لدى عينة مـن األطفـال   ) ١٩٩٥(ذلك أجرت العطية      ك

 طفلة من فئة التخلف العقلي البسيط مبدرسـة         ٢٠وتكونت عينة الدارسة من     . املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة   

ـ   )٧٠-٥٠( سنة ونسبة الذكاء بـني       ١٧ -١٢التربية الفكرية بقطر تراوحت أعمارهن بني        سمت إىل  ، وق

استخدمت الباحثة مقياس ستانفورد بينيه ومقياس السلوك التكيفي        . جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة    

 .  للجمعية األمريكية للتخلف العقلي، واستمر برنامج التدريب على مهارات السلوك التكيفي ملدة ستة شهور

  :أسفرت نتائج الدراسة عن مايلي 

: يا بني اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف كل مـن           وجود فروق دالة إحصائ    -

املهارات االستقاللية، والنمو اللغوي، ومفهوم العد والوقت واألعمال املرتليـة، والتوجيـه الـذايت،              

  .والتنشئة االجتماعية 

ة التجريبية يف اخنفاض كل     وجود فروق دالة إحصائيا بني اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموع          -

من السلوك العنيف واملدمر، والسلوك املضاد للمجتمع، سلوك التمرد والعصيان، سلوك االنـسحاب،             

  .جتماعيا، واالضطرابات االنفعاليةوالسلوك النمطي، واللزمات الصوتية والعادات الصوتية غري املقبولة ا

موعة التجريبية يف كل من أبعاد السلوك التكيفي        وجود فروق دالة بني القياسني القبلي والبعدي للمج        -

 .النمائي واالضطرابات السلوكية لصاحل القياس البعدي 

 

. بدراسة االجتاهات الوالدية وعالقتها بالسلوك التكيفي ملتعددي اإلعاقـة        ) ١٩٩٣(   كما قامت مريزا    

  : على عينة تضمنت جمموعتني أساسيتني مها

قة امللتحقني باإليواء والرعاية النهارية مبركز التأهيل الـشامل بالريـاض           جمموعة األبناء متعددي اإلعا    -

  .طفال وطفلة) ٦٩(وعددهم 
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  .هلؤالء األطفال اليت مشلتهم الدراسة ) اآلباء واألمهات ( جمموعة الوالدين  -

فضل هدفت الدراسة إىل معرفة ماهو الدور الذي تلعبه هذه االجتاهات يف تطوير قدرات األبناء وحتقيق أ               

مت استخدام مقياس االجتاهات الوالدية حنو األبنـاء متعـددي          . مستوى من التكيف الشخصي واالجتماعي هلم     

  .اإلعاقة ومقياس بنسلفانيا للسلوك التكيفي 

  : كانت النتائج على النحو التايل 

ألصغر سنا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االجتاهات الوالدية حنو األبناء متعددي اإلعاقة ا              -

بالنـسبة لـألداء    ) التقبل، احلمايـة، التفرقـة      ( وذلك يف كل بعد من األبعاد الثالث        . واألكرب سنا 

  .واألمهات على حد سواء

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االجتاهات الوالدية حنو األبناء متعددي اإلعاقـة الـذكور                 -

  .لنسبة لإلباء واألمهات على حد سواء واإلناث وذلك يف كل بعد من األبعاد الثالث، وبا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االجتاهات الوالدية حنو األبناء متعددي اإلعاقة يف اإليواء والرعاية                -

النهارية، وذلك بالنسبة لبعد التفرقة، أما بالنسبة لبعد احلماية فلم تكن هذه الفروق دالة لدى كل من                 

 . اإليواء والرعاية النهارية اآلباء واألمهات ولدى عينيت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أبعاد السلوك التكيفي لألطفال يف اإليواء واألطفال يف الرعايـة                 -

  .النهارية وذلك يف كل أبعاد السلوك التكيفي ولدى كل من عينيت اآلباء واألمهات على حد سواء 

الوالدية حنو األبناء متعـددي اإلعاقـة وأبعـاد         عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني االجتاهات          -

السلوك التكيفي هلؤالء األبناء وذلك بالنسبة للعالقة بني بعد التقبل وكل من البعد احلسي واللغـوي                

واالستقاليل لدى كل من عينيت اآلباء واألمهات، وكذلك لدى عينة األمهات بالنسبة لعالقة هذا البعد               

 .وبعد التطور اإلدراكي 
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دراسة هدفت إىل الكشف عن وجود فروق بني درجات السلوك التكيفي           ) ١٩٩٠( كما أجرى الشماخ         

طفال مـن الـذكور واإلنـاث الـسعوديني،         ) ٤٨٨(لدى األطفال املعاقني باختالف أعمارهم الزمنية، على        

من األطفال  ) ٢٣٤(سـنوات و ) ٩(إىل  ) ٤(طفال من العاديني تتراوح أعمارهم بني       ) ٢٥٤(واشتملت على   

وقد اسـتخدمت الدراسـة مقيـاس    . سنة) ١٣(إىل ) ٧(املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة تتراوح أعمارهم بني       

 .للسلوك التكيفي من تطوير الباحث 

  :  توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 الـزمين   تزداد املتوسطات احلسابية لدرجات األطفال املتخلفني عقليا تدرجييا تبعا للتقدم يف العمـر             -

سـنة، ومـن مث     ) ١٢-٨(وذلك بالنسبة جلميع أبعاد مقياس السلوك التكيفي يف الفترة الزمنية من                

ولكن االخنفاض مل يكن حادا، إذ اقتربت هذه املتوسطات         ) ١٣(اخنفضت املتوسطات هذه عند سن      

  .ة للمقياس سنة خاصة يف  بعدي االستقاللية والتواصل والدرجة الكلي) ١١(عن مثيالا عند سن 

تزداد الفروق الدالة إحصائيا بني متوسطات درجات األطفال املتخلفني عقليا جلميع أبعـاد املقيـاس               -

سنة مقارنة باألعمار   ) ١٣-١٠(كلما ازداد العمر الزمين ولكن هذه الفروق تبدأ بالتقلص عند عمر            

ت الداللة اإلحصائية بـني     السابقة هلا وخاصة يف بعدي االستقاللية والتواصل إذ اختفت الفروق ذا          

  .متوسطات درجات األطفال املتخلفني عقليا يف هذين البعدين

 

دراسة عن العمر والعرق واجلنس كمتغريات سائدة للمتخلفني عقليا، ) Beeman, 1989( قدم بيمان 

هدف من ذلك اختيار وفحص مدى اختالف درجات التخلف العقلي البسيط السائدة كوظيفـة للمـتغريات                

 . رقية السكانية واجلنس والعمر الع
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 طفـال وطفلـة     ٢٨٥مت إجراء الدراسة على عدد كبري من املتخلفني عقليا يف كاليفورنيا، وبلغت العينة              

مت . السود والبيض واألسبان، تتراوح أعمارهم بني اخلامسة واحلادية عشرة عاما         : مصنفني إىل ثالث فئات هي    

  .سلر، مقياس الكفاءة، قائمة السلوك التكيفي لألطفالمقياس وك: استخدام املقاييس التالية 

  :أسفرت نتيجة الدارسة عن اآليت

  . مل يكن هناك ارتباطا بني السلوك التكيفي والعمر  -

  . إن عدد الطالبات املصنفات كمتخلفات ختلفا عقليا حقيقيا أكرب من عدد الذكور  -

 

 كل من االجتاهات الوالدية حنـو اإلعاقـة العقليـة           بدارسة العالقة بني   ) ١٩٨٤(        كما قامت اللحامي    

والعالقات األسرية والسلوك التكيفي للمراهقات املتخلفات عقليا مبصر، وبيان أثـر املـستوى االجتمـاعي               

ولتحقيق هدف البحث مت تطبيق مقياس السلوك التكيفي لفاروق صـادق           . واالقتصادي على هذه االجتاهات   

جمموعـة  : حنو اإلعاقة العقلية على عينة الدراسة اليت اشتملت على جمموعتني هي          ومقياس لالجتاهات الوالدية    

. أم لكل من املستوى االجتماعي واالقتصادي املرتفع واملـنخفض          ) ٥٠(أم مبعدل   ) ١٠٠(األمهات وضمت   

فتاة لكل مـن املـستوى االجتمـاعي        ) ٥٠(فتاة مبعدل   ) ١٠٠(وجمموعة الفتيات املتخلفات عقليا وضمت      

 ٧٥ -٥٠ سنة وبنسبة ذكاء متتد مـن        ١٨ -١٣قتصادي املرتفع واملنخفض، وقد تراوحت أعمارهن من        واال

 .درجة 

  :   وجدت الدراسة النتائج التالية

  .عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني االجتاهات الوالدية والعالقات األسرية والسلوك التكيفي  -
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لتقبل وبعض أبعاد السلوك التكيفي كالنمو اجلنسي ـ التنشئة  وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني ا -

االجتماعية ـ مفهوم العدد والوقت ـ السلوك النمطي واألزمات ، ومل تثبت العالقـة يف األبعـاد     

  .األخرى 

وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني اإلمهال وبعض املهارات االستقاللية ـ النمـو اجلـسمي ـ      -

 . ـ السلوك املدمر العنيف ـ املسئولية النشاط االقتصادي

وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا ملتغري التفرقة يف كل من املهارات االستقاللية ـ النشاط االقتصادي   -

ـ النمو اللغوي ـ النمو اجلسمي ـ التنشئة االجتماعية ـ السلوك املضاد للمجتمع وبعض متغريات    

 . مقياس السلوك التكيفي 

 . ة إرتباطية دالة إحصائيا ملتغري احلماية الزائدة وبعض متغريات مقياس السلوك التكيفي وجود عالق -

 

 مقياسني مـن مقـاييس    )Kleinberg & Galligan, 1983(         كما استخدم كلينربج و جاليجن 

 الـسلوك   السلوك التكيفي ومها مقياس اجلمعية األمريكية للسلوك التكيفي ومقياس منيسوتا ملعرفـة مـستوى             

التكيفي لدى عشرين شخصاً من األشخاص املتخلفني عقلياً ممن مت نقلهم من مؤسسات الرعاية الداخليـة إىل                 

  .ثالثة مواقع سكنية ضمن البيئة االجتماعية 

  :أشارت الدراسة إىل النتائج التالية 

غـوي ، النـشاط     وجود حتسن ملموس يف أربع أبعاد من أبعاد السلوك التكيفي العشرة وهي النمو الل              -

  املرتيل ، املسئولية الشخصية باإلضافة على التفاعل االجتماعي 

وجود الفرد الذي يعاين من التخلف ضمن الربامج اتمعية قد ال يكفي لعملية التطبيع ما مل يصاحب                  -

  . ٤٣ص) ١٩٩٨يف الوابلي، . ( ذلك عمليات تدريبية مستمرة
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دراسة هدفت إىل تتبع منو السلوك التكيفي لدى املتخلفني عقليـا    )Nihira, 1976( أيضا أجرى ريا      

. سـنة  ) ٦٩( إىل   ) ٤( من املتخلفني عقليا تراوحت أعمارهم الزمنية مـن         ) ٢١١٨(على عينة مكونة من     

 . استخدمت هذه الدراسة اجلزء األول من مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي

  :  يت توصلت إليها الدراسة   من النتائج ال

 منو مهارات بعد االكتفاء الذايت لألفراد من ذوي التخلف العقلي البسيط بصورة سريعة يف الطفولـة                 -

سنة مث بعد ذلك يبـدأ يف   ) ١٥ ـ  ١٣( املتأخرة إىل أن تصل إىل نقطة االستقرار يف مرحلة املراهقة 

  .االرتداد واهلبوط البطيء 

فاء االجتماعي بصورة سريعة نسبيا يف الطفولة املبكرة للمتخلفني عقليا بدرجـة            منو مهارات بعد االكت    -

سنة مث تبدأ يف التبـاطؤ إىل        ) ١٥ - ٨( بسيطة وتزداد سرعة هذا النمو يف الطفولة املتأخرة واملراهقة          

  .أن تصل إىل االستقرار يف املراهقة املتأخرة 

ة للمتخلفني عقليا بدرجة بسيطة بصورة سـريعة يف         منو مهارات بعد املسؤولية الشخصية واالجتماعي      -

مث تبدأ  . سنة   ) ١٤ – ١٣( ومن مث تستقر يف املرحلة العمرية       . سنة   ) ١٢ – ١٠( الطفولة املبكرة   

 .يف االرتداد بصورة بطيئة خالل املراحل العمرية التالية 

 

 

  

  

  

  



 

  87 
٢ 

  :ميذ الفصول امللحقة باملدارس العادية دراسات قارنت السلوك التكيفي عند تالميذ املعاهد وتال: ثانيا 

 يف هذا اجلزء سوف يتم التركيز على تلك الدراسات اليت تطرقت إىل مقارنة مهارات السلوك التكيفي                

  :عند تالميذ املعاهد وتالميذ الفصول امللحقة باملدارس العادية 
  

  :  من هذه الدراسات

ف على مدى فاعلية برنامج الدمج التربوي لفئة التخلـف          اليت هدفت إىل التعر   ) ٢٠٠٦(      دراسة الدخيل   

هل توجد  : مت حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال التايل      . العقلي بدرجة بسيطة يف رفع مستوى سلوكهم التكيفي       

فروق يف مستوى السلوك التكيفي لذوي التخلف العقلي البسيط بني الذين مت دجمهم تربوياً مع العاديني والذين                 

  جمهم ؟ مل يتم د

 تلميذا وتلميذة من ذوي التخلف العقلي البسيط وامللتحقني مبعاهـد وبـرامج             ٢٠٠تكونت عينة الدراسة من     

ص، ومقيـاس سـتانفورد بينيـه       التربية الفكرية يف التعليم العام ، ومت استخدام مقياس السلوك التكيفي للشخ           

  .للذكاء

  :توصلت نتائج الدراسة إىل اآليت 

املـدموجني  ( حصائياً يف متوسط درجات النمو اللغوي بني اموعتني التجريبية           وجود فروق دالة إ    -

  .لصاحل اموعة التجريبية لكل من عينة اإلناث والذكور) غري املدموجني تربوياً ( والضابطة ) تربوياً 

ـ               - ( ة  وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط درجات األداء الوظيفي املستقر بني امـوعتني التجريبي

لصاحل اموعة التجريبية لكل من عينة اإلناث       ) غري املدموجني تربوياً    ( والضابطة  ) املدموجني تربوياً   

 .والذكور
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وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط درجات أداء األدوار األسرية واألعمال املرتلية بني امـوعتني                -

لصاحل اموعة التجريبية لكل مـن   ) موجني تربوياً   غري املد ( والضابطة  ) املدموجني تربوياً   ( التجريبية  

  .عينة اإلناث والذكور

املدموجني (  االقتصادي بني اموعتني التجريبية      -وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط النشاط املهين        -

  .ذكورلصاحل اموعة التجريبية لكل من عينة اإلناث وال) غري املدموجني تربوياً ( والضابطة ) تربوياً 

املدموجني ( وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط درجات األداء االجتماعي بني اموعتني التجريبية              -

  .لصاحل اموعة التجريبية لكل من عينة اإلناث والذكور) غري املدموجني تربوياً ( والضابطة ) تربوياً 

           

 على مدى فاعلية نظام الدمج يف تنميـة مهـارات           إىل التعرف ) ٢٠٠٣(       كما هدفت دراسة عبدالرزاق     

 .السلوك التكيفي وبعض اجلوانب املعرفية لدى املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة 

        مت اختيار عينة الدراسة من معاهد التربية الفكرية ومن فصول التربية الفكرية امللحقة باملدارس العاديـة                

تلميذا مـن   ) ٢٠(تلميذا من معاهد التربية الفكرية، و     ) ٢٠(جمموعتني   تلميذاَ موزعني على     ٤٠وبلغت العينة   

  .سنة) ١٢ -٩(فصول التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية، تراوحت أعمارهم من 

مقياس السلوك التكيفي، اختبار اللغة العربية، مقيـاس تقـدير وضـع األسـرة              :   مت تطبيق األدوات التالية     

   .االقتصادي االجتماعي

  : مت التوصل إىل النتائج التالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينات التالميذ املتخلفني عقليـاً بدرجـة                -

 –األداء االستقاليل ( بسيطة يف نظام الدمج وأقرام يف نظام العزل يف السلوك التكيفي وذلك يف أبعاد           

 . لصاحل تالميذ الدمج ) يف ارتقاء اللغة _ املسؤولية  حتمل – األنشطة املرتلية –النمو البدين 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينات التالميذ املتخلفني عقليـا بدرجـة                -

 –املتمـرد   (بسيطة يف نظام الدمج وأقرام يف نظام العزل يف السلوك الالتكيفي، وذلك أبعاد السلوك               

  . لصاحل تالميذ العزل) ابات النفسية االضطر- االنسحاب -التدمريي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينات التالميذ املتخلفني عقليـاً بدرجـة                -

  . بسيطة يف نظام الدمج وأقرام يف نظام العزل يف القدرات اللغوية لصاحل تالميذ الدمج 

  

بني جممـوعتني مـن األطفـال     دراسة هدفت  إىل املقارنة (Webb, 1996)كذلك أجرى ويب 

املتخلفني عقليا، إحدامها ملتحقة باملؤسسات اإليوائية، واألخرى ملتحقة بربنامج املنازل اجلماعية على درجات             

طفال من املتخلفني عقليا الـذين      ) ٣٢(مقياس السلوك التكيفي والسلوك الالتكيفي، تكونت عينة الدراسة من          

ين يتم تشخيصهم بشكل مبدئي باستخدام مقياس السلوك التكيفي للجمعيـة  يعيشون يف املنازل اجلماعية، والذ    

 مفحوصا مت اختيارهم بـشكل      ٣٢وتكونت جمموعة املقارنة من     . األمريكية للتخلف العقلي للسلوك التكيفي    

  .متطابق مع اموعة السابقة أي أم كانوا متشاني من حيث  املتغريات 

من حيث متغريات اجلنس والعمر وعدد سنوات البقاء يف املؤسـسة           قارنت الدراسة السلوك التكيفي     

  . ومستوى الذكاء و نوعية احلياة

  : أشارت نتائج الدراسة إىل 

عدم وجود تغريات دالة يف السلوك التكيفي، ومل يكن للسلوك التكيفي اثر علـى مـتغريات العمـر                   -

  .واجلنس ومستوى الذكاء وعدد سنوات البقاء يف املؤسسات 

د فروق دالة إحصائيا لدى اموعتني على الدرجات النهائية على اختبـار الـسلوك التكيفـي                وجو -

  .للمتخلفني عقليا 
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 .وجود حتسن يف نوعية احلياة لدى اموعتني  -

    

فقد تناولت تأثري الدمج يف اجلانب اللغوي ومفهوم الذات، والـسلوك           )  ١٩٩٥(  أما دراسة اخلشرمي    

 طفالً من ذوي االحتياجات اخلاصـة       ٣٩مت اختيار   .  ذوي االحتياجات اخلاصة البسيطة      التكيفي على األطفال  

جمموعتني جتريبية أحلقت بالفصول امللحقـة باملـدارس العاديـة،          . البسيطة ومت توزيعهم على أربع جمموعات     

هوم الـذات ،    طبقت الباحثة عليهم مقياس للسلوك التكيفي، ومقياس ملف       . وجمموعتني ضابطة أحلقت باملعاهد     

ومقياس للمهارات اللغوية، وطورت الباحثة استبانة لقياس االجتاهات الوالدية حنو تطور أداء أبنائهم يف كـال                

  . البيئتني الدراسيتني 

  :   توصلت الدراسة للنتائج التالية

  .حدوث حتسن ملحوظ يف لغة األطفال يف بيئة الدمج  -

  . ومفهومهم لذوام يف بيئة الدمج حدوث حتسن ملحوظ يف سلوك األطفال التكيفي -

 .وجود تشابه كبري يف االجتاهات الوالدية حنو أداء أبنائهم يف كال البيئتني الدراسيتني  -

 .وجود عالقة طردية طفيفة بني االجتاهات الوالدية واألداء احلقيقي لألبناء  -

 

ام الدمج يف حتسني بعـض      دراسة استهدفت التعرف على فعالية نظ     ) ١٩٩٣(       كما أجرت الشافعي    

 تلميـذ   ١٤٠تكونت عينة الدراسـة مـن       . جوانب السلوك التكيفي للتالميذ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم         

سنة من مدارس التربية الفكرية والفـصول   ) ١٥ ـ  ٩( وتلميذة متخلفني عقليا تتراوح أعمارهم الزمنية بني 

حثة التجانس بني أفراد العينة يف املستوى االقتصادي واالجتمـاعي          حيث راعت البا  . امللحقة باملدارسة العادية    
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والذكاء، حبيث مت تقسيم العينة إىل أربع جمموعات طبقا للنظام املدرسي ودرجام على مقياس اجتاه اآلباء حنو                 

  :الدمج كما يلي 

  .جيابية حنو الدمج من مدارس التربية الفكرية واجتاهات آبائهم أكثر ا): ٣٥=ن: (اموعة األوىل •

  .من نفس املدارس واجتاهات آبائهم أقل اجيابية حنو الدمج): ٣٥=ن: (اموعة الثانية •

من الفصول امللحقة باملدارس العادية، واجتاهات آبائهم أكثر اجيابية حنـو           ): ٣٥=ن: (اموعة الثالثة  •

  .الدمج 

  .العادية، واجتاهات آبائهم أقل اجيابية حنو الدمجمن الفصول امللحقة باملدارس  ): ٣٥=ن: (اموعة الرابعة

مت تطبيق مقياس االجتاه حنو الدمج إعداد الشافعي ، ومقياس السلوك التكيفي لفاروق صـادق واسـتمارة                 

  .الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة 

  :   توصلت نتائج الدراسة إىل ما يلي 

ة الدمج والنظام املدرسي على تباين درجات أطفـال   وجود تأثري دال لتفاعل كل من االجتاه حنو سياس         -

النشاط املهين ، املسئولية ، التنشئة االجتماعية ، والدرجة الكلية ال           : اموعات األربعة يف كل من      

  . السلوك التكيفي 

عدم وجود تأثري دال لتفاعل كل من اجتاه اآلباء حنو سياسة الدمج والنظام املدرسي على تباين درجات                  -

اموعات األربع يف أبعاد السلوك املدمر العنيف ، سلوك التمرد ، سلوك ال يوثق به ، وعدم وجـود                   

  .تأثري لكال املتغريين على بقية أبعاد االحنرافات السلوكية والدرجة الكلية هلذا اال

        

تكيفي والتوافـق   مقارنة التحصيل األكادميي والسلوك ال)(Blagg, 1992  كما استهدفت دراسة بالج 

االجتماعي عند دمج األطفال املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة، وذوي صعوبات التعلم ، واملضطربني سـلوكياً ،            
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 سـنوات، مت    ٩-٧ طفالً تتراوح أعمـارهم بـني        ١٢٠كان جمموع أطفال العينة     . وأطفال الفصول العادية  

   . اختيارهم عشوائياً من خالل قوائم الفصول مبدرسة ابتدائية

مقياس السلوك التكيفي لألطفال ، اختبار حتصيلي ، وقـام          :      طبق على كل تلميذ منهم بشكل فردي        

 Quay Paterson Behavior)( بترسون لفحص املشكالت الـسلوكية  –معلم الفصل مبلء قائمة كواي 

Problems لكل تلميذ  .  

  :    أسفرت النتائج عن اآليت 

 يف كل مكون من مكونـات الـسلوك التكيفـي والتوافـق             ٠,٠٠١ وجود فروق دالة عند مستوى     -

  . االجتماعي، على الرغم من أن أي من األدوات كانت قادرة على التمييز بني الفئات األربعة 

فعالية مكونات السلوك التكيفي والتحصيل األكادميي يف التمييز بني املتخلفني عقلياً وأطفال الفـصول               -

  . رى النظامية عن اموعات األخ

فعالية مكونات التوافق االجتماعي بشكل كبري يف متييز األطفال ذوي الـسلوك املـضطرب مقارنـة                 -

  . باموعات األحرى 

 

دراسة أثر دمج األطفال املتخلفني عقلياَ مع األطفال العاديني يف بعض           ) ١٩٩٢(      حاول خضر واملفيت    

 ٦ونت العينة من جمموعتني أحدامها جتريبية مكونه مـن  تك. األنشطة املدرسية على ذكائهم وسلوكهم التكيفي 

مت إدماجهن يف أحـد الفـصول       ). ٥٥-٢٥( سنة ونسبة ذكاء     ١٩-١٢بنات تراوحت أعمارهم الزمنية بني      

، وجمموعة ضابطة مساوية للمجموعة     )ورياضية، وفنية، تربية موسيقية (الدراسية العادية خالل أنشطة مدرسية      

ومت تطبيق األدوات التالية .  اانسة بني اموعتني من حيث اجلنس والعمر ونسبة الذكاء       ومتت. األوىل يف العدد  

  .اختبار ستانفورد بينيه للذكاء ومقياس السلوك التكيفي: على كلتا اموعتني
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  :    كانت النتائج اليت توصلت هلا كما يلي 

  .  التكيفي بني اموعتني بعد الدمجعدم وجود أي فروق دالة إحصائياً على اختبار الذكاء والسلوك -

على الرغم من ذلك ظهرت أمهية إدماج األطفال املتخلفني عقليا يف ارى التعليمي العـام، حيـث                  -

لوحظت تغريات يف السلوك التفاعلي بني البنات العاديات واملتخلفات عقليـا مـن حيـث التقبـل                 

  .تماعي لدى املتخلفات عقليا االجتماعي هلن، بل زاد مستوى التفاعل والتواصل االج

        وقد أرجع الباحث عدم وجود فروق بني اموعتني التجريبية والضابطة بعد الدمج إىل أن عينة الدراسة                

 .من فئة املتخلفني عقليا القابلني للتدريب

     

دراسة دف  إىل املقارنة بني متوسطات درجـات ثـالث    ) (Rodrigue, 1991  أجرى رودريج 

وتضم اموعة األوىل أطفاالً مـن ذوي       ، طفالً) ٢٠(تتألف من   . جمموعات من األطفال يف السلوك التكيفي       

ومتت اانسة بني   . يف حني تضم الثالثة أطفاالً عاديني     ، بينما تضم الثانية أطفاالً توحديني    ، أعراض متالزمة داون  

، وحجم األسـرة  ، والترتيب امليالدي ، والعرق، واجلنس، تلك اموعات يف األداء التكيفي املقابل للعمر الزمين       

  . واملستوى االقتصادي االجتماعي

  :  أوضحت النتائج مايلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال التوحديني واألطفال املصابني مبتالزمـة داون يف جمـال     -

  .املهارات االجتماعية التكيفية لصاحل ذوي عرض متالزمة داون 

  .ية األطفال العاديني يف كل جوانب السلوك التكيفي قياساً باموعتني األخرينيأفضل -
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 تقييم الدمج االجتماعي مقابل العـزل  )Cole & Mayer ,1991(       كما استهدفت دراسة كول وماير 

  طفـال  ٦٠ طفال من املتخلفني عقليا بدرجة بـسيطة،         ٩١تكونت العينة من    . املدرسي لذوي التخلف العقلي   

 .  طفال يف مدارس عزل خاصة ٣١مندجمني مع أطفال عاديني يف برامج وأنشطة باملدارس االبتدائية و 

       مت تطبيق استمارة مالحظة جلدول استخدام الوقت، مقياس السلوك التكيفي النمائي، تقرير متابعة يومية              

  .مدرسية ملدة سنتني، على أطفال العينة يف اموعتني 

  :نتائج إىل مايلي   توصلت ال

  وجود فروق دالة يف مهارات استخدام الوقت لصاحل األطفال املندجمني -

 مقابل املنعزلني، حيث كانوا يقضون وقتا أقل مع املعاجلني النفسيني، ووقتا مساويا مع مـدرس التربيـة                 

  .نعزلني اخلاصة، ووقت أكرب يف التفاعل االجتماعي مع األطفال اآلخرين العاديني، ووقتاً أقل م

 .عدم وجود فروق دالة بني اموعتني يف املهارات التكيفية النمائية طول فترة املالحظة  -

وجود فروق دالة بني جمموعيت الدمج والعزل يف الكفاءة االجتماعية خالل فترة املتابعة لصاحل أطفـال                 -

 . جمموعة الدمج 

 

ية وضع األفـراد املـتخلفني عقليـاً يف     فقد حبثت مدى فعال )Kalman, 1987(   أما دراسة كاملان 

أجريت . مؤسسات ، وما إذا كان االنتقال للمجتمع يؤدي إىل حتسن يف التوافق االجتماعي والسلوك التكيفي                

 فرد  ٣٠ فرد من ذوي التخلف العقلي الشديد يقيمون يف مركز هاربر يف جنوب كاليفورنيا               ٦٠الدراسة على   

تمعمن نفس الفئة مت نقلهم إىل ا . 

  : استخدمت الدراسة األدوات التالية 

  .مقياس فاينالند للسلوك التكيفي  -
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  . تقارير عن التقييم النمائي للعمالء  -

استبيان حمدد فقط على القائمني بالرعاية يف اتمع لتقدير أثر االنتقال من املؤسسة علـى مـستويات                  -

   .التنشئة االجتماعية، الصحة العامة، مستويات االستقاللية

 :  كشفت نتائج الدراسة عن اآليت 

حيث وجدت فروق دالة علـى مقيـاس فاينالنـد    . وجود فروق دالة يف االجتاهات اليت مت التنبؤ ا           -

للسلوك التكيفي ، وتقرير التقييم النمائي للعمالء الذين انتقلوا للرعاية اتمعية ، وأيضا يف اسـتبيان                

 . الرعاية ، وتقديرات الصحة العامة 

إظهار األفراد الذين نقلوا إىل اإلقامة اتمعية من املراكز املؤسسية مهارات تنشئة اجتماعية أفـضل ،                 -

  .  وزيادة يف السلوك التكيفي ، وتعاون أكثر يف أداء املهام ، وصحة جسمية أفضل

  

  ) Gample, Gottlieb & Harrison , 1974(      أخريا قام كل من جامبل وجوتليـب وهارسـون   

مبقارنة السلوك الصفي موعة من املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة دجموا يف فصول العاديني مع تزويدهم ببعض                

اخلدمات املساندة، وجمموعة من املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة ملحقني بفصول التربية اخلاصة امللحقة مبدارس              

ذوي التخلف العقلي البـسيط، وصـعوبات        ( العاديني،  وجمموعة من منخفضي الذكاء املعاقني أكادمييا وهم        

، وجمموعة متوسطة الذكاء، بكامربدج بالواليات املتحدة األمريكية، وتكونت         )التعلم، واالضطرابات السلوكية    

 : تلميذا قاموا بتوزيعهم على النحو التايل ) ٥٥(عينة الدراسة من 

 .  درجة ٥,٧٠متوسط ذكائهم  سنة و١٠,٦ تلميذا متوسط أعمارهم ١٢جمموعة الدمج تكونت من  •

 ٢,٧٠ سنة ومتوسط ذكائهم     ١٠, ٨ تلميذا متوسط أعمارهم     ١٤جمموعة الدمج اجلزئي تكونت من       •

  . درجة 
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 سـنة   ٨,١٠ تلميذا متوسـط أعمـارهم       ١٨جمموعة غري مدجمة من منخفضي الذكاء تكونت من          •

 . درجة ٧٧ ,٥ومتوسط ذكائهم 

 ٤,٩٩ سنة ومتوسط ذكائهم     ٩,٩ذا متوسط أعمارهم     تلمي ١١جمموعة متوسطة الذكاء تكونت من       •

 .درجة 

 :    أشارت نتائج الدراسة إىل اآليت 

مارس جمموعة املتخلفني عقليا الذين أدجموا يف فصول العاديني سلوكيات متاثل أقرأم العـاديني مـن                 -

  .اهلدوء والتفاعل مع اآلخرين، وضبط النفس : حيث

عدم اهلدوء،  :  يف فصول التربية اخلاصة ألمناط سلوكية سلبية من قبيل         زاد معدل ممارسة املتخلفني عقليا     -

  .واخنفاض معدل التفاعل مع األقران، والسلوك العدواين، وسرعة تشتت االنتباه 
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  :دراسات استخدمت مقياس فاينالند للسلوك التكيفي: ثالثا 

ىل قيـاس مهـارات الـسلوك التكيفـي      يف هذا اجلزء مت التركيز على تلك الدراسات اليت تطرقت إ     

  .باستخدام مقياس فاينالند للسلوك التكيفي
  

  :  من هذه الدراسات

 اليت حبثت العالقة السببية بني مستوى املهارات التكيفية )(Bildt et al., 2005       دراسة بيلدت وآخرون 

مت تطبيق الدراسة على عينة     .  لطفلوشدة املشاكل السلوكية، ودور كل منهما يف حتديد مستوى التعليم لدى ا           

حـسب  . ٧٠-٦١ سنة و يتراوح مستوى ذكائهم من        ١٨-٤ طفال تتراوح أعمارهم بني      ١٨٦يبلغ عددها   

  .مقياس وكسلر للذكاء 

املستوى األول يـشمل    : يتلقى هؤالء األطفال خدمات التربية اخلاصة يف املدارس وينتمون موعتني         

 طفال وطفلة  يدرسون     ١٢١يطة يتم تعليمهم مهارات أكادميية، يبلغ عددهم          أطفاال ذوي صعوبات تعليمية بس    

يف مدارس خاصة م، واملستوى الثاين يشمل أطفاال ذوي صعوبات تعليمية شديدة يتم  تدريبهم على مهارات                 

  .  طفال وطفلة ٦٥احلياة اليومية وحيصلون على رعاية ذاتية ويبلغ عددهم 

 ومقيـاس قائمـة     )VABS(عتني باستخدام مقياس فاينالند للسلوك التكيفي        متت املقارنة بني امو   

   ).ABS(ومقياس السلوك التوحدي ) CBCL (املشكالت

  :من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

يقل أداء كل من األطفال ذوي الصعوبات التعليمية البسيطة، واألطفال ذوي الـصعوبات التعليميـة                -

اس فاينالند للسلوك التكيفي بشكل دال عن العمر املوازي خاصـة يف جمـال              الشديدة يف جماالت مقي   

  .تكوين العالقات الشخصية االجتماعية
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. وجود فروق دال إحصائيا يف الدرجات الكلية ملقياس السلوك لألطفال، ومقياس السلوك التوحـدي              -

  .السلوك التكيفيحيث حصل األطفال ذوي الصعوبات التعليمية الشديدة على درجات أعلى يف سوء 

وجود تأثري دال للدرجات الكلية  ملقياس السلوك التوحدي على كل ااالت تقريباً وااالت الفرعية                -

ما عدا جماالت التواصل، باإلضافة إىل أنَّ هناك تأثريا للدرجات الكلية ملقياس قائمة  من مقياس فاينالند

  .املشكالت على الدرجات الكلية ملقياس فاينالند

دم وجود فروق دالة إحصائيا بني األطفال يف اموعتني يف جماالت السلوك التكيفي حسب مـتغري                ع -

  .درجة الذكاء

زيادة درجات األطفال يف السلوك التكيفي تزيد من احتمالية تعلـيمهم يف مـدارس األطفـال ذوي                  -

قائمة املـشكالت ال    الصعوبات التعليمية الشديدة بينما زيادة درجام يف مقياس السلوك التوحدي و          

  تؤثر بشكل مباشر 

 

دراسة هدفت إىل التعرف على التغريات اليت تطرأ على مـستوى أداء            ) ٢٠٠١(         كذلك أجرى آل مطر   

كل من األطفال التوحديني واملتخلفني عقليا على أبعاد السلوك التكيفي بازدياد أعمارهم الزمنية ومن مث املقارنة                

طفال متخلفا عقليا بدرجة بـسيطة      ) ٨٧(طفال توحديا و  ) ١٠١(ت عينة الدراسة من     تكون. بني هذه التغريات  

من امللتحقني بربامج التربية اخلاصة احلكومية و األهلية يف املدن الرئيسية الثالث يف اململكة العربيـة الـسعودية                 

 .وهي الرياض والدمام وجدة

يف صورته السعودية، وحيتوي هذا املقيـاس       استخدم يف هذه الدراسة مقياس فاينالند للسلوك التكيفي         

  .  على أربعة أبعاد هي بعد التواصل ومهارات احلياة اليومية والتنشئة االجتماعية واملهارات احلركية
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  :    كشفت نتائج الدراسة عن ما يلي

 عدم وجود تقدم يف منو مستوى أداء األطفال التوحديني على أبعاد السلوك التكيفي وااالت الـيت                -

  .تضمنتها بازدياد أعمارهم الزمنية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف منو مستوى أداء األطفال التوحـديني علـى أبعـاد التواصـل                   -

  .ومهارات احلياة اليومية وجمال اللغة التعبريية واألنشطة املرتلية بازدياد أعمارهم الزمنية 

يا على أبعاد السلوك التكيفي وااالت الـيت        وجود تقدم يف منو مستوى أداء األطفال املتخلفني عقل         -

  .تضمنتها بازدياد أعمارهم الزمنية

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف منو مستوى أداء األطفال املتخلفني عقليا على مجيع أبعاد السلوك                 -

 التكيفي وااالت اليت تضمنتها بازدياد أعمارهم الزمنية، ماعدا بعد املهـارات احلركيـة وجمـال              

 .العضالت الصغرية وجمال اللغة االستقبالية وجمال العالقات الشخصية املتبادلة

اظهر األطفال املتخلفني عقليا مستوى أعلى يف األداء على مجيع أبعاد السلوك التكيفي وااالت اليت                -

  . تضمنها، وذلك مقارنة مع نظرائهم األطفال التوحديني

مستوى أداء األطفال التوحديني واألطفال املتخلفني عقليـا        وجود فروق ذات داللة إحصائية يف منو         -

بازدياد أعمارهم الزمنية يف كل من جمال اللغة االستقبالية والراحة والترفيه واملهـارات االجتماعيـة               

 . وجمال القراءة والكتابة ومجيع هذه الفروق لصاحل املتخلفني عقليا

 

 إىل التعرف على أمناط السلوك التكيفي لـدى  (Stone et.al, 1999)    هدفت دراسة ستون وآخرين

 طفالًَ تقل أعمارهم عن ثالث سنوات ومقارنتها بتلـك األمنـاط            ٣٠قوامها  . جمموعة من األطفال التوحديني   

 .مت ذلك باستخدام مقياس فاينالند للسلوك التكيفي . املشاة لدى جمموعة مماثلة من األطفال املتخلفني عقليا
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  :ج مايلي    أوضحت النتائ

وجود فروق دالة بني اموعتني يف مهارات التواصل ومهارات التنشئة االجتماعية فقط ذلك لـصاحل                -

  .األطفال املتخلفني عقليا

  .  عدم وجود فروق دالة بني اموعتني يف املهارات وااالت األخرى -

 

التكيفـي يف ختطـيط الـربامج       دراسة لبيان فاعلية استخدام نتائج السلوك       ) ١٩٩١(    وأجرى العتييب   

وقد أعتمد الباحث على مقياس فاينالنـد للـسلوك التكيفـي ،            . التعليمية والفردية للتالميذ املتخلفني عقليا      

 حالة من حاالت التخلف     ١٢٨ تلميذاً وتلميذة يف مدينة الرياض ، من بينهم          ٢٠٣واشتملت عينة دراسته على     

 سنة ، موزعني على الصفوف الدراسية من الثالث         ١٥ إىل   ١٢ بني   العقلي البسيط ، تراوحت متوسط أعمارهم     

 . حالة من حاالت التخلف العقلي الشديد ٧٥هذا باإلضافة إىل . وحىت السادس االبتدائي 

  :  كان من بني أبرز النتائج اليت أشارت إليها هذه الدارسة 

ية املختلفة لدى عينة شديدي اإلعاقـة،       عدم وجود تتابع منائي ملهارات السلوك التكيفي بني الفئات العمر          -

  . نظرا لطبيعة اإلعاقات وما قد يصاحبها من قصور يف خمتلف اجلوانب 

جيب أن يبىن ختطيط الربامج التعليمية يف مهارات السلوك التكيفي على أساس مستويات األداء لكل مرحلة                 -

 يقوم ختطيط مثل تلك الربامج على       عمرية وذلك بالنسبة حلاالت التخلف العقلي البسيط، يف حني جيب أن          

  .أساس مستوى األداء تبعا لألعمار الزمنية ، وذلك بالنسبة حلاالت التخلف العقلي الشديد

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات األبعاد الرئيسية ملقياس السلوك التكيفي تبعـا للـصفوف                 -

، للغة التعبريية واملهارات اتمعيـة واملـسايرة        الدراسية يف حني ظهرت الفروق يف بعض األبعاد الفرعية          

 . كنتيجة لالهتمام باملهارات األولية اليت متثل تفاعل التلميذ مع البيئة احمليطة به 



 

  101 
٢ 

 اليت استهدفت مقارنة مراحل النمو يف مهارات Hooshyar, 1985)(وأخريا نذكر دراسة هوشيار 

عوقني، كذلك مقارنة طبيعة البيئة واملناخ األسري لكل طفل يف          السلوك التكيفي لدى األطفال املعوقني وغري امل      

  . اموعتني 

أم ألطفـال مـصابني      ) ٢٢(أم ألطفال غري معـوقني ،        ) ٣٤(أم من بينهن     ) ٧٤(         ضمت الدراسة   

  .  أم ألطفال يعانون من اضطرابات لغوية  ) ١٨( مبتالزمة داون ، و 

 Vineland Adaptive)ذه الدراسة مبقياس فاينالنـد للـسلوك التكيفـي            استعانت الباحثة يف ه

Behavior Scale) باإلضـافة إىل مقيـاس احملـيط األسـري    .  لتقييم املراحل النمائية لألطفال Home 

Environment Scale )  ( وذلك لتقييم طبيعة املناخ النفسي واالجتماعي لبيئة األطفال .  

  :وصلت إليها هذه الدراسة ما يلي     من أهم النتائج اليت ت

إن طبيعة البيئة اليت يعيش فيها الطفل، وما يسود فيها من عالقات وما تتعرض له من خربات اجتماعية                   -

  .خارج األسرة، كلها تعد متغريات هلا دور فعال يف تطور مهارات التواصل 

أبعاد مقياس احمليط األسـري،     عدم وجود تأثري لنوع اإلعاقة وجنس املعوق على التطور النمائي على             -

  . بينما ظهر تأثري سليب على األسرة بسبب وجود الطفل املعوق 
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  : تعقيب الباحث على الدراسات السابقة 

  :   أظهرت الدراسات السابقة بعض النتائج اليت ميكن تلخيصها على النحو التايل

ملتخلفني عقليا ومـستوى مهـارام،       التأكيد على أمهية السلوك التكيفي كأداة لتشخيص قدرات ا         -

  .وبالتايل حتديد نواحي القوة والضعف، وأمهية ذلك يف رسم الربامج التأهيلية والتدريبية والعالجية هلم 

وجود تأثري دال بني برامج الدمج اجلزئي للمتخلفني عقليا يف الفصول اخلاصة امللحقة باملدارس العادية                -

عاده املختلفة ، من خالل حتسن املهارات السلوكية الـيت يظهرهـا            ومنو مهارات السلوك التكيفي بأب    

 . املتخلف بعد التفاعل مع األقران العاديني يف األنشطة املدرسية املختلفة 

وجود عالقة موجبة بني برامج الدمج اجلزئي للمتخلفني عقليا يف الفصول اخلاصة امللحقة باملـدارس                -

متثلت يف حتسن القدرة علـى تكـوين        . ي لدى املتخلفني عقليا   العادية ومنو مهارات السلوك االجتماع    

عالقات اجتماعية، وزيادة الكفاءة االجتماعية، وسرعة االستجابة لألقران وغريها مـن الـسلوكيات             

  . االجتماعية

الـسلوك التـدمريي    ( إمكانية خفض اضطرابات السلوكيات املختلفة لدى املتخلفني عقليا خاصـة            -

من خالل نظام تطبيق الدمج وتعديل مشاعر املعوق حنـو          ) السلوك غري االجتماعي  والسلوك املتمرد ،    

املدرسة والتخلص من النظرة السلبية للذات مما حيفزه على جتنب كثري مـن االحنرافـات الـسلوكية                 

  . واألساليب املضادة للمجتمع 

اصة امللحقة باملـدارس    وجود عالقة موجبة بني برامج الدمج اجلزئي للمتخلفني عقليا يف الفصول اخل            -

العادية ومنو اجلوانب اللغوية املختلفة لدى املتخلفني عقليا، وظهر ذلك من خالل املبـادرة والتفاعـل                

ومن املالحظ ارتبـاط النـواحي اللغويـة        . االجتماعي أثناء اللعب والتقليد اللفظي لألقران العاديني        
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يد على تطبيق برامج عالج وختاطب مصاحبة لنظام        بالنواحي االجتماعية والنواحي االنفعالية، مع التأك     

 . الدمج 

عدم وجود دراسات يف اتمع السعودي تناولت املقارنة يف السلوك التكيفي بني تالميذ معاهد التربية                -

الفكرية وتالميذ برامج الدمج يف الفصول امللحقة باملدارس العادية، وهذا ما دفع الباحـث إلجـراء                

 .الدراسة احلالية 
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 الفصل الرابع
 

  منهج الدراسة وإجراءاتها

  
  

  منهج الدراسة:    أوال 

  عينة الدراسة :    ثانيا 

  أداة الدراسة :    ثالثا 

  حدود الدراسة :    رابعا 

  إجراءات الدراسة:    خامسا 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة :    سادسا 
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  :مقدمة

حياول الباحث يف هذا الفصل عرض إجراءات اجلزء العملي للدراسة وذلك من خالل توضيح املنهج 

وصف األداة، صدق األداة وثباا، وطريقة ( املستخدم، العينة وكيفية اختيارها، األداة املستخدمة من حيث 

  .ك خطوات الدراسة وأخريا حتديد األساليب اإلحصائية املستخدمة لتحليل البيانات ، وكذل)تصحيحها 

  

  :منهج الدراسة 

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املقارن، الذي يعتمد على وصف الظاهرة كما توجد يف 

 ذلك عن طريق إجراء مقارنة مت). ١٩٩٧دالني، ( الواقع ومعرفة العالقات املتبادلة بني احلقائق مما ييسر فهمها 

يف مستوى السلوك التكيفي بني تالميذ معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس 

  . العادية للتعرف على الفروق بني جمتمع الدراسة 

 

  :جمتمع الدراسة 

 امللتحقني مبعاهد وبرامج التربية  تلميذا من التالميذ املتخلفني عقليا١١١٧ًتكون جمتمع الدراسة من 

والبالغ عددها حسب إحصائية . الفكرية يف املرحلة االبتدائية بنني التابعة لوزارة التربية والتعليم بالرياض

 ).هـ١٤٢٨، اإلدارة العامة للتربية والتعليم( .هـ معهدان وسبعة وثالثون برناجماً ١٤٢٨/ ١٤٢٧
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  :عينة الدراسة 

   تلميذا من ذوي التخلف العقلي البسيط، الذين تراوحت ٦٠يف هذه الدراسة من تكونت العينة    

درجة، والفترة الزمنية اليت قضاها  ) ٧٠ – ٥٠(سنة، ودرجة ذكائهم من ) ١٢ -٩( أعمارهم الزمنية بني 

. نة الرياضمت اختيار عينة ممثلة بطريقة عشوائية من مدي. سنوات) ٥ -٣( التالميذ يف املعهد أو الربنامج من 

  :ومت توزيع العينة كما يلي

  . تلميذا من معاهد التربية الفكرية ٣٠)  أ 

  . تلميذا من برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ٣٠) ب

     وقد مت االعتماد على ملفات التالميذ باملعاهد والربامج، واليت مت احلصول عليها من قبل األخصائيني 

توزيع ) ٦(يوضح اجلدول رقم  .ك لعمل جتانس بني اموعتني وفقا خلصائص عينة الدراسة وذل. النفسيني

  :أفراد العينة تبعا ملتغري العمر الزمين 

  )٦(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة تبعا ملتغري العمر الزمين

  

 عدد تالميذ البرامج عدد تالميذ المعاهد األعمار الزمنية

٤ ٢ ٩ 

٦ ٨ ١٠ 

٤ ٨ ١١ 

٤ ٦ ١٢ 

٥ ٣ ١٣ 

٥ ٢ ١٤ 

٢ ١ ١٥ 

 ٣٠ ٣٠ المجموع
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  : خصائص عينة الدراسة

  . سنة١٢ - ٩السن من  -

  . درجة٥٠- ٥٥   ـ   ٧٠درجة الذكاء من  -

  . سنوات٥ ـ ٣ الفترة الزمنية اليت قضاها التلميذ يف املعهد أو الربنامج من  -

 

 :أداة الدراسة 

صورة املقابلة ( ام مقياس فاينالند للسلوك التكيفي لقياس مستوى مهارات السلوك التكيفي مت استخد

) (VABS (  الذي قام بإعداده سبارو و باال ، وسيكشييتBalla, & Cicchetti, 1984) Sparrow, (

، والذي عربه )Doll, 1951( وهو صورة معدلة من مقياس فاينالند للنضج االجتماعي، الذي أعده دول 

  .الت صدق وثبات على البيئة السعودية ، واستخرج له دال)١٩٩١(العتييب 

كان اختيار مقياس فاينالند للسلوك التكيفي لالستخدام يف الدراسة احلالية يقوم على جمموعة من 

  : االعتبارات يأيت يف مقدمتها

مالئمة املقياس لتشخيص وتقييم السلوك التكيفي حلاالت التخلف العقلي نظرا حملتواه الشامل للجوانب  •

  . هلذا السلوك املتعددة

تغطيت املقياس ملدى عمري واسع يبدأ من السنة األوىل من العمر مما جيعله مالئما لالستخدام مع  •

  .حاالت التخلف العقلي البسيط والشديد

  . وحتسني اخلصائص السيكومترية للمقياس ، ما تعرض له املقياس من عمليات تطوير مستمرة •

   احلالية اليت من بني أهدافها مقارنة مهارات السلوك يضاف إىل ذلك مالئمة املقياس للدراسة •
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اخلاصة امللحقة باملدارس التكيفي عند تالميذ معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج الدمج يف الفصول 

 .العادية

من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي يف ) ٢٠٠٣(مت استخدام الصورة املسحية واليت استخدمها العتييب 

بندا توفر تقييما عاما للسلوك التكيفي يفيد يف حتديد جماالت ) ٢٩٧(هذه الصورة حتتوي على . حلالية الدراسة ا

ويتم استيفاء البيانات عن سلوك الطفل من جانب الوالدين أو ، القوة والضعف يف هذا السلوك عند طفل ما 

  .رب كاملعلم ويل أمر الطفل أو أي شخص آخر لديه الفرصة الكافية ملالحظة الطفل عن ق

    ويشتمل مقياس فاينالند للسلوك التكيفي على مخسة أبعاد رئيسة، تتضمن جمتمعة أحد عشر بعداً فرعياً 

  :مقسمة إىل ما يلي 

  : Communication بعد التواصل -١

  :ويضم ثالثة أبعاد فرعية هي  

التركيز وإتباع ، االستماع، الفهم(تقيس ما يستطيع الفرد فهمه من اللغة املسموعة : اللغة االستقبالية  )أ 

 )التعليمات

الكالم ، بداية الكالم، تعابري الوجه(تقيس ما يستطيع الفرد أن يعرب عنه باللغة املنطوقة : اللغة التعبريية  )ب 

  ).مهارات الكالم، املفاهيم احملددة، التفاعلي

مهارات ، ارات القراءةمه، بداية القراءة(تقيس ما يستطيع الفرد أن يقرأه ويكتبه : القراءة والكتابة )ج 

 ).الكتابة

  :Daily Living Skills بعد املهارات احلياة اليومية -٢

واالستحمام ، يقيس مهارات الطفل يف األكل والشرب واستخدام احلمام واللبس: املهارات الشخصية)     أ

 .واملظاهر الصحية الشخصية، والعناية بالذات
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  . الفرد من مهام مرتليةيقيس ما يؤديه: األنشطة املرتلية)    ب

، ومهارات السلوك، التلفون، املال، يقيس قدرة الفرد على استخدام الوقت: املهارات اتمعية)    ج 

  .واملهارات املهنية

 : Socialization بعد التنشئة االجتماعية-٣

التعبري على ، ليدالتق، الرد على اآلخرين: (يقيس كيفية تفاعل الفرد مع اآلخرين: العالقات مع اآلخرين  )أ 

  ).التواصل االجتماعي، املشاعر

، املشاركة، اللعب(يقيس مهارات الفرد يف مواقف اللعب واستغالل وقت الفراغ :وقت الفراغ والترفيه )ب 

  ).العادات، مع اآلخرين، التعاون

،  احلسيةالعادات(وحساسيته جتاه اآلخرين، يقيس قدرة الفرد على إظهار املسؤولية: احملاكاة أو املسايرة )ج 

 ).السيطرة على املشاعر وحتمل املسؤولية، حفظ األسرار، االعتذار، إتباع التعليمات

 Motor Skills: بعد املهارات احلركية -٤

( يقيس املهارات الفرد يف استخدام الذراعني والساقني والتآزر احلركي وتشمل: العضالت الكبرية  )أ 

 )ونشاطات اللعب، اجلري، املشي، اجللوس

، الرسم، التحكم يف األشياء(يقيس مهارات الفرد يف استخدام اليدين واألصابع :ت الدقيقةالعضال )ب 

  ).واستخدام املقص

 :Maladaptive Behavior بعد السلوك غري التكيفي -٥

العتييب، .(     ويقيس مظاهر السلوك غري املرغوب فيه واليت قد تتداخل مع األداء الوظيفي التكيفي للفرد 

٢٠٠٥. ( 
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مهارات التواصل ، احلياة اليومية ، التنشئة (  اختيار األبعاد الثالثة الرئيسة  يف الدراسة احلاليةمت

) بعد املهارات احلركية ، وبعد السلوك غري التكيفي ( من األبعاد اخلمسة ،  أما البعدين اآلخرين ) اإلجتماعية 

ست سنوات وعينة  ) ٦(  لى األطفال أقل من فتم استبعادمها بسبب أن بعد املهارات احلركية يطبق عادة ع

كما مت استبعاد بعد السلوك غري التكيفي .  سنة ١٢ -٩الدراسة تشمل التالميذ ممن تتراوح أعمارهم ما بني 

  .بسبب أن تطبيقه اختياري ويتم تطبيقه فقط عند وجود سلوكيات غري تكيفية واضحة

  

  : ثبات وصدق املقياس يف صورته األصلية

  :  ثبات املقياس:أوالً

  : مت حساب ثبات املقياس يف صورته األصلية باستخدام ثالثة طرق هي  

يوم ) ١٧(طفالً وكان متوسط الفترة الزمنية بني التطبيقني ) ٤٨٤(طريقة إعادة التطبيق وكانت العينة  -١

  : واستخدم الباحثون أسلوبني يف حساب التباين

يقني وكانت هذه الفروق صغرية جداً حساب الفروق بني متوسطات الدرجات يف التطب  - أ

  . درجات) ٣(+إىل ) ٦-(تراوحت بني 

و ) ٠,٧٧( حساب معامالت االرتباط بني درجات التالميذ يف التطبيقني واليت تراوحت بني -ب

 )٠,٩٨ . (  

طفالً، وتراوحت معامالت االرتباط بني الدرجات ) ١٦٠(طريقة املصححني على عينة تكونت من  -٢

  ) .٠,٩٩ ( إىل) ٠,٦٩(من 

 ) .٢٠٠٤العتييب، ) . (٠,٩٥(إىل ) ٠,٧٣(طريقة التجزئة النصفية، وتراوحت الدرجات ما بني  -٣
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  : صدق املقياس : ثانياً

  : مت حساب الصدق باستخدام ثالثة طرق هي

استخدم الباحثون ثالثة أساليب حلساب هذا النوع من الصدق هي التقدم النمائي : صدق املفهوم -١

 ، التحليل العاملي لألبعاد الرئيسية والفرعية ، مقارنة درجات سبع جمموعات خمتلفة لدرجات املقياس

من املعاقني الصم ، املكفوفني ، املضطرين انفعالياً ، وأربع جمموعات من املعوقني عقلياً وبأعمار خمتلفة 

   .، حيث أشارت النتائج إىل أن السمات املتضمنة يف املقياس ترتبط بالسلوك التكيفي 

مت فحص شامل ودقيق لفقرات املقياس ومقارنتها مبقياس آخر للسلوك التكيفي : صدق احملتوى -٢

  . واتضح من كل ذلك أن فقرات املقياس تغطي األشكال املختلفة للسلوك التكيفي

مت حساب معامالت الصدق بني املقياس وبعض املقاييس األخرى من بينها مقياس : الصدق التالزمي -٣

  ).٢٠٠٤العتييب، ( االجتماعي وكانت النتائج دالة إحصائية فاينالند للنضج

 :صدق وثبات املقياس يف صورته املعربة 

 : ثبات املقياس: أوالً

يوماً ) ٢٠- ١٤(طفالً، وكانت الفترة ما بني ) ٢٠(مت حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق على      

 : وجاءت النتائج لكل بعد من األبعاد الرئيسية كما يلي

  ) . ٠,٧٧(معامل ثبات بعد مهارات احلياة اليومية  -١

  ) . ٠,٧٨(معامل ثبات بعد املهارات احلركية  -٢

  ) . ٠,٧٦(معامل ثبات بعد التواصل  -٣

 ) . ٠,٦٩(معامل ثبات بعد التنشية االجتماعية  -٤
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 وكانت معامالت االرتباط يف بعدي مهارات احلياة اليومية واملهارات احلركية دالة عند مستوى

 ) . ١٩٩١العتييب ، ) ( ٠,٠٠١(

  : صدق املقياس : ثانياً 

صدق احملكمني الصدق الظاهري ، الصدق التميزي :   مت حساب الصدق باستخدام ثالثة طرق هي 

  : وجاءت نتائج معامالت الصدق الظاهري كما يلي 

  ) . ٠,٨٧(التواصل  -١

  ) . ٠,٨٨(مهارات احلياة اليومية  -٢

  ) . ٠,٨٣(التنشئة االجتماعية  -٣

 ) . ٠,٨٨( املهارات احلركية  -٤

وكذلك جاءت نتائج الصدق التميزي بني األطفال املعاقني ) ٠,٠٠١(وكانت كلها دالة عند مستوى 

عقلياً والعاديني عند نفس مستوى الداللة جلميع األبعاد ما عدا املهارات احلركية ، حيث مل تظهر هلا أي داللة 

 ) . ١٩٩١العتييب ، ( 

 

  :  املقياسطريقة تصحيح

  :    يعتمد تصحيح املقياس على مخسة استجابات وهي

  . تدل على أن الطفل غالباً ما يؤدي السلوك ) ٢(  -

  . تدل على أن الطفل أحياناً يؤدي السلوك ) ١( -

  . تدل على أن الطفل ال يؤدي السلوك ) صفر( -

 . تدل على أن الشخص املالحظ مل تسنح له الفرصة مبشاهدة السلوك) م( -
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تدل على أنه الشخص املالحظ ال يعرف إذا ما كان الطفل يستطيع القيام بالسلوك موضع ) ع( -

 . التساؤل أم ال

ويتضح .      بعد ذلك تتم عملية تفريغ البيانات ومجعها لكل بعد رئيسي من أبعاد املقياس وأبعاده الفرعية

 بعد رئيسي أو فرعي من أبعاد املقياس مستوى أداء الطفل من خالل جمموع الدرجات اليت حتصل عليها يف كل

 .الرئيسية والفرعية وكذلك درجته الكلية

  

  : إجراءات التطبيق امليداين 

  :     للقيام بالدراسة ، قام الباحث باإلجراءات التالية 

تقدم الباحث خبطاب رمسي من كلية التربية جبامعة امللك سعود إىل كل من إدارة التربية والتعليم مبنطقة  -

الرياض باململكة العربية السعودية واألمانة العامة للتربية اخلاصة وإدارات معاهد وبرامج التربية الفكرية 

للحصول على املوافقة الرمسية بتطبيق الدراسة ميدانياً ، وقد تفضلت هذه اجلهات مشكورة بالسماح 

  . الرياض بالتطبيق امليداين للدراسة باملعاهد والربامج التابعة هلا يف مدينة 

زار الباحث املعاهد والربامج اليت مشلتها الدراسة وشرح للمسئولني ا طبيعة الدراسة وأهدافها  -

  .وترتيبات تطبيقها، وكذلك حتديد احلاالت املطلوبة هلذه الدراسة 

 .حضر الباحث دورة تدريبية لتطبيق املقياس وحصل على شهادة للتطبيق  -

 الذين قاموا بتطبيق املقياس وشرح إجراءات التطبيق بشكل مباشر ، قام الباحث باالجتماع باملعلمني -

مع إشراف الباحث املباشر على تطبيق املعلمني للمقياس على تالميذهم ، وذلك حسب إمكانية 

 . وظروف املعاهد والربامج اليت مشلتها الدراسة 
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ة املستخدمة للمقارنة بني مت تصحيح املقياس وإخضاع درجات أفراد اموعتني للتحليالت اإلحصائي -

 .جمموعتني مستقلتني

 

  -:األساليب اإلحصائية 

، ومت SPSSقام الباحث مبعاجلة املعلومات اليت توصل إليها معاجلة كمية وذلك من خالل حزمة   

  : التحليل الكمي يف هذه الدراسة يف ثالث مراحل هي

ام ملستوى أداء أفراد العينة يف كل جماالت استخراج املتوسطات احلسابية للدرجات اخل: املرحلة األوىل  •

مقياس السلوك التكيفي ، ومن مث معرفة درجة تشتتها عن طريق استخراج االحنراف املعياري بواسطة 

   . SPSSحزمة 

(  لداللة الفروق بني متوسطي درجات اموعتني T-Test) ت(تطبيق اختبار : املرحلة الثانية  •

واحلصول على مستوى الداللة اإلحصائية للفرق ، بواسطة ) ملدارس العادية املعاهد والفصول امللحقة با

   . SPSSحزمة 

  .اختصار املعلومات وعرضها عن طريق اجلداول والرسوم البيانية لتسهيل فهمها: املرحلة الثالثة •
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  الفصل الخامس

  

  النتائج
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  :ن نتائجفيما يلي يقدم الباحث عرضاً ملا أسفرت عنه الدراسة م

  : السؤال األول

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية "      ينص على 

  "وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد التواصل من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي؟

لداللـة الفـروق بـني جممـوعني        ) ت(الباحث باستخدام اختبار          لإلجابة على هذا السؤال قام      

اللغة االسـتقبالية، اللغـة     : (مستقلتني، وذلك حلساب الفروق بني متوسطات درجات األبعاد الفرعية        

والدرجة الكلية لبعد التواصل لدى تالميذ املعاهد ومتوسطات تلك األبعـاد           ) التعبريية، القراءة والكتابة  

يـبني النتـائج الـيت مت        ) ٧( اجلدول رقم   . التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية    لدى تالميذ برامج    

  .التوصل إليها

   )٧( اجلدول 

  لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ) ت(اختبار 

  الربامج يف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد التواصل من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

   درجة١٠٠متوسط الدرجات لتصبح من تم تحويل  •

  

المتوسط العدد المجموعات األبعاد الفرعية
*الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 التعليق لداللةا

 اللغة االستقبالية ٢,٢ ٩٩,٣ ٣٠ تالميذ المعاهد
٩٩,٣٢ ٣٠ تالميذ البرامج

 غير دالة٠,٠٠١,٠٠٠

 اللغة التعبيرية ١٧,٣ ٧٤,٤ ٣٠ تالميذ المعاهد
 غير دالة٠,٦٣٨ ٠,٥ ٧٦,٥١٧,١ ٣٠ تالميذ البرامج

 ١٥,٤ ١٥,٩ ٣٠ تالميذ المعاهد
 القراءة والكتابة

 غير دالة٠,١١٤ ١,٦ ٢٤,٨٢٥,٩ ٣٠ تالميذ البرامج

الدرجة الكليـة    ١٢,٣ ٥٨,٨ ٣٠ تالميذ المعاهد
 غير دالة٠,٢٥٠ ١,٢ ٦٣,١١٦,١ ٣٠ تالميذ البرامج لبعد التواصل
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أن متوسطات الدرجات على األبعاد الفرعية لبعد التواصل متقاربة بـني            ) ٧( يتضح من اجلدول رقم           

يظهر من خالل اجلدول عـدم وجـود        . تالميذ املعاهد وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية        

. لدى اموعتني   ) ٣,٩٩( للغة االستقبالية ، فقد تساوت املتوسطات عند        فروق يف متوسطات الدرجات يف ا     

  .مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف بعد اللغة االستقبالية

  

      بالنسبة لبعد اللغة التعبريية جند أن متوسط درجات التالميذ امللتحقني بربامج التربيـة الفكريـة امللحقـة                 

ومع ذلـك   ). ٧٤,٤(وهي اكرب من متوسط درجات التالميذ يف املعاهد اليت بلغت           ) ٥,٧٦(باملدارس العادية   

هذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط           .  فهي مل تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية        

ط ذلك البعد لدى التالميذ     درجات اللغة التعبريية لدى التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية ومتوس           

  .املتخلفني عقلياً يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

  

جند أن متوسط درجات التالميذ يف برامج        ) ٧(      يف بعد القراءة والكتابة وكما هو موضح يف اجلدول رقم           

). ١٥,٩( رجات تالميذ املعاهد اليت بلغت      أكرب من متوسط د   ) ٢٤,٨(التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية      

هذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة        . ومع ذلك فإن هذه الفروق التصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية         

إحصائية بني متوسط درجات القراءة والكتابة لدى التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية ومتوسط               

  .ميذ املتخلفني عقلياً يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العاديةذلك البعد لدى التال

         

متوسط الدرجة الكلية لبعد التواصل أكرب عند تالميذ بـرامج التربيـة             ) ٧(       أيضا يوضح اجلدول رقم     

ربيـة الفكريـة امللحقـة      الفكرية امللحقة باملدارس العادية من تالميذ املعاهد، حيث بلغ عند تالميذ برامج الت            
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وكسابقاا فإن هذه الفروق مل تصل إىل       ) . ٥٨,٨(يف حني بلغ عند تالميذ املعاهد       ) ٦٣,١(باملدارس العادية   

  . مستوى الداللة اإلحصائية 

      هذه النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األبعاد الفرعيـة                

لبعد التواصل لدى التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية ومتوسـطات تلـك              والدرجة الكلية   

  . األبعاد لدى التالميذ املتخلفني عقلياً يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

السـتقبالية، اللغـة    اللغة ا (      مت متثيل هذه الفروق يف املتوسطات احلسابية لألبعاد الفرعية لبعد التواصل            

من أجل التوضيح بيانيا     ). ٣( وكذلك الدرجة الكلية هلذا البعد يف الشكل رقم         ) التعبريية، القراءة والكتابة  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية وبرامج التربيـة            

  . األبعاد الفرعية لبعد التواصل وكذلك يف الدرجة الكليةالفكرية امللحقة باملدارس العادية يف

   )٣( شكل رقم 

 الرسم البياين ملتوسطات تالميذ املعاهد وتالميذ برامج الدمج يف بعد التواصل
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 :السؤال الثاين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربيـة              "      ينص على   

رية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد مهارات احلياة اليومية مـن مقيـاس                الفك

  " فاينالند للسلوك التكيفي؟

لداللة الفروق بني جمموعني مستقلتني،     ) ت(      لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار         

املهارات الذاتيـة، األنـشطة املرتليـة،       : ( الفرعية وذلك حلساب الفروق بني متوسطات درجات األبعاد      

والدرجة الكلية لبعد مهارات احلياة اليومية لدى تالميذ املعاهد ومتوسطات تلك األبعاد         ) املهارات اتمعية 

النتـائج الـيت مت      ) ٨( يوضح اجلدول رقم    . لدى تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية       

  .هاالتوصل إلي

  

   )٨( اجلدول 

  لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ الربامج يف) ت(اختبار 

  األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد مهارات احلياة اليومية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

المتوسط العدد المجموعات األبعاد الفرعية
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يمة ق
 ت

مستوى 
 التعليق الداللة

 المهارات الذاتية ٤,٥ ٨٨,٣ ٣٠ تالميذ المعاهد
دالة عند مستوى ٠,٠٢٢ ٢,٣ ٨ ٩٢,٣ ٣٠ تالميذ البرامج

٠,٠٥ 
 األنشطة المنزلية ١٢,١ ٣٨,١ ٣٠ تالميذ المعاهد
دالة عند مستوى ٠,٠٠٢ ٣,٢ ١٦,١ ٤٩,٧ ٣٠ تالميذ البرامج

٠,٠١ 
المهــــارات  ١٥ ٣٦,٦ ٣٠ تالميذ المعاهد

دالة عند مستوى ٠,٠٠١ ٣,٤ ١٦,٧ ٥٠,٣ ٣٠ تالميذ البرامج تمعيةالمج
٠,٠١ 

الدرجة الكليـة    ٨,٥ ٦١,٦ ٣٠ تالميذ المعاهد
لبعــد مهــارات 

 ١١  ٧١ ٣٠ تالميذ البرامج الحياة اليومية
٠,٠٠٠ ٣,٧

دالة عند مستوى 
٠,٠١ 

   درجة١٠٠من مت حتويل متوسط الدرجات لتصبح * 
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وجود فروق يف متوسطات الدرجات بني تالميذ بـرامج التربيـة الفكريـة             ) ٨(      يتضح من اجلدول رقم     

املهارات الذاتية، األنشطة املرتلية، املهـارات      (امللحقة باملدارس العادية وتالميذ املعاهد يف مجيع األبعاد الفرعية          

حلياة اليومية لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملـدارس          ويف الدرجة الكلية لبعد مهارات ا     ) اتمعية

  . العادية

      يظهر اجلدول أن متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد املهـارات          

ىل وجود فروق دالـة     مما يشري إ  ) ٨٨,٣(أعلى من متوسط درجات تالميذ املعاهد اليت بلغت         ) ٩٢,٢(الذاتية  

  .لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ) ٠,٠٥( إحصائيا عند مستوى 

   

      بالنسبة لبعد األنشطة املرتلية كان متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقـة باملـدارس               

وكانت مـستوى الداللـة عنـد       ) ٣٨,١(غت  أكرب من متوسط درجات املعاهد اليت بل      ) ٤٩,٧(العادية  

  .لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ) ٠,٠١(

   

  يف بعد املهارات اتمعية كان متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية              

ميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملـدارس       حيث بلغ متوسط تال   . أكرب من متوسط درجات تالميذ املعاهد     

مما يشري إىل أن هذه الفروق دالة إحصائياً عند         ) ٣٦,٦(يف حني بلغ متوسط تالميذ املعاهد       ) ٥٠,٣(العادية  

  .لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ) . ٠,٠١(مستوى 

   

مهارات احلياة اليومية ا فروق دالة إحصائيا لصاحل تالميذ بـرامج            ومبا أن مجيع األبعاد الفرعية لبعد       

. التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية، فإنه من املتوقع وجود فروق كذلك يف متوسط الدرجـة الكليـة                
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يتضح أن متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكرية باملدارس العاديـة يف             ) ٨( وبالعودة للجدول رقم    

وهـي دالـة    ) ٦١,٦(، يف حني بلغ متوسط درجات تالميذ املعاهـد           )٧١( عد مهارات احلياة اليومية     ب

  .لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ) ٠,٠١(إحصائيا عند مستوى 

  

املهـارات  (مية  مت متثيل هذه الفروق يف املتوسطات احلسابية لألبعاد الفرعية لبعد مهارات احلياة اليو            

مـن   ). ٤( وكذلك الدرجة الكلية هلذا البعد يف الشكل رقم         ) الذاتية، األنشطة املرتلية، املهارات اتمعية    

أجل التوضيح بيانيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية                

العادية يف األبعاد الفرعية لبعد مهارات احلياة اليومية وكـذلك يف           وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس      

  .الدرجة الكلية

   )٤( شكل رقم 

 الرسم البياين ملتوسطات تالميذ املعاهد وبرامج الدمج يف بعد مهارات احلياة اليومية
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  :السؤال الثالث

ني عقلياً يف معاهد التربيـة      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلف        "      ينص على   

الفكرية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد التنشئة االجتماعية من مقياس فاينالند              

  " للسلوك التكيفي؟

لداللة الفروق بني جمموعني مستقلتني،     ) ت(      لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار         

العالقات الشخصية املتبادلة، وقت الراحة     : (وق بني متوسطات درجات األبعاد الفرعية     وذلك حلساب الفر  

والدرجة الكلية لبعد التنشئة االجتماعية لدى تالميذ املعاهد ومتوسطات تلك األبعـاد            ) والترفيه، املسايرة 

 النتـائج الـيت مت       )٩( يوضح اجلدول رقـم   . لدى تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية       

  .التوصل إليها
  

   )٩( اجلدول 

  لداللة الفروق بني متوسطات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ) ت(اختبار 

  الربامج يف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد التنشئة االجتماعية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

المتوسط العدد المجموعات األبعاد الفرعية
*ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 التعليق الداللة

العالقـــــات  ٧,٦ ٧٧,٨ ٣٠ تالميذ المعاهد
دالة عند مستوى ٠,٠٤٩ ٢ ١٠,٣ ٨٢,٥ ٣٠ تالميذ البرامجالشخصية المتبادلة

٠,٠٥ 
ــة   ١٣,٥ ٦٤ ٣٠ تالميذ المعاهد ــت الراح وق

 غير دالة٠,١٢٩ ١,٥ ١٥,٨ ٦٩,٨ ٣٠ تالميذ البرامج والترفيه

 المسايرة ٢٤ ٥٣,٧ ٣٠ تالميذ المعاهد
دالة عند مستوى ٠,٠٤٩ ٢ ٢٨,٥ ٦٧,٤ ٣٠ تالميذ البرامج

٠,٠٥ 
الدرجة الكلية لبعد    ١٢ ٦٨,٢ ٣٠ تالميذ المعاهد

دالة عند مستوى ٠,٠٣٢ ٢,٢ ١٥ ٧٥,٩ ٣٠ تالميذ البرامج التنشئة االجتماعية
٠,٠٥ 

   درجة١٠٠ت لتصبح من مت حتويل متوسط الدرجا •
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وجود فروق بني تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقـة باملـدارس العاديـة             ) ٩(      يتضح من اجلدول رقم     

يف الدرجة الكليـة لبعـد التنـشئة        ) العالقات الشخصية، املسايرة    ( وتالميذ املعاهد يف مجيع األبعاد الفرعية       

كما يتضح من اجلدول عدم وجـود       . الفكرية امللحقة باملدارس العادية   االجتماعية لصاحل تالميذ برامج التربية      

  .فروق يف بعد الراحة والترفيه

   

يتضح أن متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكريـة امللحقـة            ) ٩(       وبالرجوع إىل اجلدول رقم     

توسط درجات تالميذ املعاهـد     يف حني بلغ م   ) ٨٢,٥(باملدارس العادية يف بعد العالقات الشخصية املتبادلة        

لصاحل تالميذ برامج   . يف هذا البعد  ) ٠,٠٥(، مما يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى           ) ٧٧,٨(

  .التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية 

  

لتربيـة  أن متوسط درجات تالميذ بـرامج ا       ) ٩(       بالنسبة لبعد وقت الراحة والترفيه يوضح اجلدول رقم         

 ) . ٦٤( وهي أكرب من متوسط درجات تالميذ املعاهد اليت بلغـت  ) ٦٩,٨(الفكرية امللحقة باملدارس العادية     

  .  هذا الفرق البسيط بني املتوسطني مل يساعد على ظهور فروق تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية

        

ت تالميذ برامج التربية الفكريـة امللحقـة        أن متوسط درجا   ) ٩(  يف بعد املسايرة يتضح من اجلدول رقم        

، مما يـشري إىل  )٥٣,٧(وهي أكرب من متوسط درجات تالميذ املعاهد اليت بلغت         ) ٦٧,٤(باملدارس العادية   

لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة      . يف هذا البعد  ) ٠,٠٥(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى       

  .باملدارس العادية 
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  طاملا وجدت فروق يف مجيع األبعاد الفرعية لبعد التنشئة االجتماعية ما عدا بعد فرعي واحد، فإنه من                      

يتـضح أن   ) ٩( بالرجوع إىل اجلـدول رقـم   . املتوقع وجود فروق دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية للبعد      

 الدرجة الكليـة لبعـد التنـشئة        متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف         

، ممـا يـشري إىل      )٦٨,٢٣(وهو أعلى من متوسط درجات تالميذ املعاهد الذي بلغ          ) ٧٥,٩(االجتماعية  

لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقـة باملـدارس         ). ٠,٠٥(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى       

  .العادية 

العالقـات  (ات احلسابية لألبعاد الفرعية لبعد التنـشئة االجتماعيـة                مت متثيل هذه الفروق يف املتوسط     

 ). ٥( وكذلك الدرجة الكلية هلذا البعد يف الشكل رقم         ) الشخصية املتبادلة، وقت الراحة والترفيه، املسايرة     

يـة  من أجل التوضيح بيانيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهـد الترب                

الفكرية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف األبعاد الفرعية لبعد التنشئة االجتماعية وكـذلك        

                         .يف الدرجة الكلية

   )٥( شكل رقم 

ةالرسم البياني لمتوسطات تالميذ المعاهد وبرامج الدمج في بعد التنشئة االجتماعي
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  :السؤال الرابع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد "ينص على 

التربية الفكرية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية ألبعاد مقياس 

  "فاينالند للسلوك التكيفي؟

اللة الفروق بني جمموعني لد) ت(لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 

مستقلتني، وذلك حلساب الفروق بني متوسط الدرجة الكلية للسلوك التكيفي لتالميذ املعاهد ومتوسط 

( اجلدول رقم . الدرجة الكلية للسلوك التكيفي لتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

  .يبني النتائج اليت مت التوصل إليها ) ١٠

  

   )١٠( دول اجل

لداللة الفروق بني متوسط تالميذ املعاهد ومتوسط تالميذالربامج يف الدرجة الكلية ألبعاد مقياس فاينالند ) ت(اختبار 

  للسلوك التكيفي

المتوسط  العدد المجموعات
*الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعليق الداللة

 ٨,٧ ٦٢,٧ ٣٠ تالميذ المعاهد
 عند مستوى دالة٠,٠١٠ ٣ ١٢,٤ ٧٠,١ ٣٠ تالميذ البرامج

٠,٠١ 
   درجة١٠٠تم تحويل متوسط الدرجات لتصبح من * 

وجود فروق بني متوسط درجات تالميذ برامج التربية الفكريـة          ) ١٠(يتضح من اجلدول رقم     

عند ) ٧٠,١(امللحقة باملدارس العادية وتالميذ املعاهد يف الدرجة الكلية للسلوك التكيفي ، حيث بلغت              

  . عند تالميذ املعاهد ) ٦٢,٧(تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ، يف حني بلغت 
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أي أن متوسط الدرجة الكلية ألبعاد مقياس فاينالند للسلوك التكيفي لدى التالميـذ املـتخلفني               

ن متوسط الدرجة الكلية لدى التالميـذ       عقلياً يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية أكرب م         

  .املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية

لصاحل تالميذ بـرامج    ) ٠,٠١(       هذه النتيجة تشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            

  .التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية 

 ). ٦(  للدرجة الكلية ألبعاد السلوك التكيفي يف الشكل رقم      مت متثيل هذه الفروق يف املتوسط احلسايب

وذلك للتوضيح بيانيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتخلفني عقليا يف معاهد التربية الفكرية 

  .وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية ألبعاد للسلوك التكيفي 
  

   )٦ ( شكل رقم

  الرسم البياين ملتوسط تالميذ املعاهد وتالميذ برامج الدمج يف الدرجة الكلية ألبعاد مقياس فاينالند للسلوك التكيفي
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  :خالصة القول أن نتائج الدراسة احلالية أوضحت مايلي

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ املعاهد ومتوسط تالميذ برامج التربية              -

الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية للسلوك التكيفي وذلك لصاحل تالميـذ بـرامج               

  .التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ برامج              -

بعد مهـارات احليـاة     ( يف الدرجة الكلية لألبعاد الرئيسية      التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية      

وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية الفكريـة امللحقـة باملـدارس           ) اليومية، بعد التنشئة االجتماعية     

  .العادية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ برامج              -

املهارات الذاتيـة، األنـشطة املرتليـة،       (لحقة باملدارس العادية يف األبعاد الفرعية       التربية الفكرية امل  

وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية      ) املهارات اتمعية، العالقات الشخصية املتبادلة، املسايرة     

  .امللحقة باملدارس العادية

اهد ومتوسط تالميذ برامج التربيـة      عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات تالميذ املع          -

  .الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة الكلية لبعد التواصل

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات تالميذ املعاهد ومتوسطات تالميذ بـرامج               -

ة، اللغة التعبريية، القراءة    اللغة االستقبالي ( التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف األبعاد الفرعية         

  والكتابة، وقت الراحة والترفيه 
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  :يتضمن هذا الفصل مناقشة وتفسري نتائج أسئلة الدراسة على النحو التايل 

  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ": مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على

 يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد املتخلفني عقلياً

  "التواصل من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي؟

  

اللغة (أوضحت نتائج السؤال األول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يف األبعاد الفرعية 

يشري هذا إىل عدم وجود . وكذلك يف الدرجة الكلية لبعد التواصل) لكتابةاالستقبالية، اللغة التعبريية، القراءة وا

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد التواصل لدى التالميذ 

 يف برامج التربية املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية ومتوسطات تلك األبعاد لدى التالميذ املتخلفني عقلياً

  .الفكرية امللحقة باملدارس العادية

بعبارة أخرى لو أمعنا النظر يف النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين يتضح وجود فروق بني متوسطي الدرجة 

لكنها مل تصل إىل . الكلية لبعد التواصل لصاحل التالميذ يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

  .   الداللة اإلحصائية يف هذا البعد مستوى

لصاحل التالميذ ) اللغة التعبريية، القراءة والكتابة ( كذلك ظهرت الفروق يف متوسطات األبعاد الفرعية 

  .لكنها أيضاً مل تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية . يف برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

فقد تساوت املتوسطات فيه على ارتفاع عند التالميذ ) للغة االستقبالية ا( أما يف البعد الفرعي 

  .املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية وبرامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية 
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اللغة ( قد يفسر عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية لبعد التواصل ويف األبعاد الفرعية 

إىل إن ذلك ناجتا من أن اكتساب املهارات اللغوية بصفة عامة يبدأ يف املراحل ) تقبالية ، اللغة التعبريية االس

 سنوات فإم بذلك قد اكتسبوا ٩األوىل من العمر ، ومبا إن أعمار عينة الدراسة احلالية يف اموعتني تبدأ من 

يف اكتسام هلذا النوع من املهارات لن تكون واضحة ودالة يف الغالب اللغة قبل هذا العمر وبالتايل فإن الفروق 

  .سواء يف املعاهد أو يف الربامج 

والذي مل يظهر فروقا دالة إحصائيا، فبغض النظر عن مكان ) القراءة والكتابة(بالنسبة للبعد الفرعي 

ذلك . الميذ املتخلفني عقلياتلقي اخلدمات التربوية، فمهارات القراءة والكتابة تعد من أصعب املهارات على الت

أن اكتساا يعتمد على القدرات العقلية الدنيا كالفهم واالنتباه والتركيز والتذكر وهي العمليات اليت يعاين من 

  .فقداا التالميذ املتخلفني عقليا

ياس إىل إن بنود املق) القراءة والكتابة(إضافة إىل ذلك يفسر الباحث هذه النتيجة يف البعد الفرعي 

يكتب كل " فأول بند يف هذا البعد هو . املستخدم يف الدراسة تبدأ مبستوى متقدم يتدرج يف مستوى الصعوبة

سنوات زمنية، وقد يكون هذا البند غاية يف الصعوبة  ) ٥( ويكون عند عمر " حروف اهلجاء من الذاكرة 

ميذ املتخلفني عقليا سواء يف املعهد أو يف للتالميذ املتخلفني عقليا، ولذلك فان تطبيق هذه البنود على التال

  .املدرسة ال تظهر فروقا دالة إحصائيا 

اليت  ) ١٩٩٢ خضر، املفيت،  ،Webb, 1996( تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما جاء يف دراسة ويب 

يف مهارات أظهرتا عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني جمموعة الدمج وجمموعة العزل للتالميذ املتخلفني عقلياً 

  .التواصل

حبيث . ميكن تفسري هذه النتيجة إىل إن مهارات التواصل يتم االهتمام ا من املراحل العمرية املبكرة 

تم األسرة باكتساب وتدريب أبنائها على مهارات التواصل، ومن مث يأيت دور املعهد أو املدرسة يف التركيز 
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ذ املتخلفني عقليا مهارات التواصل باعتبارها مرحلة أساسية أكثر يف الصفوف األولية على اكتساب التالمي

  .إلكساب التالميذ املهارات السلوكية األخرى

(  ، كلينربج و جاليجن١٩٩٥ ، اخلشرمي، ٢٠٠٦الدخيل، ( وختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة

Kleinberg & Galligan, 1983  . (موعة الدمج اليت أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا بني جم

  .وجمموعة العزل للتالميذ املتخلفني عقلياً يف مهارات التواصل لصاحل تالميذ الدمج

     قد يعود سبب هذا االختالف يف النتائج إىل اختالف األعمار الزمنية لعينة الدراسة احلالية مع الدراسات 

. ار عينة الدراسات اليت اختلفت معهافقد كانت أعمار عينة الدراسة احلالية اكرب من أعم. اليت اختلفت معها

  .حيث ال تتضح الفروق يف األعمار الكبرية بعكس وضوحها يف األعمار الصغرية

بأن العوامل اليت تلعب دورا مؤثرا يف ) ٢٠٠٣(لعل ما يدعم نتيجة هذه الدراسة ما أشار إليه الوابلي 

ملقام األول مبستوى القدرة العقلية اليت يتمتع املستوى اللغوي والكالمي لدى فئات التخلف العقلي ترتبط يف ا

كما يشري إىل أن األحباث يف هذا السياق أكدت على وجود عالقة وثيقة بني مستوى النمو . ا أفراد تلك الفئة

  . املعريف واللغوي حبكم العالقة اإلرتباطية اليت تربطهما معا مباشرة بالقدرة العقلية 

  

ن األبعاد اليت يتضح فيها قصور طبيعة تطبيق نظام الدمج املعمول به حالياً يظهر للباحث أن هذا البعد م

ذلك أن مستوى تقدمي . يف اململكة العربية السعودية، الذي يعتمد فلسفة الفصول امللحقة باملدارس العادية

ل والتجاوب بني اخلدمة قد ال يفئ حباجة التلميذ املتخلف عقلياً، لعدم إتاحة الفرصة لفترات كافية من االتصا

التالميذ العاديني واملتخلفني عقليا، لكي تنمو لديهم مهارات التواصل الالزمة واليت حتتاج لفرص احتكاك 

  . وتفاعل أكثر طوال اليوم الدراسي
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ": مناقشة نتائج السؤال الثاين والذي ينص على

اهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد املتخلفني عقلياً يف مع

  "مهارات احلياة اليومية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي؟

  

املهارات ( يف بعد ٠,٠٥أوضحت نتائج السؤال الثاين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

وكذلك يف الدرجة ) األنشطة املرتلية، املهارات اتمعية(ألبعاد الفرعية  يف ا٠,٠١، ودالة عند مستوى )الذاتية

هذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تلك . الكلية لبعد مهارات احلياة اليومية

بعاد لدى األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد مهارات احلياة اليومية لدى تالميذ املعاهد ومتوسطات تلك األ

  .وذلك لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية. تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

 ، ٢٠٠٣ ، عبدالرزاق،٢٠٠٦الدخيل، ( تتفق نتائج هذه الدراسة يف هذا البعد مع دراسة 

Kleinberg & Galligan, 1983 (وسط الدرجات بني اليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف مت

  .التالميذ املدموجني واملعزولني يف بعد األنشطة املرتلية لصاحل املدموجني

  

من أن وجود فروق يف بعد مهارات احلياة اليومية ) ١٩٩٦( ويتفق تفسري الباحث مع ما ذكره هارون 

فكرية امللحقة باملدارس العادية بني التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية ال

لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية قد يرجع إىل بعض األمناط السلوكية واالجتماعية اليت ترافق التالميذ 

املتخلفني عقليا يف املعاهد واليت قد ال تشجع على قيام عالقات بني التالميذ املتخلفني عقليا مع بعضهم البعض، 

  .نسحاب االجتماعي والعزلة االنطواءوتشمل هذه األمناط اال
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إضافة إىل ذلك ومبا أن النمذجة أداة فعالة مع املتخلفني عقليا فان التالميذ املتخلفني عقليا يف املعاهد 

يصبحوا أكثر عرضة لتقليد سلوك بعضهم البعض مما يعرضهم إىل تدين خربام االجتماعية والسلوكية، ويؤدي 

دة من أي مثريات جديدة أو خربات متقدمة أثناء منوهم، كما إن هناك خطورة م إىل العجز عن االستفا

  .التعرض لنقص أو انعدام القيم اتمعية لديهم

  

 & Altman( ولعل ما يدعم هذا ما أشارت إليه دراسات كل من أولتمان وتولكينجتون 

Talkington, 1971(م العاديني لتقليد سلوك اآلخرين  إىل أن األطفال املتخلفني عقلياً أكثر ميالً من أقرا

نظراً لقابليتهم لإلحياء وميلهم إلظهار سلوك التوجيه اخلارجي كلما واجهتهم أعمال صعبة، األمر الذي يعكس 

  . تزايد استعدادهم للتعلم بالنمذجة 
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 التالميذ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني"مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على 

املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف بعد 

  "؟التنشئة االجتماعية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

  

 يف األبعاد الفرعية ٠,٠٥أوضحت نتائج السؤال الثالث وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

هذا يشري إىل وجود . وكذلك يف الدرجة الكلية لبعد التنشئة االجتماعية) القات الشخصية املتبادلة، املسايرةالع(

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تلك األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لبعد التنشئة االجتماعية 

ج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية ، وذلك لدى تالميذ املعاهد ومتوسطات تلك األبعاد لدى تالميذ برام

  .لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية

ميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن مهارات السلوك التكيفي غالباً ما يتم اكتساا من خالل أساليب 

  ).١٩٩٦هارون، . ( وغريهاالتعلم االجتماعي مثل التعلم بالنمذجة ، والتغذية الراجعة

  

 االبتدائية باململكة العربية  الدمج باملرحلةمن خالل عمل الباحث يف أكثر من مدرسة من مدارسو

 وجد أن بعض هذه األساليب أتيحت للتالميذ امللتحقني بربامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس السعودية

ختلفة مع أقرام العاديني الذين ميارسون مناذج سلوكية عادية العادية مبا وفر هلم من فرص ممارسة األنشطة امل

  . تساعد التالميذ املتخلفني عقلياً على حماكاا ، خاصة ما يتعلق بالتفاعل الشخصي واالجتماعي 

 يف هذا الصدد من أن النماذج )Bandura, 1971(يدعم ذلك ما أكدت عليه دراسات باندورا 

  .  نقل السلوك االجتماعي االجتماعية تساعد كثريا يف
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 & Kleinberg ، ١٩٩٣ ، الشافعي، ١٩٩٥العطية، ( هذه النتائج تتفق مع ما جاء يف دراسة 

Galligan, 1983  ( اليت توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني التالميذ املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية

  .ملدارس العادية يف بعد التنشئة االجتماعية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة با

 اليت أشارت إىل عدم وجود ٢٠٠٣يف حني ختتلف نتائج هذه الدراسة مع ما جاء يف دراسة عبدالرزاق 

  .فروق دالة إحصائيا يف بعد التنشئة االجتماعية بني املدموجني واملعزولني 

لتنشئة االجتماعية بني اموعتني إىل عدم وجود فروق دالة يف بعد ا) ٢٠٠٣(وقد ارجع عبدالرزاق 

  .قصور القدرة العقلية واىل طبيعة مصدر الضبط اخلارجي عند التالميذ املتخلفني عقليا 

  

فان الباحث يفسر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) وقت الراحة والترفيه(أما يف البعد الفرعي 

فني عقليا امللتحقني يف برامج الدمج باالشتراك واالندماج مع يف هذه الدراسة إىل عدم رغبة بعض التالميذ املتخل

والرحالت وغريها من األنشطة املدرسية الالصفية، ما أدى إىل عدم وجود ) الفسحة(العاديني يف أوقات الراحة 

  .فروق بني التالميذ املدموجني وأقرام يف املعاهد

  

 التالميذ العاديني يف األنشطة املدرسية وأوقات بشكل عام يتضح إن دمج التالميذ املتخلفني عقليا مع

الراحة أدى إىل زيادة تفاعلهم االجتماعي وإىل زيادة اللعب االجتماعي للتالميذ املتخلفني عقليا وكذلك إىل 

زيادة مطردة يف التفاعل االجتماعي االجيايب، ويتضح من هذه النتيجة أمهية أن يتلقى التالميذ املتخلفني عقليا 

هم يف إطار التعليم العام حيث إن االختالط باألقران العاديني يكسبهم مهارة التعامل مع الغري واحترام تعليم

اآلخرين ويقلل من االحنراف يف السلوك والعادات غري املقبولة والشاذة لديهم وبذلك يكونوا أقرب للحياة 

  .العادية ولألفراد العاديني 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ": نص علىمناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ي

املتخلفني عقلياً يف معاهد التربية الفكرية وتالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية يف الدرجة 

  "الكلية ألبعاد مقياس فاينالند للسلوك التكيفي؟

  

ائية يف الدرجة الكلية ألبعاد املقياس عند أوضحت نتائج السؤال الرابع وجود فروق ذات داللة إحص

تشري هذه النتيجة إىل أن مستوى أداء تالميذ برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس  ) . ٠,٠١( مستوى 

  .العادية يف مجيع املهارات السلوكية املتضمنة يف املقياس أفضل من أداء تالميذ املعاهد 

ءت لصاحل تالميذ برامج التربية الفكرية باملدارس العادية تؤكد ميكن القول إن هذه الفروق واليت جا

ذلك أن وجود هؤالء التالميذ يف الفصول امللحقة باملدارس . استفادم من برامج الدمج امللحقة باملدارس العادية

لدمج من نتيجة ملا يتيحه نظام ا. العادية كان له تأثري فعال على مستوى منو مهارات السلوك التكيفي لديهم

فرص للتواصل والتفاعل االجتماعي يف بيئة طبيعية يتم فيها مشاركة التالميذ املتخلفني عقليا ألقرام العاديني يف 

األنشطة املدرسية املختلفة طوال اليوم الدراسي ابتداء من االصطفاف الصباحي واإلذاعة املدرسية وفترات 

  . اليت يشترك فيها التالميذ املتخلفني عقلياً مع التالميذ العادينيالراحة واألنشطة الرياضية والرحالت الترفيهية

الدخيل، ( تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات اليت مت عرضها يف الدراسة احلالية

اليت استهدفت  )  Blagg, 1992 ، ١٩٩٣ ، الشافعي، ١٩٩٥ ، اخلشرمي، ٢٠٠٣ ، عبدالرزاق، ٢٠٠٦

عالية نظام الدمج يف حتسني بعض جوانب السلوك التكيفي للمتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة ، التعرف على ف

وتوصلت إىل وجود تأثري دال بني الدمج يف املدارس العادية والعزل يف معاهد التربية الفكرية على تباين درجات 

  .األطفال يف الدرجة الكلية للسلوك التكيفي لصاحل الدمج



 

  137 
٢ 

 تأثري الدمج يف السلوك التكيفي عند التالميذ املتخلفني عقليا إىل العديد من أرجعت هذه الدراسات

  :األسباب من أمهها

استفادة التالميذ املتخلفني عقليا من تقدمي أقرام العاديني لنماذج سلوكية ، واليت تساعدهم على  -

 ما لديهم من مهارات النمو النفسي واالجتماعي من خالل احملاكاة والتقليد الذي يتيح هلم استخدام

  .موجودة عندهم 

تعلم التالميذ املتخلفني عقليا مهارات سلوكية جديدة من خالل خربات حياتية واقعية يف بيئة الدمج  -

  .اليت تعترب أقرب إىل اتمع الكبري وأكثر متثيالً للواقع االجتماعي

ك التكيفي يتأثر بالبيئة الطبيعية  من أن السلو)(Nahira, 1976تدعم هذه النتيجة ما أشار إليه ريا 

ذلك أن الفرد يف بيئته الطبيعية أكثر قدرة على االستقالل الشخصي وحتمل املسئولية . واالجتماعية للفرد

  .االجتماعية

فقد أشارت هذه .  يف نتائجها عن نتائج الدراسة احلالية (Webb, 1996)وقد اختلفت دراسة ويب 

الة يف السلوك التكيفي، ذلك أن السلوك التكيفي مل يكن له أثر على متغريات الدراسة عن عدم وجود تغريات د

  .العمر واجلنس ومستوى الذكاء وعدد سنوات البقاء يف املؤسسات

 يتضح أن دراسته مت تطبيقها على عينة من التالميذ املتخلفني (Webb, 1996)    وبالرجوع إىل دراسة ويب 

ولعل . ت عينة الدراسة احلالية من التالميذ املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة عقليا بدرجة متوسطة، يف حني كان

  .هذا هو السبب الرئيسي يف اختالف نتائج الدراستني 
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  التوصيـات واملقترحـات 

  :التوصيات : أوال

زيادة اإلعتماد على مقاييس السلوك التكيفي يف عمليات تشخيص وتقييم ووضع اخلطـط التربويـة                -

  .تالميذ املتخلفني عقلياً الفردية لل

االعتماد على مستوى أداء التالميذ ملهارات السلوك التكيفي عند إعداد اخلطط التربوية الفردية للتالميذ  -

  .املتخلفني عقليا 

العمل على إقامة برامج وأنشطة مشتركة بني التالميذ املتخلفني عقليا والعاديني واألخذ بيد التالميـذ                -

هم على مشاركة أقرام العاديني فيها ، مما يساعدهم على اكتساب بعض مهارات             املتخلفني عقليا وحث  

  .ويسهم يف اإلقالل من احنرافام السلوكية. السلوك التكيفي الالزمة لدجمهم يف اتمع

تقدمي الربامج املناسبة اليت تعمل على تنمية السلوك التكيفي ملساعدة التالميذ املتخلفني عقليـا علـى                 -

  .اط يف اتمع االخنر

ضرورة أن يتم الدمج يف عمر زمين مبكر ، وإلزام املعلمني يف التعليم العام بإعطاء الفرصة للمدموجني                  -

باالشتراك مع العاديني يف األنشطة اليت تسمح بالتفاعل االجتماعي اإلجيايب مثـل حـصص النـشاط                

  .الالزمة وحصص التربية البدنية الكتساب املدموجني املهارات االجتماعية 

أمهية التطبيق الفعلي لتجربة الدمج داخل املدارس ال أن يكون وجود األطفال املـتخلفني عقليـاً يف                  -

وأن يسمح الدمج بالتفاعل االجتماعي لألطفال العاديني مـع مجيـع           . الفصول امللحقة وجوداً شكلياً   

  .األطفال املتخلفني عقلياً 
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باء حنو تدريب أبنائهم يف املرتل على بعض مهارات السلوك          االهتمام بإشراك األسرة واألخذ بأيدي اآل      -

 .التكيفي اهلادفة اليت من املمكن أن تعمم يف مواقف أخرى يف املعهد ومن مث يف اتمع 

إعداد التالميذ املتخلفني عقلياً للدمج وتزويدهم باملهارات االجتماعية والتربوية كمتطلبـات سـابقة              -

  .نيبهم الرفض االجتماعي من أقرام العاديني للنجاح يف برامج الدمج ولتج

  

  :الدراسات املقترحة : ثانيا

  . عمل دراسات للسلوك التكيفي عند فئات التخلف العقلي األخرى  -

  .عمل دراسات ملهارات السلوك التكيفي عند فئات التربية اخلاصة األخرى -

 .ني عقليا عمل دراسات جتريبية لتنمية مهارات السلوك التكيفي عند املتخلف -

عمل دراسات يف تنمية برامج معاهد التربية الفكرية يف اجلوانب املعرفية والسلوكية واالجتماعية مبـا                -

  .يتناسب مع مطالب النمو للتلميذ املتخلف عقلياً 

نظراً ملا كشفت عنه الدراسة احلالية من تأثر السلوك التكيفي للمتخلفني عقلياً إجياباً بالدمج اجلزئي عن                 -

 الفصول امللحقة ، لذلك ميكن عمل دراسات جتريبية يف التوسع بإدماج هذه الفئة يف الفـصول                 طريق

العادية كتجربة يف البداية لكي نعرف ما يطرأ من مشكالت ونعمل على حلها قبل التوسع يف عمليـة                  

 .الدمج الشامل
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  املـراجـع

  :املراجع العربية : أوالً

. إحصائيات اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم     ). هـ١٤٢٨-١٤٢٧. (اإلدارة العامة للتربية والتعليم    -
  .وزارة التربية والتعليم: الرياض

  

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. موسوعة التربية اخلاصة). ١٩٨٧. (األشول، عادل -

برنامج تدخل مبكر لألطفال ذوي التخلف العقلي الطفيف يف سن ما  ).٢٠٠٤. (البطوطي، هالة -
:  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس، معهد الدراسات العليا.ملدرسة وأسرهمقبل ا
 .القاهرة

 
املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصـة وعالقتـها بالـسلوك           ). ١٩٩٠.(بن طالب، سلطان   -

لـيج  كلية التربية، جامعـة اخل    . رسالة ماجستري غري منشورة   . التكيفي لدى األطفال املتخلفني عقليا    
  .البحرين: العريب

  
تطوير معايري أردنية ملقياس اجلمعية األمريكية للسلوك التكيفـي جبزئيـه           ). ١٩٨٣. (جرار، جالل  -

: رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية     . األول والثاين يف صورة أردنية معدلة للبيئة األردنية       
 .عمان 

  

 
وك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلـف العقلـي،        تقنني مقياس السل  ). ٢٠٠٤. (احلسني، عبداهللا  -

  . السودان: جامعة اخلرطوم. رسالة دكتوراه غري منشورة. الصورة املدرسية، اجلزء األول
 
تأثري برنامج تربية بدنية على تنميـة مـستويات اللياقـة القلبيـة             ). ٢٠٠٦. (اخلرجيي، عبدالعزيز  -

 . الرياض: كلية التربية، جامعة امللك سعود.  رسالة ماجستري غري منشورة.للمتخلفني عقليا
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تأثري الدمج باجلانب اللغوي ومفهوم الذات والسلوك التكيفي لدى         ). ١٩٩٥. ( اخلشرمي، سحر  -
: كلية التربية، جامعة امللـك سـعود      . رسالة ماجستري غري منشورة   . ذوي احلاجات اخلاصة البسيطة   

  .الرياض
 

دماج التالميذ املصابني بالتخلف العقلـي مـع األطفـال          إ). ١٩٩٢. (خضر، عادل، واملفيت، مايسه    -
. دراسات نفسية . األسوياء يف بعض األنشطة املدرسية وأثره على مستوى ذكائهم وسلوكهم التكيفي          

٣٩٠ -٣٧١ ، ٢.  
  
 .مكتبة الفالح: عمان. املدخل إىل التربية اخلاصة). ١٩٩٧. (اخلطيب، مجال، واحلديدي، مىن -
 

مكتبة : القاهرة). ترمجة حممد نوفل  . (مناهج البحث يف التربية وعلم النفس     ). ١٩٩٧. ( دالني ، فان   -
 .األجنلو املصرية

  
مستوى السلوك التكيفي لذوي اإلعاقة العقلية البـسيطة املـدموجني          ). ٢٠٠٦.(الدخيل، تغريد  -

ام حممد بن   قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلم       . رسالة ماجستري غري منشورة   .تربوياً
  .اململكة العربية السعودية : سعود اإلسالمية

  
 . دار الفكر: عمان. سيكولوجية األطفال غري العاديني). ١٩٩٨. (الروسان، فاروق -

  
  . دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. مقدمة يف اإلعاقة العقلية). ١٩٩٩. (الروسان، فاروق -

  
دار :  الريـاض ).الـذكاء االجتمـاعي   ( لتكيفي الذكاء والسلوك ا). ٢٠٠٠. ( الروسان، فاروق  -

 . الزهراء للنشر والتوزيع 
  

 .مطابع الدستور التجارية: عمان. التخلف العقلي). ١٩٨٥. (الرحياين، سليمان -
  

املعاقون أكادميياً وسلوكياً خصائصهم وأسـاليب      ). ١٩٩٢. (السرطاوي، زيدان ؛ وسيسامل، كمال     -
  .صفحات الذهبية للنشر والتوزيعمكتبة ال: الرياض). ٢ط. (تربيتهم
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 .مكتبة الفالح: الكويت. اإلعاقة العقلية). ٢٠٠٠. ( السرطاوي، عبدالعزيز ؛ وأيوب، عبدالعزيز -
  

 .تطور التعلـيم  ). ٣ج. (تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية السعودية      ). ١٩٩١. (السلوم، محد  -
 .مطابع انترناشنال كرافيكس: واشنطن). ٣ط(

  
مكتبة زهراء  : القاهرة. التربية اخلاصة للمعاقني عقليا بني العزل والدمج      . ) ٢٠٠٢. (  ، سهري  شاش -

 .الشرق
 

مدى فاعلية نظام الدمج يف حتسني بعض جوانب الـسلوك التـوافقي            ). ١٩٩٣. (الشافعي، ملك  -
 .مصر:  عني مشسكلية التربية،. رسالة ماجستري غري منشورة. للتالميذ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم

  
 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة. سيكولوجية الفئات اخلاصة واملعوقني). ١٩٩٩. ( شقري، زينب -

  
دراسة السلوك التكيفي يف املدرسة لدى األطفال املتخلفني عقليا يف           ). ١٩٩٠. ( الشماخ، صالح  -

 .البحرين: ليج العريبكلية التربية، جامعة اخل. رسالة ماجستري غري منشورة. اتمع السعودي
  

مكتبة غريب  : القاهرة. األسباب، التشخيص، الربامج  : التخلف العقلي ). ١٩٩٧. (الشناوي، حممد  -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 
 . مطابع جامعة امللك سعود: الرياض). ٣ط.(سيكولوجية التخلف العقلي). ١٩٨٦.(صادق، فاروق -
  
اسـتراتيجيات التربيـة   ). ٢ج. (طفال غري العـاديني  سيكولوجية األ ). ١٩٩٠. (عبدالرحيم، فتحي  -

 .دار القلم: الكويت). ٤ط. (اخلاصة
  

مدى فاعلية نظام الدمج يف تنمية مهارات الـسلوك التـوافقي وبعـض             ). ٢٠٠٣. (عبدالرزاق، مىن  -
مصر : جامعة القاهرة . رسالة ماجستري غري منشورة   . اجلوانب املعرفية لدى املعوقني عقليا القابلني للتعلم      

. 
 

  .دار صفا للنشر والتوزيع: عمان. تعليم األطفال املتخلفني عقلياً). ٢٠٠٠. (عبيد، ماجدة -
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استخدام نتائج قياس السلوك التكيفي يف ختطيط الربامج التعليمية الفردية          ). ١٩٩١. (العتييب، بندر  -

 . البحرين:جامعة اخلليج العريب. رسالة ماجستري غري منشورة. ًللتالميذ املتخلفني عقليا
  

. اخلصائص السيكومترية لصورة عربية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفـي         ). ٢٠٠٤.(العتييب، بندر  -
 .٤٣ -٨، ٧. الة العربية للتربية اخلاصة

  
الة العربية للتربيـة    .  املعايري السعودية  –مقياس فينالند للسلوك التكيفي     ). ٢٠٠٥. (العتييب، بندر  -

  .١٦٣-١٣١. ، ٧. اخلاصة
  

الفروق يف مهارات السلوك التكيفي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية           .)٢٠٠٧ (. فهد ،العجمي -
رسـالة  .  الريـاض التعليميـة    منطقة  هلا يف  خيضعواالتدخل املبكر والذين مل     لربامج   الذين خضعوا 

  .جامعة اخلليج العريب:املنامة .ماجستري غري منشورة
  

 بعض جوانب السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال املعاقني عقليا           تنمية). ١٩٩٥. (العطية، أمساء  -
 .مصر : كلية التربية، جامعة الزقازيق. رسالة ماجستري غري منشورة. بدولة قطر

  
أثر التربية البدنية املدجمة على مفهوم الذات لذوي التخلف العقلي القابلني           ). ١٤٢٦.( علي، حممد  -

 .الرياض: رة، كلية التربية، جامعة امللك سعود رسالة ماجستري غري منشو.للتعلم
  

املرشد يف تدريب املـتخلفني عقليـا علـى       ). ١٩٩٥. (عياد، مواهب؛ رقبان، نعمة؛ لطفي، سامية      -
 .منشأة املعارف: اإلسكندرية. السلوك االستقاليل يف املهارات املرتلية

  
عاهد التربية الفكرية بالقواعـد     مدى معرفة والتزام العاملني بربامج وم     ). ٢٠٠٧. (القحطاين، حممد  -

قسم التربية اخلاصـة، كليـة      . رسالة ماجستري غري منشورة   . التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة    
  .الرياض: التربية، جامعة امللك سعود
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دار : القـاهرة . سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتـهم     ). ١٩٩٦. (القريطي، عبداملطلب  -
 .الفكر العريب

  
املـدخل إىل التربيـة     ). ٢٠٠١. ( لقريويت، يوسف؛ والسرطاوي، عبدالعزيز؛ والصمادي، مجيـل      ا -

 .دار القلم: ديب. اخلاصة
  

العالقة بني االجتاهات الوالدية حنو اإلعاقة والعالقات األسرية والسلوك         ). ١٩٨٤. (اللحامي، ى  -
كلية الدراسات اإلنسانية، جامعـة     . رسالة دكتوراه غري منشورة   . التكيفي ملراهقات متخلفات عقلياً   

 .القاهرة: األزهر
  

دليل اخلطط واملناهج الدراسية ملعاهـد       ).١٤٢٦. (اموعة االستشارية التخصصية للتخلف العقلي     -
 .األمانة العامة للتربية اخلاصة: الرياض. وبرامج التربية الفكرية

  
 . دار النشر للجامعات املصرية:القاهرة. مرجع يف علم التخلف العقلي). ١٩٩٦. (مرسي، كمال -

  
رسالة ماجستري غـري  .السلوك لتكيفي وعالقته مبفهوم الذات للمعاق عقلياً   ). ١٩٩٧.(املسلم، طرفة  -

 .اململكة العربية السعودية : جامعة امللك فيصل. قسم الوجيه واإلرشاد النفسي، كلية التربية. منشورة
 

 ألبعاد السلوك التكيفي لدى عينة من  األطفال دراسة منائية مقارنة). ٢٠٠١. ( آل مطر، فايز -
رسالة ماجستري غري منشورة، . التوحديني واألطفال املعاقني عقليا يف اململكة العربية السعودية

 .األردن: اجلامعة األردنية
 

فاعلية التعزيز االجيايب واإلقصاء يف خفض السلوك العدواين لدى         ). ١٩٩٦. (املطرودي، ضيف اهللا   -
كلية التربية، جامعـة امللـك      . رسالة ماجستري غري منشورة   . املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة   األطفال  
 .الرياض: سعود
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األمانة العامـة للتربيـة     : الرياض. مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف    ). ١٩٩٩. ( املوسى، ناصر  -
 .اخلاصة

  
. لتعليم العام رؤية تربويـة    األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف ا      دمج). ٢٠٠٤. (املوسى، ناصر  -

 .  مطبعة مكتب التربية العريب لدول اخلليج: الرياض
  

االجتاهات الوالدية حنو األبناء متعددي اإلعاقة وعالقتها بالسلوك التكيفي         ). ١٩٩٣. (مريزا، هنية  -
 .الرياض: كلية التربية، جامعة امللك سعود. رسالة ماجستري غري منشورة. هلؤالء األبناء

  
. دراسة مقارنة مفهوم الذات بني األطفال املتخلفني عقلياً واألسـويا         ). ١٤١٠. (ثان، إبراهيم النقي -

 .الرياض: كلية التربية، جامعة امللك سعود. رسالة ماجستري غري منشورة
  

أثر الدمج يف تنمية العالقات الشخصية املتبادلة لدى األطفـال املـتخلفني            ). ١٩٩٦. (هارون، صاحل  -
 .، كلية التربية، عني مشس ١، ج٢٠. تربية وعلم النفسجملة ال. عقليا

  
. السلوك العدواين لدى األطفال املتخلفني عقليا، طبيعته وأساليب معاجلته        ). ١٩٩٣. ( الوابلي، عبداهللا  -

 .الرياض: ، كلية التربية، جامعة امللك سعود٧٦مركز البحوث التربوية، 
  

 التربية االجتماعية املقررة على طالب معاهد التربية        مدى احتواء كتب   ). ١٩٩٦. ( الوابلي، عبداهللا  -
 .٩٤ -٤٥، ٥٩. رسالة اخلليج العريب. الفكرية باململكة العربية السعودية على املهارات االجتماعية

  
التحرر من نظم املؤسسات الداخلية، مفهومة وتطبيقاته ومدى االستفادة         ). ١٩٩٨. (الوابلي، عبداهللا  -

، كلية  ١٤٠مركز البحوث التربوية،    . املتخلفني عقليا باململكة العربية السعودية    منه يف رعاية األفراد     
 .الرياض: التربية، جامعة امللك سعود

 
طبيعة املشكالت الكالمية لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي وعالقتـها          ). ٢٠٠٣. (الوابلي، عبداهللا  -

 .٩١-٥٣، ١٧.جملة اإلرشاد النفسي. ببعض املتغريات الشخصية
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مدى أمهية تطبيق إجراءات التعرف على التالميذ ذوي التخلف العقلـي           ). ٢٠٠٣. (الوابلي، عبداهللا  -
. الة التربويـة  . واحتياجام التربوية الفردية من قبل برامج التربية الفكرية باململكة العربية السعودية          

  .٢٣٨-١٩٢  ،٦٨. الد السابع عشر 
  

حى التقييم ذو األبعاد املتعددة يف جمال تشخيص وتـصنيف ودعـم            من). ٢٠٠٣.( الوابلي، عبداهللا    -
  .٨٤-٥٣ ،٨٦. رسالة اخلليج العريب. األطفال ذوي التخلف العقلي

  
رسالة ماجستري غري   . النضج االجتماعي لدى األطفال املتخلفني عقليا      منو). ١٩٨٩. ( وهبة، فاطمة  -

 .مصر: منشورة، جامعة القاهرة
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 مالحـق الدراسـة
 

 

خطاب من عميد كلية التربية إىل مدير عام التربية والتعليم مبنطقة ) ١( ملحق رقم 

.الرياض  

خطاب من مدير عام التربية اخلاصة إىل مدير عام التربية والتعليم ) ٢( ملحق رقم 

.مبنطقة الرياض  

التعليم مبنطقة الرياض إىل مدراء خطاب من مدير عام التربية و) ٣( ملحق رقم 

.املعاهد واملدارس امللحق ا فصول تربية فكرية  

ترمجة " الصورة املسحية"نسخة املقابلة : مقياس فاينالند للسلوك التكيفي) ٤(ملحق رقم 

  ).٢٠٠٤(وإعداد العتييب، بندر 

  ).مدينة الرياض ( املعاهد والربامج املشاركة يف الدراسة ) ٥(ملحق رقم 
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خطاب من عميد كلية التربية إىل مدير عام التربية والتعليم ) ١( ملحق رقم 

.مبنطقة الرياض  
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خطاب من مدير عام التربية اخلاصة اىل مدير عام التربية والتعليم ) ٢( ملحق رقم 

.مبنطقة الرياض  
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خطاب من مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض اىل مدراء ) ٣( ملحق رقم 

.املعاهد واملدارس امللحق ا فصول تربية فكرية  
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". الصورة املسحية"نسخة املقابلة : مقياس فاينالند للسلوك التكيفي) ٤(ملحق رقم 

 ).٢٠٠٤(ترمجة وإعداد العتييب، بندر 
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  مقياس فاينالند للسلوك التكيفي              
  

VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE 
  

  
  "دومينك شيكشيتي، دافيد باال، سارا سبارو            "

  
                                       صورة معدلة ومنقحة لمقياس فاينالند للنضج االجتماعي

  
  ليف إدجار دول                           تأ

  
  

                                                     
  

                  نسخة المقابلة
  "الصورة المسحية                      "

  
  
  
  

                           ترجمة وإعداد
  

  بندر ناصر العتيبي.                       د
  ة الخاصة                      قسم التربي

   آلية التربية                           
  جامعة الملك                  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقياس فاينالند للسلوك التكيفي
  

  "ةــــ المقابلةـــنسخ"
  )الصورة المسحية(

   
  "إستمارة اإلجابة"

  
  
  بيانات خاصة بالطفل 

  
  __________      الجنس    ____________________:االسم  

  
  _________:      المنطقة    __________________:المدرسة  
           
  ____________________________________:المستوى التعليمي  

  
  _________:نسبة الذآاء  ___________________:التشخيص  

  
  
  

  السنة    الشهر    اليوم        
  ___    ___    ___    تاريخ المقابلة  

  
  ___    ___    ___    تاريخ الميالد  

  
  

  مصدر المعلومات      
         

  ___________:الجنس    ______________________:االسم  
  

  _____________:العالقة بالمفحوص  
  

  __________:الوظيفة  ________:الجنس  _____________:الباحث  
  

  
  
  
  
  
  



 

  159 
٢ 

  
  

  تعليمات عامة  

  عاد ـــأبعة من مقياس فاينالند على مجموعة من العبارات التي تقيس بعض تتضمن هذه الطب    

  عند القيام بتطبيق المقياس البد أن يكون الفاحص على معرفة بعمر المفحوص لكي.  السلوك التكيفي  

  ارة ـــــــــالمطلوب من الفاحص قراءة آل عب.  يبدأ في آل مجال من مجاالته بالبند المطابق لهذا العمر     

  ع  ـــلرجاء إختيار الدرجة ووضعها في المربا.  وإختيار االجابة التى تتناسب وتتطابق مع سلوك الطفل  

  :وقد وزعت الدرجات آما يلي.  الداخلي الخاص بكل عبارة  

  أبدا، ال= ٠    أحيانَا= ١      عادة، نعم= ٢  

  الأعرف= ع    لم تسنح الفرصة= م  
  
  
  
  

  :اسبةمثال يوضح تقدير الدرجة المن  

  )يقرأ على االقل عشر آلمات بصوت عادي(    

  الموجودة ضمن " التواصل"من أبعاد " القراءة والكتابة"هذه إحدى عبارات البعد الفرعي     

  " ٢"فيمكنك وضع الدرجة، ءة عشر آلمات بصوت عاديرافإذا آان المفحوص يستطيع ق .هذه االستمارة  

  أما إذا لم يكن يستطيع قراءة عشر آلمات ". ١"ع الدرجة يستطيع ذلك أحيانًا فيمكنك وض  وإذا آان  

  ".  ٠"الدرجة  فيمكنك وضع  

  أما، )م(أما اذا لم تسنح لك الفرصة لمالحظة السلوك الذي تقيسه العبارة فيمكنك وضع الرمز     

  ).ع( إذا لم تكن تعرف عدد الكلمات التي يستطيع الطفل قراءتها فيمكنك وضع الرمز 

    

 إجاباتلكل مجال من مجاالت المقياس اعتمادا على " سقف" و " قاعدة " كوين من المهم ت

في سبعة بنود متتالية فان ذلك يشكل قاعدة "  ٢"فاذا تكرر حصول المفحوص على درجة . المفحوص

  من ناحية اخرى فانه اذا تكرر حصوله في نفس المجال على درجة صفر في سبعة بنود متتالية.  المجال

  .يشكل سقف المجال فان ذلك 
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  التواصل : األول البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع               

   القراءة        اللغة          اللغة                           
  ةـالكتاب و    التعبيرية     االستقبالية                                     

         
    .     يحرك عينيه وراسه نحو الصوت١>    ١
  
  .     يستمع للحظة على االقل عندما يتحدث معه من يقوم برعايته٢        

                 
  .     يبتسم استجابة لحضور من يقوم برعايته٣        

                     
  .      يبتسم استجابة لحضور شخص مألوف لديه غير الذي يقوم برعايته٤        
  

  "أو قف، تعال هنا"     يرفع ذراعيه استجابة لحضور من يقوم برعايته ٥        
  

  .     يتصرف بشكل يدل على فهمه لما تعنيه آلمة ال٦        
  

  .أصوات الكبار بعد سماعهم مباشرة     يقلد ٧        
  

  .     يظهر بوضوح فهمه لعشر آلمات على األقل٨        
  
  ".دال أري"و " ال"و " نعم"     يقوم بالحرآات المناسبة التي تعبر عن ٩     .١
  
  .       يصغي بانتباه للتعليمات١٠       
  

  "موافق، نعم"ه     يتصرف بشكل يدل على فهمه لما تعني١١       
                    

   "تعال" "هات اللعبة"    ينفذ التعليمات التي تتطلب تصرفا مثل ١٢       
        

    يشير على نحو صحيح الى جزء واحد رئيسي في جسمه على األقل  ١٣       
  ".الذراع، الرأس"  عندما يطلب منه   

                   
  م االسم األول والكنية لألقرباء واألصدقاء أو الزمالء أو   يستخد  ١٤       

  .يعطي أسماءهم عندما يطلب منه    
             

  .   يستخدم عبارات تتضمن أسماء وأفعاال ١٥        
               

  ) ١(التصحح رقم .        يسمي على األقل عشرين شيئا مألوف بدون أن يسأل  ١٦       
  

  .     يستمع إلى قصة لمدة خمس دقائق على األقل ١٧       
                    

  .    يشير إلى تفضيله عندما تتاح له حرية االختيار بين عدة أشياء١٨       
  
        ) ١(التصحح رقم .                            ينطق خمسين آلمة مألوفة على األقل  ١٩.    ٢
    

  .لتعبير عن خبراته بشكل تلقائي وبكلمات بسيطة  يستطيع ا ٢٠       
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 التواصل:  األول البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  القراءة         اللغة          اللغة                          
  والكتابة      التعبيرية     االستقبالية                                     

         
  لآلخرين    ينقل رسائل لفظية بسيطة ٢١       

         
   .        أآثر  يستخدم جمل تتكون من أربع آلمات او   ٢٢       

         
  )١(  التصحح رقم .ل اجزاء جسمه عندما يسأ ل   يشير على نحو صحيح الى آ ٢٣       

                     
         

    )١(                              التصحح رقم .  ينطق على االقل مئة آلمة مفهومة  ٢٤       
        

   .  يتكلم باستخدام جملة مفيدة  ٢٥        
  

  .التعريف " أل" آلمات بها   يستخدم في عباراته أو جمله   ٢٦       
  

  .الشرطية" اذا"ينفذ التعليمات التى تستخدم صيغة     ٢٧       
  

  . يذآر اسمه واسم عائلته عندما يطلب منه ذلك   ٢٨       
  
  ."متى، لماذا، من، أين، بماذا"     يسأل أسئلة تبدأ ٢٩       
  

  .   ئين غير موجودين امامه  يستطيع ان يحدد الشئ االآبر من شي   ٣٠ ٤،٣
  

       
  .  يستطيع ان يربط بشكل تفصيلي بين عدة خبرات عندما يطلب منه ذلك   ٣١       

                    
   ". بين"أو " خلف"    يستخدم في عباراته آلما ت ٣٢       
        
  . آظرف مكان في عبارة" حول"   يستخدم  ٣٣       

                           
   " أو"و " لكن"في عباراته آلما ت  يستخدم    ٣٤       

           
  .  ينطق بوضوح بدون احالل أو ابدال  ٣٥       

          
      لديه القدرة على حكاية قصة شعبية أو نكته طويلة أو مشهد تلفزيوني ٣٦       
        
  .الذاآرة    يكتب آل حروف الهجاء من ٣٧.    ٥

          
         

  .             يقرأ على االقل ثالث آلمات شائعة  ٣٨       
    

      يذآر تاريخ ميالده باليوم والشهر عندما يسأل ٣٩       
               

   - التكسير–    يستخدم صيغة الجمع الشاذة ٤٠       
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 التواصل:  األول البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            ادةع، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  القراءة         اللغة          اللغة                          
  والكتابة      التعبيرية     االستقبالية                                     

         
  .    يكتب اسمه االول واالخير٤١   . ٦

         
  .          يذآر هاتف المنزل عندما يسأل  ٤٢       

         
   بما فيه اسم المدينة والمنطقة عندما يسأ ل آامًاله  يستطيع اعطاء عنوان   ٤٣       

                     
         

    .ت بصوت عادي  يقرأ على االقل عشر آلما  ٤٤       
        

  . عشر آلمات من الذاآرةاألقل  يكتب على   ٤٥       
  

  .   يعبر عن افكاره بأآثر من طريقة وبدون مساعدة ٤٦       
  

  . يقرأ قصة بسيطة بصوت مرتفع   ٤٧       
  

  .  يكتب جملة بسيطة تتكون من ثالث أو اربع آلمات  ٤٨  ٨،٧
  
  
  . دقيقة١٥بع حديثا عاما في المدرسة أو خارجها لمدة تزيد عن     يتا٤٩       
  

  .   يبادر بالقراءة بمفرده  ٥٠       
  

       
  .   يقرا من الكتاب الى مستوى الصف الثاني االبتدائي على االقل  ٥١       

                    
   .    يرتب الكلمات ترتيبا ابجديا حسب الحرف االول٥٢       
        
  . خطابات قصيرة أو رسائليكتب    ٥٣       

                           
  .يصف لالخرين االماآن التى يحتاج الوصول اليها السير في اتجاهات متعددة    ٥٤    .٩

           
  )١(التصحح رقم .                       يكتب موضوعات ذات مستوى اولى بسيط ٥٥       
          

   .     يقرا من الكتاب الى مستوى الصف الرابع االبتدائي على االقل٥٦       
        

  )١(التصحح رقم .          يكتب الكلمات بشكل مترابط ومتصل في معظم االحيان٥٧       
          

         
             .  يستخدم القاموس ٥٨  -١٠
١٨  

  . ارس في الكتب التى يقراءها    يستخدم الفه٥٩       
               

  .    يكتب موضوعات االنشاء٦٠       
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 التواصل:  األول البعد    
  

              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  القراءة         اللغة          اللغة                          
  والكتابة      التعبيرية     االستقبالية                                     

         
  .    يكتب العنوان على مظاريف الخطابات بدقة٦١     . 

         
  .  يستخدم قوائم المفردات من الكتب  ٦٢       

         
  )ميمكن اعطاء الدرجة .                         (أ قصص الكبار في الجرائد   يقر ٦٣       

                     
         

  .  لديه اهداف بعيدة المدى ويصف بالتفصيل خطط للوصول الى هذه االهداف  ٦٤       
               
  )من اعطاء الدرجة يمك  (األسبوعية    يقرأ مجالت الكبار أو قصص المجالت ٦٥       

  
  . يكتب خطابات تتعلق بالعمل   ٦٦       

  
  مجموع آل بعـــــد               

  الكلي) م(   مجموع                

    الكلي) ع(   مجموع             

  المجموع الكلي للنقاط      
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 مهارات الحياة اليومية: الثاني البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            ةعاد، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  المهارات      االنشطة      المهارات                     
      المجتمعية      المنزلية         الذاتية                                  

         
    .األآل    يظهر توقعه للغذاء عند رؤية الرضاعة أو ١>    ١
  
  .     يفتح فمه عندما تقدم له ملعقة٢        

                 
  .     يأخذ االآل من الملعقة بالفم٣        

                     
  ). آورن فليكس(     يمص أو يمضغ رقائق القمح ٤        
  

  ).والموز وغيرهما الشيكوالته (الطعام الجامد      يأآل ٥        
  
  .     يشرب من الكوب بدون مساعدة٦      ١
  

  .     يتناول طعامه بنفسه بدون مساعدة٧        
  

  . الساخنة خطرةاألشياء     يفهم ان ٨        
  
  . او الصوتباإلشارات     يعبر عن بلل أو اتساخ في مالبسه ٩        
  
  .    يمص باستخدام المزاز ١٠       
  

  .    يسمح برضاء لمن يقوم برعايته بتنظيف انفه١١       
                    

   .   يخلع الجاآيت او القميص بدون مساعدة ١٢       
        
  .  يأآل بالملعقة دون ان يتسخ  ١٣.    ٢

                       
  .  ي تغيير المالبس عندما تكون مبتلة أو قذرة  يبدي رغبة ف  ١٤       

             
  .    يتبول في الحمام باستخدام آرسي الحمام ١٥        

               
  .  شخص آخرمساعدةب  يستحم   ١٦       

  
  .     يتبرز في الحمام باستخدام آرسي الحمام ١٧       

                    
           
  .       يطلب استخدام الحمام١٨       

               
  .    يرتدي بنطلون له حزام مطاطي١٩       
         
     .    يدرك معنى قيمة النقود٢٠       
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 مهارات الحياة اليومية: الثاني البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  المهارات      االنشطة      المهارات                     
      المجتمعية      المنزلية         الذاتية                                  

         
  .  المخصصة عندما يطلب منه ذلكأالماآن    يضع حاجياته في ٢١       
         
          .  يتحكم في عملية التبول ليال  ٢٢    .٣

         
  .دون مساعدة) الصنبور(   يشرب الماء من الحنفية  ٢٣       

                     
         

    )١(  ينظف أسنانه دون مساعدة                                        التصحح رقم   ٢٤       
        

   .  سواء العادية أو الرقميةيدرك وظيفة الساعة  ٢٥        
  

  . المنزلية الخفيفة عندما يطلب منه ذلكباألعمال  يساعد   ٢٦       
  

  .يغسل ويجفف وجهه دون مساعدة    ٢٧       
  

  .يلبس الحذاء في القدم الصحيح دون مساعدة   ٢٨       
  
         

  )م(يمكن اعطاء الدرجة .                    هاتف بطريقة مناسبة    يجيب على ال٢٩       
  

     . يقوم بارتداء مالبسه بمفرده ماعدا رباط الحذاء   ٣٠       
  
  .  يستدعي للهاتف الشخص المطلوب أو يجيب بأنه غير موجود   ٣١    .٤

                    
  )١(التصحح رقم . احدأو يساعده ون أن يذآره     يذهب الى الحمام عند الحاجة د٣٢       
        
  . الطريق قبل عبوره الشارع أو الطريقجانبي   ينظر الى  ٣٣       

                           
  . يضع المالبس النظيفة جانبا دون مساعدة عندما يطلب منه ذلك   ٣٤       

           
  )١(                                          التصحح رقم   ينظف انفه دون مساعدة   ٣٥       

          
        
  . المنزلية القابلة للكسراألدوات   ينظف  ٣٦       

      
  .    يجفف نفسه بالمنشفة دون مساعدة٣٧       

   
             )١(  التصحح رقم .                                         يقفل جميع أزرار مالبسه  ٣٨       

    
  . اإلعداد خلط عند إلى   يساعد في تحضير الطعام الذي يحتاج ٣٩.    ٥

               
  .    يعي خطورة قبوله للتوصيل أو الطعام أو النقود من شخص غريب٤٠       
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 مهارات الحياة اليومية: الثاني البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  المهارات      االنشطة      المهارات                     
      المجتمعية      المنزلية         الذاتية                                  

         
  )١(تصحح رقم  ال.                                        حذاءه دون مساعدة    يربط ٤١       

         
         

          يستحم دون مساعدةيغتسل و     ٤٢       
         

              . الطريق قبل عبوره الشارع أو الطريق بمفردهجانبي إلى   ينظر  ٤٣       
         

    .العطس انفه وفمه عند الكحة أو   يغطي  ٤٤       
        
  . بواسطة الهاتفباآلخرين  يبادر باالتصال   ٤٥.    ٦
  

  )م( الدرجة إعطاءيمكن               . المشاةوبإشارات المرور بإشارات   يلتزم  ٤٦       
  

  )١(صحح رقمالت. وربط األزرارالحذاء لبس مالبسه بالكامل بما في ذلك يرتدي   ٤٧       
  

  .  يرتب سريره عندما يطلب منه ذلك  ٤٨       
  
  . عندما يطلب منه ذلكاألسبوع    يعرف ماهو اليوم الحالي من ٤٩       
  

           
  .اآلخرين في السيارة دون االعتماد على السالمة    يربط حزام ٥٠       

       
  ). الهللةالريال، القرش، (ف قيمة العمالت المعدنية   يعر  ٥١  .  ٧

                    
  )الخ....المفك، الكماشة، المطرقة (األساسية األدوات    يستخدم ٥٢       
        
  .    يعرف شمال ويمين شخص أخر٥٣       

                           
  . يطلب منه و بدون مساعدةالطعام عندما  يعد ويرتب طاولة   ٥٤       

           
  . ويمسح البالط دون مساعدة عندما يطلب منه ذلكاألرض   يكنس  ٥٥.    ٨

          
  ) ع( الدرجة إعطاء يمكن   .           يستخدم أرقام هواتف الطوارى عند الحاجة٥٦       
        

  )   ع( الدرجة اءإعطيمكن .                       يطلب لنفسه وجبة آاملة في المطعم٥٧       
          

         
             .   يعرف تاريخ اليوم عندما يسأل عنه ٥٨       

  
  .     يلبس المالبس المالئمة حسب توقعاته لتغيرات الطقس٥٩       
               

  . المعدية دون الحاجة لتذآيرهباألمراض المصابين األشخاص    يتجنب ٦٠       
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 مهارات الحياة اليومية: الثاني لبعدا    

 
  

              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  المهارات       األنشطة     المهارات                     
      المجتمعية      المنزلية      ة   الذاتي                                  

         
  .خمس دقائقبزيادة ال    يحدد الوقت ٦١   -٩
١٠         
         

  )١(التصحح رقم .       يهتم بتصفيف شعره دون أن يذآره أحد ودون مساعدة  ٦٢       
         

   .        بسيطة الاألشياءعند عمل  فأو المايكرووييستخدم الفرن     ٦٣       
         

   .            بدقة وبطريقة صحيحة) منظفات المنزل( النظافة أدواتيستخدم    ٦٤       
        
  .  من نقود بعد الشراء بمبلغ يزيد عن الرياليما تبق  يحسب بدقة   ٦٥  -١١
١٢  
  )م (إعطاءيمكن          .   المكالمات وبدون مساعدةإلجراء   يستخدم التليفون  ٦٦       

  
  )١(التصحح رقم.                    يقلم أظافره دون أن يذآره أحد ودون مساعدة ٦٧       

  
  .  التي تحتاج الى خلط وطهي بدون مساعدةاألطعمة  يعد   ٦٨       

  
  )م(يمكن إعطاء                                     .  هاتف العملةماستخدايستطيع     ٦٩       
  

           
  .    يرتب غرفته الخاصة دون ان ينبه الى ذلك٧٠  -١٣
١٥     
  .   نفسهإلىشيئا محببا ويقوم بشراء شئ   يدخر نقودا لشراء   ٧١       

                    
  .    يهتم بصحته العامة٧٢       
        
  )١(اتصحح رقم .           بشكل روتيني    يرتب سريره الخاص ويغير المفرش٧٣   ١٦

                           
  .غرف الغير بانتظام دون ان يطلب منه ذلكيرتب     ٧٤       

           
  . المنزلية المعتادة وبأعمال الصيانة دون أن يطلب منه ذلكباإلصالحات   يقوم  ٧٥       
          
  .           بك في المالبس عندما يطلب منه ذلك والمشااألزرار    يخيط ٧٦ -١٧
١٨        

  .   األسبوع    يعد ميزانية لمصروفات ٧٧       
            

         
             .    يستطيع أن ينظم شؤونه المالية بدون مساعدة ٧٨       

  
  .     يعمل ويحضر الوجبة الرئيسية دون مساعدة٧٩       
               

  . عمله في الموعد المحددإلى    يصل ٨٠       
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 مهارات الحياة اليومية: الثاني البعد    

 
  

              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

  المهارات       نشطةاأل     المهارات                     
    المجتمعية المنزلية    ة    ــــ   الذاتي                                  

         
  )١(ال تصحح رقم   .  الى ذلكأحد مالبسه الخاصة دون أن ينبه بشكله و يهتم    ٨١       

         
  . العملإلى آان سيتأخر في الوصول إذا  يبلغ رئيسه في العمل   ٨٢       

         
  .   يبلغ رئيسه في العمل عندما يتغيب بسبب المرض ٨٣       

                     
         

  . راتبه طبقا لمصروفاته الشهريةينظم    ٨٤       
        

  . مالبسه دون مساعدة أو تنبيهفي البسيطة األشياء  يخيط بعض   ٨٥       
  

  )١(ال تصحح رقم .           آاملة واجبات القيام بعمل منتظمةؤوليبمس    يتحمل ٨٦       
  

  . له حساب جاري في البنك ويستخدمه استخداما مسئوال   ٨٧       
  

  مجموع آــل بعــــد               

  الكلي) م(   مجموع                

    الكلي) ع(   مجموع             

  المجموع الكلي للنقاط      
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  169 
٢ 

 
 التنشئة أالجتماعية:  الثالث البعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
  العالقات       وقت                              أعرف ال)ع              

  احة        المسايرةالشخصية        الر                    
   المتبادلة         والترفيه                                   

         
    .    ينظر الى وجه الشخص الذي يقوم برعايته١>    ١
  
  .اآلخرين واألشخاص     يستجيب لصوت الشخص الذي يقوم برعايته ٢        

                 
  .اآلخرين واألشخاصالذي يقوم برعايته      يفرق بين الشخص ٣        

                     
  . الجدداألشخاص الجديدة أو باألشياء     يظهر اهتماما ٤        
  

  .    يعبر عن عاطفتين أو أآثر مثل الرضا أو الحزن أو الخوف٥        
  
  .     يتوقع عندما يرى من يقوم برعايته أن يرفعه الى أعلى٦        
  

  . للناس المألوفينعاطفة     يظهر ٧        
  

  .اإلخوان غير واألطفال األشخاص     يظهر اهتماما تجاه ٨        
  
  . المألوفيناألشخاص     يصل الى ٩        
  
  .ه أو مع اآلخرين بمفرداألخرى األشياء    يلعب بالدمى أو ١٠       
  

  .اآلخرين األطفال مع تفاعل بسيط بها يالت األلعاب    يمارس ١١       
                    

   .   يستخدم بعض أدوات المنزل ليلعب بها ١٢       
        

  . اآلخرين بأنشطة يبدي اهتماما   ١٣       
                       

  ).  التصفيق،  السالمإشارة(  يقلد بعض حرآات الكبار   ١٤       
             

  .   آاستجابة لعبارات مشجعة بشكل مناسبيضحك أو يبتسم    ١٥  ٢-١
               

  .بأسمائهم األقل  ينادي اثنين من المعروفين على   ١٦       
  

  .  من يقوم برعايتهإرضاء   يبدي رغبة في  ١٧       
                    

           
  .   اآلخرينو نشاط واحد مع  في لعبة أاألقل    يشارك على ١٨       

               
  . المعقدة بعد ساعات من مشاهدته لشخص يؤديها أمامهاألعمال    يقلد بعض ١٩       
         
     . سمعها في مناسبات سابقةالتي    يقلد عبارات الكبار ٢٠       
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 التنشئة أالجتماعية:  البعد الثالث    

  
              أبدا. ال) صفر            ةعاد، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
                    العالقات      وقت     أعرف ال)ع              

  الشخصية      الراحة        المسايرة                     
    المتبادلة        والترفيه                                   

         
  بمفرده أو مع اآلخرين) استخدام العصى آسيف (اإليهامية األلعاب   يشارك في ٢١       

         
          .اآلخرين دون األصدقاء  يبدي تفضيال لبعض   ٢٢    .٣

         
  .   يقول لو سمحت عندما يطلب شيئا ٢٣       

                     
         

   .  أو الغضب، الحزن،الخوفالسعادة،مشاعر تظهر عليه     ٢٤       
        

  . غير االسم عندما يطلب منه ذلكى بخصائص أخراآلخرين األشخاص   ٌيعُرف ٢٥        
  
  . الخاصة دون أن يطلب منه ذلكبألعابه في اللعب اآلخرين  ٌيشرك   ٢٦    .٤
  

  .عندما يطلب منه ويحدد اليوم والقناةيذآر برنامج تلفزيوني أو أآثر     ٢٧       
  

  . البسيطة دون ان يطلب منه ذلكاأللعابيتبع قوانين    ٢٨       
  
         

  .    لديه صديق مفضل٢٩       
  

    . يلتزم بأنظمة المدرسة أو المؤسسة   ٣٠       
  
  . اآلخرين يستجيب لفظيا وإيجابيا لتشجيع    ٣١    .٥

                    
  .    يعتذر عن أخطائه غير المقصودة٣٢       
        
  .األصدقاء   لديه مجموعة من  ٣٣       

                           
  . يتبع قواعد وقوانين المجتمع   ٣٤       

           
   مهارة واتخاذ قرارإلىالتى تحتاج  األلعابلعاب الورق أو   يمارس أ  ٣٥.    ٦
          

         
  . والطعام في فمهثال يتحد    ٣٦       

      
  .مفضل على غيره)  أنثى-ذآر(    لديه صديق من نفس الجنس ٣٧       

   
             . غرباءألشخاص  يستجيب بطريقة مناسبة عندما تقدمه   ٣٨       

    
  . األسرةته أو أحد أفراد  أو هدايا لمن يقوم برعايألعاب   يبادر بشراء ٣٩   -٧
٨              

  .  من يومألآثر ويكتمها األسرار   يحفظ ٤٠       
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 التنشئة أالجتماعية:  البعد الثالث    
     

              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
                           أعرف ال)ع              

                     العالقات        وقت        
  الشخصية       الراحة        المسايرة                    

    المتبادلة        والترفيه                                  
         

   .              الكتب لزمالئهوأكات المستعارة وآذلك النقود لتمم أو الاأللعاب يعيد    ٤١       
         
         

   .  بطريقة مناسبةاآلخرينينهي المحادثة مع     ٤٢       
         
  .يلتزم بتنظيم الوقت الذي يضعه لم من يقوم برعايته    ٤٣    .٩

         
   .اآلخرينيمتنع عن القول أو السؤال الذي يحرجه أو يؤذي     ٤٤       

        
  . آراءه اآلخرونيتحكم في الغضب أو شعور االذى عندما يرفض     ٤٥       

  
  .        يكتم األسرار ويحتفظ بها لفترات طويلة    ٤٦       

  
  )١(التصحح رقم     .يستخدم اآلداب المناسبة للمائدة دون حاجة الى أخباره    ٤٧  -١٠
١١  
  .   يستمع للراديو للحصول على معلومات تهمهيشاهد التلفزيون أو    ٤٨       

  
         

     . المسائية المدرسية عندما يصطحبه أحد الكباراألنشطة بعض إلىيذهب      ٤٩      
           
   . يستطيع تقدير عواقب تصرفاته قبل اتخاذ قرارات فيها    ٥٠       

       
   .  الخاطئةأحكامهيعتذر عن سلوآه الخاطئ أو     ٥١       

                    
   .  يتذآر المناسبات الخاصة بأفراد عائلته وأصدقائه المقربين    ٥٢  -١٢
١٤        
  .اآلخرينيبادر بالحوار حول موضوعات لها أهمية خاصة لدى     ٥٣       

                           
  .له هواية من الهوايات    ٥٤       

           
   يعيد النقود لمن يقوم برعايته والتي إستدانها منه    ٥٥       
          

   . غير المباشرة في المحادثةاإلشاراتات أو يحيستجيب للتلم    ٥٦       
        

             
   )       ع( الدرجة إعطاءيمكن .       الرياضية خارج المدرسةاألنشطةيشارك في      ٥٧   ١٥
>        

   .   بشكل يومي لمتابعه أشياء تهمهيشاهد التلفزيون أو يستمع للراديو     ٥٨       
  

  .يلتزم بالمواعيد التي يأخذها    ٥٩       
               

  . الراديو بشكل مستقلفي إليهايشاهد األخبار أو يستمع     ٦٠       
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 التنشئة أالجتماعية:  البعد الثالث    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                 أحيانا)١      
     أعرف ال)ع             

  وقت                           العالقات 
         الشخصية       الراحة        المسايرة              

  ة        والترفيه  المتبادل                                  
         
  . المدرسية المسائية بدون وجود أحد الكبار معهاألنشطة بعض إلىيذهب    ٦١       

    
  .           خارج المدرسة دون إشراف احد الكبارالى مناسبات مسائية يذهب     ٦٢       
         
         

   .  معية للخدمات االجتماعية جإلى نادي للكبار أو إلى ينتمي    ٦٣       
         

  .    الحفالت أو المناسبات العامة التي يحضرها الكثير من الناسإلى   يذهب  ٦٤       
        

  . يذهب في رحالت جماعية   ٦٥       
  

  مجموع آـــل بعــــــد                                                

  ليالك) م( مجموع             

  الكلي) ع(مجموع                 

     المجموع الكلي للنقاط                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  173 
٢ 

 
 المهارات الحرآية:   الرابعالبعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع              

     العضالت  العضالت                         
                      الكبيرة        الدقيقة                                  

         
  .  بدون مساعدة عندما يحمل في وضع رأسياألقل ثانية على ١٥     يبقي رأسه منتصبا لمدة ١>    ١
  
  . عن طريق المساعدةألقلا     يجلس لمدة دقيقة واحدة على ٢        

                 
  .     يلتقط شيئا صغيرا بيده بأي طريقة ممكنة٣        

                     
  . األخرى اليد إلى     ينقل شيئا من يد ٤        
  

  .     يلتقط شيئا بإبهامه واألصابع األخرى٥        
  

  . ويبقى دون مساعدة دقيقة على األقل لوضع الجلوس يرفع نفسه     ٦        
  

          
  . األرض     يزحف على األرض على اليدين والرآبتين دون ان تلمس معدته ٧        

          
  .      يفتح الباب الذي يحتاج الدفع أو السحب٨        

          
  .     يدحرج الكرات عندما يكون جالسا٩.     ١

  
  .  يمشي بطريقة بدائية في التجول  ١٠       
  

  .    يقفز داخل وخارج السرير ويستند الى آرسي الكبار١١       
                    

   .   يتسلق على جهاز لعب منخفض ١٢       
        
  .  يشخبط بالقلم أو الطباشير على سطح مناسب للكتابة  ١٣.    ٢

                       
  .    يصعد الساللم واضعا آلتا الرجلين على الدرج  ١٤       

             
  .    ينزل الساللم لألمام واضعا آلتا الرجلين على الدرج ١٥        

               
         
  .واالتجاه  يجري بسهولة مع تغيير السرعة   ١٦       
         
              .   يفتح الباب بواسطة سحب مقبض الباب ١٧       

           
  .       يقفز فوق شيئا صغير١٨       

               
  . لفإلى    يستطيع فتح أو قفل األدوات التي تحتاج ١٩       
         
     . أقدام على األقل) ٦(   يحرك الدراجة أو أي لعبة بثالث عجالت لمسافة ٢٠       
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  الحرآية المهارات :  البعد الرابع    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع              

                 العضالت   العضالت        
                      الكبيرة       الدقيقة                                  

         
  .    يثب على رجل واحدة مرة على األقل وهو ممسك بشخص آخر أو أي شئ ثابت دون ان يقع٢١       

         
          .األقل خمس مكعبات على باستخدام األبعاد  يبني شكال ثالثي   ٢٢       

         
  .   يفتح ويقفل المقص بيد واحدة ٢٣       

                     
         
    . دون مساعدةاألرجل  ينزل الساللم بتبديل   ٢٤   -٣
٤        

   . يتسلق على جهاز لعب عالي أو مرتفع   ٢٥       
  

  . المقصورقة باستخدام يقطع بالعرض   ٢٦       
  

  )١(ال تصحح رقم .  دون أن يفقد توازنهاألقليثب لألمام على رجل واحدة ثالث مرات على     ٢٧       
  

  )     ١(ال تصحح رقم .                                            يكمل مجموعة مكعبات من ست قطع   ٢٨       
  
         

  .باأللوان من شكل مألوف بالقلم أو يرسم أآثر    ٢٩       
  

     . يستخدم المقص في قص خط مرسوم على ورقة   ٣٠       
  
  .دون أن يمزق الورقة يستخدم الممحاة    ٣١    .٥

                    
  .     يقفز لألمام على رجل واحدة بسهولة٣٢       
        
  . بالمفتاحاألقفال   يفتح  ٣٣       

                           
  . يقص أشياء معقدة بالمقص   ٣٤       

           
  .دام حتى ولو أقتضى األمر التحرك لمسكها من بعد عشرة أقإليه  يمسك بكرة تلقي   ٣٥       

          
   .ودون أن يسقط،    يرآب الدراجة دون عجالت التدريب ٣٦       
        

      
  مجموع آــل بعـــــد                  

  الكلي) م(   مجموع               

    الكلي) ع(   مجموع         

  المجموع الكلي للدرجات        
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 السلوك غير التكيفي:  س الخامالبعد    

  
              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع              

                           
            الجزء االول                                                      

         
  . واألصابع اإلبهام    يمص ١        

  
  . بشدةاآلخرين     معتمد على ٢        

                 
  .     ينسحب بعيدا٣        

                     
  .      يبلل الفراش٤        
  

  .أألآل في اضطرابا     يعاني من ٥        
  

  .  في النوماضطرابا     يعاني من ٦        
  
          

  .      يقضم أظافره٧        
          

  .      يتجنب الذهاب الى المدرسة٨        
          

  .بالغا     يبدى قلقا ٩  .     
  

  ).  حرآات وتقلصات الإرادية( لزمات      لديه١٠       
  

  .    يضحك أو يبكي بسهولة بالغة١١       
                    

  .    يملك قدرة ضعيفة على ترآيز نظره إتجاه شئ محدد ١٢       
        

  .شديدةآآبه   يعاني من   ١٣       
                       

  .   خالل الليل أو النهارأسنانه) يجرش(  يطحن   ١٤       
             

            
   مندفع للغاية  ١٥        
         
  عف في الترآيز واالنتباه  يعاني من ض  ١٦       
         
       .   لديه نشاط زائد ١٧      

           
      متقلب مزاجيًا١٨       

               
  .    يميل للمخالفة والمعارضة١٩       
         
     .  ويضايقهماآلخرين    يتهكم على ٢٠       
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 السلوك غير التكيفي:   الخامسالبعد    
  

              أبدا. ال) صفر            عادة، نعم) ٢      
  الفرصة تسنح لم) م                  أحيانا)١      
     أعرف ال)ع                

                         
                              الجزء االول                                  

         
  . تقدير    يبدي عدم االحترام وال٢١       

         
          .  يكذب أو يغش أو يسرق  ٢٢       

         
         

             .   يميل بشدة الى االعتداء البدني ٢٣        
         

  مناسبة   يحلف في مواقف غير   ٢٤       
        

  .  يهرب  ٢٥       
  

  .  عنيد أو آئيب  ٢٦       
  

  .يتهرب من المدرسة أو العمل    ٢٧       
  

  :الجزء الثاني       
           الجزء الثاني.اإلضافية الذين سيقارنون مع المجموعات المعيارية لألفرادهذا الجزء مخصص فقط :             مالحظة

  

  .     يبدي عدم االحترام والتقدير٢٨       
         

          .سرق  يكذب أو يغش أو ي  ٢٩       
         
  .   يميل بشدة الى االعتداء البدني ٣٠       

                    
  .   يحلف في مواقف غير مناسبة  ٣١       
        

      يهرب٣٢       
.         
  آئيب   عنيد أو   ٣٣       

     .    
  .يتهرب من المدرسة أو العمل    ٣٤        

         
        

              .  غير واعي لما يحدث حوله  ٣٥       
  يهتز لالمام وإلى الخلف عندما يكون جالسَا أو واقفَا    ٣٦      
        

  المجموع الكلي للدرجات              
  الكلي) م(  مجموع                         

      الكلي) ع(     مجموع                   
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  س لمقيا استمـارة خالصة النتـائج

  فاينـالنـد للسلـوك التكيـفي

  

  "نسخـــة المقابلــــة"

  )الصورة المسحية(
  
  

  
    المقابلةنسخـة: مقياس فينالند للسلوك التكيفي

) المسحيةالصوره(  
 

  __________: الزمنيالعمر____________________ :اسم المفحوص                
       ______ _______________:تاريخ المقابلة                 

 
   اتـــــــــملـــــخص الدرج

  
  أبعـاد المقيـاس

مستوى   التساعي الدرجة المعيارية  لدرجة الخاما
  السلوك

  العمر المكافئ

                   االستقبالية
            ةــ التعبيري      
             القراءة والكتابة     

            بعــد التــــــواصل
            ـــةالذاتيــ      األنشطة 

                  األنشطة المنزليـــة
                  األنشطة المجتمعية

            مهارات الحياة اليومية
            اآلخرين مع العالقة     
             والترفيهالراحة     

                 المسايره
            التنشئة االجتماعــــــية

            الكبيرةالعضالت      
             الدقيقة     العضالت

            بعد المهارات الحرآية
          مجموع الدرجات المعيارية لألبعاد         
          مجمـــوع السلوك التكيفي         
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  ).مدينة الرياض ( املعاهد والربامج املشاركة يف الدراسة ) ٥(ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  179 
٢ 

 )٥(ملحق رقم 

  ).مدينة الرياض ( املعاهد والربامج املشاركة يف الدراسة 

الربنامج/ املعهد  املوقع  

  شرق/ معهد التربية الفكرية للبنني  الروايب

 غرب/ معهد التربية الفكرية للبنني  عليشة

فصول التربية الفكرية مبدرسة األنصار االبتدائية الدار البيضاء

فصول التربية الفكرية مبدرسة مىن االبتدائية العزيزية

لتربية الفكرية مبدرسة ابن البيطار فصول ا املروج

االبتدائية

فصول التربية الفكرية مبدرسة اجلهاد االبتدائية اخلليج

فصول التربية الفكرية مبدرسة ابن حزم االبتدائية العرجيا

فصول التربية الفكرية مبدرسة  ابن الطفيل  سلطانة

االبتدائية

 

  
  
  


