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 مستخمص الدراسة:
بعددددددغ المت يددددددراا ردددددد   ددددددو   القابميددددددة لءسددددددتهوا   طبيعددددددة هدددددددرا الدراسددددددة للدددددد  التعددددددر  عمدددددد 

لدد  عيندة مدل المعداقيل عقمياقاالقدابميل لمدتعمما، وتكوندا عيندة الدراسدة  الديموجرارية)الجنس، والمرحمدة الدراسدية 
اعامدداق، وتتددوزع 15  عامدداق، بمتوسددط عمددر ا21-11  طالدد و وطالبددة، تراوحددا أعمددار الطددء  بدديل)111) مددل

  العمر الزمندددد المرحمددددة الدراسددددية) أنثدددد  ، بينمددددا تتددددوزع حسدددد  47ذكددددراق، و 53العينددددة حسدددد  الجددددنس للدددد  )
رددد  مرحمدددة    طالبددداق وطالبدددة مدددل المدددراهقيل56، و)رددد  مرحمدددة التعميمددد    طالبددداق وطالبدددة مدددل ا طفدددا 44للددد )

 أند  ا، وات د  مدل نتداال الدراسدة بطريقدة ررديدة ، وتم تطبيق مقياس القابمية لءستهوا  )لعداد الباحثة المهن 
ووجدود ، الثءثدة وأبعداد القابميدة لءسدتهوا   عمد  مقيداسة بديل الدذكور وااندا  وجود رروق ذاا دالة لحصداايت

 ا طفددا لصددال   ردد  مرحمددة المهندد  والمددراهقيل ،مرحمددة التعميمدد  ا طفددا  ردد رددروق ذاا دالددة لحصددااية بدديل 
 .ر  مرحمة التعميم 

 
The study aimed to determine suggestibility in view of some demographic 

variables(gender, Educational level) in a sample of mentally handicapped 
"educable". The sample consisted of (100) student aged between (10 and 20 
years) with (15) years old as an average age. The data disaggregated by sex 
into (53) males and (47) females, while the Educational level (age) 
disaggregation was (44) child in the educational stage, and (56) adolescents in 
the professional stage. The suggestibility scale (prepared by the researcher) have 
been applied individually. The results of this study showed the absence of 
statistically significant differences between males and females on suggestibility 
scale and its three domains, moreover, There are statistically significant 
differences between the children (in the educational stage), and the adolescents 
(in the professional stage) on suggestibility scale and its domains ,in favor of 
children in the educational stage. 
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 مقدمــــــة:

يمر الفرد بمراح  نمو متعاقبة، يسير ريها نحو التقدم، ويرنو مل خءلها لل  ااكتما ، وقد يعيدق هدذا 
ددا هدذا العدااق  -أحياناق -النمو عااق، وقد يكول هذا العااق جسدمياق أو عقميداق أو انفعاليداق أو اجتماعيداق، ومدا لل و جذ

لعجز والحرمددال، بدد  ربمددا  ددعر بحاجددة ماسددة للدد  ردد ل الفددرد يجددد نفسدد  مختمفدداق عمددل حولدد ، ومددل ثددم ي ددعر بددا
ااحتيددددال وال ددددفقة، كمددددا قددددد ي ددددعر بددددالررغ واابعدددداد، وحيناددددذ ي طماددددق عميدددد  وعمدددد  أمثالدددد  اذوو ااحتياجدددداا 

 الخاصةا. 

هددذا، وتمثدد  راددة ااعاقددة العقميددة لحدددال رادداا ذو  ااحتياجدداا الخاصددة، حيدد  ت ددير للدد  أدا  عقمدد  
احب  قصدددور رددد  السدددمو، التكيفددد ، وتت ددد  فثدددار ذلددد، رددد  انخفددداغ المهددداراا عدددام أقددد  مدددل المتوسدددط، ويصددد

 ، وانخفداغ المهداراا ااجتماعيدة مث :)المهداراا ال خصدية، كالم ة، ومعررة القرا ة والكتابدة،...المفاهيمية: )
  ، وكدددذا المهددداراا العمميدددة وتتمثددد  رددد : )أن دددطة،....وتجنددد  الوقدددوع  دددحية، يدددة، وحددد  الم دددكءا ااجتماع

 .((Laura&Sardinia-prager,2015:9 ...الحياة اليومية، ومهاراا العناية ال خصية، 

ًثر سددمباق عمدد  التوارددق النفسدد  لممعدداق عقميدداق، وعءقاتدد  ااجتماعيددة وأن ددطت   وا ريدد  أل هددذا كمدد  يدد
رددا مر لذل ا البيايددةم ممددا يحددو  دول م دداركت  م دداركة رعمالددة ردد  المجتمددك تتسدداو  مددك م دداركة ا خددريل، 

يقتصر عم  وجود ااعاقة العقمية رحس ، بد  عمد  تبعاتهدا، ومدل أخطدر تبعداا ااعاقدة العقميدة: تحدو  الفدرد 
ليصددب  أداة طيةعدددة رددد  يدددد ا خددريل الدددذيل ينبذونددد  مدددرة، وي دددفقول عميدد  تدددارة أخدددر ، وا يسدددتطيك لا أل يمبددد  

 يطمق عمي  القابمية لءستهوا . مطالبهم وينصاع  وامرهم، ويسمِّم ذات  لهم، وهو ما

مددددك عدددددم وجددددود ا سددددبا  الكاريددددة  ،اسددددتعداد ال ددددخف لتقبدددد  ركددددرةو للدددد  سددددتهوا  وت ددددير القابميددددة لء
 .(971-971: 9114،عبد العزيز القوصي)التقبمه

ـــــــــــــــــــــــن  :دراسدددددددددددددددددددددددة هدددددددددددددددددددددددا:دراسددددددددددددددددددددددداا منال بعدددددددددددددددددددددددغ أ ددددددددددددددددددددددداراقدددددددددددددددددددددددد و   وآخـــــــــــــــــــــــرين ي
(Young,et al.,2003)  :آنيــــــــــــــــو وبويــــــــــــــــل ، ودراسددددددددددددددددةAgnew&Powell,2004)) ،ودراسددددددددددددددددة :

وجدجونســــون  هينــــريودراسددددة: ، (White&wilner,2005)وويمنــــر وايــــتدراسددددة:و (، White,2004وايــــت)
(Henry&Gudjonsson,2007)، ميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرينودراسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة : 

(Miles,et al.,2007) ،:ســـــوندينا وآخـــــرين ودراسدددددة(Sondenaa,et al.,2010) ،ـــــدن ودراسدددددة : لن
ويسده   سدتهوا  مدل أقدرانهم العدادييل،لء ةأكثر قابمي أل المعاقيل عقمياق لل   (London,et al.,2013)وآخرين

، وكذل، وعمرهم الزمن  والعقم ، واست ءلهم، وتختم  قابميتهم لءستهوا  باختء  معد  ذكااهم التأثير عميهم
 والنفسية.باختء  قدرة الفرد عم  التواص ، ومد  قوة ذاكرت ، وخصااص  ال خصية، وحالت  الجسدية 



4 

 

 Young,et)ين  وآخرونأ ار ك و مل بالعديد مل العوام ،  القابمية لءستهوا  تأثرنظراق لو      
al.,2003 ،وهنريجدجونسونوGudjonsson&Henry,2003) وآخرون ميمز بروك،و(Miles,et 
al.,2007)ًثر ر  القابمية لءستهوا  ويتناس  عكسياق معها ا طفا  ذو  ااعاقة حي  أل  ، لل  أل العمر ي

أعم  مل أقرانهم -ور  الوقا نفس -العقمية ا تختم  عل أقرانهم العادييل مل نفس العمر العقم ، ولكنها
العادييل بنفس العمر الزمن ، بمعن  وجود عءقة عكسية بيل القابمية لءستهوا  وك و مل العمر الزمن  

لنا   ر  القابمية لءستهوا ، -ر مت ير الجنس)ذكوريا حو  تأث، بينما اختمفا الدراساوالعقم  لممعاقيل عقمياق 
لل  أل القابمية لءستهوا  ا تتأثر بمت ير الجنس، بينما   Young,et al.,2003)ين  وآخرون أ ارحي  
لل  أل تأثر القابمية لءستهوا  بالجنس هو أمر نسب  ويرجك لل  عوام   (Godino,2009) جودينو أ ار

ل  القدراا العقمية،  عدة كالخصااف ال خصية)مث  تقدير الذاا، والتحكم الذات ، والمرغوبية ااجتماعية ، وا 
 ومستو  التعميم، والبنا  ااجتماع .

الك   عل القابمية لءستهوا  ر   و  تسن  لها وكال هذا دارعاق لمباحثة اجرا  الدراسة الحالية لي     
   لد  عينة مل المعاقيل عقمياقاالقابميل لمتعمما.)الجنس، المرحمة الدراسيةبعغ المت يراا الديموجرارية 

 :ثانياً: تحديـــــد مشكلـــــة الدارســــــة
القابميدة لءسدتهوا ، حيد  يمكل أل نتصور كي  تكدول حيداة ردرد اجتمدك عميد  ع ِسدراالذ همدا: ااعاقدة، و 

احظا الباحثة أثنا  تواجدها ر  التدري  الميدان  أل وجود القابمية لءستهوا  لد  المعداق عقميداق أحدد أسدبا  
 يدة، والتددخيل، والسدمو، العددوان مظهور كثيدر مدل الم دكءا السدموكية: كااسدا ة الجنسدية و العزلدة ااجتماع

ًثر ردد  القابميددة لءسددتهوا  مدد  عديدددةيجدد  أل نأخددذ ردد  اعتبارنددا عوا لددذا منهددا: مسددتو   لددد  المعدداق عقميدداق  تدد
قدراتدد  العقميددة)ذكا ، وانتبددا ، وذاكددرة، وتفكيددر ، أو سددو  المعاممددة التدد  يتمقاهددا، أو  ددعور  بااحبدداط المصدداح  

  ردد  لر ددا  لف ددم  المسددتمر ردد  أدا  المهددام المختمفددة، وطبيعددة جنسدد  والمرحمددة العمريددة التدد  يمددر بهددا، ورغبتدد
ل أرادوا اسدت ءل   مل حول  ممل يعتبرون  مجرد تابك لهم، لل أرادوا رعايت  وتنميدة قدراتد  وجددو  طااعداق لينداق، وا 
وجدو  كذل، أي اقم مما يترت  عمي  سو  توارق  مك نفس  أواق، ثم مك أقران  مل العادييل ثانياق، ثم مك المجتمدك 

اا العربية وا جنبية الت  تناولا القابمية لءستهوا  لد  المعاقيل عقميداق، وذلد، ثالثاق، هذا، وثمة ندرة ر  الدراس
ردد  القابميدددة ك ددد  عددل احتماليدددة وجددود ردددروق ردد  حدددود عمدددم الباحثددة، ممدددا درعهددا درعددداق حثيثدداق للددد  محاولددة ال

بهددد  اارددادة   ماالعمر الزمندد المرحمددة الدراسدديةاردد   ددو  بع دداق مددل تمدد، المت يددراا مثدد )الجنس،  لءسددتهوا 
ممددا قددد تسددفر عندد  نتدداال هددذ  الدراسددة ردد  توجيدد  ااهتمددام لددد  التربددوييل وغيددرهم مددل أهدد  ااختصدداف للدد  

  رورة و ك برامل تستهد  خفغ القابمية لءستهوا  والحد مل فثارها السمبية.
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 ويمكن بمورة مشكمة الدارسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

نا  و  )ذكور، الجنس ختء اب )القابميل لمتعمم ،ستهوا  عند المعاقيل عقمياق القابمية لءه  تختم   -1  ؟ا 

مرحمدة ) المرحمدة الدراسدية ختء ابد )القدابميل لمدتعمم ،ستهوا  عند المعداقيل عقمياق ه  تختم  القابمية لء -2
 ؟ ومرحمة المهن  ،التعميم 

 ــــة:ثالثاً: أهــــــداف الدراسـ

اختء  القابمية لءستهوا  لدد  المعداقيل عقميداق االقدابميل لمدتعمما، بداختء  الجنس)ذكدور، الك   عل  -1
نا    .وا 

المرحمدددة الك ددد  عدددل اخدددتء  القابميدددة لءسدددتهوا  لدددد  المعددداقيل عقميددداق االقدددابميل لمدددتعمما، بددداختء   -2
 . ومرحمة المهن ، مرحمة التعميم )الدراسية

 ــــــة:رابعاً: أهميـــــــــة الدراســـ

 :َـــٔ ايٓاسٝـــ١ ايٓعطٜـــ١ -1

تحدداو  الدراسددة الحاليددة ااسددهام ردد  التأصددي  النظددر  لمفهددوم القابميددة لءسددتهوا ، وا سدديما أندد  حدددي   (أ
 مك راة المعاقيل عقمياق. -ر  حدود عمم الباحثة -التناو  ر  البياة العربية

 َـــٔ ايٓاسٝـــ١ ايتطبٝكٝـــ١:   -2

 لخفدغ القابميدة لءسدتهوا م ،عداد وتصدميم بدرامل لر داديةلل نتاال الدراسة الحالية ر  يمكل اارادة م (أ
المعددداقول عقميددداق  حتددد  يدددتمكلم والتدددد  بدددددورها تددددسهم رددد  تقميدددد  العديددددد مددددل المدددد كءا الناتجددددة عنهددددا

تهمي دددهم والتكيددد  مدددك أردددراد ، ومدددل ثدددم عددددم مدددل اانددددمال الحقيقددد  رددد  المجتمدددك  االقدددابمول لمدددتعمما
 واست ءلهم.

 خامساً: مصطلحـــــات الدراســـــة: 

 وتتمثل في المصطمحات اآلتية:
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 Mentally Disabled (educabled)املعاقني عكًًٝا "ايكابًني يًتعًِ":  -1

  11-7 ، ويص  عمرهم العقم  ل  ر  أقصا  مدل )71-51هم أولا، الذيل تتراوح نسبة ذكااهم بيل)
 (.91:8191)إسماعيل بدر،سنواا، وهم قابمول لتعمم القرا ة والكتابة واكتسا  وتنمية المهاراا ااجتماعية 

 :Suggestibilityايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء-2

رهددا الباحثددة لجراايدداق بأنهددا:  قبددو  وتصددديق الفددرد المعدداق عقميدداق  را  وأركددار واقتراحدداا ا خددريل، وت عرِّ
واتباعهم ر  جميك أقوالهم وأرعالهم وتقميدهم واانصياع لهم انصياعاق أعم ، والتأثر بحالتهم الوجدانية، ويمكدل 

)إعـــداد وا  تحديددددها بالدرجدددة التددد  يحصددد  عميهدددا المعددداق عقميددداق االقابددد  لمدددتعمما عمددد  مقيددداس القابميدددة لءسدددته
 الباحثة(.

 :سادساً: محـــــددات الدراســـــة

تتحدددد الدراسددة الحاليددة بددالمنهل، والعينددة، وا دواا، وأسددالي  المعالجددة ااحصددااية المسددتخدمة وذلدد، 
  عم  النحو التال :

 َــٓٗـــر ايـــسضاغــــــ١: -1
 اعتمدا الباحثة عم  المنهل الوصف  اارتباط  المقارل.

 عــــ١ٓٝ ايــــسضاغـــــ١: -2
أنثدد   مددل ذو  ااعاقددة العقميددة  47ذكددراق، و 53)   طالدد  وطالبددة111) تتكــون عينــة الدراســة مــن:

االقابميل لمتعمما مل طء  مدارس التربية الفكرية ر )بنها، وطوخ، والعمار، وقويسنا، والمحمة  تتراوح أعمارهم 
 ا.1.1796، وبانحرا  معيار :ااعاماق 15  عاماق، بمتوسط عمر :ا21-11بيل:)

 أزٚات ايــــــــــسضاغــــــــــــ١:-3
  )إعداد الباحثة(. أ  مقياس القابمية لءستهوا  

 أغايٝــب املعادتــ١ اإلسصائٝــ١:-4
 . (SPSS.18جتماعيدددة ااصددددار الثدددامل ع دددراعتمددددا الباحثدددة عمددد  حزمدددة البدددرامل ااحصدددااية لمعمدددوم اا

  . (T-Testاختبار)ا )                   .كار  بيرسولمعام  ارتباط )أ 

 
 ةـــــــات السابقــــــــــظري والدراســــــار النـــــــاإلط                           
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  Intellectual Disability : اإلعاقـــــــة العقليـــــــة  المحـــــــور األول

 

 Missouri Department of Elementary andوالثددانو عددرم ا ميسددور  لمتعمدديم اابتددداا        

Secondary Education(2009) :انخفددداغ ممحدددوظ عدددل متوسدددط ا دا  العقمددد   ااعاقدددة العقميدددة بأنهدددا
 ما يدنخفغ أدا العامم يصاحب  قصور ر  السمو، التكيف  خء  الفترة النمااية، وت كتا د  ااعاقدة العقميدة عندد

الطف  بمعد  انحراريل معيارييل عل أقران  ر  نفس العمدر، وكدذل، عنددما ي ظهذدر الطفد  انخفا داق رد  السدمو، 
ًثر ااعاقة سمباق ر  أدا  الطف  التعميم .  التكيف ، وعندما ت

للد  عددد مدل الخصدااف اانفعاليدة وال خصدية لممعداق  (891:8111عبد المطمب القريطـي ) أ دار
نقياد، وسرعة ااسدتهوا ، والتبمدد اانفعدال  والءمبدااة، وعددم ااكتدرا  بمدا سهولة اا منها: االقاب  لمتعممااق عقمي

يددددور حولددد ، أو ااندراعيدددة وعددددم الدددتحكم رددد  اانفعدددااا، وعددددم تقددددير المسددداولية، وتددددن  مسدددتو  الدارعيدددة 
و دددع  الثقدددة بدددالنفس، وانخفددداغ تقددددير الدددذاا، الداخميدددة، والجمدددود والتصدددم ، وال دددعور بالدونيدددة وااحبددداط، 

يذا  الذاا.  والمفهوم السمب  عل النفس، والتردد وبط  ااستجابة، والقمق والوجوم والسرحال، وا 

تستخمف الباحثة مل خصااف المعاقيل عقميداق االقدابميل لمدتعمما  دع  قددراتهم العقميدة،  هذا، ومل ثم
م عمدد  الددذاكرة قصدديرة المددد ، وال ددعور بالدونيددة والف دد  وااحبدداط، والتدد  تظهددر ردد  ت ددتا انتبدداههم واعتمدداده

مما يدرك بع اق منهم لل  ااقبا  عم  الناس والسع  ؛ ر ءق عل  ع  قدراتهم عم  بنا  عءقاا اجتماعية
أ : ، وااعتمدداد عمدديهم، والثقددة العميددا  بهددم وتصددديقهم وتقميدددهم ردد  كدد   دد   للدد  الحصددو  عمدد  ر دداهم،

خصددااف المعدداقيل عقميدداق وهدد : قددابميتهم لءسددتهوا ، والتدد  تحدداو  الباحثددة معالجتهددا ردد  المحددور  تجمدد  أحددد
         االقابميل لمتعمما. الثان  مل هذا الفص  لمعررة مد  تأثيرها عم  المعاقيل عقمياق 

 ثانيًا: القابمية لالستهواء عند المعاقين عقمياً 

وهدذا مدا أكدتد  تعد القابمية لءستهوا  خاصية مل الخصااف النفسية وااجتماعية لد  المعاقيل عقميداق ، 
 القابميدة هدرا للد  التحقدق مدل الت و  (Milne,et al.,2002)مايمن وآخرينالعديد مل الدراساا، ومنها: دراسة 

اسدتخدما الدراسدة و  ،ا سدويا  ل أقدرانهم مدلوبديبيدنهم مقارندة الذو  ااعاقة العقمية البسيطة و لءستهوا  لد 
عيندة  وأجريدا عمد  ،(Gudjonson suggestibility scale GSS) ا لمقابميدة لءسدتهوا جدجونسدولامقيداس 
-19الدذيل تتدراوح أعمدارهم بديل)و  مرأة  مل ذو  ااعاقدة العقميدة البسديطة،ا 13و ، رجءق 34) اق  خص 47 قوامها
تراوحدا أعمدارهم و  ،مرأة مل ا سدويا ا 25و ،رجءق 13) خصاق  38تكونا العينة ا خر  مل ر  حيل، اق  عام59
مدل  الم داركيل ذو  ااعاقدة العقميدة كدانوا أكثدر قابميدة لءسدتهوا  ألللد  عامداق، وتوصدما الدراسدة   62-19بيل)

أمددا  بة لمدرجددة الكميددة لممقيدداس،، بالنسددوقدددراتهم المحدددودة لألسددامة الم ددممة وذلدد، بسددب  قبددولهم أقددرانهم العددادييل،
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دددا  الب عددد ا و  لمقيدداس القابميددة  معددد  درجدداا ذو  ااعاقددة العقميددة عمدد ارتفدداع بالنسددبة  بعدداد المقيدداس رقددد و جذ
ولددم يكددل هنددا، رددرق وا دد  بينهمددا  العددادييل،ب مقارنددةق  لءسددتهوا ، وهو:)مددد  التقبدد  والخ ددوع لألسددامة الم ددممة 

ويرجددك  بعددد ردود الفعدد  السددمبية ، ااجابدداا)ت يير   ردد  مقيدداس القابميددة لءسددتهوا ، وهددو:الب عددد الثددان ردد  درجدداا
التعامدد  مددك ردود الفعدد  بواسددطة تكددرار  العقميددةااعاقددة  وعندددما تددم ت ددميمهم، حدداو  ا  ددخاف ذو  للدد  أندد ذلدد، 

ددددداا  ببسدددداطة، ااسددددتجابة التدددد  قدددددموها ردددد  البدايددددة  لقابميددددة لءسددددتهوا معددددداا ا عءقددددة عكسددددية بدددديلكمددددا وجذ
الم داركيل ذو  ااعاقدة العقميددة الدذيل تدم ت ددميمهم با سدامة رد   ددك   كمددا أل وااستدعا )اسدترجاع المعمومداا ،

ًكددد أل ختيددار البدددي  ا خيددركددانوا أكثددر عر ددة ا بددديميل خدداطايل، لددديهم  البددال يل ذو  ااعاقددة العقميددةم ممددا ي
 .ا ااجابةاختيار ار  تذكر  صعوبة

ــــل)وأيدددددا دراسددددة       ددددع  ااسددددتدعا  الفددددور  والمتددددأخر لددددد  ذو  ااعاقددددة العقميددددة،  Beail,2002) بي
وقدددابميتهم المرتفعدددة لءسدددتهوا ، وت ييدددر لجابددداتهم بعدددد ردود الفعددد  السدددمبية، حيددد  ا دددتمما تمددد، الدراسدددة عمددد  

 .الاستطءع وعرغ لنتاال الدراساا ا خر 
 المتغيرات الديموجرافية لدي عينة من المعاقين عقميًا:ثالثًا: القابمية لالستهواء في ضوء بعض 

الباحثة ريما يم  القابمية لءستهوا  لد  المعاقيل عقمياق ر   و  بعغ المت يراا الديموجرارية  تتناو    
 ومنها: الجنس، والمرحمة الدراسية)أطفا  ر  مرحمة التعميم ، ومراهقيل ر  مرحمة المهن  .

 :الجنس-1

  لل  أن  ا يمكل التنبً بالقابميدة لءسدتهوا  Young,et al.,2003ين  وآخرين)أ ارا نتاال دراسة 
 مل خء  مت ير الجنس لد  المعاقيل عقمياق.

 المرحمة الدراسية)العمر(:-8
ًثر عمد  خصدااف الفدرد المعرريدة وااجتماعيدةم ممدا يترتد  عميد  تدأثير  ا  ، أل التقدم ر  العمر يد

القابميددة لءسددتهوا ، ولددذل، تناولددا العديددد مددل الدراسدداا عءقددة القابميددة لءسددتهوا  بددالعمر، ومنهددا  وا دد  عمدد 
 (Gudjonsson&Henry,2003)، وجدجونسون وهنـري(Young, et al.,2003)ين  وآخرين"ا :دراسدة

ــروك وميمن، ودراسددة ا ــك"ب للدد  أل العمددر يتنبددأ  ، وقددد توصددما هددذ  الدراسدداا(Bruck&Melnyk,2004)ي
وأطفددا  عينددة الدددمل مددل نفددس بالقابميددة لءسددتهوا  و يتناسدد  عكسددياق معهددا  لددد  ا طفددا  ذو  ااعاقددة العقميددة 

أجريدا عمد  عيندة مدل  التد (، وMiles,et al.,2007ميمـز وآخـرين)العمر الزمند ، وقدد اتفقدا معهدم دراسدة 
 عامدداق، 14-9ميددة البسدديطة، والددذيل تتددراوح أعمددارهم بدديل:)بنتدداق  مددل ذو  ااعاقددة العق 26ولددد،و43طفددءق ) 69

بنتدداق  ردد  عينددة الدددمل لهددم نفددس العمددر  21ولددداق، و29طفددءق) 51، باا ددارة للدد  59.8وكددال متوسددط ذكددااهم 
، ومقيداس GSS-2اجدجونسدولا لمقابميدة لءسدتهوا الزمن  لعيندة المعداقيل عقميداق، واسدتخدما الدراسدة مقيداس 
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ااعاقددة العقميددة أكثددر قابميددة   ا طفددا  ذو ،  وتوصددما نتااجهددا للدد  أل WASIر لمددذكا اوكسددمرا المختصدد
أكثدر عر دة لألسدامة والمطالد  الم دممة ولت ييدر لجابداتهم بعدد كما أنهدم ، العادييللءستهوا  مل ا طفا  

مندد  يكددول أقدد  وزيددادة عدددد ااجابدداا الخاطاددة ردد  المقابمددة، كمددا أل تددأثير العمددر الز  ردود الفعدد  السددمبية،
لذا تددم ت ددميل كمددا أندد  لددد  مجموعددة المعدداقيل عقميدداق، نظددراق لتبدداطً معددد  نمددوهم المعرردد  وااجتمدداع ، 

أطفا  ذو  لعاقة عقمية متوسطة و ديدة، ر ل تأثير العمر الزمن  عم  القابميدة لءسدتهوا  سدو  يدنخفغ 
  بعد مل ذل،.

عمددد  قابميدددة ا طفدددا  ذو  ااعاقدددة العقميدددة لءسدددتهوا ، وبالتدددال  رددد ل العمدددر وحدددد  لددديس مً دددراق كاريددداق 
واسددديما لذا أخدددذنا رددد  ااعتبدددار العءقدددة بددديل ا دا  اادراكددد  والعمدددر الزمنددد ، وهدددو مدددا يجددد  ريددد  اسدددتخدام 
مصددطم : االعمددر العقمدد ا، بددداق مددل العمددر الزمندد  كمنبددكو بالقدددرة اادراكيددة والمعرريددة لممعدداقيل عقميدداق، وعددءوة 

،، ردد ل الدرجددة التدد  تتطددور بهددا القدددراا اادراكيددة لألطفددا  ذو  ااعاقددة العقميددة مددك تقدددم العمددر لنمددا عمدد  ذلدد
تتحدددد ردد   ددو  طبيعددة و دددة ااعاقددة، وكممددا زادا م ددكءا الكددءم والم ددة والسددمك وزاد اعتمدداد مهددام الددذاكرة 

زمندد  لددد  المعدداقيل عقميدداق، رمددك زيددادة عمدد  قدددراا الطفدد  المفظيددة، كممددا قمددا مواكبددة ا دا  اادراكدد  لمعمددر ال
 .(Batshaw & Shaprio, 1997)  دة ااعاقة يزداد التفاوا بيل العمر الزمن  والعمر العقم 

 بمقارندددة (Gordon,et al.,1994) جـــوردون وآخـــرون قدددامرقدددد  بالنسدددبة لمت يدددر العمدددر العقمددد ،و 
ومتوسددددط العمددددر العقمدددد   ، 57)ذكددددا   بمتوسددددط معددددد  ،ذو  ااعاقددددة العقميددددة مددددل   طفددددءق 51)مجموعددددة مددددل

 هنـــري وجدجونســـون، وأجدددر  مدددك مجموعدددة مدددل ا طفدددا  العدددادييل بدددنفس العمدددر العقمددد   سدددنواا ونصددد 6)
(Henry&Gudjonsson,1999)  والدذيل عم  عينة مل ا طفا  ذو  ااعاقدة العقميدة البسديطة،دراستهما 

 ، وقدد قامدا سدنواا7)العمر العقمد  متوسط و  )61) همانسبة ذكاوكانا  ،اق عام 12-11)تتراوح أعمارهم بيل 
: لهدددا نفدددس العمدددر الخدددر بمقارنتهدددا بمجمدددوعتيل مدددل أقدددرانهم العدددادييل، لحدددداهما: لهدددا نفدددس العمدددر الزمنددد ،  وا 

عمدد  عينتدديل والتدد  أجريددا  (Henry&Gudjonsson,2003)هنــري وجدجونســون دراسددةوكددذل، ، العقمدد 
 ، سدددنواا 8 )وعمدددر عقمددد  ، 66)بمعدددد  ذكدددا   ،ذو  ااعاقدددة العقميدددة البسددديطة   طفدددءق مدددل38)ا ولددد  مدددل 

 ، سددنواا 6)وعمددر عقمدد   )45)بمعددد  ذكددا   ،ذو  ااعاقددة العقميددة المتوسددطة مددل   طفددءق 28)مددل الوا خددر 
ذو   طفددءق مددل  81)التدد  أجريددا عمدد  عينددة مددلو  ،(Agnew&Powell,2004)آنيــو وبويــل دراسددةكددذل، و 

اق ، وتمددددا مقارنتهددددا بمجمددددوعتيل مددددل عامدددد 12-9 يتددددراوح بدددديل بعمددددر )يددددة البسدددديطة والمتوسددددطةااعاقددددة العقم
  62  طفءق لهم نفس العمر العقم ، ر  حيل تتكول ا خدر  مدل )53العادييل، تتكول المجموعة ا ول  مل )

تناولدا عيندة التد  و  ( Michel,et al., 2010)ميشـيل وآخـرين دراسدةكدذل، ، و طفءق لهم نفس العمدر الزمند 
 بمتوسددط معددد  ذكددا اق ، و عامدد 14-9)الددذيل تتددراوح أعمددارهم بدديل و  ،ذو  ااعاقددة العقميددة طفددءق مددل  21)مددل
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  طفدءق مدل العدادييل، نصدفهم لد  نفدس العمدر الزمند  41 ، كمدا  دمما العيندة )سدنواا6)وعمر عقمد   ، 58)
راسدداا للدد  أل القابميددة لءسددتهوا  لددد  وتوصددما نتدداال كدد  هددذ  الد والنصدد  ا خددر لدد  نفددس العمددر العقمدد ،

 -ر  الوقدا نفسد -ولكنها ا طفا  ذو  ااعاقة العقمية ا تختم  عل أقرانهم العادييل مل نفس العمر العقم ،
 .بنفس العمر الزمن  العادييلأعم  مل أقرانهم 

 فــــــــروض الــــــــدراســــــــــــــــــــــة:

ومتوسددددددط درجدددددداا اانددددددا   ،حصددددددااية بدددددديل متوسددددددط درجدددددداا الددددددذكورا توجددددددد رددددددروق ذاا دالددددددة ل -1
 .وأبعاد  الثءثة االقابميل لمتعمما عم  مقياس القابمية لءستهوا ا مل الطء  المعاقيل عقمياق 

ذو  ااعاقدددة  )ر  مرحمدددة التعميمددد  اتوجدددد ردددروق ذاا دالدددة لحصدددااية بددديل متوسدددط درجددداا ا طفدددا  -2
القدابميل اذو  ااعاقدة العقميدة  )رد  مرحمدة المهند  ومتوسط درجاا المراهقيل،  ايل لمتعمممالقاباالعقمية 
 .وأبعاد  الثءثة لصال  ا طفا  عم  مقياس القابمية لءستهوا  المتعمم

 المنهــــــــــــ  واإلجــــــــــــــــــــــراءات
 قارل.المنهل الوصف  اارتباط  الماعتمدا الباحثة عم   منه  الدراسة:أواًل:

  :ثانيًا: إجراءات الدراسة
ية اتبعا الباحثة الخطواا ا تية:لعداد أدواا الدراسة ر  لطار القيام بالجان  التطبيق  لمدراسة الحال   

قاما الباحثة بتطبيق مقياس القابمية الحالية وت م  مقياس القابمية لءستهوا ، وتحديد عينة الدراسة، و 
 المءامة ااحصااية ا سالي  باستخدام الباحثة قاماثم  عم  عينة الدراسة،لءستهوا  لممعاقيل عقمياق 

 والدراساا النظر  ااطار  و  ر  وذل، الدراسة نتاال بتفسير الباحثة قاما، ثم الدراسة نتاال للى لموصو 
 . السابقة

 ثايجًا: أزٚات ايسضاغ١:

 َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء       

 تم إعداد المقياس في ضوء الخطوات التالية:خطواا لعداد المقياس: 

 .قابمية لءستهوا الت  تتناو  ال ا جنبية والدراساا العربية طءع عم  ا طر النظريةاا -1

لدددد  المعددداقيل عقميددداق، ومنهدددا:  التددد  تناولددا القابميدددة لءسدددتهوا  ،بعدددغ المقددداييس ا جنبيدددة ااطددءع عمددد  -2
 (Purchon,2000)ومقيدددداس بور ددددل،(Gudjonson,1997)لجدجونسددددول القابميددددة لءسددددتهوا  مقيدددداس

ـــل لمقابميدددة لءسدددتهوا ، ومقدددابءا ـــو وبوي ، ومقيددداس القابميدددة لءسدددتهوا  (Agnew&Powell,2004)آني
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ـــرالبددددي   ـــت و ويمن  ، حيددد  اعتمددددوا رددد  ASS&ASS2بصدددورتي ) (White&Willner,2005)لواي
العمر الزمن  رقدط، لمدا أطفدا  أو مدراهقيل أو را دديل، قياس القابمية لءستهوا  لد  المعاقيل عقمياق عم   

  سدنواا، يقابمد  عمدر زمند  11للد 7تدراوح مدل   بندا  أداتهدا عمد  العمدر العقم )بينما اعتمدا الباحثة رد
ردد  مرحمددة الطفولددة والمراهقددة معدداق، وبالتددال  لددم تسددتعل الباحثددة بأيدداق مددل تمدد، ا دواا، واكتفددا بااسددتفادة 

 صياغة العباراا بصورة تناس  مستو  المعاقيل عقمياق.منهم ر  طريقة 

ـــــراد،ورددددد   دددددو  مدددددا أ دددددار لليددددد  -3 ـــــز القوصـــــي،و(،9118)يوســـــف م ـــــد العزي ـــــي و (،9114)عب )حمم
ردد  أطددرهم النظريددة، بددأل القابميددة لءسددتهوا  تددتم عمدد   (8111)حمــدي المرمــاوي،، و(8111المميجــي،

كدددر، والوجددددال، والسدددمو، ، تدددم تحديدددد التعريددد  مسدددتو  الجوانددد  الدددثء  ا ساسدددية رددد  اانسدددال وه :)الف
 :الجراايداق بأنهدالقابميدة لءسدتهوا  ااجراا  لمت ير القابمية لءستهوا ، وتحديد أبعداد م حيد  ت عادرِّ  الباحثدة ا

 ،أرعدالهمأقدوالهم و  تبداعهم رد  جميدكاقتراحداا ا خدريل، و اوأركدار و  قبو  وتصديق الفرد المعداق عقميداق  را 
وتمثمددا أبعدداد القابميددة  الوجدانيددةا،، والتددأثر بحددالتهم تامدداق نصددياع لهددم انصددياعاق واا تقميددداق أعمدد ، وتقميدددهم

 لءستهوا  ر   و  ذل، ر  ثءثة أبعاد رايسة وه :

 :ذو  ، واسددديما ويقددديس تقبددد  الفدددرد  ركدددار وتفسددديراا ا خدددريل :المكـــري االســـتهواء الُبعـــد ا:ول
ل اتصفا بالمبال ة والتهوي  ،السمطة والنفوذ والتسميم بها  .حت  وا 

  ــــــد ــــــانيالُبع ، ومددددددد  قابميددددددة وجدددددددانياق : ويقدددددديس تددددددأثر رددددددرد بدددددد خر نيالوجــــــدا االســــــتهواء :الث
التددددد  تحدددددد  لدددددد  أ دددددخاف فخدددددريل، وت دددددم جميدددددك  الوجدانيدددددةال دددددخف لم دددددعور بالحدددددااا 

 الظواهر الحسية والوجدانية.

  وغيدرهم رد  ، تباع ا خريل مدل لخدوة وأقدرال،...ويقيس تقميد وا السموكي: االستهواء :الثالثالُبعد
 بهم، وتنفيذ أوامرهم.  والميو ، ومحاولة الت ب ،وا ن طة ،والممبس ،والفع  ،القو 

 العبددارااالباحثددة صددياغة تددم صددياغة مفددرداا المقيدداس ردد  صددورة عبدداراا بسدديطة ووا ددحة، كمددا راعددا  -3
 الخاصددة بكدد  ب عددد مددل أبعدداد القابميددة لءسددتهوا  ردد  صددورة تناسدد  مسددتو  المعدداقيل عقميدداق االقددابميل لمددتعمما
ا طفا  والمراهقيل ومل ثم جا ا الصياغة بالم ة العاميدة الدارجدة التد  يسده  عمد  عيندة الدراسدة رهمهدا 

ردد  بياددة ا رددراد المددراد اختبددارهم،  اختددارا الباحثددة عدددداق مددل مواقدد  الحيدداة التدد  تحددد  واسددتيعابها، وقددد
ددصددياغتها ردد  صددورة عبدداراا وا ددحة ومفهومددة ت  قامددا بو    لممفحددوف القدددرة عمدد  تصددورها وتخيمهددا، عطذ

داامدداق، وأحياندداق،   ) عنهددايجيدد  المفحددوف  ثءثددة بددداا وو ددعا الباحثددة لكدد  عبددارة مددل هددذ  العبدداراا 
 .و)أبداق  درجة واحدة، اناق  درجتيلو)أحي، )دااماق  ثء  درجااأخذ ت ، بحي  وأبداق 
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عدددددد عبدددداراا المقيدددداس ردددد  صددددورت   ، حيدددد  بمدددد الصددددورة ا وليددددة لمقيدددداس القابميددددة لءسددددتهوا  تددددم لعددددداد -1
ر  حيل ت مل   عبارة، 17الب عد الثان )ت مل   عبارة، و 16 عبارة، ت مل الب عد ا و  من )62ا ولية)

  .  عبارة29الب عد الثال  )

ع در م حكمداق مدل أسداتذة الصدحة النفسدية وعمدم الدنفسم  سدتةس رد  صدورت  ا وليدة عمد  تم عدرغ المقيدا -1
صدءحية العبداراا، والحكدم عمد  انتمدا  كد  و لمحكم عم  المقياس، وعم  مناسبت  لألرراد المعداقيل عقميداق، 

التددال   ، ويو دد  الجدددو ، وعمدد  دقددة الصددياغة، واقتددراح التعددديءا الءزمددةاالخدداف بهدد اللدد  ب عددده عبددارة
   النس  الماوية اتفاق السادة المحكميل عم  عباراا مقياس القابمية لءستهوا :

 .( ْػب اتفام ايػاز٠ احملهُني عًٞ عباضات َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء1دسٍٚ)

 االغتٗٛاء ايفهطٟ ايٛدساْٞاالغتٗٛاء  االغتٗٛاء ايػًٛنٞ

 ّ ْػب١ االتفام ّ ْػب١ االتفام ّ ْػب١ االتفام

100% 1 100% 1 100% 1 

93.33% 2 100% 2 100% 2 

100% 3 93.33% 3 93.33% 3 

93.33% 4 93.33% 4 100% 4 

100% 5 73.3% 5 80% 5 

86.66% 6 100% 6 100% 6 

86.66% 7 100% 7 80% 7 

100% 8 86.66% 8 100% 8 

73.3% 9 93.33% 9 93.33% 9 

73.3% 10 93.33% 10 86.66% 10 

93.33% 11 73.3% 11 80% 11 

100% 12 93.33% 12 66.66% 12 

73.3% 13 86.66% 13 73.3% 13 

93.33% 14 73.3% 14 86.66% 14 

73.3% 15 100% 15 80% 15 

100% 16 93.33% 16 80% 16 

73.3% 17 86.66% 17 
 

73.3% 18  
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73.3% 19 

73.3% 20 

100% 21 

73.3% 22 

73.3% 23 

73.3% 24 

80% 25 

73.3% 26 

73.3% 27 

73.3% 28 

73.3% 29 

ويو د  ، %81الت  لدم يصد  اتفداق السدادة المحكمديل عميهدا للد  نسدبة  مالعبارااباستبعاد  قاما الباحثة -7
 .الجدو  التال  العباراا المستبعدة

 ايعباضات املػتبعس٠ بعس حتهِٝ َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء (2دسٍٚ)

ايٓػب١ املئ١ٜٛ  اض٠ـــــــــــــــــــــص ايعبـــــــــــــــــــــْ ضقِ ايعباض٠ ايبعس ّ
 يالتفام

 %66.6 بتػُع نالّ أخٛى ايًٞ أصػط َٓو 12 األٍٚ 1

 %73.3 بتػُع نالّ أصشابو عًؿإ تبكٞ ظِٜٗ. 13 األٍٚ 2

 %73.3 ايًبؼ(. -األيعاب -اْت ٚأصشابو بتشبٛا ْفؼ اذتادات)األنٌ 5 ايجاْٞ 3

 %73.3 ملا بتشب سس بتعٌُ ظٜ٘ يف نٌ ساد١. 11 ايجاْٞ 4

 %73.3 بتشب ايٓاؽ ٜكٛيٛيو إْو سًٛ. 14 ايجاْٞ 5

 %73.3 بتًعب َع أصشابو; سيت يٛ بًٝعبٛا يعب فٝ٘ ضطب. 9 ايجايح 6

 %73.3 يٛ سس نح قساَو، بتهح اْت نُإ. 10 ايجايح 7

 %73.3 بٝرتٜكٛا عًٞ سس، ٖترتٜل عًٝ٘ اْت نُإ.يٛ أصشابو  13 ايجايح 8

 %73.3 ملا بتتفطز عًٞ املصاضع١، بتضطب ٚتهػط ظِٜٗ. 15 ايجايح 9
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 %73.3 يٛ سس قايو: خس املٛبٌٝ زٙ)َٔ غري َا صاسب٘ ٜعطف(، بتاخسٙ 17 ايجايح 10

 %73.3 ملا أصشابو بٝكٛيٛا أيفاظ ٚسؿ١، بتكٍٛ ظِٜٗ. 18 ايجايح 11

 %73.3 يٛ أصشابو إزٚى غه١ٓٝ/ٚالع١ بتاخسٖا. 19 ايجايح 12

 %73.3 يٛ أصشابو قايٛيو اؾتِ سس، بتؿتُ٘. 20 ايجايح 13

 %73.3 بتكطع يٛسات ايفصٌ يٛ ؾفت أصشابو بٝكطعٖٛا. 22 ايجايح 14

 %73.3 بتُؿٞ عًٞ نطاغٞ ايفصٌ ظٟ أصشابو. 23 ايجايح 15

 24 ايجايح 16
يكٝــت أًٖــو قاعــسٜٔ بٝتفطدــٛا، ســيت يــٛ بتتفــطز عًــٞ ايتًٝفعٜــٕٛ يــٛ 

 َانٓتـ عاٜع.
73.3% 

 %73.3 ملا سس بٝكٍٛ ْهت١ بتضشو َعاٙ; سيت يٛ َانٓتـ فاُٖٗا. 26 ايجايح 17

 %73.3 بتانٌ أنٌ إْت َـ بتشب٘ إلٕ أخٛى بٝأنٌ َٓ٘. 27 ايجايح 18

 %73.3 يٛ مسعت سس يف ايتًٝفعٜٕٛ بٝكٍٛ ساد١، بتكٍٛ ظٜ٘. 28 ايجايح 19

 %73.3 بتشب تًبؼ ظٟ أصشابو عًؿإ تبكٞ ظِٜٗ. 29 ايجايح 20

موزعددة عمدد  ،   عبددارة42  عبددارة مددل الصددورة المبدايددة لممقيدداس، ليصددب  عدددد العبدداراا )21) اداسددتبع تددم -8
،  عبدارة14)ااسدتهوا  الفكدر ، ويت دمل  الُبعـد ا:ول: :التدال عمد  النحدو  ، وذل،ا بعاد الثءثة لممقياس

ــانيالُبعــد  ، ويت ددمل السددموك ااسددتهوا   :الُبعــد الثالــث،  عبددارة14)، ويت ددمل الوجدددان  ااسددتهوا : الث
 .  عبارة14)

 دددددددو  مدددددددا أ دددددددار لليددددددد  السدددددددادة  رددددددد لجدددددددرا  بعدددددددغ التعدددددددديءا رددددددد  صدددددددياغة بعدددددددغ العبددددددداراا، تدددددددم  -9
الجدددددددو   لتتناسدددددد  مددددددك طبيعددددددة عينددددددة الدراسددددددة الحاليددددددة، وي و دددددد  هددددددذا ااجددددددرا  وذلدددددد، المحكمددددددولم

 :التال 
  يف َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء بعس ايتشهِٝايعباضات اييت مت تعسًٜٗا  (3دسٍٚ)

 ايبعس ّ
ضقِ 

 ايعباض٠
 ايعباض٠ بعس ايتعسٌٜ ايعباض٠ قبٌ ايتعسٌٜ

 .برتٚح َع أبٛى عٓس ايؿٝذ/ايكؼ عًؿإ ٜعادتو .ايؿٝذ ٜكسض ٜؿفٞ األَطاض 3 األٍٚ 1

 .ايعصري زٙ ٚسـ،ٖتصسق٘ :يٛ سس قايو ايعصري زٙ بٝشطم، ٖتصسق٘.يٛ سس قايو  8 األٍٚ 2

 .ْ٘ سًٛ، بتشؼ إْو سًٛ ظٜ٘إ ،يٛ سس قاٍ يصاسبو .بتشؼ إْو ٚسـ يٛ سس قايو يبػو ٚسـ 17 ايجاْٞ 3
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أبعددددداد مقيددددداس القابميدددددة  التدددددال عبددددداراا المقيددددداس، ويو ددددد  الجددددددو   )تددددددوير  قامدددددا الباحثدددددة بترتيددددد  -11
 .لءستهوا  وأرقام عباراا ك  ب عد

 أبعاز َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء ٚأضقاّ عباضات نٌ ُبعس (4) دسٍٚ

 عسز ايعباضات أضقاّ ايعباضات األبعاز ّ

 14 40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-4-1 االغتٗٛاء ايفهطٟ 1

 14 42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 ايٛدساْٞاالغتٗٛاء  2

 14 41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2 ايػًٛنٞاالغتٗٛاء  3

 42 جمــــــــــُٛع ايعبـــــــــــــــــاضات 4

: التدددددال عمددددد  النحدددددو  ، وكدددددالقامدددددا الباحثدددددة بعدددددد ذلددددد، بتحديدددددد مفتددددداح التصدددددحي  لعبددددداراا المقيددددداس -11
 ، داامددددداق، وأحيانددددداق، وأبدددددداق )هددددد : لءسدددددتجابة اختياريدددددة ثءثدددددة بدددددداا لكددددد  عبدددددارة مدددددل عبددددداراا المقيددددداس 

 وتعطدددددد  ا،ثددددددء  درجددددددااا عاليددددددة لءسددددددتهوا    الدالددددددة عمدددددد  قابميددددددةدااماق سددددددتجابة)بحيدددددد  تعطدددددد  اا
، رددددددددددد  حددددددددددديل تعطددددددددددد  اتددددددددددديللءسدددددددددددتهوا  ادرج متوسدددددددددددطةعمددددددددددد  قابميدددددددددددة   الدالةأحياناق سدددددددددددتجابة)اا

ومددددددل ثددددددم رقددددددد توصددددددما  ااسددددددتجابة)أبداق  الدالددددددة عمدددددد  قابميددددددة منخف ددددددة لءسددددددتهوا  درجددددددة واحدددددددة،
  42ال هددددد )النهايدددددة الصددددد ر  درجددددداا تكدددددولبحيددددد  الباحثدددددة للددددد  لعدددددداد الصدددددورة ا وليدددددة لممقيددددداس، 

   درجة.84ه )العظم   درجة، ر  حيل تكول درجاا النهاية

اس القابميدددددددة لءسدددددددتهوا  عمددددددد  عيندددددددة مدددددددل الباحثدددددددة بحسدددددددا  الخصدددددددااف السددددددديكومترية لمقيددددددد قامدددددددا -12
م  عامدددددداق 15  طالبدددددداق وطالبددددددة، بمتوسددددددط عمددددددر )31المعدددددداقيل عقميدددددداق االقددددددابميل لمددددددتعممام بمدددددد  قوامهددددددا)

تعدددددي ، وحددددذ   للدددد مددددل رهددددم الطددددء  لعبدددداراا المقيدددداس، وتعدددددي  مددددا يحتددددال  وذلدددد، بهددددد  التأكددددد
دددد  عمدددد  الطددددء ، ل ددددارة للدددد  التحقددددق مددددل  يصددددع مددددا  وكددددذا ااتسدددداق ، قيدددداس وثباتدددد صدددددق المراِهم 

 :حسا  الخصااف السيكومترية ريما يم عرغ نتاال  الداخم  لممقياس، ويمكل
 صدق المقياس:أ( 

 .والصدق الذات  ،قاما الباحثة بالتحقق مل صدق المقياس باستخدام صدق المحكميل

  :وعمدم الدنفسم ع ر محكماق مل أساتذة الصحة النفسية  ستةتم عرغ المقياس عم  صدق المحكمين
كد  عبدارة للد  ب عددها الخداف  والحكدم عمد  انتمدا  لعينة الدراسة، مناسبت لمحكم عم  المقياس، وعم  

 .دقة الصياغة ر ءق علبها، 
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  :(،114:9171)فـؤاد السـيد،وي حس  الصدق الذات  بالجذر التربيعد  لمعامد  الثبدااالصدق الذاتي 
وهد  نسدبة ،  1.953  هدو)1.919ر ل الصدق الذات  لممقيداس بعدد حسدا  معامد  الثبداا) ،وبالتال 

 عالية تجع  المقياس صالحاق لقياس ما و  ك لقياس .

 ثبات المقياس:ب( 

  طالبداق 31التد  بمد  عدددها)و  لمدراسدة، عيندة ااسدتطءعيةالقاما الباحثة بحسا  معام  الثبداا عمد  
ألفددا كرونبدداخ، وطريقددة  معامدد بيددة الفكريددة ببنهددا وطددوخ، وقددد اسددتخدما الباحثددة التر  مدددارسوطالبددة مددل طددء  

   .ال وجتمال، وطريقة لعادة التطبيقالتجزاة النصفية لك  مل سبيرم

 :وكاندا قيمدة ألفدا كرونبداخ،  معامد تدم حسدا  معامد  الثبداا لممقيداس باسدتخدام  طريقة ألما كرونباخ
 المقياس يتمتك بدرجة ثباا عالية.يد  عم  أل  م مما 1.919)ألفامعام  

 :عددل ، تددم حسددا  ثبدداا مقيدداس القابميددة لءسددتهوا  بطريقددة التجزاددة النصددفية طريقــة التجز ــة النصــمية
   منها: تجزاة المقياس لل  نصفيل متكارايل، يت مل القسم ا و  طريق

مجمدوع درجداا الطدء  رد   :ت دمل القسدم الثدان رد  حديل يسامة الفرديدة، مجموع درجاا الطء  ر  ا 
 النتداال التد  يو دحها الجددو رتبداط بينهمدا، وتوصدما الباحثدة للد  ا سامة الزوجية، ثم حسا  معامد  اا

 :التال 
 ( ططٜك١ ايتذعئ١ ايٓصف١ٝ ملكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء5) دسٍٚ

 ايعسز املفطزات
 َعاٌَ أيفا

 نطْٚبار
 بطإَٚعاٌَ ايجبات يػبريَإ  َعاٌَ اإلضتباط

َعاٌَ ايجبات 
 دتتُإ

 0.830 21 ادتعء األٍٚ
0.830 0.907 0.907 

 0.837 21 ادتعء ايجاْٞ

وهدو معامد  ثبداا ي دير للد  أل  ، 1.917):  أل معام  ثباا المقيداس يسداو 5) يت   مل الجدو 
يعط  درجدة مدل الثقدة عندد اسدتخدام المقيداس كدأداة لمقيداس رد   كما أن المقياس عم  درجة عالية مل الثباا، 

  نفس النتداال لذا مدا أ عيدد تطبيقد  عمد  العيندة يعد مً راق عم  أل المقياس يمكل أل ي عطذ  كماالبح  الحال ، 
 ور  ظرو  التطبيق نفسها.مرة أخر ، 

 :طريقة إعادة التطبيق 

ختبدار أو المقيداس عمد  مجموعدة واحددة مدل ا ردراد مدرتيل وتقوم هذ  الطريقة عم  أساس تطبيق نفدس اا
ودرجددداا  ،رتبددداط بددديل درجددداا التطبيدددق ا و ، ويدددد  اا  يومددداق 14بفاصددد  زمنددد ) متتددداليتيل رددد  يدددوميل مختمفددديل
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  42قامدا الباحثدة بتطبيدق المقيداس المكدول مدل) ومدل ثدم رقددختبدار، ثباا اا)التطبيق الثان  عم  معام  استقرار
  طالبدداق وطالبددة، وبعددد م دد  لسددبوعيل تددم لعددادة تطبيقدد  مددرة 31):البددال  عددددها مسددتطءعيةالعينددة اا عبددارة عمدد 

رتباط)بيرسدددول  بددديل نتددداال ، ثدددم قامدددا الباحثدددة بتفريددد  المعمومددداا، وباسدددتخدام معامددد  ااذاتهدددا أخدددر  عمددد  العيندددة
ددد  بددديل الدرجدددة الكميدددة لذ 1.884التطبيقددديل ظهدددرا قيمدددة معامددد  الثبددداا)    التطبيقددديل، وهددد  دالدددة عندددد مسدددتو  ءكذ

1.11. 
 اإلتساق الداخلي للمقياس: ج( 

 :تددم كمددا ، العبددارةبعددد حددذ  درجددة  لمب عددد والدرجددة الكميددة العبددارةدرجددة رتبدداط بدديل تددم حسددا  معامدد  اا أواًل
تدم حدذ  هدذ   ثدملممقيداس بعدد حدذ  درجدة الب عدد،  ةالكميد بيل درجة البعدد والدرجدةرتباط حسا  معام  اا

وتو دد  ذلدد، كمدد  الجددداو  الددثء  العينددة مددل العينددة الكميددة التدد  اختيددرا منهددا عينددة الدراسددة ا ساسددية، 
 التالية:

 ، ايعباض٠زضد١ اإلتػام ايساخًٞ بني  (6دسٍٚ)
 .ايعباض٠بعس سصف زضد١  ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء ألبعاز َكٝاؽٚايسضد١ ايه١ًٝ 

ايُبعس األٍٚ "االغتٗٛاء 
 ايفهطٟ"

 ضتباطَعاٌَ اال
 ايجاْٞ عسايُب
االغتٗٛاء "

 "ايٛدساْٞ

َعاٌَ 
 ضتباطاال

ايُبعس ايجايح 
"االغتٗٛاء 

 ايػًٛنٞ"

 
 َعاٌَ 

 االضتباط

1 *0.420 3 **0.509 2 **0.652 
4 -0.085- 6 **0.458 5 0.264 
7 **0.843 9 0.312 8 **0.681 
10 0.305 12 0.125 11 **0.697 
13 **0.696 15 **0.704 14 *0.451 
16 *0.388 18 0.278 17 **0.559 
19 **0.833 21 0 20 **0.620 
22 0.338 24 0.333 23 **0.499 
25 0.129 27 **0.600 26 **0.590 
28 **0.657 30 **0.476 29 **0.725 
31 **0.833 33 0.286 32 **0.768 
34 0.320 36 0.068 35 0 
37 **0.833 39 *0.394 38 **0.680 
40 **0.833 42 0.210 41 **0.692 

  .1.11  عباراا دالة عند مستو )                                    .1.15 عباراا دالة عند مستو  )
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 بعدداد المقيدداس بعددد حددذ  والدرجددة الكميددة  ،العبدداراارتبدداط بدديل   معددامءا اا6جدددو )اليت دد  مددل و 
 عبداراا دالدة عندد 4)رد  حديل أل هندا،  و 1.11عندد مسدتو ) ةعبدارة دالد  23)هندا،  ، حيد  للالعبارةدرجة 

 ،  عبدددارة غيدددر دالدددة، ممدددا يدددد  عمددد  وجدددود اتسددداق داخمددد  بددديل العبددداراا15)بينمدددا هندددا،  ، و 1.15مسدددتو )
 .لمقياسا  بعاد والدرجة الكمية
 اء بعس سصف زضد١ ايعباضات( ايعباضات املػتبعس٠ بعس سػاب اإلتػام ايساخًٞ ملكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغت7ٛٗدسٍٚ)

ّ 
ضقِ 

 ايعباض٠
 اض٠ــــــــــــــــــص ايعبــــــــــــــــــْ ايُبعس

 نٌ ايًٞ بٝتكاٍ يف ايتًٝفعٜٕٛ صح. األٍٚ 4 1
 يٛ سس قايو يبػو ٚسـ بتصسق٘. األٍٚ 10 2
 يٛ سس قايو ايعصري زٙ ٚسـ، ٖتصسق٘. األٍٚ 22 3
 قايو إْو ٖتكع، بتكع فعاًل.يٛ ٚاقف عًٞ نطغٞ ٚسس  األٍٚ 25 4
 ملا تطٚح تؿرتٟ ساد١ س٠ًٛ)بػهٛت( َع أصشابو، بٝكٛيٛيو ختتاض إٜ٘. األٍٚ 34 5

 يٛ سس قايو إْ٘ سطإ، بتشؼ إٕ ادتٛ سط. ايجاْٞ 9 6

 يٛ سس قايو اْت ؾهًو تعبإ، بتشؼ إْو تعبإ فعاًل. ايجاْٞ 12 7

 إٕ ادتٛ بطز. يٛ ؾفت سس بٝرتعـ)غكعإ(، بتشؼ ايجاْٞ 18 8

 بتشؼ إْو مجٌٝ يٛ سس قايو يبػو سًٛ. ايجاْٞ 21 9

 يٛ ؾفت سس بٝضشو، بتشؼ إْو َبػٛط إْت نُإ. ايجاْٞ 24 10

 يٛ سس قايو ساد١ ختٛف بتداف ٚتعٝط. ايجاْٞ 33 11

 يٛ ؾفت سس بٝعٝط، بتالقٞ ْفػو بتعٝط إْت نُإ. ايجاْٞ 36 12

 اْ٘ سًٛ، بتشؼ اْو سًٛ ظٜ٘.يٛ سس قاٍ يصاسبو  ايجاْٞ 42 13

 يٛ صاسبو َاضسـ املسضغ١ َابرتٚسـ إْت نُإ. ايجايح 5 14

 ملا أصشابو بًٝعبٛا بًعب١ َـ بتشبٗا، بتًعب َعاِٖ. ايجايح 35 15

 

 

  ،اإلتػام ايساخًٞ بني األبعاز (8دسٍٚ)
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 بعس سصف زضد١ ايُبعس ٚايسضد١ ايه١ًٝ ملكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء
 اطـــــــــــــــــــــــضتبَعاٌَ اال ســــــــــــــــــــــــــايُبع

 0.671** االغتٗٛاء ايفهطٟ ايُبعس األٍٚ:
 0.662**  ايٛدساْٞاالغتٗٛاء  ايُبعس ايجاْٞ:

 0.928** ايػًٛنٞاالغتٗٛاء  ايُبعس ايجايح:

  .1.11  عباراا دالة عند مستو )

بعدد حدذ  درجدة الب عدد،  والدرجدة الكميدة لممقيداس ،رتبداط بديل ا بعداد  أل معام  اا8يت   مل الجدو )و 
 .مما يد  عم  وجود اتساق مرتفك  بعاد المقياسم  1.11جميعها دالة عند مستو )

 :ــًا بدددول حددذ  درجددة   بعدداد المقيدداسوالدرجددة الكميددة  درجددة العبددارة،رتبدداط بدديل تددم حسددا  معامدد  اا ثاني
 بددول حدذ  درجدة الب عدد، درجة الب عد، والدرجدة الكميدة لممقيداسرتباط بيل اا تم حسا  معام كما العبارة، 

 الجدوال التاليال: يو   ذل،و 
 ، ايعباضات زضد١ اإلتػام ايساخًٞ بني (9دسٍٚ)

 بسٕٚ سصف زضد١ ايعباض٠ َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء ألبعاز ٚايسضد١ ايه١ًٝ

 األٍٚ ُبعساي
 "االغتٗٛاء ايفهطٟ"

َعاٌَ 
 ضتباطاال

 ايجاْٞ ُبعساي
االغتٗٛاء " 

 "ايٛدساْٞ

َعاٌَ 
 ضتباطاال

 ايجايح ُبعساي
االغتٗٛاء "

 "ايػًٛنٞ
 ضتباطَعاٌَ اال

1 *0.451 3 **0.530 2 **0.646 
4 -0.086- 6 **0.466 5 0.262 
7 **0.845 9 0.300 8 **0.675 
10 0.308 12 0.125 11 **0.691 
13 **0.713 15 **0.723 14 *0.441 
16 *0.392 18 0.265 17 **0.556 
19 **0.837 21 0 20 **0.614 
22 0.348 24 0.325 23 **0.496 
25 0.119 27 **0.607 26 **0.586 
28 **0.665 30 **0.475 29 **0.718 
31 **0.837 33 0.293 32 **0.767 
34 0.311 36 0.073 35 0 
37 **0.837 39 *0.394 38 **0.676 
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40 **0.837 42 0.207 41 **0.684 

  .1.11  عباراا دالة عند مستو )                                  . 1.15 عباراا دالة عند مستو  )

 بعدداد المقيدداس بدددول حددذ  والدرجددة الكميددة  ،رتبدداط بدديل العبدداراا  معامدد  اا9يت دد  مددل جدددو )و 
 عبدددددداراا دالددددددة عنددددددد 4)هنددددددا،و  ، 1.11عنددددددد مسددددددتو ) ة  عبددددددارة دالدددددد23) هنددددددا،حيدددددد  لل  درجددددددة العبددددددارة،

 ،ممدددا يدددد  عمددد  وجدددود اتسددداق داخمددد  بددديل العبددداراا م  عبدددارة غيدددر دالدددة15)رددد  حددديل أل  ، 1.15مسدددتو )
، هدددذا وقدددد تدددم اسدددتبعاد العبددداراا غيدددر الدالدددة، وهددد  نفدددس العبددداراا التددد  تدددم لمقيددداسبعددداد اوالدرجدددة الكميدددة  

   المذكور فنفاق.9والت  يو حها جدو ) )بعد حذ  درجة العبارة خم استبعادها بعد حسا  ااتساق الدا
 بسٕٚ سصف زضد١ ايُبعس ٚايسضد١ ايه١ًٝ ملكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء ،اإلتػام ايساخًٞ بني األبعاز (10) دسٍٚ

 َعاٌَ اإلضتباط ســــــــــــــــــــــــايُبع

 0.850** االغتٗٛاء ايفهطٟ ايُبعس األٍٚ:
 0.716** ايٛدساْٞاالغتٗٛاء  ايجاْٞ: ايُبعس

 0.852** ايػًٛنٞاالغتٗٛاء  ايُبعس ايجايح:

  .1.11  عباراا دالة عند مستو )

بدددددددول  والدرجددددددة الكميددددددة لممقيدددددداس ،رتبدددددداط بدددددديل ا بعدددددداد  أل معامدددددد  اا11يت دددددد  مددددددل الجدددددددو )و 
ممدددددا يدددددد  عمددددد  وجدددددود اتسددددداق مرتفدددددك  بعددددداد  م 1.11جميعهدددددا دالدددددة عندددددد مسدددددتو ) حدددددذ  درجدددددة الب عدددددد،

 .المقياس

 إعداد الصورة النها ية لممقياس: -94
  ااتساق الداخم و ، الثبااو )الصدق،  وبعد تحقق الباحثة مل الخصااف السيكومترية ور   و  ما سبق،

استبعدا  ،حسا  الخصااف السيكومتريةلمقياس القابمية لءستهوا ، مل خء  تطبيق المقياس عم  عينة 
 عبارة، وبنفس 27  عبارة مل عباراا المقياس، وبالتال  أصب  عدد عباراا المقياس )15) الباحثة

ر  حيل أصبحا درجة   درجة، 27ص ر )ال حي  أصب  درجة النهايةالتعميماا، وبنفس طريقة التصحي ، 
: أبعاد، الب عد ا و  ةث  عبارة، موزعة عم  ثء27)أصب  يت مل المقياس و   درجة، 81النهاية الكبر )

 ، ، 26—23-21-18-13-11-8-5-1، وتمثم  عباراا:)  عباراا9)ااستهوا  الفكر ، ويت مل 
ثم   ،25-21-17-11-4-3، وتمثم  عباراا:)   عباراا6)ااستهوا  الوجدان  ويت مل :الثان الب عد و 

-15-14-12—9-7-6-2عباراا:) ، وتمثم    عبارة12)ااستهوا  السموك ، ويت مل: :الثال الب عد 
 .تكول الباحثة قد وصما لل  لعداد الصورة النهااية لممقياس  وبذل،16-19-22-24-27
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ــــــنتا  ــــ  الدراسـ ــة ومنـــــ ــاقشتهـــــ ـــــ  ا:ـــ

  األٍْٚتٝذ١ ايفطض: 
، لمدراسة عمد : اا توجدد ردروق ذاا دالدة لحصدااية بديل متوسدط درجداا الدذكور ا و ينف الفرغ 

وأبعدداد   االقددابميل لمددتعمما عمدد  مقيدداس القابميددة لءسددتهوا  ومتوسددط درجدداا اانددا  مددل الطددء  المعدداقيل عقميدداق 
 .الثءثة

اا ااندا  قاما الباحثة بمقارنة متوسط درجداا الدذكور، ومتوسدط درجد ا و ختبار صحة الفرغ او 
التدال  ويو د  الجددو   المرتبطدةااا لمعينداا غيدر  باسدتخدام اختبدار وأبعداد ، عم  مقيداس القابميدة لءسدتهوا 

 النتاال:  11قم )ر 
 زالي١ ايفطم بني َتٛغط زضدات ايصنٛض َٚتٛغط زضدات اإلْاخ (11دسٍٚ)

 ٚأبعازٙ ايجالث١. َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء عًٞ 
َكٝاؽ ايكاب١ًٝ 

 يالغتٗٛاء
 املتٛغط ايعسز ايٓٛع

حنطاف اال
 املعٝاضٟ

 ق١ُٝ"ت" ز.ح
َػتٟٛ 
 ايسالي١

 ايُبعس األٍٚ
 االغتٗٛاء ايفهطٟ

 8.364 19.132 53 شنٛض
 غري زاي١ 0.585 98

 7.856 20.085 47 إْاخ
 ايُبعس ايجاْٞ

 االغتٗٛاء ايٛدساْٞ
 4.712 14.283 53 شنٛض

 غري زاي١ 0.711 98
 4.435 14.936 47 إْاخ

 ايجايحايُبعس 
 االغتٗٛاء ايػًٛنٞ

 10.133 23.679 53 شنٛض
 غري زاي١ 0.152 98

 9.547 23.978 47 إْاخ
ايسضد١ ايه١ًٝ ملكٝاؽ 

 ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء
 22.179 57.09 53 شنٛض

 غري زي١ 0.448 98
 20.156 59.00 47 إْاخ

 :يمييتضح من الجدول السابق ما و   
 أبعددادومتوسددط درجدداا اانددا  ردد   ،بدديل متوسددط درجدداا الددذكور ذاا دالددة لحصدداايةتوجددد رددروق ا   1

 .، وااستهوا  الوجدان ، وااستهوا  السموك  ااستهوا  الفكر )

ومتوسط درجاا اانا  رد  الدرجدة  ،بيل متوسط درجاا الذكور ذاا دالة لحصااية توجد رروق ا   2
 .لءستهوا  مقياس القابميةعم  الكمية 

ومتوسدط درجداا ااندا  غيدر  ،يت د  أل الفدرق بديل متوسدط درجداا الدذكور ، و  هذ  النتيجة ور 
 .الثان مما يعن  تحقق الفرغ  مل مستوياا الدالة، دا  لحصااياق عند أ و 
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 :األولمناقشة نتائج الفرض 

 لطء  المعداقيل عقميداق اانا  مل او يت   عدم وجود رروق بيل الذكور   11) مل خء  الجدو  رقم
، وتفسددر الباحثددة ذلدد، بددأل عينددة الدراسددة مددل الثءثددة بعدداد أاالقددابميل لمددتعمما عمدد  مقيدداس القابميددة لءسددتهوا  و 

حيدد  لل درجددة م يرجددك للدد  معددد  الددذكا  بالدرجددة ا ولدد  لنمددا المعدداقيل عقميدداق، والمحدد، الددرايس لمفددروق بينهددا
جة تدأثر المعداق عقميداق بدا خريل وتدأثيرهم ريد ، ثدم يدأت  بعدد ذلد، دور انخفاغ معد  الذكا  ه  الت  تحدد در 

 ،قتصددداديةواا ،جتماعيدددةوالمسدددتوياا اا، ومسدددتو  التعمددديم ،كدددالعمر، والسدددماا ال خصدددية :العوامددد  ا خدددرال
رعايددة مددا تمارسدد  ا سددرة والمدرسددة مددل أسددالي  و وأسددالي  المعاممددة الوالديددة،  ،جتماعيددةوالثقاريددة، والتن دداة اا

 ختء ابددد ا تختمددد  المعددداقيل عقميددداق  لذ أل احتياجدددااا تفدددرق بددديل الدددذكر وا نثددد ،  ، والتددد المعددداقيل عقميددداق 
نمددا بدداختء  ممددا خفمددغا مددل الفددروق بدديل الددذكور واانددا  ردد  القابميددة العقميددة، رادداتهم ومسددتوياتهم  الجددنس، وا 

 جع  الفروق غير دالة لحصااياق. ال:لءستهوا ، أو با حر 

التد  أ دارا للد  و  ،(Young,et al.,2003ن)يين  وآخـر  :الفرغ مك نتاال دراسة اوتتفق نتيجة هذ
جودينــو كددذل، دراسدة: أند  ا يمكدل التنبدً بالقابميددة لءسدتهوا  مدل خددء  مت يدر الجدنس لددد  المعداقيل عقميداق، و 

(Godino,2009) ر مددل يددأقدد  بكث ،الجنسدديلخددتء  ردد  القابميددة لءسددتهوا  بدديل للدد  أل اا اأ ددار  ، والتدد
 .ختء  ر  القابمية لءستهوا  بيل أرراد الجنس الواحداا
 ايجاْٞطض ــــ١ ايفــــْتٝذ: 

لمدراسددة عمدد : اتوجددد رددروق ذاا دالددة لحصددااية بدديل متوسددط درجدداا ا طفددا   الثددان يددنف الفددرغ 
عمددد   االقدددابميل لمدددتعمماومتوسدددط درجددداا المدددراهقيل ذو  ااعاقدددة العقميدددة  االقدددابيل لمدددتعمماذو  ااعاقدددة العقميدددة 

 وأبعاد  الثءثة لصال  ا طفا . مقياس القابمية لءستهوا 
، وذلددد، ااا لمعيندداا غيدددر المرتبطددة قامددا الباحثدددة باسددتخدام اختبدددار الثدددان ختبددار صدددحة الفددرغ وا

 درجداا المدراهقيل المعداقيل عقميداق، ويو د  النتداال ومتوسدط ،الفرق بيل متوسط درجاا ا طفا  بهد  معررة
 :التال الجدو  

  ،زالي١ ايفطم بني َتٛغط زضدات األطفاٍ (12دسٍٚ)
 ٚأبعازٙ ايجالث١ َكٝاؽ ايكاب١ًٝ يالغتٗٛاء عًَٞٚتٛغط زضدات املطاٖكني 

َكٝاؽ ايكاب١ًٝ 
 يالغتٗٛاء

ايعُط 
 ايعَين

 املتٛغط ايعسز
حنطاف اال

 املعٝاضٟ
ايسالي١  ق١ُٝ"ت" ز.ح

Sig. 

 ايُبعس األٍٚ
 االغتٗٛاء ايفهطٟ

 6.925 23.409 44 أطفاٍ
 زاي١ 4.656 98.264

 7.729 16.571 56 َٕٛطاٖك
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 ايجاْٞايُبعس 
 االغتٗٛاء ايٛدساْٞ

 4.463 15.818 44 أطفاٍ
 زاي١ 2.439 92.472

 4.462 13.625 56 َٕٛطاٖك
 ايجايحايُبعس 

 االغتٗٛاء ايػًٛنٞ
 8.939 27.409 44 أطفاٍ

 زاي١ 3.442 95.205
 9.616 21.000 56 َٕٛطاٖك

 اجملُٛع ايهًٞ
 19.254 66.64 44 أطفاٍ

 زاي١ 3.891 94.44
 20.245 51.20 56 َٕٛطاٖك

 :يمييتضح من الجدول السابق ما 

ومتوسدط  ،ا طفدا   بديل متوسدط درجداا 1.11توجد ردروق ذاا دالدة لحصدااية عندد مسدتو  دالدة ) -1
لصدال   ، ااسدتهوا  الفكدر ، وااسدتهوا  الوجددان ، وااسدتهوا  السدموك ): داعبأدرجاا المراهقيل ر  

 ا طفا .
 ،  بددددديل متوسدددددط درجددددداا ا طفدددددا 1.11) توجدددددد ردددددروق ذاا دالدددددة لحصدددددااية عندددددد مسدددددتو  دالدددددة -2

لصدددددددال   ، وذلددددددد،ومتوسدددددددط درجددددددداا المدددددددراهقيل رددددددد  الدرجدددددددة الكميدددددددة لمقيددددددداس القابميدددددددة لءسدددددددتهوا 
 طفا .ا 

ومتوسددط درجدداا المددراهقيل  ،يت دد  أل الفددرق بدديل متوسددط درجدداا ا طفددا  ، ددو  هددذ  النتيجددة وردد 
المدراهقيل ق بديل ا طفدا  و و مما يد  عم  وجدود ردر  ملصال  ا طفا  ، 1.11دا  لحصااياق عل مستو  دالة)

 .السادس، مما يعن  تحقق الفرغ وأبعاد  الثءثة ر  القابمية لءستهوا 

 :الثانيمناقشة الفرض 

ويمكددددل تفسددددير ذلدددد، مددددل خددددء  أل الطفدددد  المعدددداق عقميدددداق يتصدددد  بددددبط و ردددد  معددددد  النمددددو المعرردددد  
التنظدديم المنهجدد   وااجتمدداع ، ر ددءق عددل م ددكءا لديدد  ردد  الم ددة، وارتقددارو ردد  المعررددة، وعدددم قدرتدد  عمدد 

لممعار ، ثم ظهور غريزة الخنوع لدي ، ومل ثم تدزداد قابميتد  لءسدتهوا ، وكممدا تقددم بد  العمدر مدك تواجدد  رد  
ً  المفظ ، وتنمو وتتطور لدي  المهداراا المختمفدة، وتدزداد خبراتد  رد   بياة تعميمية، تزداد حصيمت  الم وية وذكا

مدددل غريدددزة الخندددوع، ومدددل ثدددم تدددنخفغ قابميتددد  - ددديااق ر ددديااق -ويدددتخمف الحيددداة، وتقددد  اعتماديتددد  عمددد  ا خدددريل
ل  لءستهوا ، بيد أل طبيعة ااعاقة و ددتها تظد  هد  مدل يحددد مدد  قابميدة المعداق عقميداق لءسدتهوا ، حتد  وا 

 تقدم ب  العمر.

، (Batshaw & Shaprio,1997)باتشـاو وشـابريو تتفق هذ  النتيجة مك نتاال دراساا ك  مل: 
ـــن  وآخـــرين)و  و (، (Gudjonsson&Henry,2003جدجونســـون وهنـــري(، و Young,etal.,2003ي
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، والتددد  أ دددارا (Miles,et al.,2007وميمـــز وآخـــرين)، (Bruck&Melnyk,2004)يـــكبـــروك وميمن
 جميعها لل  أل ا طفا  المعاقيل عقمياق أكثر قابمية لءستهوا  مل البال يل المعاقيل عقمياق.

 مقترحة:البحوث بعط الالدراسة وتوصيات ثانياً: 

 :١ــــــات ايسضاغــــــتٛصٝ ( أ

 ةتحديدددد مظددداهر القابميدددة لءسدددتهوا  وا ثدددار السدددموكية والنفسدددية الناجمدددة عنهدددا، وو دددك بدددرامل لر دددادي 
 تساعد عم  الحد منها.

   م أمدام أبندااهمأرعدالهم رد  أقدوالهم و لكد  يحتداطوا  مبالقابمية لءسدتهوا  أمور المعاقيل عقمياق توعية أوليا
ًا  ا بنددا  مصدددر القددوة والنفددوذ لنهددم حيدد  أبنددااهم خمدد   انسددياقالحددذر مددل  كمددا ينب دد  ،بالنسددبة لهدد

قبدد  أل تتحددو  للدد   ترةت ا دداا التميفزيددول مددل رسدداا  اسددتهوااية مسدد خمدد  مددا يبدد  عبددرأقددرانهم أو 
 .سمو،

 :١ــــــــــٛخ َكرتســــــــــحب ( ب

  وعءقتها بااسا ة الجنسية لد  المعاقيل عقمياق. ،القابمية لءستهوا 

  جتماعية لد  المعاقيل عقمياق.وعءقتها بالعزلة اا ،القابمية لءستهوا 

  وأسالي  المعاممة الوالدية لد  المعاقيل عقمياق  ،وعءقتها بك و مل أنماط التعمق ،القابمية لءستهوا. 

 جانحيل.القابمية لءستهوا  لد  المعاقيل عقمياق ال 

  ادراسة مقارنةا. والعادييل ،القابمية لءستهوا  لد  ا طفا  والمراهقيل المعاقيل عقمياق 

 

 ع:ــــــــمراجـــــــالقـــــا مــــــــة 
 ة:ـــــالعربي ةــــــــــبالمغ عــــــراجـــــالمأواًل:

. الريددددداغ: العقميـــــةمهـــــارات الســـــموك التكيمـــــي لـــــذوي اإلعاقـــــة  . 2111لسدددددماعي  لبدددددراهيم بددددددر)  1
 دار الزهرا . 

ـــــنمس المعاصـــــر . 2111المميجددددد ) عبدددددد العزيدددددز حممددددد    2 ـــــم ال بيدددددروا: دار النه دددددة  . 8ط)، عم
 .  العربية
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. عددددددددددمال: دار صددددددددددفا  لمندددددددددد ر النمــــــــــسي لبنــــــــــاءا ركــــــــــا ز . 2111الفرمدددددددداو ) عمدددددددد  حمددددددددد    3
 والتوزيك. 

ــــم  .1993القوصدددد ) حامددددد عبددددد العزيددددز  4 ــــنمس أسســــ  عم ــــ  التربوية:ال ــــة ا:ســــس العاوتطبيقات م
 القاهرة: مكتبة النه ة المصرية.والدوافع وسيكولوجية الجماعة.
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