
    

  

  

   

  

  

  
  

  المساندة االجتماعية وعالقتھا بالسلوك التوافقي
 ً   لدى المراھقين المتخلفين عقليا

  
  

  رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في التربية
  )تخصص صحة نفسية ( 

  
  
  إعداد

  السيد يحيى محمد
  
  
  إشراف

  

محمد أحمد إبراھيم سعفان/ دحسن مصطفى عبد المعطى/ د .أ
  لصحة النفسيةأستاذ ا
  جامعة الزقازيق - كلية التربية

  أستاذ الصحة النفسية المساعد 
  جامعة الزقازيق - كلية التربية

  
  
  
  

  

  جامعة الزقازيق
  كلية التربية

  قسم الصحة النفسية
  



  
  

  الفصل األول 
  

  

  

  مدخل إلى  الدراسة 
  
  

 مقدمــــــــــــــة 

  مشكلة الدراســـة:  أوالً 

  ھدف الدراســــــة :  ثانيـــــــــا

 ً   الدراســــة أھمية:   ثالثــــــــــا

 ً   تحديد المصطلحات:  رابعــــــــــا

  حدود الدراســـــة:   خامسا

  

  

  

  

  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصــــل الثـــاني
  
  
  

  اإلطار النظري
  
  

 التخلـف العقـــلي:  المحور األول

 المساندة االجتماعية:   المحور الثاني

  السلوك التوافقـــي:    المحور الثالث

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ـــل الثــالث الفص  

  

  
  الدراســـــــات الســــــابقة     

  

  

ين :  أوال راھقين المتخلف دى الم دراسات تناولت المساندة االجتماعية ل
 ً  عقليا

ين :  ثانيـــــــــــا راھقين المتخلف دى الم وافقي ل لوك الت ت الس ات تناول دراس
 ً   عقليا

اندة االجتم:  ثالثـــــــــــا ت المس ات تناول لوك دراس ا بالس ة وعالقتھ اعي
 ً   التوافقي  لدى المراھقين المتخلفين عقليا

 ً   تعقيب على البحوث والدراسات السابقة:  رابعــــــــــا

 ً   فروض الدراسة :   خامسا

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  الفصـــل الرابــع
  

  

  

  إجراءات الدراسة
  

  

 منھج الدراســـــــــــة:  أوالً 

  عينة الدراســـــــــــة :  ثانيــــــــــــا

  أدوات الدراســــــــــة: ثالثـــــــــــــا 

 إجراءات التطبيـــــــق: رابعــــــــــــا

ة :  خامســـا اليب المعالج أس
  اإلحصائية

 
 

 

  
  
  
  



  
  

  
  
  

  الفصل الخامس
  

  

  
  نتائج الدراسة وتفسيرھا

  
  

ة :  أوالً  ائج الدراس نت
 وتفسيرھا

  ملخــــــص النتائــــج:  ـاثانيـــــــــــ

 توصيـــــات الدراســــةثالثـــــــــــــا 

  البحوث المقترحـــــــــةرابعــــــــــــا

ة   خامســـا ص باللغ الملخ
  العربيـــــة

 ً ة :   سادسا ص باللغ الملخ
  اإلنجليزية

  

  



  
  
  
  
  

  
  
  

  المراجـــع

  
 المراجــــع العربيـــة  أوالً 

  المراجـــع األجنبيــةـــاثانيـــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  

  المـالحـــق

  
 استمارة البيانات األولية) ١(ملحق  أوالً 

ق  ثانيــــــــــــا اندة ) : ٢(ملح اس المس ة لمقي ورة األولي الص
ف  ق المتخل دركھا المراھ ا ي ة كم االجتماعي

  عقليا

  نأسماء السادة المحكمي) : ٣(ملحق ثالثـــــــــــــا 

  المقياس في صورته النھائية): ٤(ملحق رابعــــــــــــا

  

  



  بسم هللا الرحمن الرحيم

ِه { ِرُكوْا ِب ُكْم َعَلْيُكْم أاَلَّ ُتْش َم َربُّ قُْل َتَعاَلْوْا أَْتُل َما َحرَّ
ْن  م مِّ وْا أَْوالََدُك اًنا َوالَ َتْقُتلُ َدْيِن إِْحَس ْيًئا َوِباْلَوالِ َش
اُھْم َوالَ َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما  إْمالٍَق نَّْحُن َنْرُزقُُكْم َوإِيَّ

َم ّهللاُ َظَھَر ِمْنَھا َوَما بَ  َطَن َوالَ َتْقُتلُوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقلُونَ    }إاِلَّ ِباْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ

  صدق هللا العظيم

 )١٥١آية ، األنعامسورة (



)أ(  
 فھرس الموضوعات

  م لموضــــــــــــــــــوعا الصفحة
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٤٠  

  :مدخل إلي الدراسة - :الفصل األول 

  .مقدمة الدراسة

  .مشكلة الدراسة -:أوالً 

 ً   .أھداف الدراسة -:ثانيا

  .أھمية الدراسة- :ثالثاً◌ً 

 ً   .راسةمصطلحات الد - :رابعا

  .حدود الدراسة -:خامسا

  -:اإلطار النظري للدراسة - :الفصل الثاني

  .التخلف العقلي: المحور األول

  .تعريف التخلف العقلي

  .التصنيفات

  محكات التخلف العقلي 

  .أسباب التخلف العقلي

  .خصائص المتخلفين عقليا القابلين للتعلم

  .الوقاية من التخلف العقلي

  .دة االجتماعيةالمسان: المحور الثاني

   مقدمة

  .تعريف المساندة االجتماعية

  .أبعاد المساندة االجتماعية

  .مصادر المساندة االجتماعية

  .وظائف المساندة االجتماعية

 .المساندة االجتماعية في اإلسالم والمسيحية
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 )ب(
  تابع فھرس الموضوعات

  م لموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا الصفحة
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  .نظريات تفسير المساندة االجتماعية

  .المساندة االجتماعية الشروط التي يجب توافرھا عند تقديم

  .المساندة االجتماعية والتوافق

  .المساندة االجتماعية لدى المتخلفين عقليا

  .مصادر المساندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا

  .السلوك التوافقي:المحور الثالث

  .مقدمة

  .تعريف السلوك التوافقي

  .مجاالت ومھارات السلوك التوافقي

  .دى المراھقين المتخلفين عقلياالسلوك التوافقي ل

  .أھمية قياس السلوك التوافقي للمراھقين المتخلفين عقليا

  .العوامل المؤثرة في السلوك التوافقي 

  .نظريات علم النفس والسلوك التوافقي

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  :مقدمة
  .دراسات تناولت المساندة االجتماعية لدى المراھقين المتخلفين عقليا: أوال 
  .دراسات تناولت السلوك التوافقي لدى المراھقين المتخلفين عقليا: ثانيا
دراسات تناولت المساندة االجتماعية وعالقتھا بالسلوك التوافقي  : ثالثا 

  .لدى المتخلفين عقليا
 .تعقيب علي الدراسات السابقة
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)ج(   
 تابع فھرس الموضوعات

لموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا الصفحة   م 
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  مدى االستفادة من الدراسات السابقة
  فروض الدراسة

  :اإلجراءات المنھجية للدراسة - :الفصل الرابع
  .منھج الدراسة: أوال
 ً  .عينة الدراسة -:-:ثانيا
 ً   .أدوات الدراسة -:ثالثا

 ً  .إجراءات التطبيق -: - :رابعا
  .المعالجة اإلحصائية :خامسا

  :نتائج الدراسة - :الفصل الخامس
  -:نتائج الدراسة وتفسيرھا  - :أوال 

  .ملخص النتائج -:ثانياً◌ً 
 ً   .توصيات الدراسة - : :ثالثا

 ً   .البحوث المقترحة -: رابعا
 .الملخص العربي

  :المراجع
  .المراجع العربية - :أوال 
  .المراجع األجنبية - :ثانياً 

  .مالحق الدراسة  
 .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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  فھرس الجداول

الصفحة
 المــــــوضـــــــــــوع

 الرقم
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  أشكال المساندة المنظمة 
  .توزيع العينة من حيث الجنس واإلقامة

لدرجات  أفراد العينة من حيث متغير العمر ) ANOVA(نتائج تحليل التباين 
  الزمني

  لدرجات  أفراد العينة من حيث متغير الذكاء) ANOVA(ن نتائج تحليل التباي
لدرجات  أفراد العينة من حيث المستوى ) ANOVA(نتائج تحليل التباين  

  .الثقافي لألسرة
  .في صورته النھائية هضمن مكونات المقياس وأرقام مفرداتيت

  الوصف اإلحصائي للعينة االستطالعية
  ـاس االتساق الداخلي لعبـــارات المقيــ

االتساق الداخلي لمقياس المساندة االجتماعية كما يدرھا المراھق المتخلف عقليا 
  .بين الدرجات الكلية واألبعاد الفرعية

 أرقام العبارات المشبعة على ھذين العاملين وقيم الشيوع
                         المساندة االجتماعيةثبات المقياس واألبعاد الفرعية لمقياس 

بات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق الث
  )٥٠=ن(المتخلف عقليا

قيم معامالت االرتباط بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي للمراھقين 
  المتخلفين عقليا

في المساندة  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث)ت(قيمة 
 ة كما يدركھا المراھق المتخلف عقليااالجتماعي

في السلوك  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث)ت(قيمة 
 )الجزاء الثاني، الجزاء األول (التوافقي

لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين داخليا والمقيمين خارجيا)ت(قيمة 
  خلف عقليافي المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المت

لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين داخلي وخارجي في )ت(قيمة 
  السلوك التوافقي

١  
٢  
٣  

  
٤  
٥  

  
 

 

٦  
  

٧  
  

٨  
  

٩  
  
  
  
  
  

١٠  
  
  
  

١١  
  

١٢  
  

  
  

١٣  
  

  
  

١٤  
  

  
  

١٥  
  
  

١٦  
  
  

١٧  
  

١١١  
  
  

١١٤  
  
  

١١٦  
  

  
١١٩ 



  )ھـ(
  فھرس مالحق الدراسة

 

 م  المـــــــــــالحــق  الصفحة
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  -:مالحق الدراسة

  .استمارة البيانات األولية) ١(ملحق 
الصورة األولية لمقياس المساندة االجتماعية ) : ٢(مـلحق 

  . كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
 . أسماء السادة المحكمين) : ٣(ملحق 
  .المقياس في صورته النھائية): ٤(ملحق 

 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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 ==========مدخل الدراسة ==========               ===== الفصل األول  ====== 

  :مقدمــــة 

اعي  Social Supportتمثل المساندة االجتماعية  دعم االجتم مصدراً مھماً من مصادر ال
ى المستوى الشخصي  وافقھم عل ق ت راد ذوى االحتياجات الخاصة لتحقي ذي يحتاجه األف ال ال الفع

اعي  ا الشخص من اآلخرين ودرج، واالجتم ي يتلقاھ ة الت اندة االجتماعي ؤثر حجم المس  ةحيث ي
وأساليب مواجھته وتعامله مع ھذه الضغوط ، ضاه عنھا في كيفية إدراكه لضغوط الحياة المختلفةر
ة وبخاصة الحاجة لألمن النفسي وخفض ،  ه المختلف اً في إشباع حاجات ا تلعب دوراً ھام ا أنھ كم

را ى التكيف مع األف درة عل اة وعدم الق د مستوى المعاناة الناتجة عن شدة األحداث الضاغطة للحي
ى سبيل ، العاديين  ا عل ي منھ كما أنھا ذات أثر إيجابي في تخفيف حدة األعراض المرضية والت

ية دة النفس عور بالوح ال الش ق  ،المث اط، والقل راع ، واإلحب وتر ،والص اب  ،والت ا ، واالكتئ وكلھ
راد ذوى االحتياجات الخاصة اعي لألف د هللا . ( أعراض تعبر عن سوء التوافق االجتم ام عب ، ھش

١١٧ ،  ١٩٩٨ . (  
ال و ة واألسرية لألطف من ناحية أخرى أصبح االھتمام بتحسين الظروف واألوضاع البيئي

ة الخاصة ا أصبحت  ،والمراھقين ذوى االحتياجات الخاصة جزءاً ال يتجزأ من خدمات التربي كم
ة لل Family Directed Programsالبرامج الموجھة إلى األسرة  ة المنزلي رامج الرعاي ل وب طف

Based Home Programs  ن د م يلة للح واء كوس ر س دخل المبك تراتيجيات الت م اس ن أھ م
ال ذوى  دى األطف ا ل يطرة عليھ ة أو للس ار النمائي ين لألخط ال المعرض دى األطف ة ل اإلعاق

يالً في حاجة ، االحتياجات الخاصة  ا عم ا باعتبارھ ى األسرة إم دخل المبكر عل وتركز برامج الت
أو كعميل ووسيط ، سيطاً نشطاً يشارك في تقديم الرعاية العالجية والتعليمية للطفل إلى الدعم أو و
ه ت ذات ي الوق رى ، ف دعم األس كال ال ف أش ل مختل رة كعمي ى األس ة إل دمات الموجھ مل الخ وتش

Family Support  ا ة حياتھ اعي واالقتصادي واإلرشادي بھدف تحسين نوعي العاطفي واالجتم
م حا ى فھ اعدتھا عل ه ومس كالته وتقبل ة ومش ات الخاص ل ذي االحتياج ة الطف اط ، ل ين أنم وتحس

حي  وه الص ززة لنم ة ومع ة مواتي ة منزلي ة بيئ دين وتھيئ ين الوال ر ب ل المبك ال والتفاع االتص
  ) . ٤٣ ، ١٩٩٩، عبد المطلب القريطى . ( والمتكامل
ي مو تمرة ف ة مس اً بحاج ين عقلي راھقين المتخلف ى أن الم ارة إل در اإلش اتھم تج ل حي راح

ع نحوھم  راد المجتم ن أف ة م ات إيجابي ى اتجاھ ة إل اندة ، المختلف ى المس ذلك إل ة ك م بحاج ا أنھ كم
ك ، االجتماعية والعاطفية والمادية من كل مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية  ا زالت تل فم
ا يعزز الن دعم بم اندة وال ة أشكال المس دني الفئة تعانى من النقص الواضح في كاف مو النفسي والب

  .السوي لديھم ويؤدى بالتالي إلى تحسين السلوك التوافقي لديھم في كافة مجاالته 
ير و  ييش رون ھيل اندة ) ١١٨ ، ١٩٩٣(  ,.Hely, et., al  وآخ ة المس ى أھمي إل

اً  ين عقلي راھقين المتخلف ال والم و األطف بة لنم ة بالنس بكة ، االجتماعي ة الش دد أھمي ث تتح حي
حة االجتماع ي الص ة ف ة متمثل حية اإليجابي ائج الص ا بالنت ي ووصف عالقتھم دعم التنظيم ة وال ي

  .النفسية والبدنية والتوافق النفسي واالجتماعي
أن اآلباء الذين يتسمون بالود والمرونة واالستحسان واالعتدالية في معاملتھم ألبنائھم وينمون 

ائھم نحو السلوك التوافقي اإليجابي والمتمثل في القدرة لديھم السلوك االستقاللي ، يشجعون بذلك اتجاه أبن
على المواجھة ، وذلك على العكس من اآلباء الذين يتسمون بالرفض والعقاب والسيطرة والذي يؤدى 

( . بأبنائھم إلى السلوك التوافقي السلبي والمتمثل في العجز عن مواجھة الواقف والمشكالت والعقبات 
  )٥٩،  ٢٠٠٢وفاء محروس ، 
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ة والسلوك العالقلتعرف على طبيعة إلى االدراسة لذا تھدف ھذه  اندة االجتماعي ين المس ة ب
ا ين عقلي راھقين المتخلف وافقي للم ن أن  ، الت ن الممك ي م ؤدالت ادية  ىت رامج اإلرش داد الب ى إع إل

اندة االجت بكة المس دعم ش ة ل روف المھيوالعالجي ين الظ ة وتحس راھقين ئماعي ؤالء الم دمج ھ ة ل
راد المجتمع  اقي أف ة مع ب اة العام ة والحي ا ، والمتخلفين عقلياً بصورة فعالة في المدارس العادي بم

  .يكون لذلك األثر األكبر في تحسين توافقھم النفسي واالجتماعي وتعزيز صحتھم النفسية 
  :مشكلة الدراسة  -

ة ة العقلي ذوي اإلعاق م ل ل الباحث كمعل ن خالل عم ن خالل اإلطالع  ، م ىوم  بعض عل
راھيم ،)٢٠٠٢(shinمثل دراسة شين  الدراسات والبحوث السابقة ة إب وجد  )٢٠٠٥(ودراسة ھب

ا المتخلف ي يتلقاھ ة الت اندة االجتماعي  ونالباحث نقصاً في الدراسات التي تھتم بحجم ومستوى المس
دركونھا ا ي اندة سواء من األصدقاء أو المد، عقليا كم ك المس دد مصادر تل الرغم من تع رسة أو ب

ام  كل ع ع بش ات المجتم ة ، مؤسس اندة االجتماعي ي المس ود نقص ف ظ وج ن المالح ه م ث أن حي
ك األھداف  رز تل ا وأب ى تحقيقھ والمادية لتلك الفئة بما ال يتناسب مع األھداف التي تسعى الدولة إل

ديھم وتحسين الصحة النفسية والجسدية وافقي ل ى ذل، تحقيق مستوى أفضل من السلوك الت ك وعل
  :يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية 

  

اً  -١ دركھا المراھق المتخلف عقلي ا ي ة كم اندة االجتماعي ين المس ه ب ة ارتباطي ھل توجد عالق
  ومستوى السلوك التوافقي لديه ؟

ا من الجنسين  -٢ ين عقلي راھقين المتخلف ين الم اث (ھل توجد فروق ب في درجة )  ذكور وإن
  جتماعية كما يدركونھا؟المساندة اال

ا من الجنسين  -٣ ين عقلي راھقين المتخلف ين الم روق ب اث / ذكور (ھل توجد ف في درجة ) إن
  السلوك التوافقي؟

ا  -٤ ين عقلي ا ( ھل توجد فروق بين المراھقين المتخلف ين داخلي ا/ المقيم ين خارجي في ) المقيم
  درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا؟

ا ھل توجد ف -٥ ين عقلي راھقين المتخلف ين الم ا ( روق ب ين داخلي ا/ المقيم ين خارجي في )المقيم
  درجة السلوك التوافقي؟

  :أھداف الدراسة -

  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف التالية
ً ومستوى  - ١ التعرف على شكل العالقة بين المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا

  .السلوك التوافقي لديه
التعرف على الفروق في مستوى المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھقين المتخلفين عقلياً  - ٢

  :وفقاً لعوامل
  ).إناث  –ذكور ( الجنس -
 ).خارجي  –داخلي ( مدرسة نوع اإلقامة بال -
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  :التعرف على الفروق في مستوى السلوك التوافقي لدى المراھقين المتخلفين عقلياً وفقاً لعوامل -٣
  ).إناث  –ذكور ( الجنس  -
  ).خارجي –داخلي ( نوع اإلقامة بالمدرسة  -

  

  :أھمية الدراسة  -

  :األھمية النظرية 

ذي -١ وع ال ن الموض ة م ة الدراس هتتضح أھمي ة تتناول ة المدرك اندة االجتماعي و المس دى  وھ ل
د  ة وق ك الفئ ة بتل ة العربي احثين في البيئ ام الب ل اھتم م تن ي ل ا من الموضوعات الت ين عقلي المتخلف

  . جاءت الدراسة الحالية لتسد ھذا الجانب

  . من المراھقين المتخلفين عقلياعينة من تطبيقھا على تتضح أھمية الدراسة  -٢
ومدى اختالف ھذه  لدراسة بمعرفة طبيعة ارتباط المساندة االجتماعية بالسلوك التوافقياھتمت ا - ٣

  . المتغيرات باختالف الجنسين أو نوع اإلقامة 

   :األھمية التطبيقية 

قييم الدور الذي يمكن أن تلعبه المساندة االجتماعية في تحقيق السلوك االستفادة من نتائج الدراسة في ت - ١
  .ى المراھقين المتخلفين عقلياالتوافقي لد

في بناء البرامج التدريبية واإلرشادية التي تقوم على تحسين الدراسة  جنتائيمكن االستفادة من  - ٢
  .المساندة االجتماعية لدى ھؤالء األفراد بما يكون له أثر إيجابي في توافقھم النفسي واالجتماعي

  :المفاھيم األساسية -

   Mental Retardation -التخلف العقلي-١

ة من  ة العمري ع في المرحل ذي يق ه الشخص ال ا بأن :  ١٤(يحدد الباحث المراھق المتخلف عقلي
  .درجة على مقياس الذكاء المستخدم في ھذه الدراسة) ٧٠:  ٦٠(ه من ئعاماً ودرجة ذكا) ١٨

  :وقد التزم الباحث بأربعة محكات  أساسية للحكم على التخلف العقلي وھى 

دنى األ -١ انحرافييت ذكاء ب توى ال اض مس راً النخف ي نظ وظيفي العقل اريين عن  نداء ال معي
  .درجة ذكاء ٧٠أي انخفاضه عن ) ١٠٠(الطبيعي والذي يقدر بـ  لالمعد

  .قصور في السلوك التوافقي وما يرتبط به من مھارات -٢
  .عاماً من عمر الفرد أي خالل سنوات النمو ١٨حدوث ذلك قبل  -٣
  .ية للعالج التامعدم القابل -٤

  : Social Supportالمساندة االجتماعية  - ٢

  :يعرف الباحث المساندة االجتماعية إجرائيا

ه  ھي المساعدات التي تقدم للمراھق المتخلف عقليا من شبكة العالقات االجتماعية من حول
  .سواء كانت تلك المساعدات أدائية أو عاطفية) المدرسة -المجتمع –األسرة (
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  : دة األدائيةالمسان-
  .ھي المساعدات المادية والمالية الملموسة التي تقدم للمراھق المتخلف عقليا 

  : المساندة العاطفية-
اعره   ا لمش ف عقلي ق المتخل رين المراھ اركة اآلخ ي مش ه ، ھ امھم ب ن اھتم ر ع والتعبي

  .وتقديم أوجه النصح واإلرشاد الالزم له، ورعايته وتكوين عالقات اجتماعية معه 
، في الدراسة الحالية تم قياس ثالثة أبعاد للمساندة ھي المساندة االجتماعية من األسرة و

  .والمساندة االجتماعية من المدرسة، والمساندة االجتماعية من المجتمع 
  - : المساندة االجتماعية من األسرة-أ

ة في  األخوة  –م األ -األب (ھي مجموعة المساعدات والخدمات التي تقدمھا األسرة متمثل
وحقه كفرد في بناء تلك األسرة شأنه في ، للمراھق المتخلف عقليا باعتباره جزءا ال يتجزأ منھا ) 

  .وذلك من خالل تقديم أوجه المساندة األدائية والمساندة العاطفية، ذلك شأن باقي إخوته
   :المساندة االجتماعية من المجتمع-ب

ثال في ھي مجموعة المساعدات والخدمات التي ي  دمھا المجتمع متم اق (ق  –جماعة الرف
ة ) وبعض األفراد في المؤسسات المدنية والحكومية –والجيران  اندة األدائي دم أوجه المس ي تق والت

  .والمساندة العاطفية للمراھق المتخلف عقليا
  :المساندة االجتماعية من المدرسة -جـ

دمھا المدرسة  ة في ھي مجموعة المساعدات والخدمات التي تق دير (متمثل ين –م  –معلم
ال  –المشرفين  –األخصائيين   -زمالء المدرسة  اندة ) العم ة والمس اندة األدائي دم  المس ي تق والت

  .العاطفية للمراھق المتخلف عقليا
  

  : Adjustive behaviorالسلوك التوافقي  -٣

ل ع ي يحص ة الت ه الدرج ة بأن ذه الدراس ي ھ ا ف وافقي إجرائي لوك الت رف الس ق يع ا المراھ ليھ
  .المتخلف عقليا في األبعاد أو المجاالت التي يتضمنھا المقياس المستخدم 

من و ي -أ: تتض ة ف ائي متمثل لوك النم ارات الس تقاللي : مھ ل االس مي،العم و الجس و ،النم النم
زمن، النشاط االقتصادي ، اللغوي دد وال وم الع ة، مفھ ي، األنشطة المنزلي ذا، النشاط المھن ه ال ، تيالتوجي

  .التنشئة االجتماعية ، تحمل المسئولية 

رد ، السلوك المضاد للمجتمع ،العنف التدميري : االنحرافات السلوكية متمثلة في -ب  سلوك التم
اذة ، االنسحاب ، السلوك غير المؤتمن ، ر مناسب ، السلوك النمطي والتصرفات الش اعي غي سلوك اجتم
  العادا،  ةالعادات الصوتية غير المقبول،

ر المقبول ة غي ذات، ةت الغريب ذاء ال لوك إي د ،س اط الزائ ى للنش ل إل اذ، المي ي ش لوك جنس ، س
  .األدوية ) العالج(استخدام العقاقير ، اضطرابات نفسية

  : حدود الدراسة -

  :الحدود الموضوعية-
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يا يقتصر البحث على دراسة العالقة بين المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقل 
  ).خارجي/ داخلي (ونوع اإلقامة ، )إناث / ذكور  (وكذلك الفروق بين الجنسين، والسلوك التوافقي

  :الحدود المكانية-
تقتصر ھذه الدراسة على المراھقين المتخلفين عقليا المقيدين بمدرستي التربية الفكرية بمدينة  

 .الزقازيق ومركز منيا القمح بمحافظة الشرقية
  :ةالحدود الزمني-

  .م ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥الدراسي  تم تطبيق ھذه الدراسة خالل العام
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  المحور األول
  التخلف العقلي

  :مقدمة 
من أوائل تعريفات التخلف العقلي التي يمكن ) ١٩٤١( Edgor Dollادجار دول يعتبر تعريف 

  :أن توصف بالتحديد والوضوح ، ويتلخص تعريفه بأن الشخص المتخلف عقليا ھو الذي يتصف بـ 
  . عدم الكفاية االجتماعية - ١
يعود إلى عوامل و ، يستمر خالل مرحلة النضج و ، فترة النمو يظھر خالل : تدنى القدرة العقلية  - ٢

  )٣٣٥،  ٢٠٠٣مجدي عزيز ، (  .غير قابل للشفاء و، تكوينه 
اختلفت التعريفات وفقا للميادين المختلفة المتصلة بالمشكلة ، فالتعريفات الطبية والعضوية وقد 

قته بإصابة عضوية أو عيب في وظائف للتخلف العقلي تعتمد على وصف سلوك المتخلفين عقليا في عال
الجھاز العصبي المركزي والمتصل باألداء العضلي بطريقة أو بأخرى ، بحيث تكون اإلصابة ذات 

   .درجة واضحة التأثير على ذكاء الفرد 
 Socialة االجتماعية كفاءأما التعريفات االجتماعية للتخلف العقلي ، فھي تقوم على اعتبار أن ال

Competence  ا يد حالوة، ( .ھي المحك األول للتعرف على المتخلفين عقلي د الس  ) ١٩، ١٩٩٩محم
ة ال راد ذوى اإلعاق إن األف ة ف فة عام تطيعون عقلوبص م ال يس ھم فھ ة أنفس ن رعاي ادة ع زون ع ة يعج ي

ر  ن الغي راف م ى اإلش تمرار إل اجون باس ث يحت اة بحي ي الحي ريقھم ف ي شق ط ھم ف ى أنفس اد عل االعتم
  )٩٤،  ١٩٩٨سھير كامل، (. وحماية غيرھم منھم لحمايتھم 

رة و ن األس ة وبصفة خاصة م ة الذھني األفراد ذوى اإلعاق ة ب ائل الرعاي ل وس دم ك ي أن نق ينبغ
ى  ة عل وا عال والمدرسة حتى يمكن استغالل إمكاناتھم وتوظيفھا إلى أفضل درجة ممكنة بدالً من أن يكون

ز ى تعزي ؤدى إل ذا ي م وھ ى ذويھ دة من  المجتمع وعل اعي وتحقيق مستويات جي وافقھم النفسي واالجتم ت
  .الصحة النفسية

كان من نتيجة ذلك أن تراكمت مجموعة كبيرة من المصطلحات المتعلقة بالتخلف العقلي وقد 
تستخدم من جانب األطباء أو األخصائيين االجتماعيين ، أو المرشدين النفسيين أو أخصائي العالج 

   :على النحو التالي نشير إليھا  والتيغيرھم، النفسي أو المربين أو 
  :تعريفات التخلف العقلي

يتناول الباحث بعض تعريفات التخلف العقلي وتصنيفاتھا وفقا لإلطار المرجعي والمنھجي لكل 
  .اتجاه من االتجاھات الطبية واالجتماعية والتربوية

  : العقليالتعريفات الطبية والعضوية للتخلف 
التخلف العقلي على أنه حالة يعجز فيھا العقل عن )١٩٥٢(   Tred Goldعرف تريد جولد 

  )٥٩٠،  ١٩٨٧عادل األشول ، (  .الوصول إلى مستوى النمو السوي أو استكمال ذلك النمو
بأنه ضعف في الوظيفة العقلية ناتج عن عوامل داخلية أو )١٩٥٩(   ,Benoitبينوت  هكما عرف

ي كفاءة الجھاز العصبي ، ومن ثم فھي تؤدى إلى نقص في القدرة خارجية ، بحيث يؤدى إلى تدھور ف
فاروق صادق (  .العامة للنمو ، وفي التكامل اإلدراكي والفھم ، وتؤثر بشكل مباشر في التكيف مع البيئة

 ،٨،  ١٩٨٢(  
نمو  ل اتمكاحالة من عدم : " فيعرف التخلف العقلي على أنه )  ٣٩١،  ١٩٩٢(أما أحمد عكاشة 

الدماغ ، أو توقف نمو أنسجته منذ الوالدة أو في السنوات األولى نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية  خاليا
أو بيئية تؤدى لتوقف في نمو أنسجة المخ ، أو تؤثر في الجھاز العصبي ، وينتج عنھا انخفاض  ذكاء 

  ."الطفل المتخلف بالنسبة إلى معدل الذكاء العام
أن التخلف العقلي حالة نقص أو تأخر أو عدم اكتمال )  ٤٦٦،  ١٩٩٩( يرى حامد زھران و

النمو العقلي ، يولد بھا الفرد أو تحدث في سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر على 
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الجھاز العصبي للفرد مما يؤدى إلى نقص الذكاء ، وتتضح آثارھا في خفض مستوى أداء الفرد في 
  .لنضج والتعلم والتوافق النفسي في حدود انحرافيين معياريين سالبين المجاالت التي ترتبط با
فيعرف التخلف العقلي بأنه حالة من التوقف الذھني تحت ) ١٩٧٢(  Kolasstayأما كولستوى 

مستوى التفكير الرسمي ، وھذا ما تؤكد عليه الجمعية الملكية  Piagetالمستوى الذي أطلق عليه بياجيه 
عدم  أو توقف النمو، حيث تعرف التخلف العقلي على أنه حالة من  )١٩٧٥ ( ة النفسيةالطبيالبريطانية 
اإلخفاق في تكوين ما يعرف بوظائف الذكاء ، والتي  منھا لعقل تظھر في صور مختلفة ،ا اكتمال نمو

يمكن أن تقاس بالطرق السيكومترية تحت مسميات مثل العمر العقلي، نسبة الذكاء وفي حاالت أخرى 
إن العقل غير النامي قد يظھر أساسا في صورة إخفاق في المحافظة على خيط معتاد في العواطف أو ف

 ٣٤،  ١٩٩٧محمد محروس الشناوى ، ( .الوصول إلى المواصفات المطلوبة للسلوك االجتماعي العادي
 :٣٦(  

  : العقليالتعريفات السيكولوجية واالجتماعية للتخلف 
نسبة الذكاء المنخفضة : ئج المترتبة على اإلعاقة العقلية ، مثل تھتم ھذه التعريفات بالنتا

والقصور الواضح في السلوك التكيفي ، الذي يترتب عليه عدم الوفاء بمعايير االستقالل الذاتي 
   .والمسئولية االجتماعية

كما تعتمد ھذه التعريفات على اتخاذ ضعف األداء العقلي والخصائص السلوكية ونقص التفاعل 
   .الجتماعي أساسا لتحديد التخلف العقليا

) ١٩٥٩( Heberھيبر من أقدم التعريفات التي تعتبر أساسا لكثير من التعريفات الحديثة تعريف و      
حالة تتصف بمستوى وظيفي للعقل دون المتوسط ، وينشأ خالل مراحل  "حيث عرف التخلف العقلي بأنه

  )٥٩١،  ١٩٨٧عادل االشول، ( ."سلوك التكيفي للفردالفرد النمائية ، ويرتبط باضطراب في ال
حالة عامة تشير إلى على انه "  التخلف العقلي) ١٩٧٣(   Grossmanجروسمان ويعرف 

األداء الوظيفي المنخفض بشكل واضح في القدرة العقلية ، توجد متالزمة مع أشكال من القصور في 
التعريف الذي تأخذ به في الوقت  ذاوھ "من حياة الفرد السلوك التكيفي و يظھر ذلك خالل الفترة النمائية

  )٣٤، ١٩٩٢فتحي عبد الرحيم ،(  ." AAMRالجمعية األمريكية للضعف العقلي " الحاضر 
حيث ، ھو األكثر قبوالً وانتشاراً  ) ٢٠٠٢( يعتبر تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقليو

القدرات العقلية ، وكذلك مھارات السلوك التكيفي عجز جوھري في ھو أشار إلى أن التخلف العقلي 
  )١٩،  ٢٠٠٤بندر العتيبى ، (  .المفاھيمية واالجتماعية والعلمية ، ويظھر ذلك قبل سن الثامنة عشرة

  :ويظھر التعريف السابق للجمعية األمريكية للتخلف العقلي 
ء ، المفاھيم ، العمل المحددات القوية في األداء الحالي، بمعنى محددات قوية في الذكا- ١

 .االجتماعي
يمكن  أياألداء الحالي يوحي بأن الفرد قد ينمو في اتجاه يؤدى إلى التخلف العقلي أو يخرج منه - ٢

 .الشفاء منه 
 .  ٧٥  إلى ٧٠ بين درجة الذكاء  تتراوح  - ٣
  .لتكيفية التالزم ويقصد به الجمع بين وجود العجز في األداء العقلي و العجز في المھارات ا- ٤

  )٣٣٢،  ٢٠٠٣مجدي عزيز ، ( 
في اإلصدار الرابع للدليل التشخيصي   APAبينت الجمعية األمريكية للطب النفسيوقد 

أداء ذھني وظيفي دون " أن التخلف العقلي ھو) ١٩٩٤(   D S M IVواإلحصائي لألمراض العقلية 
مصاحبة في األداء التكيفي الحالي وعيوب أو جوانب قصور ، أو أدنى ٧٠المتوسط ، نسبة ذكاء حوالي 

كفاءة الشخص في الوفاء بالمستويات المتوقعة ممن ھم في نفس عمره الزمني في اثنين عدم يعني مما ، 
  :على األقل من المجاالت اآلتية

التخاطب ، استخدام إمكانيات المجتمع ، التوجه الذاتي، الصحة والسالمة ، يحدث ، االتصال 
  ) APA, 1994 , 40. ( سنة  ١٨قبل سن ذلك 

الصادر عن  ICD – 10يعتبر التخلف العقلي كما ورد في التصنيف الدولي العاشر لألمراض و
بمثابة حالة من توقف النمو العقلي أو عدم اكتماله ) ٢٣٨،  ١٩٩٢( WHOمنظمة الصحة العالمية  
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العام للذكاء أي القدرات وتتسم باختالل في المھارات يظھر أثناء دورة النمو ، ويؤثر في المستوى 
المعرفية واللغوية والحركية واالجتماعية ، وقد تحدث اإلعاقة مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي 
آخر ،ولكن األفراد المتخلفين عقليا قد يصابون بكل أنواع االضطرابات النفسية ، بل إن معدل انتشار 

على األقل من ثالثة إلى أربعة أضعافه بين  االضطرابات النفسية األخرى بين المتخلفين عقليا يبلغ
  . العاديين 

الل واالعتداء غاإلستإضافة إلى ذلك فإن األفراد المتخلفين عقليا يتعرضون بدرجة اكبر لمخاطر 
ات ئمختال دائما ، ولكن في البي Adaptive behaviorالجسمي والجنسي ، كما يكون سلوكھم التكيفي 

قد ال يكون مثل ھذا االختالل  ،والتي يتوفر فيھا الدعم الالزم لھم، ألفرادھا  يةاالجتماعية التي تكفل الوقا
  )٧، )ب( ٢٠٠٢، عادل عبد هللا(.ظاھراً خاصة بين األفراد ذوى التخلف العقلي البسيط

  : العقليالتعريفات التعليمية والتربوية للتخلف 
المتخلف عقليا ، حيث أن الطفل  تعتمد ھذه التعريفات على معرفة مدى القصور التحصيلي للطفل

المتخلف عقليا ال يستطيع التحصيل الدراسي الجيد في نفس مستوى زمالئه في الصف الدراسي من 
  )١١،  ١٩٨٢فاروق صادق ، ( ). ٧٠ – ٥٠(األسوياء ، وان نسبة ذكائه تتراوح ما بين  

لتعليمية وعدم قدرتھا على يرى بعض التربويين أن التخلف العقلي ينتج عن عدم مالءمة البيئة او
عن وجھة النظر ھذه بقوله  Goldاالستجابة لالحتياجات التعليمية للفرد بشكل مناسب ، حيث يعبر جولد 

أن التخلف العقلي يشير إلى مستوى من األداء يقتضى من المجتمع توفير طرق خاصة ومصادر أوفر "
تلفة ، حيث أن المتخلف عقليا يتميز بحاجته إلى للتدريب على السلوك التوافقي في المراحل العمرية المخ

القريوتى وآخرون ، يوسف ( ."طريقة أكثر فاعلية في التعليم ، وليس بمحدداته أو قصوره في التعلم
٩٢،  ١٩٩٨(  

فيوضح أن المنظور التربوي يقوم على قدرة الطفل  )١٢،  )ب(٢٠٠٢، عادل عبد هللا  (أما 
لتي تعد بمثابة المعيار في ھذا الصدد ، حيث يعتبر الطفل المتخلف عقليا المتخلف عقليا على التعلم ، وا

  .غير قادر على التعلم أو التحصيل الدراسي
الشخص المتخلف عقليا ھو شخص يعانى منذ الطفولة من صعوبة غير عادية في التعلم ، وھو و

لتدريب وتوجيه خاص ليستفيد  غير فعال نسبيا في استخدام ما تعلم من مشكالت الحياة اليومية ، ويحتاج
  )٣٨،  ١٩٩٧محمد محروس الشناوى ، ( . من قدراته  مھما كانت

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا التعريف يركز على صعوبة التعلم واستخدام المواقف التعليمية من 
ً ، قبل المتخلف عقليا في حل مشكالته اليومية ، حيث انه يفتقد التوجيه والتدريب  بين  وأن ھناك خلطا

مفھوم التخلف العقلي وصعوبات التعلم حيث أنه ال يشترط الحكم على الفرد بأنه متخلف عقليا بمجرد 
  .صعوبات في التعلم أو الموقف التعليمي

  :تصنيفات التخلف العقلي
  :تعددت  تصنيفات التخلف العقلي ،حيث قسم المتخلفين عقليا إلى فئات تبعا إلى 

  .مصدر اإلصابة - ١
 .اإلصابة درجة  - ٢
 .توقيت حدوثھا  - ٣
  .المميزة لھا ةالمظاھر اإلكلينيكي - ٤
  . نسبة الذكاء - ٥
  .السلوك التوافقي - ٦
  .القابلية للتعلم - ٧
  .الحاجة إلى المساندة االجتماعية - ٨

  :التصنيف حسب مصدر اإلصابة : أوالً 
  :إلى عشر فئات، ھي AAMRتصنف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  –
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الحصبة األلمانية والزھري خاصة إذا حدثت في الشھور : تخلف عقلي بأمراض معدية ، مثل  - ١
 .الثالثة األولى من الحمل 

تخلف عقلي مرتبط بأمراض التسمم ، مثل إصابة المخ الناتج عن تسمم األم بالرصاص أو  - ٢
 .الزرنيخ وأكسيد الكربون

ية ، مثل إصابة الدماغ أثناء الوالدة أو تخلف عقلي مرتبط بأمراض ناتجة عن إصابات جسم - ٣
 .بعدھا 

 PRUتخلف عقلي مرتبط بأمراض اضطراب التمثيل الغذائي ، مثل حاالت الفينيلكتون يوريا  - ٤
Phenyl KetanUria  والجالكتوسيماGalactosemia  . 

 .مثل عرض داون تتخلف عقلي مرتبط بخلل الكر وموسوما - ٥
 .اتجة عن أورام غريبة مثل الدرنتخلف عقلي مرتبط بأمراض ن - ٦
 .تخلف عقلي مرتبط بأمراض غير معروف سببھا تحدث قبل الوالدة - ٧
 .تخلف عقلي مرتبط باضطراب عقلي مثل التوحد الطفلي  - ٨
 .تخلف عقلي مرتبط بأمراض غير معروف سببھا تحدث بعد الوالدة - ٩
ناتجة عن عوامل أسرية وثقافية أو تخلف عقلي مرتبط بأسباب غير عضوية ، مثل اإلعاقة ال -١٠

، ١٩٩٩كمال مرسى ، ( .ما يسمى بالحرمان الثقافي ، وھذه الحاالت ليس لھا أسباب عضوية
٢٥(  

  :فيصنف التخلف العقلي كاآلتى )  ٣٤-٣٣، ٢٠٠٢(أما عثمان لبيب فراج 
باء واألجداد ناتجة عن تاريخ إعاقة عقلية لدى اآل) جينية( تخلف عقلي مرتبط بعوامل وراثية  - ١

. 
 .تتخلف عقلي مرتبط بشذوذ وراثي في تكوين وشكل وعدد الكر وموسوما - ٢
فطرية مؤدية إلى خلل في التمثيل الغذائي وخاصة في  ةتخلف عقلي مرتبط بعوامل وراثي - ٣

  ) Pheny iketonurea   )PKUتمثيل البروتين 
 +Ph-Rhطفل تخلف عقلي مرتبط باختالف أو عدم تشابه دم األم ودم ال - ٤
تخلف عقلي مرتبط باالستخدام الزائد ألشعة اكس أو النظائر المشعة في عالج األم أثناء  - ٥

 .الحمل
تخلف عقلي مرتبط بإصابة األم بالزھري أو اإليدز أو الحصبة األلمانية أو غيرھا من  - ٦

 .األمراض الفيروسية أو البول السكري أثناء الحمل 
تناول أدوية دون  أواألم للمخدرات أو المسكرات أثناء الحمل  تخلف عقلي مرتبط بإدمان - ٧

 .استشارة الطبيب
تخلف عقلي مرتبط بانحباس أو نقص األوكسجين عن الجنين في المرحلة األخيرة من الحمل  - ٨

 .أو التفاف الحبل السري حول رقبته
 .تخلف عقلي مرتبط بالوالدة العسرة القيصرية - ٩
نتيجة صدمة أو حادث (صابة الجمجمة أو المخ أثناء الوالدة أو بعدھا تخلف عقلي مرتبط بإ -١٠

 ).أو تلف أو التھاب في المخ أو نتيجة استعمال الجفت أو الشفط في الوالدة 
بإحدى الحميات التي تؤثر  –قبل  البلوغ  –تخلف عقلي مرتبط بإصابة الطفل بعد الوالدة  -١١

 .أو الحصبة ىبأحد أنواع الشلل المخلأو ) الحمى الشوكية ( على خاليا المخ 
تخلف عقلي مرتبط باضطرابات الغدد الصماء قبل الوالدة ، ومنھا ضمور الغدد التيموسية  -١٢

 .أو تضخم الغدة الدرقية
تخلف عقلي مرتبط بالتسمم بالزرنيخ وأول أكسيد الكربون أو التسمم بمركبات الرصاص أو  -١٣

 .الطفولة المبكرة نتيجة تلوث الغذاء أو الماء أو الھواء استنشاق أبخرته أثناء الحمل أو 
تخلف عقلي مرتبط بالسقوط أو اصطدام الجمجمة بشدة في مرحلة الطفولة قبل المراھقة  -١٤

 .بصورة يترتب عليھا تلف بعض أنسجة المخ أو اإلصابة ببعض األورام 
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تميز غذاء الطفل بنقص شديد تخلف عقلي مرتبط بسوء التغذية الشديدة للطفل وخاصة إذا  -١٥
 .في البروتين أو اليود بصفة خاصة في السنة األولى من عمره 

تخلف عقلي مرتبط بالتشوھات الخلقية في الجمجمة كصغر حجمھا أو نقص جزء من المخ  -١٦
 .أو كبر حجم الدماغ نتيجة زيادة السوائل

 .تخلف عقلي مرتبط بقصور إفرازات الغدة الدرقية -١٧
لف عقلي مرتبط بالبيئة الفقيرة ثقافيا التي تفتقد األنشطة الذھنية الحافزة لذكاء الطفل في تخ -١٨

مراحل نموه األولى وھى تعتبر مسئولة عن نسبة عالية جدا من حاالت التخلف العقلي 
 .خاصة إذا لم يتوفر الغذاء الكامل والخدمات الصحية  %) ٨٠(البسيط 

رى بعضھا معروف والبعض اآلخر غير معروف قبل تخلف عقلي مرتبط بأسباب أخ -١٩
  .الوالدة أو بعدھا 

  :التصنيف حسب درجة اإلصابة  -ثانيا
  :التخلف العقلي من حيث الدرجة إلى ثالث فئات Kannerكانر يصف 

 .، ويشمل ذوى المستوى األدنى أو الحاد الجسيم من التخلف العقلي Absoluteتخلف عقلي مطلق  -
 .ويشمل ذوى المستوى البسيط أو المعتدل من التخلف العقلي Relativeى تخلف عقلي نسب -
  )٣٢، ٢٠٠١،عبد المطلب القريطى(.وينشأ عن عوامل ثقافية بيئية Apparentتخلف عقلي ظاھري -

  :التصنيف حسب توقيت اإلصابة  - ثالثا
  :صابة إلى التخلف العقلي حسب توقيت اإل  )٤١٣ – ٤١٢، )أ (  ٢٠٠٢،  عادل عبد هللا( صنف 

  :قبل الوالدة  –أ 
وترجع في معظمھا إلى عوامل جينية تترك أثارا مباشرة على الجنين من خالل المورثات 
ً إلى عوامل قد تحدث بعد  والجينات التي تحملھا كروموزومات الخلية التناسلية ، وقد يرجع ذلك أيضا

   .عملية اإلخصاب وتكوين الجنين
  :أثناء الوالدة  - ب

   .ي الحاالت التي يتعرض فيھا الجنين لإلصابة أثناء الوالدة كإصابات الدماغ والخنق تتمثل ف
  :بعد الوالدة  -جـ

قد يتعرض الطفل إلى بعض الحوادث أو الصدمات الشديدة بالرأس مما قد يؤدى إلى إصابة 
لتھاب السحائي الدماغ ، كما يتعرض لبعض األمراض التي تؤدى إلى اإلعاقة العقلية ، ومن أمثلتھا اال

Meningitis   ، أو الحمى الشوكية ، أو الحمى القرمزية ، التھاب الدماغ الزھري ، االلتھاب الرئوي
الحصبة أو يحدث اضطراب في إفراز الغدد وخاصة الغدة الدرقية والغدة النخامية ، وإضافة إلى ذلك 

األول من عمره، أو الحرمان البيئي  ھناك حاالت سوء التغذية الشديدة أو نقص البروتينيات خالل العام
   .والثقافي وھو ما يمكن أن يؤدى إلى نفس النتيجة 

  :التصنيف حسب المظھر اإلكلينيكي  - رابعا
من خالل ھذا التصنيف يتم التعرف على الحاالت من خالل خصائصھم الجسمية، حيث يمكن أن 

  : ةنة ، ومن أھم الحاالت اإلكلينيكييكون لدى ھذه الخصائص المحددة للزملة بدرجات وأنماط متباي
  Down syndromeزملة داون  - ١
  Hydrocephalyحاالت استسقاء الدماغ  - ٢
 Macrocephaleyحاالت كبر الدماغ  - ٣
  Micro Caphaleyحاالت صغر الدماغ  - ٤
 Cerebral palsyالشلل السحائي  - ٥
 Cretinismأو القماءة  عالق صاحاالت  - ٦
 RHلريسوسى حاالت العامل ا - ٧
  Phenylketonuriaحاالت الفنيل كيتو نيوريا  - ٨
  )٦٤،  ١٩٩٧محمد محروس الشناوى ، (      Tay  sacksحاالت تاى ساكس  - ٩
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  :التصنيف حسب نسبة الذكاء  –خامسا 
تعتمد فكرة التصنيفات النفسية على استخدام نسبة الذكاء كمعيار للمستوى الوظيفي للقدرة العقلية 

كما يقيسھا اختبارات الذكاء المقننة مثل اختبار بينيه ووكسلر لذكاء الراشدين وھو التصنيف  العامة ،
 APA، وكذلك الجمعية األمريكية للطب النفسي  العقليتبنته الجمعية األمريكية للتخلف  الذيالسلوكي 

  .في اإلصدارين الثالث والرابع 
  :كية للطب النفسي من خالل الجمعية األمري العقليتم تصنيف التخلف و

  :فئات التخلف العقلي إلى APAحيث تصنف الجمعية األمريكية للطب النفسي 
 .درجة ٧٠و ٥٥ -٥٠مستوى ذكاء ھذه الفئة يتراوح ما بين: تخلف عقلي بسيط   -
 .درجة  ٥٥ – ٥٠و  ٤٠ – ٣٥مستوى ذكاء ھذه الفئة ما بين : تخلف عقلي معتدل  -
 .درجة  ٤٠ – ٣٥و  ٢٥ – ٢٠اء ھذه الفئة تتراوح ما بين مستوى ذك: تخلف عقلي شديد  -
  .درجة  ٢٥و  ٢٠مستوى ذكاء ھذه الفئة تتراوح ما بين أقل من : تخلف عقلي عميق  -

) APA , 1994 , 46(  
 AAMRاتفقت تصنيفات فئات اإلعاقة حسب نسب الذكاء لدى كل من الجمعية األمريكية للتخلف العقلي ا

(  A.P.Aوالجمعية األمريكية للطب النفسي )  ١٩٩٢(  WHOحة العالمية ، منظمة الص) ١٩٩٢( 
  :على النحو التالي)١٩٩٤
  ).  ٧٥ – ٧٠( إلى )  ٥٥  - ٥٠( من  Mild Mental Retardation تخلف عقلي بسيط  -
 – ٥٠( إلى ) ٤٠ – ٣٥(منModerate Mental Retardation تخلف عقلي متوسط  -

٥٥.(  
  ) .٤٠ – ٣٤(  إلى ) ٢٥ – ٢٠( من Severe Mental Retardation تخلف عقلي شديد  -
  ).٢٥ – ٢٠أقل من ( Profound Mental Retardation تخلف عقلي شديد جدا  -

  )٢٨،  ١٩٩٩كمال مرسى ، (  
  :التصنيف على حسب السلوك التوافقي –سادسا 

عن معايير السلوك يتم التصنيف على أساس درجة القصور التي تظھر في سلوك المتخلف عقليا 
التوافقي لألشخاص العاديين في مثل عمره الزمني على أساس القدرات والمھارات االجتماعية بصفة 

  .عامة وقدرته على تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي
القصور في السلوك التكيفي ) ٢٤٢ - ٢٣٨، ١٩٩٩( صنفت منظمة الصحة العالميةفقد 

  :فئات على النحو التالي  المصاحب للتخلف العقلي إلى أربع
  Mild mental Retardation: اإلعاقة العقلية البسيطة    -١

،وتنقسم خصائصھا تبعا )   ٧٥ – ٧٠(إلى )  ٥٥ – ٥٠(وتتراوح نسبة الذكاء لھذه الفئة من 
  :لمراحل النمو إلى 

   Maturation & Developmentويطلق عليھا مرحلة النضج والنمو :  مرحلة ما قبل المدرسة
في ھذه المرحلة غالبا ما تكون اإلعاقة غير ملحوظة  ، إال أن ) سنوات  ٥صفر إلى ( وتبدأ من 

الطفل يتأخر في المشي ، وفي إطعام نفسه وفي الكالم ، وكذلك بالنسبة لغالبية األطفال في مثل 
 .سنه

 ٦( تبــدأ من   Training & Educationويطلق عليھا مرحلة التدريب والتربيـة :  مرحلة المدرسة
سنة ، في ھذه المرحلة يستطيع الطفل اكتساب مھارات تدريبية ، ويمكنه تعلم القراءة )  ٢١ –

 .والحساب إلى المستوى الثالث أو السادس ، ويمكن توجيھه نحو التكيف االجتماعي
 Social & Vocationalيطلق عليھا مرحلة الكفاية االجتماعية والمھنية : مرحلة الرشد

Adequacy   
ھذه المرحلة ، ويكون  فيفأكثر ، ويمكن عادة اكتساب المھارات االجتماعية والمھنية ) سنة ٢١(تبدأ من 

مكتفيا من حيث القدرة على إعالة نفسه ، وقد يحتاج في بعض الفترات إلى التوجيه والدعم عندما 
  .يتعرض لضوابط اجتماعية أو اقتصادية غير طبيعية
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  Moderate Mental Retardaion: ة المتوسطة اإلعاقة العقلي -٢
، وتنقسم خصائصھا تبعا ) ٥٥ – ٥٠(إلى )  ٤٠ – ٣٥(تتراوح نسبة الذكاء لھذه الفئة من 

  :لمراحل النمو إلى  
، وتبدأ من   Maturation Developmentويطلق عليھا النضج والنمو  :مرحلة ما قبل المدرسة

يكون ھناك تأخر ملحوظ في النمو الحركي دون التخاطب في ھذه المرحلة ) سنوات ٥صفر إلى (
  .، يستجيب الطفل للتدريب على مساعدة نفسه من خالل أنشطة متنوعة 

 ٦( تبدأ من    Training– Educationيطلق عليھــا مرحلة التدريب والتربيــة،  :مرحلة المدرسة 
البسيطة، العادات الصحية األولية في ھذه المرحلة يمكن أن يتعلم مھارات التواصل ) سنة ٢١إلى 

 .اآلمنة ، بعض المھارات اليدوية البسيطة ، لكنه ال يحرز تقدما في عمليات القراءة والحساب
 – Social- vocationalيطلق عليھا مرحلة الكفاية االجتماعية والمھنية،  :مرحلة الرشد

Adequacy   دى مھام بسيطة في ظل يمكن في ھذه المرحلة أن يؤ) سنة فأكثر ٢١(تبدأ من
عادة ال ، حماية مجتمعية وأن يشارك في أنشطة بسيطة ، وقد ينتقل بمفرده في أماكن مألوفة لديه 

 .يستطيع تحقيق  االكتفاء الذاتي 

  Severe mental retardationاإلعاقة العقلية الشديدة  -٣
قسم خصائصھا تبعا لمراحل ، وتن) ٤٠ – ٣٥(إلى ) ٢٥ -٢٠(تتراوح نسبة الذكاء لھذه الفئة من 

  :النمو إلى 
، وتبدأ   Maturation – Development ويطلق عليھا النضج والنمو  :مرحلة ما قبل المدرسة

في ھذه المرحلة يكون ھناك تأخر مالزم للنمو الحركي القليل من ) سنوات ٥صفر إلى (من 
في مجال مساعدة الذات، مثل  مھارات التواصل ، وقد ال تتواجد ، استجابات للمھارات األولية

  .إطعام نفسه
 ٦( تبدأ من   Traning – Educationويطلق عليھا مرحلة التدريب والتربية ،  :مرحلة المدرسة 

في ھذه المرحلة يستطيع السير إال إذا كانت لديه إعاقة تحول دون ذلك ، لديه بعض ) سنة ٢١إلى 
 .ستطيع أن يكتسب بالتدريب بعض عادات النظام ي، القدرة على فھم الحديث وبعض االستجابة له 

 – Social- vocationalيطلق عليھا مرحلة الكفاية االجتماعية والمھنية، :مرحلة الرشد 
Adequacy  وفيھا يستطيع الفرد أداء بعض األنشطة الروتينية ) سنة فأكثر ٢١(، وتبدأ من

  .المستمر في إطار بيئة اجتماعية آمنة اليومية التي تحتاج إلى تكرار، يحتاج للتوجيه واإلشراف
  Profound mental Retardation:اإلعاقة العقلية الشديدة  -٤

  :، وتنقسم خصائصھا تبعا لمراحل النمو إلى ) ٢٥ – ٢٠(تبلغ نسبة الذكاء لھذه الفئة أقل من 
بدأ من ، وت  Maturation – Developmentيطلق عليھا النضج والنمو  :مرحلة ما قبل المدرسة

في ھذه المرحلة تكون اإلعاقة جسيمة مع أقل مستوى من القدرة على األداء ) سنوات ٥صفر إلى (
  .، يحتاج الفرد إلى رعاية تمريضية

 ٦(تبدأ من   Training – Educationيطلق عليھا مرحلة التدريب والتربية ، :مرحلة المدرسة 
قد يبدى الفرد بعض  –في كافة مجاالت النمو في ھذه المرحلة يكون ھناك تأخر بالغ ) سنة ٢١إلى

، الفكين، ناالستجابات االنفعالية ، وقد يستجيب للتدريب المكثف على استخدام القدمين، والذراعيي
 .ويحتاج على إشراف لصيق

 – Social- vocationalيطلق عليھا مرحلة الكفاية االجتماعية والمھنية،: مرحلة الرشد
Adequacy  في ھذه المرحلة قد يتمكن الفرد من السير ، وقد يحتاج ) سنة فأكثر ٢١(، وتبدأ من

إلى رعاية تمريضه ، وقد يتمكن من التحدث بأسلوب بنائي، وعادة ما يستفيد من ممارسة األنشطة 
 . البدنية المنتظمة،وھو غير قادر على إعالة نفسه

ل التشخيصي اإلحصائي أقرت الجمعية األمريكية للطب النفسي في اإلصدار الرابع للدلي
  : لألمراض العقلية ضرورة توفر بعض المظاھر األساسية للتعرف على المتخلفين عقلياً وھى 

ً  ٧٠أداء ذھني وظيفي دون المتوسط ونسبة الذكاء ، حوالي -  .أو أقل على اختبار ذكاء يطبق فرديا
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اء بالمستويات المتوقعة ممن أي كفاءة الشخص في الوف( عيوب أو قصور في السلوك التكيفي الراھن و-
التواصل والعناية بالنفس : ( في اثنين على األقل من المجاالت اآلتية  ) ھم في عمره أو جماعته الثقافية

والفاعلية في المنزل والمھارات االجتماعية ، أو تنمية الشخصية والتوجيه الذاتي والمھارات األكاديمية 
 .األمان وقضاء وقت الفراغالوظيفية كالعمل والصحة  والسالمة و

  )APA, 1994 , 40( .سنة ١٨يحدث ذلك قبل سن 
 :التصنيف على حسب القابلية للتعلم: سابعا 

  :وفقا لھذا التصنيف يمكن توزيع المتخلفين عقليا إلى ثالث فئات 
الذكاء قابلون لتعلم مھارات أساسية ، مثل القراءة والكتابة والحساب ونسبة :  EMRالقابلون للتعلم  -

 .درجة)  ٧٠و  ٥٥( تتراوح ما بين 
برنامجھم التعليمي يھدف أساسا إلى التدريب على المھارات االستقاللية :  TMRالقابلية للتدريب  -

كالعناية بالنفس ، إضافة إلى مھارات التھيئة المھنية والتأھيل المھني وتتراوح درجة الذكاء ما بين 
 .درجة)  ٥٥و ٢٥(

ً الذين يقل درجات ذكائھم عن  SPH:  ناالعتماديو - درجة ،  ٢٥ويتضمن ھذه الفئة المتخلفين عقليا
وتقتصر الخدمات المقدمة لھذه الفئة على رعايتھم في مؤسسات خاصة بحيث تقدم لھم الخدمات 

  )١٠٥،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ، (          . األساسية من غذاء ورعاية صحية
ية للطب النفسي الذي ورد في الدليل التشخيصي الرابع يتضمن تصنيف الجمعية األمريكو

  : لالضطرابات النفسية والعقلية الفئات التالية 
  .٧٠على حدود  ٥٠/٥٥من :  التخلف العقلي البسيط -
  .٥٥-٥٠إلى  ٣٥/٤٠: التخلف العقلي المتوسط -
  .٤٠- ٣٥إلى  ٢٠/٢٥من :  التخلف العقلي الشديد -
  ) APA, 1994 , 46. ( ٢٠دون :  التخلف العقلي الشديد جدا -

يرتبط ھذا المحك باألفراد األقدر على التعليم وھم الفئات العليا من المتخلفين عقليا وذلك بتھيئة 
  .الفرص التعليمية لھم 

فيتمثل في التغيير )  ٧٥لتصبح  ٧٠بعيدا عن زيادة خمسة نقاط على )( ١٩٩٢( الجديد في دليلو
أربع فئات فرعية مبنية على وحدات االنحراف المعياري لنسبة الذكاء  في نظام التصنيف من استخدام

، ويتم  Continumعلى أنھا متصل   Severityإلى فئة واحدة للتخلف العقلي مع النظر إلى الشدة 
(  .تحديد مكان الفرد على ھذا المتصل على أساس احتياجات الفرد الكلية من الدعم والمساندة االجتماعية

  )٣٣٣،  ٢٠٠٣،  مجدي عزيز

  :التصنيف حسب الحاجة إلى المساندة االجتماعية : ثامنا
ً في تحديد التخلف العقلى  AAMRاتخذت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  ً مختلفا منحا

ً على أنماط الحاجة  ومستوى شدته وھو تحديد ال يعتمد على تقدير نسب الذكاء فقط ، بل يعتمد أيضا
جتماعية إلى جانب شدة اإلعاقة ، وھذا التحديد  وضع ھدفا للتحول الفلسفي من للدعم والمساندة اال

التركيز على درجة اإلعاقة إلى االھتمام بقدرات األفراد على األداء من خالل اندماجھم في المجتمع ، 
 يتكون ھذا التصنيف  من أربعة مستويات من شدة الدعم أو مستويات الحاجة إلى المساندة االجتماعية

  :وھى على النحو التالي 
  : Intermittent Needs (I)الحاجات المتقطعة -١

وال  Episodicطبيعة عرضيه  ذيالدعم في ھذا المستوى يكون على أساس االحتياج أي 
: ( يتطلب الدعم الدائم أو قصير األجــل ، وقد يكون الدعم المتقطع مكثفا أو مركزا على سبيل المثال

  ).صحية حادة  فقدان وظيفة أو أزمة
  Limited needs ( L )الحاجات المحدودة  -٢
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ً على مدار الوقت ومحدد الزمن ، ويكون ھذا الدعم من  ً وثابتا في ھذا المستوى يكون الدعم مكثفا
  .أجل التوافق مع المتغيرات التي تحدث عند االنتقال من المرحلة المدرسية إلى حياة الراشدين مثالً 

  Extensive Needs  ( E ) ةممتدالحاجات ال -٣
مثل بيئة العمل أو ( في ھذا المستوى يكون الدعم مكثفا ومنتظما يوميا ، وذلك في بيئات معينه، 

  ) المنزل 
 Pervasive Needs  ( P )الحاجات الدائمة  -٤

 ). وفي ھذا المستوى يكون الدعم دائما ومكثفا ، ويقدم في بيئات مختلفة ، وقد يستمر مدى الحياة
Luckassom, et., al., 1996 , 298)  

درجات الذكاء التي تعكس مستوى ) ٣٥، ١٩٩٩(  ,.Lozano,-K-ھذا وقد حدد كارن لوزانو 
  :الحاجة إلى الدعم أو المساندة االجتماعية كما يلي

  :   Mild Mental retardation اإلعاقة العقلية البسيطة
  Intermittent support   (I)دعم متقطع  ٧٠/٧٥إلى   ٥٠/٥٥من 

  : Moderated Mental retardation اإلعاقة العقلية المتوسطة
  Limited support (L)دعم محدود  ٥٥ – ٥٠إلى  ٤٠ – ٣٥من  

  :  Severe Mental retardationاإلعاقة العقلية الشديدة جدا 
  Pervasive support ( P(دعم دائم  ٢٥ – ٢٠أقل من 

  محكات التخلف العقلي
يرات الحديثة في نظم إعادة تصنيف حاالت التخلف العقلي إلى تغيرات في المفاھيم أدت التغ

كان ينظر على التخلف العقلي . المتعلقة بالمحكات الخاصة التي يجب توافرھا في حالة التخلف العقلي 
تخلف العقلي على نحو أو آخر ، إال أن النظرة الحالية تميل إلى اعتبار ال، في السابق على أنه حالة دائمة 

التقرير . نوعا من التصنيف يمكن أن ينطبق على فترة من حياة الفرد ، وقد ال يكون كذلك في فترة أخرى
بأن فرداً من األفراد يعانى من التخلف العقلي يتخذ اآلن في ضوء مستويات ومعايير سلوكية على أساس 

  )٣٣،  ١٩٩٢حيم ،فتحي عبد الر(  . مقارنة الفرد باألفراد اآلخرين في مثل سنه
يؤكد االتجاه التكاملي في تشخيص اإلعاقة العقلية تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي عام و
، والذي يشير إلى أھمية التشخيص المتعدد األبعاد والمتكامل للتخلف العقلي ، ويشمل جوانب  ١٩٩٢

  :ومجاالت متعددة كما يلي 
  .المتخلف عقلياً  المھارات التكيفية والعقلية للشخص - ١
 .الحالة النفسية واالنفعالية  - ٢
 .الحالة الجسمية والطبية  - ٣
  .الحالة االجتماعية واالقتصادية - ٤

كما يتضمن ھذا االتجاه عمل بروفيل كامل للمتخلف عقلياً عن حالته في المجاالت السابقة لتحديد 
   .ة أو التأھيلقدراته ومھاراته العقلية ، ومدى حاجته للمساعدة أو الرعاي

)Schalock, et. al., 1994 , p 181 (  
االتجاھات السلبية من قبل المجتمع على ( تجدر اإلشارة إلى أن الحواجز والمعيقات االجتماعية و

التي تؤدى إلى الحد من قدرة الفرد على ) كالحواجز المادية ( أو المعيقات الطبيعية ) سبيل المثال 
تختلف من مجتمع إلى آخر ، وعليه فإن من يعتبر معاقا في مجتمع ما قد ال  االستجابة بمتطلبات بيئته

يعتبر معاقا في مجتمع آخر أو من يعتبر معاقا في موقف ما قد ال يعتبر معاقا في موقف آخر ، وكذلك 
  . ذھب بعض العلماء إلى القول بأنه ال يوجد فرد معاق بل ھناك مجتمع معيق 

أن اإلطار االجتماعي للفرد ھو الذي يحدد ) ١٩٧٣(   Mercer ترى عالمة االجتماع ميرسرو
وتؤكد ميرسر على أنه إذا كان الشخص ضعيف العقل ، ولكن . فيما إذا كان الفرد متخلفا عقليا أم ال 

قادر على الكسب وتحقيق مستوى من الحياة ينسجم مع ما ھو متوقع منه في بيئته االجتماعية ، إضافة 
ً  إلى ذلك أنه يتمتع   .بسلوك إجتماعى مقبول ، فمن غير الممكن أن نصفه بأنه متخلفاً عقليا

  )٧٢،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ( 
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يرى الباحث أن أنصار االتجاه االجتماعي يعتبرون تحسين ظروف الحياة االجتماعية والطبيعية و
ة أسرية ورعاية واالقتصادية من خدمات اجتماعية ومسكن مناسب وتحسين جودة حياة األفراد من رعاي

  .طبية يعتبرونھا مدخال للوقاية من التخلف العقلي
تضمن عدة محكات أساسية للتعرف على التخلف العقلي وھى  Heberمن المالحظ أن تعريف ف

، أداء دون المتوسط، مستوى أداء يقل عن مستوى األفراد العاديين بمقدار انحراف معياري واحد
ر في السلوك التوافقي، يدل على الكفاية التأثيرية التي يواجه بھا قصوو، منخفض ستوى عقلي وظيفي وم

األفراد مستويات االستقالل الذاتي والمسئولية االجتماعية المتوقعة من أفراد في نفس مستوى العمر 
  .والثقافة 
ويتم تقييم أوجه القصور المرتبطة بالسلوك التوافقي طبقا لتطور العمر، ففي أثناء مراحل  
ة المبكرة يتم تقييم القصور في السلوك التوافقي بالعالقة مع المھارات الحسية والحركية ومھارات الطفول

خالل مرحلة الطفولة المتأخرة يكون  واالتصال ومھارات مساعدة الذات ومھارات التنشئة االجتماعية ،
درة استداللية مناسبة في المھارات األكاديمية األساسية ألنشطة الحياة اليومية ، ق: التركيز على تطبيق

أثناء مرحلة البلوغ فإنه يتم التركيز على قدرات األداء  و، التفاعل مع البيئة ، المھارات االجتماعية 
الثامنة سن  ويحدث ذلك أثناء فترة النمو وھي الفترة ما بين الميالد ، المھنية والمسئولية االجتماعية 

  )١٩٩٩،٢١محمد السيد حالوة ، (عشر

  :التخلف العقلي أسباب 
  :إلى أن معرفتھا يمكن أن تحقق األغراض التالية  العقليتستمد أھمية التعرف على أسباب التخلف 

  .اإلرشاد العقلي  -
 .التعرف  على التاريخ الطبيعي المحتمل لإلعاقة وعلى العالج المناسب -
 المعنيةتقديم البيانات واإلحصائيات المرتبطة بأداء العيادات أو المؤسسات  -
 .تقديم أسس ھامة للتخطيط لألنشطة الوقائية -
ً من خالل فھم خلفيات ھذه  - توفير الرضا العقلي لمن يقدمون الخدمات الالزمة للمتخلفين عقليا

  )٢٠،  ١٩٩٨لويس كامل مليكة ،(  .الخدمات 
ة لمجموعة لذلك يخطئ الكثيرون في اعتبار اإلعاقة سببا لحالة ، بينما ھي في واقع األمر نتيج

متداخلة من األسباب ، كما أنه ال يمكن فصل ھذا المفھوم عن مضمونه االجتماعي ، وتتفق معظم 
المصادر على تعريف اإلعاقة بأنھا حالة تشير إلى عدم قدرة الفرد المصاب بعجز ما على تحقيق تفاعل 

اآلخرين المكافئين له في العمر مثمر مع البيئة االجتماعية أو الطبيعية المحيطة ، أسوة بأفراد المجتمع 
  . والجنس والمستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافى

يتناول الباحث بعض أسباب التخلف العقلي لدى المراھقين المتخلفين عقليا من فئة القابلين و 
  .للتعلم 

 أسباب اإلعاقة العقلية فى تسع مجموعات AAMRأوردت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي فقد 
  :من األسباب على النحو التالي

 .مثل إصابة األم بالحصبة األلمانية ، أو إصابة الطفل بااللتھاب السحائي : االلتھاب والتسمم  - ١
 ).المنغولية(داون  ةكروموسومية أكثرھا شيوعا ما يعرف بمتالزم) صبغية(اضطرابات  - ٢
 .وتشمل التھابات وأورام الدماغ: أمراض الدماغ  - ٣
 .مثل الحوادث: مات واإلصابات الجسمية الصد - ٤
ويدخل ضمنھا العوامل الوراثية  : عوامل غير محددة قبل الوالدة واضطرابات الحمل المختلفة - ٥

 .والحالة الصحية لألم الحامل ، كما تتضمن الحالة النفسية لألم الحامل 
ت إلى قصور في نمو الجھاز حيث تؤدى ھذه االضطرابا: اضطرابات التمثيل الغذائي وسوء التغذية - ٦

 .العصبي وعلى األخص الدماغ
ويدخل ضمنھا الصعوبات البصرية والسمعية التي قد تؤدى إلى حرمان شديد في : اإلصابات الحسية - ٧

 .الخبرة مما يؤثر على نمو القدرة العقلية للفرد
 .والعصاب واالكتئابمثل القلق : النفسية في الطفولة تاالضطرابا - ٨
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وتتضمن مجموعة من المؤثرات التي تؤثر على النمو بشكل عام والنمو : بيئية ثقافية مختلفة عوامل- ٩
  )٧٦،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ، (  .العقلي بشكل خاص 

أن العوامل المختلفة التي تعتبر مسئولة عن توقف أو عدم ) ٣، ١٩٨٠(  يرى مصطفي فھميو
  :عوامل رئيسية ھي اكتمال النمو العقلي يمكن تقسيمھا إلى أربعة 

  .إصابات المخ  - ١
 .االضطرابات الفسيولوجية  - ٢
 .عوامل وراثية  - ٣
  .التأثيرات الحضارية والبيئية  - ٤
انه يمكن تقسيم األسباب المحتملة للتخلف العقلى وفق )  ٧٥، ١٩٩٨( يرى القريوتى وآخرون و

 .يتعرض لھا الجنين أثناء فترة الحمل أسباب ما قبل الوالدة ، وھى تلك العوامل التي - ١:حدوثھا إلى 
 .وتتضمن الصعوبات الوالدية كاإلصابات  وحاالت االختناق: أسباب مرحلة الوالدة  - ٢
  أسباب ما بعد الوالدة ،  - ٣

  :كما يمكن تقسيمھا وفق أصولھا إلى 
  )     جينية ( أسباب وراثية   - ١
  .أسباب بيئية  - ٢
أو ) داخلية المنشأ (رجاعھا إلى العديد من األسباب الوراثية معظم حاالت التخلف العقلي يمكن إف

، وقد تحدث األسباب قبل أو أثناء أو بعد الوالدة، وكذلك قد توجد بعض األسباب ) خارجية المنشأ(البيئية 
  ) ٤٩٦،  ١٩٩٥حامد زھران ،( . النفسية المساعدة التي يصاحبھا رد فعل وظيفي

البسيط في معظم األحيان  إلى  العقليالتخلف ) ٧٦، ١٩٩٨( القريوتى وآخرون يوسف يرجع و
عوامل أسرية وثقافية كالحرمان الثقافي ، وتدنى مستوى اإلثارة ،وعدم توافر درجة كافية من الرعاية 

  . الصحية ، وغير ذلك من عوامل ترتبط باألسرة والبيئة االجتماعية والثقافية 
  :خصائص المتخلفين عقليا القابلين للتعلم 

  الخصائص الجسمية والحركية: أوالً 
يتفق كثير من العلماء والباحثين على أن المشكالت الصحية لدى األطفال المعاقين عقليا ترتبط 

حيث تنمو حاالت .  بشدة اإلعاقة ، وھى تنتشر أكثر لدى األطفال ذوى اإلعاقات المتوسطة أو الشديدة
فى الوزن  –إلى حد ما  –في الطفولة، فھم يشبھون أقرانھم  اإلعاقة العقلية البسيطة مثل العاديين تقريبا

والحركة والصحة العامة والبلوغ الجنسي، حيث تكتمل لديھم نمو العظام والعضالت والطول ، والطول
  )٢٧٤،  ١٩٩٩كمال مرسى ، (  . والوزن والجنس في عامھم الثامن عشر مثل أقرانھم العاديين

أن أداء األطفال العاديين واألطفال ذوى اإلعاقة العقلية ) ٣٢، ٢٠٠١( فاروق الروسان  يذكر و
  . البسيطة متقارب في مظاھر النمو الحركي والجسمي وخاصة األطفال المتناظرين في العمر الزمني 

أن الصفات الجسمية العامة كالطول والوزن والبنيان  إلى )٧٤، ٢٠٠٤( لبنى سيد نظمى  تشيرو
الوراثية للطفل ، إال إذا كان التخلف العقلى من ذلك النوع المصحوب الجسمي تعتمد على الخصائص 

تكون أعلى بكثير من معدالت النمو  والحركيبمظاھر جسمية معينة حيث أن معدالت النمو الجسمي 
العقلي والمعرفي ، كما أن الطفل المتخلف عقليا يتأخر في الحبو والجلوس والمشي والكالم ، كما تتأخر 

  .القفز والجري والتوازن الحركي فتكون أقل من الطفل العادي فى مثل عمره الزمنىالقدرة على 
ً وبين ) ٩٧،  ١٩٩٨(أوضحت سھير كامل و الفروق الجسمية بين األطفال المتخلفين عقليا

األطفال العاديين ، فقد كان المتخلفين عقلياً أصغر جسماً وأقل حجماً، ويميلون إلى السمنة، وكان بلوغھم 
ً الذين ترددت حولھم شكاوى الشذوذ الجن سي مبكراً، ولقد تتبعت الباحثة حاالت من المتخلفين عقليا

الجنسي، ولم تتعد أعمارھم عشر سنوات ، وكان مرد ھذا الشذوذ إلى حاالت تعويض يريد فيھا المعوق 
  . إثبات كيانه وتحقيق ذاته

متخلف عقليا يكون عادة أصغر أن وزن وحجم الطفل ال) ٦٩، ١٩٩٢( عبد الرحيم  فتحي يرىو
باإلضافة إلى تأخر مستوى نموھم العام ، وعادة ما يعانون من تأخر في . نفسه  العاديمن وزن الطفل 
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النمو الحركي ، وخاصة في المشي والحركة ، كما يالحظ تأخرھم في استخدام المھارات الحركية 
  .للعضالت الصغيرة أو الدقيقة 

ً تتسم )  ٩٠،  ١٩٩٨(ون القريوتى وآخر يوسف يرىو أن  الحالة الصحية للمتخلفين عقليا
بالضعف العام مما يجعلھم يشعرون بسرعة اإلجھاد والتعب ،وحيث أن قدرتھم على االعتناء بأنفسھم أقل 
وتعرضھم للمرض أكثر احتماالً من العاديين ، فإن متوسط أعمارھم أدنى، أما الجوانب الحركية فھي 

  .في النمو ويواجھون صعوبات في االتزان الحركي والتحكم في الجھاز العضلي  األخرى تعانى بطئا
تعتبر الحواس الخمس أبواب المعرفة الرئيسية واألساسية عند الطفل المتخلف عقليا ، وعن و

طريقھا تصل المعلومات إليه من البيئة المحيطة به ، فكثير من المتخلفين عقليا يتخلفون في إدراك معاني 
الحجم ، رات الحسية أو التمييز بينھا، أو التعرف على أوجه الشبه واالختالف بينھا من حيث الشكل المؤث

. النطق ، مما يعوق الطفل عن اكتساب الخبرات في البيئة المحيطة،الصوت ، البعد ، الطول ، اللون ، 
أكثرھم يكونون قريبين من وأن المتخلفين عقليا يكونون أقل وزنا وطوالً من أقرانھم العاديين ، إال أن 

فيما عدا الحاالت التي يرجع التخلف فيھا إلى اإلصابات في ( العاديين في نموھم الجسمي والحركي 
  .الجھاز العصبي المركزي وما يصاحبه من اضطراب في المھارات الحركية

  )٢٥، ٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (
 ً   الخصائص اللغويـة : ثانيا

أن المتخلفين عقليا عادة ما يعانون من تأخر نمو اللغة )  ٧٠،  ١٩٩٢(حيم يذكر فتحي عبد الر
والكالم ، وبعضھم يكونون قادرين على فھم كالم اآلخرين والتعبير عن أنفسھم بطريقة مقبولة نسبياً ، لذا 
يجب أن تخصص لھم مدارس أو فصول خاصة ، لھا مناھجھا التي تتفق وقدراتھم ، كما تختلف طرائق 

  .دريس لھم عن مثيالتھا في المدارس العاديةالت
يعانى المتخلفون عقليا من بطء في النمو اللغوي بشكل عام ، ويمكن مالحظة ذلك في مراحل و

الطفولة المبكرة ، فالطفل المتخلف عقلياً يتأخر في النطق واكتساب اللغة، كما أن صعوبات الكالم تشييع 
واألخطاء في اللفظ وعدم مالءمة  الثأثأةمن الصعوبات األكثر شيوعا بين المتخلفين عقلياً بدرجة أكبر ، و

  )٩٤،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ، يوسف ( . نغمة الصوت
كما يالقون صعوبة في التعبير عن ،األطفال المتخلفون عقليا عادة ما يتصفون بالتخلف اللغوي ف

  )٢٦،  ٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم،  (. أنفسھم أو فھم اآلخرين
إلى أن الطفل المتخلف عقليا يفتقر إلى القدرة على استخدام ) ٧٥، ٢٠٠٤(تشير لبنى سيد نظميو

  . األلفاظ في التعبير النفسي ، كما يفشل في االتصال اللفظي باآلخرين 
فترى أن المتخلفين عقليا القابلين للتعلم يكتسبون )  ٢٣٩،  ١٩٩٩(أما منظمة الصحة العالمية 

بعض الشيء عن أقرانھم ، ولكن يمكنھم استخدام بعض الكلمات في أغراض الحياة اللغة متأخرين 
  .اليومية

 ً   الخصائص المعرفية العقلية : ثالثا
إلى أن )٢٦، ٢٠٠٦ ( وزارة التربية والتعليم . ) ٩١، ١٩٩٨(القريوتى وآخرون  يوسفيشير 

  :فيالمتخلفين عقليا يعانون من مشكالت عقلية تتمثل 
 .حيث يعانى المعوقين عقليا من ضعف القدرة على االنتباه والقابلية العالية للتشتت: ه االنتبا ضعف-
 .المدى صيرةيواجه المتخلفون عقليا صعوبات في التذكر خاصة الذاكرة ق: التذكر  ضعف -
يتعذر على ھذه الفئة التمييز بين األشكال واأللوان واألحجام واألوزان والروائح : التمييز  ضعف -

 .مختلفةال
 .يالحظ أن المتخلفين عقليا بشكل عام ذو خيال محدود : التخيل  ضعف -
تعتبر عملية التفكير من أرقى العمليات  العقلية وأكثرھا تعقيداً ، ولذلك فإن ھناك : التفكير  ضعف -

  .انخفاض واضح في القدرة على التفكير المجرد
عقليا قدراتھم على اإلدراك العقلي كانت فترى أن المتخلفين )  ٩٨،  ١٩٩٨(سھير كامل  أما 

محدودة للغاية فقدراتھم على التصور ضعيفة وعلى إدراك العالقة بين شيئين محدودة للغاية ، انتباھھم 
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مشتت دائما ، وأتضح ذلك في كثرة األخطاء التي يرتكبونھا أثناء القراءة أو الكتابة ، فبعضھم ال يعرف 
ثناء شرحه للدرس وينشغلون عنه بالغناء والشرود والعراك واألكل كيف يبدأ حيث يتركون المعلم أ

 خفضةوالخروج من الفصل ، قدراتھم على التذكر تكاد تكون معدومة ، عمليات تداعى المعاني عندھم من
  .سةالمحسواألشياء متوسطة ، وال سيما إزاء األشياء وقدراتھم على التخيل وتركيب 

 ً   تماعية واالج النفسيةالخصائص : رابعا
فيما يتعلق بالخصائص النفسية واالجتماعية، فإن األطفال المتخلفين عقليا يميلون إلى اللعب 
والمشاركة في المجموعات العمرية التي تصغرھم سنا ، ومثل ھذا السلوك متوقع نظراً لشعور األطفال 

ً بعدم قدرتھم على التنافس مع أقرانھم غير العاديين، كما أ ن الطفل المتخلف يعانى من المتخلفين عقليا
  )٩٤،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ، ( .مشكالت ذات تأثير حاسم على نمو شخصيته وسلوكه االجتماعي

ً ضعف القدرة  ) ٨١،  ١٩٨١(سليمان الريحانى يرى و أن من السمات النفسية للمتخلفين عقليا
ا من اضطراب مفھوم الذات ، على التكيف االجتماعي ونقص الميول واالھتمامات ، كما يعانى أصحابھ

وال يھتمون بتكوين العالقات االجتماعية وبخاصة مع األطفال الذين ھم في مستوى أعمارھم الزمنية ، 
  .ويميلون أحيانا إلى المشاركة مع األطفال األصغر منھم

بأنھم يتميزون بالسلوكيات غير المدعومة   )٣٦،  ١٩٨١(يضيف عبد الرقيب أحمد البحيري و
ترجع إلى اضطراب الشخصية ، مثل عدم االتزان، والميل إلى السيطرة ، وضعف اآلنا األعلى ،  والتي

  .والميل إلى الفردية ، وعدم مسايرة اآلخرين ، والقابلية لإليحاء
أن المتخلفين عقليا من فئة القابلين للتعلم ) ٣٣-٣٢، ١٩٨٥(يضيف صالح عبد هللا ھارون و

قدرتھم على التحصيل الدراسي، كما يصابون باإلحباط نتيجة لتعرضھم  يتسمون بالقلق نتيجة النخفاض
  .لمواقف الفشل باستمرار

إال أن فئة القابلين للتعلم يمكن تأھيلھم على بعض الحرف أو المھن البسيطة التي تمكنھم من 
لشيخ، عبد السالم عبد الغفار ، يوسف ا( .كسب رزقھم واعتمادھم على أنفسھم في تدبير شئون حياتھم

١٧، ١٩٨٥(  
فترى أن المتخلفين عقليا انسحابيون ال يتحملون المسئولية ، )  ٩٩، ١٩٩٨(أما سھير كامل 

  .عالقتھم باألصدقاء وقتية ال يحترمون العادات والتقاليد والقيم السائدة في الجماعة حولھم
وخاصة فيما ويتضح أن ھناك سمات عامة تغلب على المتخلفين عقليا ، ومعظمھا غير إيجابية 

  .واالجتماعي نفسييتعلق بالتوافق ال
يؤثر  العقليمن ناحية الخصائص النفسية واالجتماعية ، فال أحد يستطيع أن ينكر أن التخلف  و

ً ال يعنى  ىبشكل مباشر عل ً وذلك أيضا يقود الفرد  أنالتنظيم السيكولوجي الكلى للفرد المتخلف عقليا
عدم تقبل الذات والخوف وولكن قد تسبب اإلعاقة فقدان الثقة بالنفس،  المعاق إلى سوء التوافق النفسي ،

  .من المستقبل والشعور باإلحباط والعزلة االجتماعية نتيجة عدم تواصله مع اآلخرين
ً يعجزون عادة عن رعاية أنفسھم ، فھم ال يستطيعون االعتماد و بصفة عامة فإن المتخلفين عقليا

الحياة بحيث يحتاجون باستمرار إلى اإلشراف من الغير لحمايتھم على أنفسھم في شق طريقھم في 
ومساعدتھم، ويرجع ذلك لعدم إدراكھم المحافظة على صحتھم وحياتھم، وكثرة تعرضھم للحوادث بنسب 

  . لألخطار التي يتعرضون لھا في حياتھم اليومية إدراكھماكبر من العاديين نتيجة لعدم 

  :الوقاية من التخلف العقلي 
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ثالث  العقليي تناولھا لموضوع الوقاية من التخلف ف

  :مستويات من الوقاية وھى 
  :الوقاية في المستوى األول  -١

تھدف إلى إزالة العوامل التي قد تسبب ضروب اإلصابة بالخلل أو العيب عند الفرد ، وتتضمن 
ن ضد األمراض، وتحسين مستوى رعاية األم الحامل ، إجراءات صحية واجتماعية مختلفة ، كالتحصي

والتغلب على مشكالت الفقر ، وبرامج تغذية األطفال واإلرشاد الجينى وأنظمة وقواعد السالمة في 
  .إلخ.. المصانع والطرق 
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  :الوقاية في المستوى الثاني  -٢
ضاعفات الناتجة من تتضمن اإلجراءات المتخذة للكشف عن اإلصابة ، والتدخل المبكر لمنع الم

حدوث العوامل المؤيدة إلى حالة اإلصابة وضبطھا ،ومن اإلجراءات الوقائية في ھذا المستوى 
، االختبارات المختلفة للكشف المبكر عن حاالت الخلل الفسيولوجي ، والعيوب  ةالفحوصات اإلكلينيكي

، وخدمات الصحة المدرسية ،  التشريحية أو االضطرابات النفسية ، وفي العادة تدخل الصحة العامة
ضمن ھذا اإلطار ، وتشمل اإلجراءات في ھذا المستوى على العناية الصحية المبكرة ، وتوجه في 
معظمھا نحو األطفال خاصة الذين يعتبرون أكثر عرضة أو قابلية لإلصابة بحاالت القصور 

  .واالضطرابات
  :الوقاية في المستوى الثالث  -٣

ة في ھذا المستوى إلى التقليل من اآلثار السلبية المترتبة على حالة القصور تھدف إجراءات الوقاي
والعجز والتخفيف من حدتھا ومنع مضاعفاتھا، وتشتمل ھذه اإلجراءات على الخدمات التي تقدم لألفراد 
ولمساعدتھم في التغلب على صعوباتھم سواء من خالل البرامج التربوية الخاصة، أو التدريب والتأھيل 

  )٢٢،  ١٩٩٨القريوتى وآخرون ، (  . أو من خالل تقديم الوسائل واألجھزة المعينة
أنھما قد طبقا مفھوم الوقاية في الصحة ) ١٩٨٩(   Scott & Carranيؤكد  سكوت وكارن 

  :العامة والصحة النفسية في ميدان التخلف العقلي ، وأشارا إلى ثالثة مستويات من الوقاية ھى 

  :  Primary Prevention: لية الوقاية األو -١
ويقصد بھا الجھود التي تبذل في رعاية األجنة في بطون أمھاتھم بھدف وقاية ومتابعة ھذه األجنة 
، وتقليل إنجاب األطفال المتخلفين عقليا أو المرضى ، أو المشوھين وذلك برعاية األم الحامل وعنايتھا 

عرض لھا أثناء فترة الحمل إضافة إلى الجھود التي تبذل جيدا وحمايتھا من الصدمات واألشعة التي قد تت
في اإلرشاد الوراثى والزواجي كفحص الشباب الراغبين في الزواج وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية 
لھم ، وتشجيع زواج غير األقارب خاصة في األسر التي تنتشر فيھا األمراض الوراثية ، كما تتضمن 

  .ألطفال في مرحلة الروضة واالبتدائيالوقاية األولية رعاية ا
  Secondary preventionالوقاية الثانوية  - ٣

ھى الجھود التي تبذل في تغيير أو تطويع أو تعديل الظروف البيئية التي لھا عالقة بالتخلف 
العقلي والعمل على عالجھا وتعديلھا قبل أن تؤدى إلى اإلصابة بالتخلف العقلي ، باإلضافة إلى تقديم 
الرعاية ألطفال األسر الفقيرة ثقافيا واجتماعيا في سن مبكرة لحمايتھم من الحرمان الحركي والبيئي 
  .وتعرضھم لخطورة التخلف البيئي وتوفير السبل التي تسھم في سير نموھم العقلي في مساراته الطبيعية

  
  Ternary Preventionالرعاية الثالثية  - ٤

المتخلفين عقليا وتعليمھم وتأھيلھم وتشغيلھم في أعمال مفيدة لھم ھى الجھود التي تبذل في رعاية 
  )٢٠١،  ١٩٩٤كمال مرسى ، (  . وتعود بالفائدة على مجتمعاتھم 

يرى الباحث أن الوقاية من التخلف العقلي تتمثل في تلك المجھودات والخدمات الرسمية وغير 
ثاره السلبية كي يحقق الفرد حياه أقرب إلى الرسمية بھدف عدم حدوث  التخلف العقلى أو اإلقالل من آ

  .حياة العاديين ، وقد تكون تلك المجھودات ذات طابع طبي أو اجتماعي أو تربوي أو تأھيلي
  :المساندة االجتماعية للوقاية من التخلف العقلي

اجھا تعتبر المساندة االجتماعية بما تحمله من معنى للدعم والمساعدة المادية والمعنوية التي يحت
 ةالفرد في إشباع حاجاته المختلفة وبخاصة الحاجة لألمن النفسي والعمل على تخفيف مستوى المعانا

  .وبصفة خاصة لألفراد المتخلفين عقليا ، الناتجة عن شدة األحداث الضاغطة للحياة 
حيث تمثل المساندة االجتماعية مصدرا مھما من مصادر الدعم االجتماعي الفعال الذي يحتاجه 

  .األفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق توافقھم على المستوى الشخصي واالجتماعي 
  ) ١١٧، ١٩٩٨،  ھشام عبد هللا(
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كما تقي المساندة االجتماعية األفراد المتخلفين عقليا من اآلثار النفسية السلبية الناتجة عن 
  .رين لھم الخبرات المؤلمة التي تمر بھم في حياتھم اليومية وعدم تقبل اآلخ

يرى الباحث أن المساندة االجتماعية للمتخلفين عقليا عن طريق وجود أشخاص مقربين سواء 
داخل األسرة أو في المجتمع أو فى المدرسة يحبونه ويھتمون به ويقفون بجانبه عند الحاجة ويتقبلونه 

عقلي والتخفيف على ويتفھمون احتياجاته ويتعرفون على خصائصه من أھم عوامل الوقاية من التخلف ال
 ً   .األقل من آثاره النفسية واالجتماعية للفرد المتخلف عقليا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحور الثاني
  المساندة االجتماعية

  :مقدمـة 
تناول العلماء مفھوم المساندة االجتماعية في إطار تناولھم للعالقات االجتماعية ، حيث صاغوا 

الذي يعتبر البداية الحقيقية لظھور مصطلح  Social Networkمصطلح شبكة العالقات االجتماعية 
 Social، وإذا كان البعض يحدده على انه إمدادات اجتماعية  Social supportالمساندة االجتماعية 

Provisions  يرى آخرون أن المساندة االجتماعية مفھوم أضيق بكثير من مفھوم شبكة العالقات ،
االجتماعية على إدراك األفراد لشبكاتھم االجتماعية باعتبارھا األطر االجتماعية ، حيث تعتمد المساندة 

محمد عبد ا لرحمن ، محمد .(التي تشتمل على األفراد الذين يثقون فيھم ويستندون على عالقاتھم بھم
  ) ٣:  ١٩٩٤الشناوي  ،

و أن المساندة االجتماعية ليست خاصية ثابتة نسبيا للفرد أ) ٣٥، ١٩٨٩( Vauxيرى  فوكس 
البيئة المحيطة للفرد ، ولكنھا عملية ديناميكية معقدة تتضمن التفاعل اإليجابي المشترك بين الفرد الذي 
يمثل بؤرة االھتمام وبين شبكة العالقات االجتماعية النابعة من المساندة االجتماعية التي يبحث عنھا 

لفرد بأنھا العملية الديناميكية التي تمكنه الفرد دائما في سلوكه نحو إشباع حاجاته المختلفة والتي يدركھا ا
من تخفيف اآلثار النفسية السلبية التي تحدثھا أحداث الحياة اليومية الضاغطة والتي تساھم في إحساسه 

  .بالتوافق مع منظومة حياته 

  :تعريف المساندة االجتماعيـة :  أوال

النظام الذي يتضمن مجموعة  المساندة االجتماعية على أنھا) ١٩٨١(  ,Caplanتعرف كابالن 
من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين ، تتسم بأنھا طويلة المدى ، ويمكن االعتماد عليھا والثقة 

و المساندة االجتماعية ھي السند العاطفي الذي ،بھا وقت إحساس الفرد بالحاجة إليھا لتمده بالسند العاطفي
ى التفاعل اإليجابي مع األحداث الضاغطة ، ومع متطلبات البيئة يستمده الفرد من أسرته ويساعده عل

ويركز ھذا التعريف على شبكة العالقات االجتماعية للفرد ودورھا وقت الحاجة، ويؤخذ . المحيطة به 
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على عبد .(عليه أنه لم يتناول سوى بعد واحد من أبعاد المساندة االجتماعية، وھى المساندة العاطفية 
  ) ٩،  ٢٠٠٠،السالم 

المساندة االجتماعية بأنھا إمكانية وجود أشخاص ) ٢١ -  ٣، ١٩٨٣(  ,Leavyيعرف  ليفي 
. يحبون الفرد ويھتمون به ويقفون بجانبه عند الحاجة ) جيران –زوجة  –أسرة  –أصدقاء (مقربين 

عند الحاجة ، ويحدد ھذا التعريف بعض مصادر المساندة االجتماعية التي تمد الفرد بالمساعدة العاطفية 
  .ويؤخذ عليه أنه لم يتناول باقي جوانب المساندة االجتماعية

ذلك التفاعل البينشخصي " فيعرف المساندة االجتماعية بأنھا )١٩٨١(   ,Houseأما ھوس 
  " :يتضمن واحدا أو أكثر من الجوانب التالية  الذي

 ).الميل ، الحب ، التقمص العاطفي(االھتمام العاطفي  -
 ).السلع والخدمات( األدائية المساعدة  -
 ).معلومات مرتبطة بتقييم الذات( المعلومات عن األبناء ،واالستحسان -

)Dunckel ,S., et al., 1987 , p.71 (  
يعتبر ھذا التعريف متضمنا لمعظم جوانب المساندة االجتماعية وأبعادھا فيما عدا المساندة المادية 

  .ف التي تتم فيھا تلك العالقة بين المعطى والمتلقي ، كما أنه لم يشير إلى جو الود والتآل
  :المساندة االجتماعية بأنھا ھي ) ٣٨١، ١٩٨١(  ,.Schaefer, etalيعرف  شيفر وآخرون 

 .المساندة االنفعالية والتي تتضمن توفير المودة والتأييد  -
 .باشرة المساندة االقتصادية والتي تتضمن تزويد الفرد بالخدمات والمساعدات الم -
المساندة المعرفية ، وتتلخص بتقديم النصائح والتوجيھات التي تساعد الفرد في حل مشكالته ،  -

  .وتعطيه تغذية راجعة حول سلوكياته
يتضمن ھذا التعريف جوانب وأبعاد المساندة االجتماعية االنفعالية واالقتصادية والمعرفية ، 

متلقي ، ويؤخذ عليه أنه لم يتناول المساندة األدائية كجانب وأشار إلى روح الود والتآلف بين المعطى وال
  .مھم من جوانب المساندة االجتماعية

لقد تم  تعريف المساندة االجتماعية بعدة طرق مختلفة ، فبعض الدراسات تعرفھا على أنھا عدد 
تالك اتصاالت الشخص االجتماعية في شبكتھم االجتماعية ، وتعرفھا دراسات أخرى على أنھا ام

  .اإلدراك الحسي للشبكة االجتماعية من خالل االرتباط المتبادل واالتصاالت 
ه يشمل أشكال ) ١١٨، ١٩٩٣(يعرف ھيلي وآخرون  ى أن الدعم األسرى من منظور واسع عل

ة،  اندة الغذائي دعم األسرى المس د يشمل ال ذه الحاجات ق عدة من الوظائف وفي المستوى األساسي من ھ
دعم األسرى  والسكن والتأمين ة، ويشمل ال ات الحياتي وفير المتطلب الصحي وإيجاد عمل وجھود أخرى لت

دھما  دمات وتذوي ى الخ ى الحصول عل اعدتھم عل ل ومس ة الطف ق بإعاق ا يتعل دين فيم اد الوال اً إرش أيض
راوح  اطفي تت دعم الع ذلك أشكاالً شتى من ال دعم األسرى ك بالمعلومات حول حالة الطفل كما يتضمن ال

اء آخرين  بين ارات آلب اد الرسمي وترتيب زي اء واألخصائيين واإلرش ين اآلب الصداقات غير الرسمية ب
  .يمرون بظروف متشابھة
المساندة  االجتماعية على إنھا إدراك الفرد )  ١٠٢، ١٩٩٤(  , Sarafinoيعرف سرافينو

  .و من قبل المؤسسات للرعاية ، والتقدير  ، والمساعدة من قبل اآلخرين ذوى األھمية في حياته أ
يركز ھذا التعريف على دور المؤسسات باعتبارھا تقدم دعما ال يمكن االستغناء عنه في مساندة 

  .الفرد وتقديم يد العون له سواء كانت مساندة عاطفية أو عملية
المساندة االجتماعية بأنھا االمكانات الفعلية أو المدركة ) ٢٤٧،  ١٩٩٤(  ,Leporeيعرف لبور 

ادر المتاحة في البيئة االجتماعية للفرد التي يمكن استخدامھا للمساعدة االجتماعية في أوقات الضيق للمص
، ويتزود بھا من خالل شبكة العالقات االجتماعية التي تضم كل األشخاص الذين لھم اتصال اجتماعي 

  .منتظم بشكل أو بآخر مع الفرد
ة في وقت الحاجة أو الشدة من خالل تقديم يد يركز ھذا التعريف على دور المساندة االجتماعي

المساعدة للفرد من شبكة عالقاته االجتماعية ، ولكنه أغفل الجانب الوقائي للمساندة االجتماعية ، ولم 
  .يحدد جوانب تلك المساندة 
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على الدور الوقائي ) ١٢١، ١٩٩٥(  ,Smith & mackieيبينما يركز كل من  سميث وماك
ية في مقاومة الضغوط التي يتعرض لھا األفراد، وأھمية ذلك الدور في التوافق النفسي للمساندة االجتماع

مصادر للمقاومة والمواجھة " واالجتماعي لألفراد ، حيث قدما تعريفا للمساندة االجتماعية على أنھا 
  ".الجسمية واالنفعالية التي تقدم بواسطة اآلخرين 

) ١٩٨٢(Thopitsتس بوثإلى تعريف ) ١٩٩٤،٤( الشناوييشير محمد عبد الرحمن، محمد 
حيث عرف المساندة االجتماعية بأنھا تلك المجموعة الفرعية من األشخاص في إطار الشبكة الكلية 
للعالقات االجتماعية للفرد ، والذين يعتمد عليھم للمساعدة االجتماعية العاطفية والمساعدة اإلجرائية أو 

  .كليھما
عاد المساندة االجتماعية العاطفية واإلجرائية ، كما يركز على أھمية يركز ھذا التعريف على أب

  .شبكة المساندة االجتماعية للفرد في تقديم أوجه المساعدة المطلوبة
يؤخذ عليه أنه أھمل بعض أبعاد المساندة االجتماعية ، مثل المساندة المادية، المساندة بالصحبة ، 

  .ائية المساندة االقتصادية ، المساندة األد
المساندة االجتماعية على أنھا ) ١٢٨، ١٩٨٣(  ,.Sarason, etalيعرف  ساراسون وآخرون 

يثق فيھم ، ويعتقد أنھم في وسعھم أن يعتنوا به  أنتعبر عن مدى وجود أو توافر أشخاص يمكن للفرد 
  . ويحبونه ، ويقفون بجانبه عند الحاجة

اعية ومستواھا والرضا عنھا من خالل بعض يركز ھذا التعريف على إدراك المساندة االجتم
المصادر التي يثق بھم الفرد المتلقي ، ويعتمد عليھم ، ويؤخذ عليه أنه ركز على جانب واحد من جوانب 

  .المساندة االجتماعية وھو الجانب الوجداني
 أن المساندة االجتماعية ھي إدراك الفرد بأن ھناك من يھتم) ٢٢،  ١٩٨٤(  , Reisيرى  ريس 

  .به اھتماما كثيفا ويقدره من شبكة عالقاته االجتماعية
يؤكد ھذا التعريف على دور وأھمية شبكة العالقات االجتماعية في تقديم المساعدة للفرد ، ولكن 

  .يؤخذ عليه عدم تحديد أي نوع من أنواع المساندة االجتماعية التي يدركھا الفرد 
  Cohen, et., al., 1986عريف كوھين وآخرونإلى ت) ٢١٠،  ١٩٩٧( عبد السالم  ىيشير عل

للمساندة االجتماعية باعتبارھا تعنى متطلبات الفرد بمساندة ودعم البيئة المحيطة به ، سواء من أفراد أو 
جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرض لھا ، وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفعالة 

  .كيف معھا في مواجھة ھذه األحداث والت
على تأثير المساندة االجتماعية على الفرد من خالل الدور الملطف والمخفف  يركز ھذا التعريف

للضغوط التي يتعرض لھا الفرد والتكيف معھا ، كما يوضح مصادر المساندة االجتماعية سواء من 
ية الفرد من الضغوط التي األفراد أو الجماعات ، ويؤخذ عليه الدور الوقائي للمساندة االجتماعية في حما

  .يتعرض لھا
واالستراتيجيات الفردية الضرورية التي تعمل االجتماعية على أنھا الموارد وُتعرف المساندة 
ً  واالھتمامات والراحة الشخصية على ارتقاء النمو والتعلم أن ُتقدم من  المساندة يمكنف، للمتخلف عقليا

أي شخص مناسب أو أي  أو من قبل –الطبيب  –ي النفسي األخصائ –المعلم  –الصديق  –قبل الوالد 
  )١، ٢٠٠٤، محمد محمد عودة( . مؤسسة

رغم أن التعريفات تنوعت بصورة واضحة إال أن معظم الباحثين يشتركون في اإلحساس 
  .والمعنى العام للمساندة االجتماعية 

اغة للتعريف اإلجرائي من ھذا العرض يمكن للدراسة الحالية أن تخرج من ھذه التعريفات بصي
  :للمساندة االجتماعية على أنھا

ه  ن حول ة م ات االجتماعي بكة العالق ن ش ا م ف عقلي ق المتخل دم للمراھ ي تق اعدات الت ي المس ھ
رة ( ع –األس ة -المجتم ق ) المدرس ه التواف ق ل ا يحق ة مم ة أو عاطفي اعدات أدائي ك المس ت تل واء كان س

  .النفسي

  :ماعية المساندة االجت أبعاد: ثانيا
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  :، ھي  أبعادللمساندة االجتماعية   أن) ٣٩٠ - ٣٧٩، ١٩٨١(   ,Houseيرى  ھاوس و
 .المساندة العاطفية ، وتتمثل في الود والتعاطف - ١
 .المساندة األدائية ، وتتمثل في المساعدة على أداء األعمال والقيام بھا - ٢
 .و المساعدة في حل مشكالت الفرد المساندة المعرفية ، وتتمثل في اإلمداد بالمعلومات أ - ٣
  .، وتظھر في تزويد الفرد بالمعلومات التي تساعده على تقييم أدائه ةالمساندة التقويمي - ٤

  :عديدة ، تتضمن أبعادأن للمساندة االجتماعية ) ٤٥،  ١٩٨٥(  Rodinيرى  رودن و
  .التعبير عن المشاعر اإليجابية - ١
الظروف التي يواجھھا الفرد الذي ينتمي إلى شبكة العالقات  التسليم بتطابق مشاعر الفرد مع - ٢

  .االجتماعية
يتضح من ذلك الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعية في مشاركة الفرد ومساعدته على و

مواجھة الضغوط التي تحيط من حوله وتؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي من خالل شبكة العالقات 
  .اند الفرد وتمده باإلمدادات والمساعدات المناسبة االجتماعية التي تس

  : يرئيسية ھ أبعادأن ھناك أربعة  Gottlibيرى جوتليب و
 .التحرك في المواقف السيئة  -
 .حل المشكالت  -
 .المساندة العاطفية -
  .التأثير غير المباشر  -

  :ھي  االبعادأن أھم تلك   Hirschيضيف ھيرشى 
المساعدات المادية الملموسة ، التعزيز االجتماعي ، .اإلرشاد والتوجيه المعرفي المساندة العاطفية ، و-

  ) Vaux, et., al., 1987 , p. 210.(واالجتماعية المتبادلة
رئيسية  أبعادأن المساندة االجتماعية تتضمن ثالث ) ٣٠،  ٢٩،  ١٩٨٨(   Vauxيرى فوكسو

  :، ھي 
  .موارد شبكة المساندة االجتماعية - ١
  .لسلوك المساند ا - ٢
  .التقديرات الذاتية للمساندة  - ٣

: للمساندة االجتماعية،ھي أبعادخمسة ) ٩٢،  ١٩٨٧(  ,.Vaux, et., alقد حدد  فوكس وآخرون 
  .المساندة العاطفية ، المساندة العملية ، المساندة الصحية ، المساعدة المالية ، والنصح واإلرشاد 

لنظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة  االجتماعية ، فإنه مھما كان األساس أو المفھوم او 
  :يشتمل على مكونين رئيسيين ، ھما 

  .أن يدرك الفرد أنه يوجد عدد كاف من األشخاص في حياته يمكن أن يرجع إليھم عند الحاجة - ١
حمد محمد عبد الرحمن ، م.(أن يكون لدى ھذا الفرد درجة من الرضا عند المساندة المتاحة له- ٢

  ) ١٤،  ١٩٩٤الشناوي ، 
د هللا و  ة ) ١٣٢:  ١٩٩٨(يحدد ھشام عب ادثالث ا أبع ة من حيث تأثيرھ اندة االجتماعي ى  المس عل

  :التوافق الشخصي واالجتماعي وھى
  .وتعنى مدى حاجة الفرد للمساندة االجتماعية من مصادر متعددة: الحاجة للمساندة -أ
  .ا يدركھا الفرد ومدى الرضا عنھاوھى المساندة كم: المساندة المدركة -ب
ة  -ج اندة الفعلي ة(المس ن ): الواقعي ا ع ل ويالحظھ ا بالفع ا يتلقھ ة كم اندة االجتماعي ى المس وتعن

  .طريق المشاھدة من المحيطين به
قد صاغا   Ainlayو إنيالى  Barrbraأن كل من  باربرا )  ٣٦،  ٢٠٠٥(يشير على عبد السالم  و 

  :المساندة االجتماعية، ھي  ادألبع تبعض االستنتاجا
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  .المساعدات المالية- ١
 .المشاركة السلوكية - ٢
 .التفاعالت الودية الحميمة - ٣
 .اإلرشاد والتوجيه - ٤
 .التغذية الرجعية- ٥
  .المشاركة االجتماعية االيجابية- ٦

  : ھي  األبعاديرى أن تلك )  ٦٢٠،  ١٩٩٧(  , Luoوليو 
اإلمداد االجتماعي لما له من فوائد تتعلق بالصحة النفسية  - النفعالية المساندة ا -المساندة الوسيلية -

  . واالجتماعي النفسيوالتوافق 
)  ٢٠٦،  ٢٠٠٠(وإيمان كاشف )  ٤١،  ١٩٩٤، الشناويمحمد ، محمد عبد الرحمن (أشار كل من  و 

  :إلى أن ھناك أربعة أنواع من المساندة ، وھى 
ل أشعار اآلخرين بأنھم مقبولون لقيمتھم الذاتية، وأنھم غير وتكون في شك: مساندة التقدير  - ١

 .منبوذين بالرغم من أى صعوبات أو نقص 
وھذا النوع يساعد في تحديد وتفھم القدرة على التعامل مع األحداث : المساندة بالمعلومات  - ٢

 .الضاغطة ، ويطلق عليھا مساندة التوجيه المعرفي
قضاء بعض الوقت مع اآلخرين لتخفيف الضغوط عنھم وإشعارھم  وتتضمن: الصحبة االجتماعية  - ٣

 .بالمشاركة والشعور بما يعانونه من ضغوط
وتشتمل على تقديم العون المالي، والخدمات المتنوعة، ويساعد التدخل لحل : المساندة اإلجرائية  - ٤

  .ھذه المشكالت في تخفيف الضغوط التي يشوبھا الفرد
  :أن المساندة االجتماعية الفعالة تتمثل في ) ٤٥، ٢٠٠١(  Ryan , williamيرى ران وليام

  .المساندة العاطفية ، النصيحة ، التغذية الراجعة اإليجابية -
  .المساندة األدائية ، كما في المساعدة المادية أو تقديم المساعدة الفيزيائية -

ة االجتماعية وذلك إلختالف الطرق المساند أبعادتحديد أبعاد و فياختلفت البحوث والدراسات السابقة 
التعريفات اإلجرائية للمساندة االجتماعية، وعلى الرغم من ھذا االختالف نجد أن  واختالفالمنھجية 

  :ھناك أتفاقاً على أن المساندة االجتماعية تشتمل على األبعاد التالية 
  .تخفيف الضغوطوتتمثل في التقدير والتعاطف ، ): االنفعالية ( المساندة العاطفية -
تقديم العون المادي، الخدمات المتنوعة، تقديم معلومات تساعد في ): اإلجرائية (المساندة األدائية -

  .حل المشكالت 
للمساندة االجتماعية من حيث  أبعادثالثة   ) ٨٤،  ٢٠٠٥(  محمد السيد عبد الرحمن وآخرون حددو

  :لصحة النفسية ، وھى تأثيرھا على التواق النفسي واالجتماعي، ومن ثم ا
، وتعنى مدى حاجة الفرد للمساندة االجتماعية من    Needed For supportالحاجة للمساندة  - ١

 .مصادر متعددة ، ويمكن تقدير ذلك من خالل المالحظة أو المقاييس النفسية
 ، وھى المساندة كما يدركھا الفرد ومدى الرضا  Perceived Supportالمساندة المدركة - ٢

 .عنھا
،وتعنى المساندة االجتماعية كما يتلقاھا الفرد Actual Support) الملموسة( المساندة الفعلية - ٣

  .بالفعل ، ويالحظھا عن طريق المشاھدة من المحيطين به
يوضح ذلك الدور الذي تلعبه المساندة االجتماعية في إشباع حاجات الفرد من خالل تقديم 

ت االجتماعية وتأثير ذلك على توافقه النفسي واالجتماعي ، وبالتالي الصحة المساعدة له من شبكة العالقا
  .النفسية لذلك الفرد 

 ً   :مصادر المساندة االجتماعية : ثالثا

تتنوع المصادر المختلفة للمساندة االجتماعية في أبعادھا ، وفي مدى فاعليتھا طبقا للظروف 
ماعية باختالف المرحلة العمرية التي يمر بھا الفرد، ففي كما تختلف مصادر المساندة االجت، المتاحة لھا 
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وفي مرحلة المراھقة ) األم ، األب، األشقاء(مرحلة الطفولة تكون مصادر المساندة متمثلة في األسرة 
الزوج أو الزوجة ( ، وفي مرحلة الرشد تتمثل في )جماعات الرفاق ، األسرة(تتمثل مصادر المساندة في 

  .الحمل واألبناء ، وكذلك عالقات) 
المساندة من : أن مصادر المساندة االجتماعية، ھي)  ٩٢،  ١٩٨١(  Cooperكوبر ويرى 

  .األسرة  ، المساندة من األصدقاء ، المساندة في العمل 
األسرة، : فيرى أن مصادر المساندة االجتماعية تتمثل في) ٣،  ١٩٨٣(  Leavyأما ليفي 

  .األصدقاء، الزوجة، الجيران
إلى أن مصادر المساندة االجتماعية ) ١٩٩٤(  Ganellen & blanyير  جانيلين وبالنى يشو

تختلف طبقا للمرحلة العمرية التي يمر بھا الفرد ، فھي قد تكون من األسرة ، وقد تكون من األصدقاء 
  ) ٥٣، ١٩٩٥عماد مخيمر، .(وجماعات الرفاق ، وقد تكون من الزوجة، وقد تكون من عالقات العمل

كما يتيح األقران للطفل خبرة التفاعل في جماعات صغيرة مما يھيئه لالنتقال المأمون إلى اإلطار 
محي الدين أحمد ، . (االجتماعي األرحب باإلضافة للدور الذي يمارسه األقران في تعديل سلوك معين

١٧٤،  ١٩٨٢ (  
لطفل يستطيع فى أن ا)  ٤٨٧،  ١٩٩٨( Stephans & Lucausكما يتفق ستيفانس ولوكاس 

  .تقليد سلوك الرفاق الذين يعدون بمثابة نماذج يقتدي بھا ويحاكيھا
) ١٨١،  ١٩٨٣(  ,.Sarason, et., alتوضح نتائج الدراسة التي قام بھا ساراسون وآخرون و

المظاھر الزواجية، االتصال باألصدقاء :أن مصادر المساندة االجتماعية مرتبطة بالمظاھر اآلتية
  .ألقارب والجيران والجماعات الرسمية وغير الرسميةالمقربين ، ا
يتضح من العرض السابق تنوع مصادر المساندة االجتماعية وتنوع تأثيرھا على حسب و

واختالف الدراسات والبحوث في تناولھا لمصادر المساندة االجتماعية يرجع ، الظروف المختلفة لألفراد 
ن كان ھناك إجماع بين ھذه الدراسات على أن األسرة وا، إلى اختالف طرق البحث وعينة الدراسة 

 .والمجتمع من أھم مصادر المساندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا

  :وظائف المساندة االجتماعية : رابعا

  :أن ھناك وظيفتين للمساندة االجتماعية ، ھما )  ٤٢٠،  ١٩٨٦(  Thpoitsترى  ثوبيتس 
ن أحداث الحياة الضاغطة ، يشعرون أن ھناك شيئا خطيرا وخاطئا فيھم ، وفي األفراد الذين يعانون م - أ

ھذه الحالة يحاول اآلخرين من شبكة العالقات االجتماعية مساندتھم عن طريق أخبارھم بأن ردود 
االنفعالية مقبولة اجتماعيا وصحيحة حتى لو تناقضت تلك االنفعاالت مع عدم المرغوبية  أفعالھم

  .وبالتالي تقليل الشعور بإدانة الذات لدى األشخاص المتلقين للمساندة االجتماعية ،
مانحى المساندة االجتماعية يتقبلون مشاعر وأحاسيس المتلقي بالرغم من عدم مرغوبيتھا االجتماعية : ب

أو غير مالئمة اجتماعيا، وھذا التقبل يمكن الفرد حرية في بحث تلك المشاعر واألحاسيس ومناقشتھا 
  .يقلل توتر المتلقي وينعكس عليه بالطمأنينة النفسية مما 

أن الحاجة أصبحت  )٢٧،  ١٩٨٤(,Brown Well,, &.Shumakerكرابرون ويل وشوم يرى
ملحة للتعرف على عملية المساندة االجتماعية ، ولمعرفة متى وكيف يتدخل المعطى لتحقيق حاجة 

  .المتلقي في خفض تأثير األحداث الضاغطة عليه
أن المساندة االجتماعية تعتبر من ) ٢١، ١٩٨٥(  ,.Kessler et alكيسلر وآخرون  يرى 

المصادر األساسية التي تؤدى إلى إحساس الفرد باألمن النفسي في البيئة االجتماعية التي تحيط به ، كما 
ات أنھا تخفف عنه ما يمكن أن تحدثه الصعوبات واألخطار التي تھدده إلحساسه بوجود شبكة العالق

  .االجتماعية التي تمده بالمساندة في مواجھة تلك األخطار 
حيث يعتبر المساندة االجتماعية مصدراً ھاما من ) ٤٧٣، ١٩٩٥( يتفق مع ذلك ھشام عبد هللا 

االجتماعي الفعال الذي يحتاجه اإلنسان ، حيث يؤثر حجم المساندة االجتماعية ومستوى  ممصادر الدع
اك الفرد لضغوط الحياة المختلفة وأساليب مواجھته وتعامله مع ھذه الضغوط ، الرضا عنھا في كيفية إدر
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كما أنھا تلعب دوراً ھاما في إشباع الحاجة لألمن النفسي وخفض مستوى المعاناة الناتجة من شدة 
األحداث الضاغطة ، وزادت أثر في تخفيف حدة األعراض المرضية والتي منھا على سبيل المثال القلق 

  .ئاب واالكت
أن المساندة االجتماعية التي يتلقاھا الفرد من خالل )  ٢٣٥،  ١٩٩٢(يرى شعبان رضوان  

الجماعات التي ينتمي إليھا تقوم بدور كبير في خفض اآلثار السلبية لألحداث والمواقف السيئة التي 
مصادر  أن المساندة االجتماعية تعتبر أحد) ٣١، ١٩٨٥(   Rodinبينما يرى رودن ، يتعرض لھا

التأثير االجتماعي في عالقة الفرد مع شبكة العالقات االجتماعية المحيطة به حيث تمد الفرد بالمساعدات 
  .المادية والوجدانية والمعلوماتية حتى يستطيع مواجھة المواقف الصعبة التي يتعرض لھا

أن المساندة االجتماعية تقي األفراد من اآلثار النفسية ) ١٩٧٦(  ,Eriksonيرى إريكسون 
كذلك يرى ساراسون وآخرون ،السلبية الناجمة عن الخبرات المؤلمة التي تمر بھم في حياتھم اليومية 

Sarason, et al.,   )أن المساندة االجتماعية تلعب دوراً ھاما في الشفاء من االضطرابات )١٩٨٣
ھم بشكل إيجابي فعال في عمليات التوافق النفسي واالجتماعي للفرد ، وكذلك يمكن أن النفسية ، كما تس

تقي الفرد من اآلثار السلبية الناتجة عن أحداث الحياة اليومية الضاغطة،  أو تخفض من حدتھا حتى 
  .يستطيع أن يواجھھا الفرد بشكل إيجابي

  :كن إنجازھا في النقاط اآلتيةعلى ذلك فإن المساندة االجتماعية تقوم بعدة وظائف يم
  .وتتمثل في الدعم المادي واألشياء الملموسة:  Material Aidالمساعدة المادية  -
وتظھر في تقديم العون في المواقف المختلفة :  Behavioral Assistanceالمساعدة السلوكية  -

 .التي يتعرض لھا المتلقي للمساندة وتنمية المشاعر اإليجابية السارة
ويسوده إظھار المودة ودعم الثقة بالنفس والقيام بادوار :  Intimate interactionالتفاعل الحميم  -

 .اجتماعية مشتركة ودعم مشاعر االنتماء داخل البيئة المحيطة
ويظھر في تقديم النصيحة وطلب المشورة في بعض األمور التي :   Guidanceالتوجيه واإلرشاد  -

 .ة والحماية من الوقوع في األخطاء يحتاجھا متلقي المساند
وتتمثل في اتفاق وجھات النظر في كافة األمور التي يتم التشاور فيھا :  Feedbackالتغذية الراجعة  -

 .للوصول إلى آراء وأحكام شخصية متفق عليھا بين األفراد 
الرغبة في  ويظھر في تعزيز:   Positive social Interactionالتفاعل االجتماعي اإليجابي  -

  .االرتباط باآلخرين ودعم المشاركة االجتماعية مع البيئة المحيطة والمشاركة في الميول واالھتمامات
  )  ٤٨،  ٢٠٠٥على عبد السالم (

تعبر وظائف المساندة االجتماعية إلى إبراز دورھا في الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية ، 
بمساندة الذات اإلنسانية وتقويتھا لتوفير مقومات الصحة النفسية  وأن ھذه األبعاد تتصل اتصاالً مباشراً 

والعقلية لمتلقي المساندة حتى يشعر باألمن واألمان ، واالستقرار في تفاعالته االجتماعية مع اآلخرين 
  .  وفي عالقته بالبيئة المحيطة به

  :ةومن النماذج الرئيسية لتفسير الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعي
ى وذج األول وذج  :النم مى نم ت ضغط ويس ون تح ذين يقع خاص ال ط لألش رتبط بالصحة فق اندة ت المس

  .التخفيف أو الحماية من احتمال التأثير الضار لھذه الضغوط
رد  :النموذج الثاني ذا الف المساندة االجتماعية لھا تأثير مفيد على حياة الفرد بصرف النظر عما إذا كان ھ

:  ١٩٩٤محمد الشناوي ، ، محمد عبد الرحمن. ( وأطلق عليه نموذج األثر الرئيسييقع تحت ضغط أم ال
٣٦(  

  :بذلك تكون للمساندة االجتماعية دورين أساسيين في حياة الفرد ھما
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دركون : دور إنمائي -١ ا ي اعي يتبادلونھ ة داخل النسيج االجتم وفيه يكون األفراد لديھم عالقات اجتماعي
  .بھا أن ھذه العالقات يوثق

  .حيث تعتبر المساندة االجتماعية مخففة لألحداث الضاغطة التي يعانى منھا الفرد: دور وقائي -٢
أن ھناك ) ٢٥،  ٢٣،  ١٩٨٤( ,.Brownell, A., & Shumaker, Sبرونيل وشوماكر يرى 

ة وظائف مساندة الحفاظ على الصحة ، وظائف وقاي: وظيفتين رئيسيتين للمساندة االجتماعية ، ھما 
  .من اآلثار النفسية للحياة الضاغطة

  :وظائف مساندة الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية - أ
تھدف تلك الوظائف إلى الحفاظ على الوحدة الكلية للصحة الجسمية والنفسية والعقلية إلشباع حاجة 

  :والشعور بالسعادة ، وتنقسم إلى نالمتلقي بالراحة النفسية واالطمئنا
  :باع حاجات االنتماء إش -

حيث أن المساندة االجتماعية تحافظ على مقومات الصداقة ، وتنمى مشاعر المشاركة اإليجابية مع 
اآلخرين ، وتعمل على تقوية شبكة العالقات االجتماعية للفرد واندماجه بشكل فعال فيھا مما يشجع الفرد 

سية السلبية وإحساس الفرد بالعزلة والوحدة النفسية على االنتماء للبيئة المحيطة به وتخفف من اآلثار النف
  .والقلق واالكتئاب

  :المحافظة على الھوية الذاتية وتدعيمھا  -
حيث إن المساندة االجتماعية تحافظ على إحساس الفرد بتأكيد ذاته من خالل تنمية مصادر التغذية 

  .الراجعة
  :تقوية مفھوم احترام الذات  -

  .عزز مفھوم احترام الذات داخل الجماعة، وتنمى إحساسه بالكفاءة الشخصيةالمساندة االجتماعية ت
  :وظائف تخفيف اآلثار النفسية السلبية إلحداث الحياة الضاغطة - ب

تھدف تلك الوظائف إلى الوقاية من اآلثار ألحداث الحياة الضاغطة على الفرد المتلقي لمنع اآلثار 
  :السلبية ، وتنقسم إلى 

  :، ويشملمعرفي التقييم ال -١
  :التقييم األولى ) أ(

تعمق المساندة االجتماعية دورھا في تفسير أحداث الحياة الضاغطة المحتملة التي يقابلھا الفرد 
  .وتحسين مھمته بصورة فعالة حتى يستطيع الفرد أن يواجه تلك الضغوط بصورة إيجابية

  :التقييم الثانوي ) ب(
مواجھة المشكالت التي تواجه الفرد بتوسيع عدد خيارات توفر المساندة االجتماعية مصادر ل

مصادر تلك المواجھة وإمداد الفرد بالمعلومات الالزمة وأساليب حل تلك المشكالت كما توفر 
  .استراتيجيات مواجھة مثالية وجدانية وسلوكية

  :النموذج النوعي للمساندة  -٢
المطلوبة لمواجھة الحاجات النوعية التي تثيرھا  تقوم بوظيفة مباشرة بإمداد متلقي المساندة بالمصادر

  .أحداث الحياة الضاغطة 
  :التوافق المعرفي -٣

البحث عن : عندما يواجه الفرد أي حدث ضاغط يمر بثالث مراحل على المستوى المعرفي
 طبيعة ھذا الحدث الضاغط ،مواجھة ھذا الحدث الضاغط والسيطرة عليه ، تدعيم تقدير الذات لدى الفرد

تلعب المساندة االجتماعية دوراً مھما في كل مرحلة من ، للمحافظة على التوازن النفسي واالنفعالي
المراحل الثالث ، حيث تزود الفرد بالمعلومات الالزمة عن ذلك الحدث الضاغط ، وطرق وموارد 

  .مواجھته في سبيل السيطرة عليه من أجل التوافق النفسي للفرد 

  : اإلسالم والمسيحيةجتماعية في المساندة اال : خامسا

  :المساندة االجتماعية في اإلسالم : أ 
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  )٣٨اآلية  ، سورة األنعام (  ّما َفّرْطَنا فِي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ  : يقول هللا تعالى 
فإذا كانت المساندة االجتماعية تحمل في طياتھا معنى المساعدة والمعاضدة والمناصرة والتكاتف 

  .م دين متكامل ال يترك صغيرة وال كبيرة إال أحصاھا، فإن اإلسال
ْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اأْلِْثِم َواْلُعْدَواِن (يقول هللا تعالى  سورة )(َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

  .) ٢آية، المائدة
جل إلى حيث يدعونا هللا عز وجل إلى المساندة والمساعدة لبعضنا البعض ، كما يدعونا عز و

وتشمل ھذه . تقوية شبكة العالقات االجتماعية من خالل التالحم والتضافر والتسابق إلى عمل الخير 
  .اآلية الكريمة أوجه مساعدة ومساندة اآلخرين بكافة أنواع المساندة سواء المادية منھا أو المعنوية 

من كان في حاجة أخيه  المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يشتمه ، : " يقول الرسول الكريم 
كان هللا في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بھا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 

  .متفق عليه " .مسلما ستره هللا يوم القيامة 
وهللا في عون العبد مادام "."ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنيا واآلخرة "  :في رواية مسلم 

  " .ه العبد في عون أخي
يشتمل الحديث الشريف على معاني التعاون والتكافل في أروع صوره ال سيما عند الضرورة 

  .والحاجة إلى تلك المساندة 
  .متفق عليه  "انصر أخاك ظالما أو مظلوما  : "في الحديث الشريف 

اعية كيف يحثنا الحديث الشريف على إمداد اآلخرين بالمعلومات كبعد من أبعاد المساندة االجتم
عن طريق تبصير اآلخرين بعيوبھم وأخطائھم ومعرفة الصواب والرجوع عن الباطل ، فتكون نصرة 
اآلخرين في حال تعرضھم لظلم في الوقوف معھم ومؤازرتھم ، وتكون نصرتھم في حالة ظلمھم 

  .بتبصيرھم ومراجعتھم ببعض الجوانب التي يغفلونھا وردھم عن ظلمھم 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه "   ه قال ، قال رسول هللا عن أبى موسى رضى هللا عن

 ً   ).متفق عليه( " بعضا
لمساندة والتعاون والتكاتف بين المسلمين بعضھم البعض يجعل األمة المسلمة كبناء ملتحم واحد فا

  .يشد كل جزء منه الجزء اآلخر فينعكس ذلك على صالبة البنيان وعمق تلك العالقات االجتماعية
الِّذيَن آَمُنوْا َوَعِملُوْا الّصالَِحاِت َوَتَواَصْوْا  إاِلّ  اإلِنَساَن لَفي ُخْسرٍ  إِنّ  َواْلَعْصرِ  :يقول تعالى و

  "سورة العصر "   َوَتَواَصْوْا بِالّصْبرِ  بِاْلَحقّ 
إن اإلسالم يوصى المؤمنين بالرحمة والتراحم ، كما يوصيھم بالحق ويوصيھم بالصبر وبكل 

  .األخالق لمواجھة أزمات الحياة قبل وقوعھا أو عند وقوعھا والتخفيف من آثارھا النفسية السيئةمكارم 
( " من ال يرحم الناس ال يُرحم " : قال  عن جرير بن عبد هللا رضى هللا عنه أن رسول هللا و
ات دقيقة وھى وصية شاملة كل جوانب المساندة والتراحم والتعاطف في اإلسالم في كلم) .متفق عليه
  .وموجزة 

أن تعدل بين االثنين صدقة، وتعين الرجل  :" عن أبى ھريرة رضى هللا عنه قال رسول هللا 
في دابته تحمله عليھا ،وترفع له عليھا متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيھا 

  ).متفق عليه ( " إلى الصالة صدقة ، وتميط األذى عن الطريق صدقة 
ھذا الحديث نجد أن اإلسالم يدعونا إلى إرساء دعائم المساندة االجتماعية في عظيم صورھا في و

  .كي يسود ھذا المجتمع الرحمة والبر والعالقات الطيبة المستمرة
أبغونى الضعفاء " التوصية بالضعفاء والمحتاجين ، فيقول الرسول  يحمل الرسول الكريم و

  )ه مسلمروا"(فإنما ترزقون وتنصرون بھم 
  :المساندة االجتماعية في المسيحية: ب 

   "طوبى للرحماء ألنھم ُيرحمون" قال السيد المسيح له المجد في موعظته الشھيرة على الجبل 
  ). ٧:  ٥متى (

في ھذا الصدد يوصى السيد المسيح بأعمال الرحمة والخير للضعفاء المحتاجين الذين ليس لھم و
  .هللا يعوض أھل الخير ويعطيھم خيرات وبركات كثيرة من يسأل عنھم ، وفي المقابل 
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إن كان أخ وأخت )  ١٥عدد، اإلصحاح الثاني ( قال النبي يعقوب في رسالته في العھد الجديد و
عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لھما أحدكم امضيا بسالم استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوھما حاجات 

  .الجسد فما المنفعة 
أن هللا تبارك أسمه يوصى بعمل الخير بالفعل وليس بالكالم فال بد أن نقدم القوت بمعنى و

للجوعى والمال للمحتاج والثياب للعريان والقوت الضروري للمعوز حتى نسد حاجات الجسد ونكون 
  .عمليين في تقديم الخير وليس كالميين فقط أو أصحاب شعارات

نقية عند هللا األب ھي ھذه افتقاد اليتامى واألرامل في الديانة الطاھرة ال" يقول النبي يعقوب و
  )٧: ١يعقوب " (   ضيقاتھم
يقصد بھذا أن الدين المسيحي يوصى أن تكون الديانة طاھرة من قلب نقى وضمير صالح و

ونقدم لھم العون والقوت  األراملوإيمان بال رياء ، فيجب علينا أن نزول األطفال اليتامى والسيدات 
ات المادية ، ونسأل عن سالمة ھؤالء الناس المحتاجين ونقدم لھم النصح والمشورة ، وان والمساعد

يكون كل ھذا بدافع إيمان من القلب ومشاعر رقيقة بعيدة عن األغراض الدنيئة أو رد الجميل أو إقامة 
  .عالقات دنيئة مرفوضة من المجتمع ، ونحفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ

. انصفوا المظلوم . اطلبوا الحق . تعلموا فعل الخير . عن فعل الشر كفوا " ء يقول النبي اشعيا
  ) .١٦:  ١إشعياء . ( اقضوا لليتيم حاموا عن األرملة

المقصود أن نمتنع عن األفعال الشريرة وعمل الخطيئة وارتكاب الذنوب واآلثام والمعاصي وكل 
ساعدات للمحتاجين والمعونة للمساكين وأن نسعى وأن نتعلم فعل الخير وتقديم الم. ما ال يرضى هللا 

وأن نحامي عن المظلوم وندافع عنه . وراء الحق ، ونعمل بموجب وصايا هللا وأن نتمم كل ما يطلبه منا 
وأن نقف بجانب األيتام . ، ونرد له المسلوب منه وحقوقه المغتصبة وأن نقف معه  ونسانده ضد الظالمين

يرعاھم ويعتني بھم ويھتم بأمورھم وأن نسدد احتياجات مثل ھؤالء بدافع المحبة الذين فقدوا عائلھم الذي 
وأن نكون سند وعضد لكل أرملة . الطاھرة النقية النابعة من القلب المملوء باإليمان والضمير الصالح 

محتاجة إلى النصائح واإلرشادات وفي نفس الوقت نترفع عن النظرات الشريرة والمقاصد الدنيئة 
  .غراض المحرمة وأن نحفظ حرمة البيوت وال نفشى أسرارھم واأل

  :نظريات تفسير المساندة االجتماعية : سادسا

تعددت النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية باختالف المكون النظري والتوجه الذي يتبناه 
  :زھا فيما يلي الباحثين ، وسوف يعرض الباحث لبعض النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية ، نوج

  :التعلق لسلوك  Bowlby نظرية بولبى  - أ
أن األفراد الذين يكونون عالقات وروابط تعلق إيجابية  )٦١،  ١٩٩٠( Bowlby يفترض بولبى

مع اآلخرين يكونون أكثر أمنا واعتمادا على أنفسھم من اآلخرين الذين ال يكونون مثل ھذه الروابط ، 
سلوكيات تعلق إيجابية يكون أكثر عرضه للمخاطر ولألضرار النفسية فالفرد الذي ال يستطيع تكوين 

  .والجسمية
لھذه النظرية إلى توجيه الفرد ومساعدته الستخدام مصادر المساندة  النظرييشير األساس  و

االجتماعية المتاحة له لتجنب المخاطر واألضرار التي يمكن أن تلحق به في البيئة المحيطة ، وتبصره 
كامل باألساليب االيجابية الفعالة لمواجھة ھذه األخطار حتى ال يتعرض لآلثار الجسمية والنفسية بالفھم ال

  )٥٢،  ٢٠٠٥على عبد السالم ،.(التي يمكن أن تحدثھا ھذه األخطار 
  :النظرية البنائية - ب

ادة تركز تلك النظرية على تدعيم بناء شبكة العالقات االجتماعية حول الفرد وتعدد مصادرھا لزي
ووقايته من  حجمھا وتوسيع مجاالتھا لتوظيفھا في خدمة الفرد ومساندته في مواجھة األحداث الضاغطة،

  ) Kaplan, et., al., 1993 , p. 75(.اآلثار النفسية السلبية التي يواجھھا في البيئة المحيطة
تعدد مصادرھا كما تھتم تلك النظرية بدراسة الخصائص البنائية لشبكة العالقات االجتماعية و

  .واالجتماعي النفسيوتأثيرھا الفعال في التوافق 
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آثار سلبية على  أيكما تلعب دوراً حيويا في تدعيم المواجھة الفعالة لألحداث الضاغطة دون 
  )Duck & Sliver , 1995 , p. 12.( تلك المساندة لمتلقيالصحة النفسية 

شبكة العالقات االجتماعية التي يتفاعل  بعادأھذه النظرية ساعدت في تأكيد الحاجة إلى معرفة و
ً لما تقوم به من أفعال إيجابية تساعد الفرد على مواجھة أحداث  معھا الفرد في البيئة المحيطة به ، وفقا

على عبد السالم ، ( .الحياة الضاغطة ، وتخفف عنه اآلثار السلبية التي يمكن أن تحدثھا ھذه األحداث
٥٤،  ٢٠٠٥(  

  :الوظيفيــة النظرية  -جـ
علماء النظرية الوظيفية أكدوا على وظائف العالقات المتداخلة في شبكة العالقات االجتماعية 
المحيطة بالفرد ، والتي تعمل على مساندته في الظروف الصعبة التي يواجھھا في بيئته ، وتركز أيضاً 

لزيادة مصادر المساندة  تلك النظرية على تدعيم أنماط السلوك المتداخل في شبكة ھذه العالقات
  )Kaplan, et., al., 1993, p. 78.( االجتماعية للفرد 

تلك المعلومات التي تؤدى إلى اعتقاد الفرد بأنه محبوب  ھيعلى ذلك فإن المساندة االجتماعية و
من المحيطين به ، وأنه يشعر برعاية كبيرة من اآلخرين وباالنتماء إلى شبكة العالقات االجتماعية في 
البيئة المحيطة ويشعر بالتقدير واالحترام من جميع مصادر المساندة االجتماعية من حوله ، ويتعرف 

  ) Duck & Sliver , 1995, p. 31(  .على واجباته والتزاماته نحو اآلخرين
  
  :النظرية الكليــة  -د

اقف الصعبة دة االجتماعية وبصفة خاصة في المونتؤكد ھذه النظرية على حاجة الفرد إلى المسا
التي يمر بھا الفرد، كما تركز على السمات الشخصية التي تؤثر في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة 
بالفرد من خالل المواقف الحياتية واالجتماعية التي يمر بھا الفرد، كما تھتم باإلدراك الكلى لمصادر 

  .ادرالمساندة االجتماعية المتاحة للفرد ودرجة رضاه عن تلك المص
 ), p. 16 Duck & Sliver , 1995(  

تھتم تلك النظرية بشعور الفرد بالقبول والتقدير من اآلخرين ، كما تقدم له األفعال المتعددة و
  )٥٦، ٢٠٠٥على عبد السالم ، .( للمساندة االجتماعية 

  :نظرية التبادل االجتماعي  - ھـ
شبكة العالقات االجتماعية لضعف  بامتداد ينبئالذي  النظريتتسم ھذه النظرية باتجاھھا 

مستويات الصحة ، وفي الغالب يكون تقديم المساعدات المادية والنفسية واألدائية متداخل في العالقات 
توازن في تلك العالقات أمر يتسم بالصعوبة خاصة عندما تزداد  إيجادالتبادلية بين األفراد ، ويعتبر 

  )Eleanor, 1990 , p. 56 ( .إلى المساندة  المتلقيحاجة 
  :نظرية المقارنة االجتماعية  -و

 نيتساووتشير ھذه النظرية إلى أن األشخاص قد يفضلون أحيانا االندماج مع اآلخرين الذين 
معھم أو يفضلونھم ، حيث يقدم ھذا االندماج لھم تفاعالت سارة ومعلومات تحسن موقفھم في البيئة 

انون من أحداث ضاغطة في مواقفھم الحياتية ، فإنھم المحيطة بھم ، وبخاصة األشخاص الذين يع
  .يلتصقون بآخرين يشعرون بحاجتھم لمساندتھم دون آخرين للوصول إلى أوجه المساندة التي يرغبونھا

  ) ١٥٥،  ١٩٩٨حسين على فايد ، ( 
ال يمكن تفضيل أحد ھذه االتجاھات النظرية ونبذ األخرى، ولكن من األفضل أن يسعى علماء و

س إلى العمل على توحيد وتكامل كل ھذه االتجاھات في نظرية تفاعلية متكاملة تجمع كل أبعاد النف
ومصادر المساندة االجتماعية التي يحتاجھا الفرد في حياته اليومية لتخفيف حدة األحداث الضاغطة 

  .للوصول إلى أقصى مستويات الحفاظ على الصحة النفسية له
  :ھا عند تقديم المساندة االجتماعيةالشروط التي يجب توافر :سابعا

 والمتلقيھناك شروط محددة اتفق عليھا معظم علماء النفس لنجاح العملية التبادلية بين المانح 
الملموسة ، وال بد من توافر مقومات التشابه  اإليجابيةؤدى نتائجھا تللمساندة النفسية واالجتماعية حتى 
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ن أن يعزز احتمال وقبول تلك المساندة في ضوء الفھم المتعاطف الذي يمك والموقفيالثقافي واالجتماعي 
  )٣٢،  ٢٠٠٥على عبد السالم ، (  .الذي يجب أن يتوافر في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد 

بعض الشروط التي يجب اتباعھا عند تقديم المساندة االجتماعية حتى تصبح عملية تبادلية ناجحة 
  :مستقبل ، وھى لكل من المعطى وال

  :كمية المساندة  -أ
حينما يعانى من مشكلة قد  للمتلقيحيث إن المساعدة والتعاطف الزائدين عن الحد عند تقديمھما 

تؤديان به إلى مشاكل عديدة أخرى ، وھنا يجب أن يكون ھناك توازن في كمية المساندة  ، ھذا التوازن 
  .بين اإلفراط والتفريط 

  :دة وقت تقديم المسان -ب
يجب أن يستشعر أن من حوله في شبكة العالقات االجتماعية  المتلقي، حيث إن الفرد بالنسبة للفرد  -

  .يقدمون له المساندة في شتى صورھا كماً وكيفاً عند حاجته لذلك
حيث إن المانح يجب أن تتوافر لديه كثير من المھارات  بالنسبة لشبكة العالقات االجتماعية، -

  .تحديد الوقت المناسب لتقديم تلك المساندة حتى تؤدى إلى نتائجھا المطلوبة االجتماعية ل
  :مصدر المساندة  - جـ

ويتوقف مصدر المساندة الذي يحتاجه الفرد سواء من األسرة أو األصدقاء أو الجيران أو زمالء 
  :المدرسة أو زمالء العمل على 

  :طبيعة الموقف   - ١
  .من زمالء العمل  ھيدم في مجال العمل حيث إن أفضل مساندة يمكن أن تق

  :طبيعة العالقة بين الفرد ومصدر المساندة  - ٢
حيث ال بد وأن تتسم تلك العالقة بالوضوح والشفافية والمرونة والنضج حتى يستطيع أن يلجأ 

  .اناإليه الفرد عند الحاجة ، فقد يلجأ الفرد إلى صديق أكثر من أن يلجأ إلى زميل العمل أو األخ أحي
  :كثافة المساندة  -د

ً أن ھناك كم المتلقيحيث يشك الفرد  في شبكة العالقات االجتماعية من حوله ، ھذا الكم  اً وافر ا
  .يعطيه الثبات واالستقرار عند األزمات أو عند الحاجة 

  :نوع المساندة  - ھـ
ھم في تقديم حيث يجب أن يتوفر في شبكة العالقات االجتماعية للفرد القدرة والمھارة والف

 معنويكان أو  مادي( فيما يتناسب وما يدركه الفرد ويرغبه ويحتاجه  المتلقيالمساندة االجتماعية للفرد 
. ( ), p. 81 Wade & Travris , 1987(  

  

  :المساندة االجتماعية والتوافق : ثامنا
واالجتماعي ، كما  المساندة االجتماعية من أكثر العوامل ارتباطا بسعادة الفرد وتوافقه الشخصي 

تؤكد على ذلك كثير من النتائج والبحوث األجنبية ، التي أظھرت في تحميل نتائجھا ارتباطات موجبة 
بين المساندة االجتماعية ، وكل من السعادة والتوافق الشخصي واالجتماعي ، وأن زيادة المساندة 

 .االجتماعي والصحة الجسمية والنفسيةاالجتماعية تنبىء بدرجات عالية من السعادة والتوافق الشخصي و
  ) ١٤٤،  ٢٠٠١أحمد عبد الرحمن ، ( 

أن المساندة االجتماعية الكافية ترتبط  )١٩٩٩(  Denise Lorraineدانيس لوران يرى و
، وقد تكون  المجتمعيبانخفاض العزلة االجتماعية وتقليل األعراض المرضية النفسية وتحسين األداء 

وكل من ، ) ١٩٨٥(  Wills، وويلز  Cohenيرى كوھين و، يةسممية أو غير رتلك المساندة إما رس
أن المساندة االجتماعية تلعب دوراً ھاما ) ١٩٨٦( Kessler، وكيسلر  Wethingtonويسنجتون 

تشبه القلب الذي يضخ الدم إلى سائر أعضاء الجسم ، وھى التي تؤكد  فھيالستمرار اإلنسان وبقائه ، 
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بالمساندة والدعم من المحيطين به، وبالتقدير واالحترام من الجماعة التي  إحساسهالل كيان الفرد من خ
إليھا ، وباالنتماء والتوافق مع المعايير االجتماعية داخل مجتمعه ، وھى التي تساعده على مواجھة  ينتمي

لصحة النفسية أحداث الحياة الضاغطة ، ومواجھتھا بأساليب إيجابية فعالة ، وتدعم احتفاظ الفرد با
  )١٣،  ٢٠٠٥على عبد السالم ، .( والعقلية 
يمكن تقدير المساندة االجتماعية التي تعتبر مؤشرا لمدى التوافق االجتماعي للفرد في ضوء و

ً آخرين  شبكة العالقات االجتماعية ، ومدى اعتقاد الفرد بأن تلك الشبكة من العالقات تشمل أشخاصا
ھشام عبد هللا ، (  .مما ينعكس على تحقيق التوافق والصحة النفسية للفرد مقربين يقدرونه ويھتمون به ،

٤٧٣،  ١٩٩٥ (  
تعتبر المساندة االجتماعية أحد أھم العوامل األساسية ، كما أكدتھا معظم الدراسات والبحوث و

 النفسيالحديثة في مجال علم نفس التوافق حيث أنھا ذات تأثير واضح على مدى قدرة الفرد على التوافق 
  )٨٢،  ٢٠٠٥محمد السيد عبد الرحمن وآخرون ، .( واالجتماعي
إلى أن المساندة االجتماعية لھا ) ٩٢، ١٩٨٥(  ,.Kessler, et., alكيسلر وآخرونيرى و

  .الحياة المثيرة للمشقة ألحداثأھمية ھامة في وقاية الفرد من اآلثار النفسية السلبية 
افتقاد القدر المناسب والمالئم  أن، حيث يعتقدون  Duckوداك  Argyleأرجايل ويتفق مع ذلك 

  .من المساندة االجتماعية من األصدقاء يؤدى بالعديد من مظاھر اختالل الصحة الجسمية والنفسية 
  ) ١٧٩، ١٩٩٣أسامة أبو سريع ، ( 

شعبان جاب هللا ، عادل ( مع ) ١٩٩٣،٣٤٨(  ,.Kaplan, et., alكابالن وآخرون  يتفق و
أھمية دور المساندة والعالقات االجتماعية في الحفاظ على الصحة النفسية على  ) ٧٢،  ٢٠٠١ ھريدى ،

  :التاليوالعقلية االجتماعية للفرد على النحو 
المساندة المرتفعة من التعرض  تقي، حيث سببية  العالقة بين نقص المساندة االجتماعية والمرض - ١

  .اضطرابات نفسية أو سلوكية ألي
المبكرة  اإلصابةاد الذين يمرضون يبتعدون عن نسق المساندة الخاص بھم ، حيث تؤدى األفر- ٢

  .بالمرض إلى تغيرات في المساندة االجتماعية
تأثيرا سلبيا على  اھناك متغير ثالث كالطبقة االجتماعية أو الخصال الشخصية يمكن أن يكون لھ- ٣

  . االنفعاليباالضطراب وعدم االتزان  المساندة االجتماعية إذا كانت السمات الشخصية تتسم

  :المساندة االجتماعية لدى المتخلفين عقليا  :تاسعا 

ً  ١٥ ذمنالمساندة االجتماعية للمتخلفين عقليا  نشأ مفھوم ساھم ھذا المفھوم فى تطوير وقد  عاما
ً التي تقدم لألشخاص  تأھيل وطرق خدمات التعليم ُتقيم  جتماعيةاالالمساندة وحيث أن ، المتخلفين عقليا

الفرد وتعمل فاعلية  من الخاصة لألفراد ثم تقترح االستراتيجيات والخدمات المساندة التي ستزيد الحاجات
 اً موجود كاناالتجاه وھى تعترف بالحاجات والظروف الفردية ، وھذا ، واالجتماعيعلى توافقه النفسي 

وقد توسعوا ) ٢٠٠٢(ود في تعريف ـى موجـوبق)١٩٩٢ (الجمعية األمريكيـة للتخلف العقلـي في تعريف
  . حدث في العقد الماضي فيه ليواكبوا التقدم الذي

للمتخلفين عقليا ال يقود دائما إلى  النفسي،  أن العالج  )١٦٥، ١٩٨٢(يشير فاروق صادق و
ية بحيث تقدير الذات بطريقة واقععلى  ارتفاع نسبة الذكاء ، ولكن األھم أنه يساعد الطفل المتخلف عقليا

أن مصادر المساندة ، كما  يجعله قادراً على الثقة واالعتماد على النفس في حل مشكالت الحياة اليومية
  .االجتماعية تتيح للطفل المتخلف عقليا فرصة فعالة لتغيير سلوكه بكل الوسائل الممكنة 

فقط  العالجيانب يرى الباحث أن دور المساندة االجتماعية للمتخلفين عقليا ال يقتصر على الجو
  .المساندة االجتماعية جوانب وقائية في حياة  األشخاص  ألبعاد،ولكنه من الممكن أن تكون 

أن األفراد ذوى التخلف العقلي البسيط  )١١١،  ١٩٩٩(  Lunsky, Yonaلينسكى يوناتوضح و
استيفاء تقارير عن يمكن أن يعبروا عن مساندتھم االجتماعية ومصادر المساندة الخاصة بھم ، كما يمكن 

  .المساندة االجتماعية لديھم 
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إلى أن الدراسات الحديثة في   )١٩٩٣،٣٥١(  ,.Kaplan, et., alكابالن وآخرون يشير و
مجال المساندة االجتماعية توضح مدى إدراك الفرد لمصادر المساندة االجتماعية ، ومدى تأثيره في 

  .يف المشكالت النفسية الناتجة من ضغوط الحياةشبكة العالقات االجتماعية وتأثره بھا في تخف
أھمية دور المساندة   )٢١، ١٩٨٨(  ,.Patterson, et., alباترسون وآخرون  كما يؤكد 

الوالدية في عملية التعلم من خالل التنشئة االجتماعية والحث على الحوار بين األباء واألبناء والدفء 
اركة االيجابية االجتماعية وممارسة األنشطة المختلفة مع العاطفي والرعاية وتحفيز الطفل على المش

  .واالجتماعي لدى األبناء النفسيجماعة األقران مما ينبأ بالتوافق 
لھؤالء الناجح االجتماعية لألشخاص المتخلفين عقليا لھا أھمية قصوى في التوافق المساندة و

،  السكنمة الرعاية المنزلية ، تسھيالت األشخاص الذين يعيشون في المجتمع، حيث أنھا تتمثل في أنظ
  .الطبيعيالفرص الالزمة للتفاعل االجتماعي  إعطائھمتخطيط مصانع محمية من أجل 

أن مساعدة  األشخاص المتخلفين عقليا  )١٩٩٠،١٥( Segal Rebortسيجال روبرت يرى و
ذلك تقلل مشاكل االنعزال باستخدام الموسيقى والفن يمكن أن تتوصل لتوسيع مھاراتھم االجتماعية ، وب

االجتماعي واالنسحاب أو التقھقر ، حيث تشجع المشاركين للتفاعل بقوة مع اآلخرين ومساعدتھم في 
مشاعرھم وأفكارھم وإثارة العمليات اإلدراكية لديھم ، وبذلك نحسن مھاراتھم الخاصة  وإيصالالتعبير 

  .بحل المشكالت ، مما ينعكس على السلوك التوافقي لديھم
أن نقص المساندة االجتماعية سواء من األسرة أو  )٨٥، ١٩٨١( , Copperكوبريرى و

،  الصحة البدنية والنفسية للفرد  تردى من األصدقاء من أھم العوامل التي تؤدى إلىأو المجتمع المحلى 
 ألعضائھادة العديد من األدوار المسانتقدم  إلى أھمية األسرة كنظام مساند للفرد ، حيث إنھاكما يشير 

  .المحيط بالفردجمع ونشر المعلومات عن العالم  -١ :  فيتتمثل  كأفراد
  .نظام تغذية راجعة مرشد  - ٢
  .لإليديولوجيةمصدر  - ٣
  .مرشد ووسيط في حل المشكالت  - ٤
  .مصدر للخدمة العملية والمساعدة المالية - ٥
  .مكان للراحة واالستجمام  - ٦

ً التي يحتاج إليھا الفرد ية االجتماع تحديد المساندة يتمو عن طريق تحليل تسع المتخلف عقليا
   : تمثل االحتياجات الضرورية للفرد المتخلف عقلياً وتشمل مجاالت 

التأمين  –الوظيفة  –المعيشة المجتمعية  – المعيشة اليومية –التربية والتعليم  –التنمية البشرية 
  . عالحماية والدفا -السلوك االجتماعي  –الصحي 

  : أنشطة التنمية البشرية: أوال 
ً لللل إعطاء الفرصة   ، العين وآزر اليد ت  :نمو الجسدي والتي تتضمنفرد المتخلف عقليا

: والذي يتضمن المعرفي والفرصة للنمئه إعطا ، المھارات الحركية الكبيرة، المھارات الحركية الدقيقة
ئه إعطاو، ةتالل المنطقي من خالل األحداث الملموساالس، استخدام الكلمات والصور التي تمثل العالم

  .الفرصة للنمو االجتماعي والعاطفي
  :أنشطة التربية والتعليم: ثانيا 

الخاصة بالتدريب واألنشطة  المشاركة في القرارات ،المدربين والمعلمين والطلبة التفاعل مع 
  . التعلم التكنولوجيا في استخدام ،استراتيجيات حل المشكالت التعلم باستخدام، التربوية

  : أنشطة المعيشة اليومية: ثالثا 
التدبير المنزلي  ، وتناوله إعداد الطعام  ، سواالھتمام بالمالب الغسيل ،استخدام الحمام 
تشغيل األجھزة المنزلية  ، االستحمام والنظافة الشخصية واالعتناء بالحاجات ، ساللب، فوالتنظي

 .المشاركة في أنشطة وقت الفراغ داخل البيت .،نزليةالتكنولوجيا الم، واستخدام

 :أنشطة المعيشة المجتمعية: رابعا 
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التسوق  ، ةزيارة األصدقاء واألسر ، الفراغ المشاركة في الترفيه وأنشطة وقت، استخدام النقل
المصالح  –الوزارات ( استخدام المباني العامة  ، التفاعل مع أعضاء المجتمع ، وشراء البضائع

  .واألماكن العامة) الخ ...المؤسسات  –الحكومية

  ): الوظيفة( العمل  أنشطة: خامسا 
إكمال  ، نالتفاعل مع المشرفي، التفاعل مع الزمالء ، بالعمل التعلم واستخدام المھارات الخاصة 

ث الحصول على المساعدة والتدخل عند حود، تغيير واجبات العمل ، ءةوكفا المھام المطلوبة بسرعة
  . أزمة

  : أنشطة التأمين الصحي: سادسا 
 ، تجنب اإلخطار الخاصة بالصحة والسالمة ، أخذ الدواء .، الحصول على خدمات عالجية

الحفاظ على ، على الصحة الجسدية الحفاظ ، الوصول إلى الطوارئ ،ةبمزودي الراعية الصحي االتصال
  . العاطفية والحالةالنفسية الصحة 
  : لسلوكيةاألنشطة ا: سابعا 

الحصول على  ، ةالقرارات المناسب تعلم واتخاذ ،  تعلم مھارات خاصة وسلوكيات خاصة 
 الشخصية في األنشطة اليومية التفصيالتإدراج ،الحصول على عالج اإلدمان ،عالجات الصحة العقلية

  . والعدوان الغضب عندالتحكم  ، السلوك المناسب اجتماعيا  الحفاظ على ،
  : نشطة االجتماعيةاأل: ثامنا 

 المناسبة اتخاذ القرارات الجنسية، في الترفيه وأنشطة وقت الفراغ المشاركة ،المخالطة العائلية 
باآلخرين لتلبية  االتصال ، ةالحفاظ على األصدقاء وعمل صداقات جديد ،االختالط خارج العائلة،

عرض المساعدة ومساعدة  ،مقتتسم بالحب والع التي المشاركة في العالقات  ،الحاجات الشخصية
 . اآلخرين

  : أنشطة الحماية والدفاع: تاسعا 
 ، لحماية النفس من االستغال ، واإليرادات الشخصية إدارة المال ،الدفاع عن النفس واآلخرين 

  الخدمات   الحصول على ، يةالمشاركة في منظمات للحما ، ممارسة الحقوق والمسئوليات القانونية
  )٤:  ١، ٢٠٠٤، ةمحمد محمد عود.(ستخدام البنوك وصرف الشيكاتا ،  يةالقانون

  : Cooperالمنظمة كما يراھا كوبر  المساندة االجتماعية  وضح الجدول اآلتي بعض صوري
  ) ١(جدول 

  أشكال المساندة المنظمة يمثل 

    مادي  إدراكي  وجداني  سلوكي

المساندة تلك   أخذ وظيفة:مثل 
  :يوفرھا

نصيحة تتمثل في 
    المال :توفريث ح  :

  منظمات رسمية  األدوات  األطباء  الخبراء  فرد أو تغييرھا
  - أنظمة–قواعد (   األفراد  الخبراء  المستشارين  من يحل إيجاد
  )متخصصين   بيئة مناسبة  المستشارين  ممرضات  المشكلةتلك 

      السابقين  موظفي الرعاية  
        الموجھين  

    الشخص يكون مستقبل بشكل كبير
    اآلخرينإقراض   االتفاق على  المساندة المنظمة  ة الفردمساعد

    مال  مصادر الحل عن  عن تلقائيبشكل   على القيام بعمله
    أدوات  طريق اتساع  طريق الجماعة  أو تأديته له
تمي إليھا نيالتي   أثناء شفاءه

    أفراد  المعرفة والتي  الفرد 
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   من الوقت  مساحة  تشمل الخبراء    مشاركته فيو
      تخصصينالم    ئوليةالمس

(Cooper , C.L. 1981 , 92) 
الھدايا : تتخذ المساندة االجتماعية صورا عديدة من بينھا تقديم المكافآت المادية والعينية، مثل 

  .واللعب والعمالت النقدية ، ومنھا أيضاً المكافآت المعنوية ، مثل عبارات التشجيع والثناء واالستحسان
  ) ٥٤،  ١٩٩٨عبد الستار إبراھيم ( 

أو  المحوريالمساندة االجتماعية باالنتباه والمدح تلعب دورا ھاما في شيوع أنماط السلوك 
أثر فعال بالنسبة لكثير من الحاالت حتى دون  االمرغوب ، فالتدعيم القائم على المدح يعتبر في حد ذاته ذ

  )٤٦،  ٢٠٠٣،  حمديصالح الدين (  .أن يكون مصحوباً بمدعمات مادية أخرى 
أن المساندة االجتماعية عندما تكون مصحوبة   )٢٤٤،  ١٩٩٨(يرى عبد الستار إبراھيم  

  .بطريقة منظمة تزداد آثارھا التدعيمية أكثر مما لو قدمت بمفردھا ) مكافآت مادية ( بمدعمات ملموسة
بصفة خاصة من  المساندة االجتماعية للمتخلفين عقليا بصفة عامة والمراھقين القابلين منھم للتعلم

الحديثة التي تتناول شبكة العالقات االجتماعية للمتخلفين عقليا بصفة عامة ، ولھا أبعادھا  اإلنسانيةالعلوم 
المادية والعاطفية ، ولھا مصادرھا سواء من األسرة أو األقارب أو األصدقاء داخل المدرسة وخارجھا أو 

المتباينة على المتخلفين عقليا وعلى صحتھم النفسية ، حيث المؤسسات األھلية أو الحكومية ولھا تأثيراتھا 
  .ترتبط المساندة االجتماعية بتخفيف الضغط وتقديم المساندة عند الحاجة 

دى البعيد مفإن لھا على ال إيجابياتالمساندة االجتماعية على المدى القصير لھا وإذا كانت 
  .سلبيات أيضاً 

حتى يشعر  المتلقيعية بصورة موجھة وھادفة من جانب ولذلك يجب أن تتم المساندة االجتما
  .واالجتماعي النفسيالمراھق المتخلف عقليا بآثارھا على توافقه 

وبذلك تحمل المساندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا معنى المعاضدة والمناصرة 
  .ادية ملموسة أو معاطفية كانت والمساعدة بشتى الوسائل 

  :لعاطفية للمراھقين المتخلفين عقليا المساندة ا) أ 
من األولى الفكرة  العامة التي يكونھا المراھق المتخلف عقليا عن نفسه ، تتكون خالل السنين  إن

بشكل عام ونحو التخلف العقلي بشكل  اإلعاقةحياته ، وتعتمد على االتجاھات االجتماعية نحوه ونحو 
ف عقليا ، فالفكرة السلبية للنفس قد تجعل المراھق المتخلف خاص أكثر من الخبرة الشخصية للفرد المتخل

ة وخفض دافعيته ويتوقف عن أداء أدواره تھم إحباطعقليا يشعر بالنقص وعدم الكفاءة ، مما يؤدى إلى 
  .التي من الممكن القيام بھا ، واالشتراك في النشاطات االجتماعية والھوايات الخاصة به االجتماعية

سواء  النفسيوالقلق والتوتر  اإلحباطمن المشكالت التي تسبب له  اً قليا كثيريواجه المتخلف ع
يعانى من صعوبات في عملية التكيف أو على المستوى االجتماعي فيما حيث على المستوى الشخصي 

  .يتصل بعالقاته مع اآلخرين في األسرة ومع األصدقاء والزمالء 
  

ً المساندة المادية الملموسة للمراھقين ) ب   :المتخلفين عقليا
يجب استثمار خبرات المتخلفين عقليا ومھاراتھم في أعمال مناسبة يحصلون بمقتضاھا على 
أجور ومكافآت مناسبة وتوفير الخامات واألدوات أمام الراغبين منھم ومساعدتھم على تسويق تلك 

تقلة ويشارك في تنمية المنتجات حتى يستطيع ذلك الفرد من أفراد المجتمع أن يعيش حياة اقتصادية مس
  .المجتمع ، ويعود عليه بالفائدة ، عالوة على دور ذلك في الصحة النفسية له 

ولذلك فإن المراھق المتخلف عقليا في حاجة إلى نظام متكامل يكفل له الحصول على دخل 
امه الفرصة أم إتاحةمناسب يتمشى مع الزيادة المضطردة في أسعار السلع والخدمات، والحاجة إلى 

وقدراته الجسمية والعقلية وميوله ورغباته لالستفادة من خبراته  إمكانياتهللتدريب على مھنة تتناسب مع 
والتنمية بما يعود على المراھق المتخلف عقليا ،  اإلنتاجفي مجاالت تخصصاته والمساھمة في عملية 
  .وعلى المجتمع ككل باالستفادة المتبادلة النافعة
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ً مصادر المس :عاشرا   :اندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا

تتنوع المصادر المختلفة للمساندة االجتماعية في فاعليتھا على المتخلفين عقليا على حسب البيئات 
  :المختلفة ألفراد العينة ، ويظھر ذلك من خالل البحوث والدراسات السابقة  على النحو التالي 

أوضحت النتائج أن  )٥٣، ١٩٩٧(  Mecduffie. Kathleenمكديوفي كاثلين  ي دراسةفف
المراھقين المتخلفين عقليا ذوى المساندة االجتماعية األكثر سواء من اآلباء أو األقران لديھم مفھوم 

إلى أن ) ٢٥، ٢٠٠١(  Lunsky & Bensonايجابي نحو الذات ، كما تشير دراسة لينسكى وينسون 
  .مفاھيم السابقة للفرد بشان إدراكه للمساندة االجتماعية المساندة االجتماعية تقوم جزئيا على ال

أن الروابط االجتماعية  )١٣١، ١٩٩٠( Lee. Lauralاليورال .لى كما أوضحت دراسة 
  .المباشرة ذات أثر فعال في تحقيق التوافق النفسي والسعادة الشخصية 

ائج أن تقديم كانت أھم النت )٤١١، ١٩٩٨( Okuma Yukucoاوكوما يوكيكو في دراسة و
المساندة االجتماعية للقائمين برعاية أفراد العينة كان لھا أثراً على تقدير الذات ألبنائھم المراھقين ، 

  .وكذلك إحساس بالسعادة العائلية 
 Wenz. Gmoss & Sepenstienوينزجروس وسيبرستين كما أظھـــرت دراســــة 

ران خارج المنزل للمراھقين المتخلفين عقليا كمصدر أھمية المساندة االجتماعية من األق)٣٥١، ١٩٩٦(
  .فعال من مصادر الدعم ، ولكن األطفال المتخلفين عقليا يحتاجون إلى المساندة أكثر من داخل المنزل 

تعتبر المساندة االجتماعية ) ١٢٧، ١٩٩٧( ,.Greenberg, et., alجرينبرج وآخرون دراسة و
  .فين عقليا ذات أثر فعال في تحسين السلوك التوافقي ألبنائھن لألمھات الالئي لديھن مراھقين متخل

أوضحت النتائج أن أھم مصادر المساندة االجتماعية )  ٣١، ١٩٩٩( Lozanoلوزانو  دراسة و
  . ألفراد العينة ھي مساندة األباء واألقران العالية 

المساندة أوضحت النتائج أن )٣٥، ١٩٩٩(  ,.Bailey, et., alبايلي وآخرون دراسةو
 ً   .االجتماعية من األصدقاء والمصادر غير الرسمية أفضل أسلوب للمساندة مع األفراد المتخلفين عقليا

يرى الباحث أن الدراسات والبحوث السابقة وإن اختلفت في تناولھا لمصادر المساندة االجتماعية 
ئمين برعاية ھؤالء األطفال والذين إال أنھا جميعا لم تغفل دور األسرة واألقارب واألصدقاء والرفاق والقا

يقدمون الدعم اإليجابي الفعال بصفة رسمية أو غير رسمية من أجل تحسين الصحة النفسية للمراھقين 
 ً   .المتخلفين عقليا

  
  
  

  :يقسم الباحث مصادر المساندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقلياً إلى

 :مصادر للمساندة داخل المدرسة  -١
المشرف ، زمالء المدرسة، المرشد أو األخصائي ،إدارة المدرسة ، المعلم ( من تتمثل في كل 

   ).النفسي ، األخصائي االجتماعي ، موفرو الرعاية الصحية 
  :مصادر للمساندة خارج المدرسة -٢

  ).األسرة واألقارب ، الجيران ، األصدقاء ، األندية ومراكز الشباب : ( تتمثل في 
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  المحور الثالث
  السلوك التوافقي 

  :مقدمة 
تناولت العديد من الدراسات السلوك التوافقي ، بمعنى السلوك التكيفي وإن كان ھناك فرق بينھما 

التوافق : كما أجمع الكثير من العلماء والباحثين حول مفھوم التكيف والتوافق ، حيث يعرف 
Adjustment حامد .( صبح الفرد أكثر كفاءة في عالقته مع بيئته بأنه الطريقة التي بواسطتھا ي
  )١٣، ١٩٨٧زھران وآخرون

يتضمن التوافق عالقة متناغمة مع البيئة تنطوي على القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد أو و
  )٩٨، ١٩٩٠على الديب،.( واالجتماعية التي يعانيھا الفرد ةتجيب على معظم المتطلبات الفيزيقي

التوافق إلى تغيرات في السلوك والتي تكون ضرورية حتى يتم اإلشباع في  على ذلك يشيرو
  :وتم اإلشارة إلى بعدي التوافق وھما ، إطار العالقات المنسجمة في المجتمع 

  .التواق الشخصي -
  )٣٧، ١٩٨٧عالء الدين كفافي ، (.التوافق االجتماعي -

، حيث أن علماء البيولوجيا ھم أول  في أصله مستمد من علم الحياة  Adaptationأما التكيف 
المعروفة بنظرية  –العالم اإلنجليزي  –من استخدموا ھذا المفھوم وفقا للمعنى الذي حددته نظرية دارون 

، ويعرف بأنه أي تغيير في الكائن الحي سواء في الشكل أو في الوظيفة ) ١٨٩٥(النشوء واالرتقاء سنة
  ) ٤٦٥،  ١٩٨١عبد هللا عبد الحي،.(ياته أو بقاء جنسهيجعله أكثر قدره على المحافظة على ح

التكيف بأنه ) ١٩٧١(في علم النفس  ,.Drever, Jجيمس دريفر " ھذا ما ذھب إليه قاموس و
عبد هللا عبد الحى ، .(يشبه التغير الذي يحدث إلنسان العين نتيجة لما يحدث من تغير في شدة اإلضاءة 

٤٩٩، ١٩٨١(  
فيعرف التكيف بأنه التغير الذي يطرأ على سلوك الفرد  قيف بمعنى التوافھناك من يستخدم التكو

  ) ٣٧،  ١٩٨٧عالء الدين كفافي ، . (في محاولته لتحقيق التوافق مع الموقف الجديد 
أن السلوك التكيفي للطفل يتم التعرف عليه من خالل ) ٧:  ١٩٩٨(يرى عبد العزيز الشخص و

  :في خمسة مجاالت أو أبعاد  معرفة األداء الوظيفي الذي يتمثل
  .النمو اللغوي- ١
 .األداء الوظيفي المستقل - ٢
 أداء األدوار األسرية واألعمال المنزلية- ٣
 .التطبع االجتماعي - ٤
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  .االقتصادي –النشاط المھني - ٥
يرى الباحث أن التوافق يشمل قدرة الفرد على اختيار الحلول المناسبة والفعالة لمواجھة و

ئة ومشكالتھا مع المحافظة على االتجاه السليم نحو المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، كما يشمل متطلبات البي
أما التكيف فھو سلوك الفرد ومھارته ليقابل متطلبات البيئة ، تحقيق عالقة قائمة على التصالح مع النفس 

في البيئة المحيطة  فالتوافق خاص بالجنس البشرى حيث ھو الكائن الذي يؤثر، في سبيل تحقيق التوافق
  .به ويتأثر كذلك بھا

ً واجتماعيا و ً والحيوان والنبات بينما يتكيف اإلنسان ، عليه فإن اإلنسان يتوافق نفسيا ، بيولوجيا
  .كما أن التوافق معنى أعم وأشمل في تفسير الفرد وعالقته الشخصية واالجتماعية

معنى السلوك التكيفي في كثير من إال أن الباحث يجد أن مصطلح السلوك التوافقي يستخدم ب
  .الدراسات والبحوث العربية وأن االختالف فقط ھو اختالف في الترجمة

سوف يتناول الباحث السلوك التوافقي عند العاديين ، وكذلك السلوك التوافقي لدى المراھقين و
لھا للسلوك المتخلفين عقليا مع التعرف على بعض العوامل المؤثرة فيه وبعض النظريات في تناو

  .التوافقي 
  :تعريف السلوك التوافقي

على الرغم من أن مصطلح السلوك التوافقي من المصطلحات التي مازالت تحتاج إلى مزيد من 
قدما  )١٩٨٧( Morrow  &Coulter ومورو  تركول التفكير كي تتحدد بصورة دقيقة ، غير أن 

وب الذي ينجز به األطفال األعمال المتمثلة المتوقعة تعريفا إجرائيا مقبوال ينص على أن الطريقة أو األسل
،  ١٩٩٨عبد العزيز الشخص ، (  .من أقرانھم في العمر الزمني يمكن أن يعبر عن سلوكھم التوافقي

١٣(  
السلوك التوافقي في اإلنسان ھو السلوك الموجه للتغلب على عقبات الغير أو صعوبات مواقفھا و

تعلمھا ھي استجابته المعتادة التي يسير عليھا إلشباع حاجاته وإرضاء ، كما أن آليات توافقه التي ي
دوافعه وتخفيف توتراته ، والتوافق ھو ثمرة التكيف وسوء التوافق عدم قابلية مالءمة ما ھو نفسي بما 

عبد (  .ھو اجتماعي ، يعني عدم قدرة الفرد على تخطى عقبات البيئة أو التغلب على صعوبات المواقف 
  )٤٧٤،  ١٩٨١عبد الحي ، هللا 

إن السلوك التوافقي له ) ٤٨٠،  ١٩٨٤(   Witt & Martensويت ومارتنزيرى كل من و
خصائص، حيث يرتبط بالعمر الزمني للحالة ويمكن تحديده من خالل سياق اجتماعي أو موقف يحدث 

ده على اآلخرين ، وكذلك فيه إضافة فھو يمثل قدرة الفرد على أن يسلك سلوكاً استقاللياً ويقلل من اعتما
يعكس سلوك المسئولية االجتماعية، فمن المتوقع من األفراد أن يظھروا سلوكا تفاعليا تعاونيا مع 
اآلخرين ، وأن تتكون لديھم مھارات مھنية مناسبة خالل مراحل أعمارھم المختلفة متضمنة نمو مھارات 

  . قيق مستوى معين من التحصيل الدراسيمعرفية معينة ، كالقدرة على إتقان اللغة واالتصال وتح
إلى أن السلوك التوافقي ھو االستجابة المناسبة أو سلوك )  ١٦،  ١٩٨٨(فاخر عاقل يشير  و

  .يساعد الفرد على التفاعل بصورة أنسب مع المواقف المختلفة
 ھو أي سلوك  أو مھارة تضاف لتقابل متطلبات البيئةبأنه  )١٩٨٩( .Wolmanولمان   ويعرفه

والتوافق ، والسلوك التوافقي ھو األسلوب الذي ينجز به الطفل األعمال المتوقعة من أقرانه في نفس 
  )٢٥، ١٩٩٨عبد العزيز الشخص ،(  .عمره الزمني 

مما سبق يتضح أن السلوك التوافقي سلوك يساعد على تلبية احتياجات البيئة أو االستجابات 
ية عملية متكاملة ومستمرة تعتمد على طبيعة التفاعل بين الفرد بدوافعه التوافقية باعتبار أن العملية التوافق

   .وحاجاته من جانب ، والمجتمع وخصائصه الحضارية من جانب آخر
فيشير إلى أن السلوك التوافقي يعنى ) ٨٠، ١٩٩٣(  ,.Hely, et., alھيلى وآخرون  أما تعريف 

  .جتماعيةقدرة الفرد على االستقاللية وتحمل المسئولية اال
يتضمن السلوك التوافقي والصالحية االجتماعية قدرة الفرد على أن يكون شخصا ناضجا و

ويكون للسلوك التوافقي مظھرين أساسيين ، ھما ، ومستقالً ومحققا للمطالب االجتماعية الملقاة على عاتقه
  .الوظيفي المستقلالقدرة على التعلم والتدريب  - ٢.القدرة على مواجھة المطالب االجتماعية  - ١:
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  )٦١-٦٠،  ١٩٩٣بطرس حافظ ، (  
يتضمن السلوك التوافقي كفاءة الفرد في توافقه لالحتياجات المادية واالجتماعية والبيئية ، وقد و

يرجع القصور فيه إلى نقص النضج والقدرة على التعلم والتكيف االجتماعي ، حيث يعتمد السلوك 
ت العقلية المتعلقة باالتصال والتفاھم مع غيره ، وعادات الشخص التوافقي على جوانب ، أھمھا القدرا

ومھاراته ومشاركته االجتماعية والمھنية وخصائص الشخصية والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، 
  )٢٧،  ١٩٩٤ملك الشافعي ، ( . وغيرھا من العوامل األخرى 

ستقاللية بحيث يعتمد على ذاته، السلوك التوافقي يمثل قدرة الفرد على أن يحقق قدراً من االو
وقدرته على إدارة  شئون حياته اليومية دون اإلضرار بحياة اآلخرين أو بالممتلكات العامة ، وفقا لعمره 

  .الزمني والجماعة االجتماعية التي ينتمي إليھا 
  : فيعرف السلوك التوافقي على أنه   )٦٣،  ١٩٩٩(أما خالد محمد 

األفعال التي يقوم بھا الطفل في حياته اليومية حتى يمكن أن مجموعة األنشطة وردود  -
  "يتواءم مع مقتضيات المعيشة 

 .مجموعة السلوكيات الصادرة من الطفل ليشبع بھا احتياجاته -
  .قدرة الطفل على مسايرة البيئة الخارجية وما تفرضه عليه ظروفه -
العقبات والمشكالت التي تحول بينه ھو السلوك الموجه من الفرد عن وعى بإدراك للتغلب على و

وبين تحقيق أھدافه وإشباع حاجاته ، ويتم ذلك عن طريق تعديل الفرد لذاته أو بيئته لتحقق له االنسجام 
محمد ( .مع بيئته بشكل يحقق له الرضا الذاتي والقبول االجتماعي، ويخفض من قلقه وتوتره وإحباطاته

  )٧٧،  ٢٠٠٠بيومى خليل ، 
ك التوافقي قدرة الفرد على أن يسلك سلوكا استقالليا يقلل من اعتماده على اآلخرين يمثل السلوو

، كما يعكس سلوك المسئولية االجتماعية لديه وما قد يطوره من مھارات مھنية مناسبة خالل المراحل 
  Adel Abdullah M., ,2004, 43 ) (. العمرية المختلفة

مسايرة حاجات ومطالب المجتمع ، كما ينعكس على أما السلوك التوافقي فيعنى القدرة على 
مھارات االعتماد على النفس وتكوين عالقات سوية مع اآلخرين والقدرة على مزاولة أحدى المھن أو 

   .األعمال واألداء الوظيفي بدرجة ما من االستقالل للمواقف الحياتية 
يومية المطلوبة باالكتفاء الشخصي أداء األنشطة ال" يعرف مقياس فيالند السلوك التوافقي بأنه و

  )١٩، ٢٠٠٤بندر العتيبى ، ( ".واالجتماعي
  :يتضمن ھذا التعريف أربعة اعتبارات و
 .أن السلوك التوافقي مرتبط بالعمر ، حيث يزداد ويصبح اكثر تعقيدا كلما تقدم الفرد في العمر  - ١
 .بأشخاص آخرين أن السلوك التوافقي يحدد من خالل التوقعات أو المعايير الخاصة  - ٢
 .أن السلوك التوافقي يقاس عن طريق األداء العقلي وليس عن طريق القدرة - ٣
   .أن السلوك التوافقي لفرد ما قد يكون غير مالئم إذا لم يتم إظھار القدرة عندما يتطلب األمر ذلك  - ٤

 في ھذه الدراسة بأنه الدرجة التي يحصل عليھا المراھق يعرف السلوك التوافقي إجرائياو
المتخلف عقليا في األبعاد  أو المجاالت التي يتضمنھا المقياس المستخدم والتي تتضمن مستوى النمو 
اللغوي الذي يھدف إلى التعرف على األساس االجتماعي لنمو المھارات اللغوية واألداء الوظيفي المستقلة 

ة اليومية وأداء األدوار الذي يستطيع المراھق من خالله تحمل المسئولية في مواجھة متطلبات الحيا
األسرية واألعمال المنزلية التي تتطلب أنماطا سلوكية على درجة عالية من الدقة والكفاءة والنشاط 
المھني االقتصادي يبين معرفة المراھق ببعض المفاھيم الضرورية في ھذا المجال ، وقدرته على 

يھتم بنمو المھارات المتصلة بتعاون المراھق  استخدامھا ، واألداء االجتماعي أو التطبع االجتماعي الذي
   .المتخلف عقليا بدرجة بسيطة مع اآلخرين في نطاق واسع من البيئة 

  :من حيث أھم المجاالت التي تركزت عليھا على النحو التالي وافقييمكن تلخيص تعريفات السلوك الت
شابيرو  ب عموما مثل تعريفللطفل خاصة ، والطال وافقيتعريفات ركزت على السلوك الت:  أوالً 

Shapiro , )الذي عرف السلوك التكيفي بأنه درجة المستويات المتوقعة التي يظھرھا  )١٩٨٧
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الطفل من االكتفاء الذاتي في المدرسة والمنزل ، وكذلك تعريف مكتب الحقوق المدنية األمريكي 
  .مسئول في أسرته ومجتمعه الدرجة التي تمكن الطالب من العمل والمشاركة الفعالة كعضو" بأنه 

 ً تعريفات ركزت على المحيط االجتماعي واألدوار المتوقع من الفرد القيام بھا ، مثل تعريف : ثانيا
قدرة الطفل على أداء األدوار االجتماعية " بأن السلوك التكيفي ھو ) ١٩٧٨(  , Mercerمرسر 

قة التي تعنى بتوقعات األنظمة المالئمة لألشخاص من عمدة نفسه وبيئته باألسلوب أو الطري
  .االجتماعية وتسمح له بالمشاركة 

روبنسون  كتعريف، تعريفات ركزت على قدرة الفرد على القيام بالمتطلبات واالحتياجات البيئية : ثالثاً 
Robinsoon , )الذي ركز على تقسيم مظاھر القصور في السلوك التكيفي إلى عدد من ) ١٩٧٦
  ) .التعلم ، التوافق االجتماعي،  النضج: (المظاھر، ھي

 ً ان  Dollدول تعريفات ركزت على مظاھر االستقالل الذاتي والمسئولية االجتماعية ، فقد اعتبر  :رابعا
السلوك التكيفي في حين استبدال  أبعاداالستقالل الذاتي والمسئولية االجتماعية مكونان أساسيان من 

  .مسئولية الشخصية  المسئولية االجتماعية بال Nihireنھير 
اعتبرا أن القدرة على التكيف تحدد دول ونھيرا فقد جمع تعريف كل من  )١٩٧٨(  Lelandليالند أما 

  ).الوظائف االستقاللية ، المسئولية الشخصية، المسئولية االجتماعية :( بثالثة أنماط سلوكية، ھي 
  )١٨،  ٢٠٠٤بندر العتيبى ، (  

  :افقي مجاالت ومھارات السلوك التو
  :تلك المھارات في خمس مجاالت، وھى   )١٤،  ١٩٩٨(يحدد عبد العزيز الشخص 

النمو اللغوي ، األداء الوظيفي المستقل ، آداء األدوار األسرية ، واألعمال المنزلية ، النشاط 
  .االقتصادي ، التطبع االجتماعي  –المھني 

  :ھارات تشتمل على جزأينفيرى أن تلك الم  )١٣، ١٢،  ١٩٨٥(فاروق صادق  بينما 
  : الجزء األول : أوالً 

  :يشمل مھارات السلوك النمائي ، ويتكون من نواحي النمو المختلفة 
مھارات األكل ، قضاء الحاجة ، النظافة ، المظھر العام ، العناية : المھارات االستقاللية  - ١

  .تقاللية العامة بالمالبس ، الحذاء ، لبس وخلع المالبس ، التنقل ، الوظائف االس
الصعوبات الحسية في اإلبصار والسمع ، توازن الجسم ، المھارات النفسية : النمو الجسمي  - ٢

 .والحركية  كالمشي ، الجري ، التحكم الجيد في اليدين والساقين 
 .الكتابة والتعبير اللفظي ، الفھم القرائى ، وفھم التعليمات الحركية: النمو اللغوي  - ٣
 .تناول النقود وتعريفھا وعمل ميزانية الفرد والمھارات الشرائية : االقتصادي  النشاط - ٤
 .مفھوم العدد والزمن ومعادالتھا : مفھوم العدد والزمن - ٥
واجبات المطبخ ، أعمال منزلية أخرى مثل ترتيب : تنظيف الحجرات : األعمال المنزلية  - ٦

 .السرير
 .ادات العمل الصالحية للعمل وع: النشاط المھني  - ٧
 .السلبية ، المبادرة والمثابرة ، التخطيط والتنظيم : التوجيه الذاتي  - ٨
 .المحافظة على الممتلكات الشخصية والمسئولية العامة : المسئولية  - ٩
  . ويشمل التعاون ومراعاة شئون اآلخرين: التطبيع االجتماعي  -١٠

  :الجزء الثاني : ثانياً 
  :السلوكية  يشمل مجاالت االنحرافات

 .السلوك المضاد للمجتمع  - ٢    .السلوك المدمر والعفيف  - ١
 .سلوك يوثق به  - ٤         .سلوك التمرد والعصيان  - ٣
 .السلوك النمطي واللزمات  - ٦                 .االنسحاب  - ٥
 . ةعادات صوتية غير مقبول-٨.   عادات اجتماعية غير مقبولة وشاذة  - ٧
 .سلوك يؤذى النفس -١٠  .وشاذة  ةعادات غير مقبول-  ٩
ً  -١٢    .الميل إلى الحركات الزائدة  -١١  .السلوك الشاذ جنسيا
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  .استعمال األدوية  -١٤.   االضطرابات النفسية االجتماعية  -١٣
  :بذلك تشتمل على مجاالت 

 .  Learningالتعلم  - ٢    . Maturityالنضج  - ١
  .  Social Adjustmentالتوافق االجتماعي  - ٣

: فقد اعتبر أن القدرة على التوافق تتحدد بثالثة أنماط سلوكية ، ھي )١٩٧٨(  Lelandليالند أما 
  )١٨،  ٢٠٠٤بندر العتيبى ، ( . الوظائف االستقاللية ، المسئولية الشخصية ، المسئولية االجتماعية

 ً   :السلوك التوافقي لدى المراھقين المتخلفين عقليا
باآلثار السلبية المترتبة على االعتماد  اال التخلف العقلي أكثر وعيلقد أصبح المختصون في مج

المطلق على اختبارات الذكاء في تشخيص المتخلفين عقلياً ، وكثرت الكتابات واآلراء العلمية التي تدعو 
للحذر عند استخدام تلك االختبارات ، ولم تقتصر ھذه اآلراء على اختبارات الذكاء ، بل أصبحت أيضاً 

  .ناول مقاييس السلوك التوافقيتت
أن التخلف العقلي يشير إلى حالة من عدم الكفاءة االجتماعية تحدث )١٩٧١(   Dollدول فقد ذكر

، واقترح  Incurableفي سن النضوج ، وتنتج  من أسباب وراثية ، وأن ھذه الحالة غير قابلة للشفاء 
  :ستة معايير تشخيصية ، ھي 

  . عدم الكفاءة االجتماعية- ١
 .يرجع إلى قدرة عقلية منخفضة  - ٢
 .توقف في النمو - ٣
 .يتضح عند البلوغ - ٤
 .ذات أصل وراثي - ٥
  )٣٣،  ٢٠٠٣مجدي عزيز ، (  .ال يمكن شفاؤه - ٦
التي بدأھا في  Dollدول  أن أعمال ودراسات )١٠١،  ١٩٨٤(   Harrisonھاريسون يضيف و
صصين على مفھوم السلوك التكيفي ، ونالت اھتماماً قد زادت من تأكيد الباحثين والمتخ تالثالثينيا

  .وتركيزا عليه من جانبھم ، وھذا بھدف تشخيص التخلف العقلي وأنواع اإلعاقات األخرى
تطور مفھوم السلوك التكيفي وزاد انتشاره نتيجة سوء تقدير نسب الذكاء وعدم وجود معيار و

   .م للدراسة والتدريب بفصول التربية الخاصة وموحد لتصنيف األطفال المتخلفين عقليا عند إلحاقھ
بأن الذكاء وحده  )٢٨٩،  ١٩٩٢(  ,.Gearheart, et., alجيرھرت وآخرون كما أكد كل من 

  .لم يعد كافيا في تشخيص التخلف العقلي وإنما ال بد من تطبيق مقياس التكيف االجتماعي عند التشخيص 
يؤكد على استخدام ) ١٩٩٢(ريكية للتخلف العقلي لذلك فإن التعريف الذي أقرته الجمعية األم

   .أكثر من معيار لتشخيص التخلف العقلي 
يمكن القول أن ھناك ثالثة اعتبارات رئيسية أثرت تأثيرا كبيرا على استخدام السلوك التوافقي و

  :عند تشخيص ذوى التخلف العقلي ، وھذه االعتبارات تتمثل في
يف األساسي للتخلف العقلي ابتداء من ستينيات القرن الماضي ، حيث التطور الملحوظ في التعر: أوال 

كان االعتماد مطلقا قبل ھذا التاريخ على درجة الذكاء عند تشخيص حاالت التخلف العقلي ، إلى أن 
أول كتيب رسمي لھا يشترط وجود قصور في ) ١٩٥٩(نشرت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

ب القصور في األداء العقلي باعتبارھما محكين رئيسيين في تحديد حاالت السلوك التوافقي إلى جان
  .التخلف العقلي 

 ً التركيز على تقديم الخدمات التربوية القائمة على تدريب المھارات الوظيفية يغلق تناقض ما كان : ثانيا
  .متبعا من تقديم خدمات  الرعاية للمعاقين في المعاھد والمدارس

 ً ً في استخدام مقاييس السلوك كان للمما: ثالثا رسات اإلكلينيكية لتحديد نمو قدرات الطفل تأثيراً واضحا
التوافقي ، حيث تم استخدام السلوك التوافقي قياسا قبليا وبعديا عند تقييم نمو آداء التلميذ وفاعلية 

  )١٤،  ٢٠٠٤بندر العتيبى ، ( .برامج التدريب 

ً أھمية قياس السلوك التوافقي للمراھقين    :المتخلفين عقليا
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فالعديد من الباحثين تحدثوا عن قياس السلوك التوافقي باستخدام مصطلحات من قبيل الكفاءة 
وبالرغم من تعدد المسميات . االجتماعية ، تدريب المھارات، المعايير االجتماعية ، التكيف مع البيئة 

   .ح إلى جوھر ذلك المفھومالمستخدمة في تعريف السلوك التوافقي إال أنھا جميعا تشير بوضو
أن قياس السلوك التوافقي خطوة أساسية في العديد من )  ٣٧،  ١٩٩٥( كما تشير أسماء عبد هللا 

وفئات اإلعاقات األخرى عامة ، كما يعد جانبا ھاما .الخدمات والبرامج التي تقدم للمتخلفين عقليا خاصة 
. بمؤسسات التربية الخاصة للمتخلفين عقليا  في عملية التشخيص والتصنيف وتحديد مستويات القبول

وانتقاء األفراد الذين ھم بحاجة إلى تأھيل وتدريب مھني أو تعليمي ، مع وضع الخطط التعليمية 
  .والتدريبية الضرورية لھذه الحاالت الخاصة

كذلك ساعد قياس السلوك التوافقي في تحديد نقاط القوة وجوانب الضعف في المظاھر السلوكية 
والبيئة الثقافية ، كما  الزمنيألطفال ، وذلك من خالل مقارنة مستوياتھم مع من يماثلونھم في العمر ل

ساھم توظيف مقاييس السلوك التوافقي في تخطيط استراتيجيات العالج والتداخل وتقنينھا ، باإلضافة إلى 
بندر العتيبى ، (  .كلينكىذلك قد ساعد في توفير معلومات ذات أھمية وفائدة في عمليات التدريب اإل

١٥،  ٢٠٠٤(  
شير إلى أن قياس السلوك التوافقي يرجع إلى خطط تعديل السلوك تالعديد من الدراسات و

والتأھيل والمعالجة وتصميم البرامج التدريبية والتأھيلية للمتخلفين عقلياً، كما أنه يقدم أسلوبا نظاميا ، 
واالستفادة مما يتم الحصول . ي المھارات غير األكاديمية للتعرف على العجز الذي يعانى منه الفرد ف

   .عليه من نتائج تطبيقية إلى أھداف تربوية يمكن تضمينھا في البرامج التربوية 

  :العوامل المؤثرة في السلوك التوافقي 
إن مفھوم السلوك التوافقي من المفاھيم السيكولوجية التي يتأثر في عالقته بعدد من المتغيرات 

المشاركة الوالدية، المستويات االقتصادية، االجتماعية، االتجاھات ، البيئة،نسبة الذكاء ، لسن، الجنسكا
، دراسة نھى يوسف اللحامى ) ١٩٨٦(سيد أحمد الكيالنى : والتدريب ، وھذا ما تؤكده دراسات كل من 

)١٩٨٤.(   
  :قين المتخلفين عقليا منھا في السلوك التوافقي للمراھ ةيعرض الباحث بعض أھم العوامل المؤثر

  :الذكـاء  -١
للذكاء  دور كبير في قدرة اإلنسان على السلوك التوافقي مع اإلعاقة ، فالمعوق منخفض الذكاء 
يجد أن الموقف الذي أحدثته اإلعاقة أصبح معقدا لدرجة أنه يصعب التفرقة فيه، ولذلك فإنه أكثر اعتمادا 

ر ذكاًء يمكن إعادة تكيفه بصورة ايسر ، وھذا يتوقف على سن على اآلخرين ، بينما المعوق األكث
  )٣،  ١٩٨٨عمر شاھين ،( . المعوق وقت حدوث اإلعاقة 

  :االتجاھات الوالديـة  -٢
وجود عالقة موجبة بين درجة التوافق )  ١٠،  ١٩٨٦(سيد أحمد الكيالنى  أوضحت دراسة

الخاصة بالتقبل وعالقة سالبة بين التوافق االجتماعي واالتجاھات الوالدية ) النواحي النمائية(االجتماعي 
  .واالتجاھات الوالدية الخاصة بالتقبل ) االنحرافات السلوكية ( 

إلى وجود عالقة ارتباطية بين االتجاھات الوالدية  )٢٣٢، ١٩٨٤(كما تشير دراسة نھى اللحامى 
ن حيث اكتساب مھارات السلوك واإلعاقة العقلية من ناحية والعالقات األسرية من ناحية أخرى م

  .التوافقي 
  :المناخ األسرى  -٣

يتفق الباحثون في ميدان األسرة على أن والدة طفل جديد تؤثر بشكل مباشر في الجوانب البنائية 
والوظيفية لمختلف اتساق األسرة ، ويتعاظم ھذا التأثير عندما يتم اكتشاف أن ھذا الطفل لديه إعاقة عقلية 

المعاصرة لم تعد تبحث الجوانب السلبية لھذا الموقف مثل انھيار الطفل الحلم ، ، فالدراسات 
واالرتجاعات االنفعالية السالبة، الضغوط المتزايدة واالحتياجات المتعددة ، حيث تبين وجود آثار إيجابية 

لشخصي في األسرة ذات الطفل المتخلف عقليا ، مثل زيادة التماسك والتعاطف والمساھمة في النمو ا
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ألفراد األسرة ، وتدعيم بعض السمات الشخصية ، مثل تحمل المسئولية وتقبل اآلخر والتعبير الصريح 
  )٢٧،  ٢٠٠٣محمد ھويدى ، (  .عن المشاعر 

أوضحت العديد من الدراسات أن اآلباء الذين يتسمون بالود والمرونة واالستحسان واالعتدالية 
السلوك االستقاللي ، يشجعون بذلك اتجاه أبنائھم نحو السلوك التوافقي في معاملتھم ألبنائھم وينمون لديھم 

اإليجابي والمتمثل في القدرة على المواجھة ، وذلك على العكس من اآلباء الذين يتسمون بالرفض 
والعقاب والسيطرة والذي يؤدى بأبنائھم إلى السلوك التوافقي السلبي والمتمثل في العجز عن مواجھة 

  )٥٩،  ٢٠٠٢وفاء محروس ، ( . لمشكالت والعقبات المواقف وا

  :نمط العالقات األخوية مع األخ المتخلف عقلياً  -٤
العالقات األخوية في أسر المتخلفين عقليا تتأثر بالعديد من أن  )٣٢،  ٢٠٠٣(ذكر محمد ھويدى 

  .الجنس ، العمر ، الترتيب الميالدي : العوامل ، منھا 

  :جنس األخـوة  –أ 
نتائج الدراسات بشكل عام إلى أن األخوات يقدمن دعما أكثر من األخوة لألخ المتخلف تشير 

وعالقاتھن االنفعالية اعمق وأقوى ، وبذلك ، عقليا ، كما يتحملن مسئوليات أكثر من األخوة في رعايته
   .من االخوة في تعاملھن مع األخ المتخلف عقليا ةفإن عالقات األخوات أكثر ايجابي

  :ـر العم - ب
يتناول متغير العمر كالً من الشخص المتخلف عقليا وأخوته ، حيث تشير الدراسات أن األخوة 
ً في األسرة عادة الذين يطالبھما الوالدين وخاصة األمھات بتولي مسئوليات  الذكور واإلناث األكبر سنا

ومراقبة سالمته ، أما رعاية أخاھم المعاق ، فاالخوة األكبر يأخذون أكثر مسئوليات مجالسة الطفل ، 
   .األخوات  األكبر فباإلضافة لذلك يقمن بمسئوليات التغذية واالستحمام والمالبس 

  
  

  :الترتيب الميالدي  –ج 
يعتبر ترتيب األخ في الميالد أحد العوامل المھمة المؤثرة في العالقات األخوية بصفة عامة مع 

، بينھم وحجم األسرة ، وتشير إحدى الدراسات إلى أن  األخذ في االعتبار جنس األخوة والمسافة الزمنية
الطفل األول واألخت األكبر ممن لديھم أخاً متخلفاً عقلياً ملتزماً به دون أن يطلب منھم مشاركة أكبر من 

   .بقية األسرة في تحمل مسئوليات الرعاية أو األعمال المنزلية
  :المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة  -٤

يعتبر الجانب االجتماعي االقتصادي والعوامل الثقافية من الجوانب المؤثرة في السلوك التوافقي 
لدى المراھقين المتخلفين عقليا ،حيث أن إدراك الفرد وتقديره لكفاءته وقدراته وتحديده ألھدافه وتحمله 

يرتبط ويتأثر  لمسئولية ما قد يتعرض له من نجاح أو فشل، وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب
  .بالمستوى االجتماعي  االقتصادي والثقافي الذي ينتمي إليه

أن أبناء الطبقات االجتماعية العليا أفضل )١٩٨١(  Lind holmليند ھولم لقد أوضحت دراسة 
  .في التوافق من أبناء الطبقات االجتماعية الدنيا

تمون ألسر سعيدة كانوا أكثر أن األفراد الذين ين) ١٩٨٢(   Deanديان  كذلك أوضحت دراسات
  .توافقا من أولئك الذين يعيشون في أسر يغلب عليھا التعاسة والشقاء

إلى أن إدراك الفرد لكفاءته وامكاناته الفعلية وقدرته على حل   Bureil Rبيورل توصل 
جتماعي المشكالت تختلف باختالف المستويات الثقافية التي ينتمي إليھا األفراد وبفروق التطبيع اال

  )٦٠،  ٢٠٠٢وفاء محروس ، (   .وأساليب التربية المتبعة مع الذكور واإلناث داخل ھذه المستويات
مما ال شك فيه أن ھذا العدد الكبير من األطفال المصابين بالتخلف العقلي في المجتمع وھو في 

شكلة اجتماعية أسرية يمثل فقدا لقدرات بشرية يجب االستفادة منھا، إلى جانب كونھا م –تزايد مستمر 
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نظراً لعدم قدرتھم على القيام بالسلوك التوافقي المطلوب ، فإذا ما زدنا على ذلك عزلھم في أماكن خاصة 
فإن ذلك يحول دون اندماجھم في  المجتمع ، بينما من ) مدارس ودور التربية الخاصة والورش( 

إعداد لكل من المنھج والمعلم ، وتوفير ما يتم  األفضل أن يتم الدمج منذ البداية في المدارس العادية، مع
إنفاقه على إنشاء مدارس حكومية خاصة للمعاقين عقليا ، والتي ال تستطيع استيعاب كل المصابين 
بالتخلف العقلي ، مما يجعل اآلباء يطالبون بإيجاد مكان ليتعلم فيه أبناءھم ليس فقط المبادئ المبسطة 

ً لتعليمھم مھنة يرتزقون منھا حينما يكبرون ويواجھون للقراءة والكتابة والسلوك ال توافقي ، ولكن أيضا
حياتھم في المجتمع ، وخاصة المھن القائمة على الرقابة والنمطية واألداء الروتيني ، والتي يشعر فيھا 

وقت الشخص العادي بالملل ، وتلك المھن ھي التي يستطيع أن يؤديھا األفراد المصابون بالتخلف العقلي ل
عادل كمال خضر ، ومايسة .(طويل وھم سعداء بذلك ، حيث يشعرون بقيمتھم من خالل ھذه األعمال

  ) ٣٧٤،  ١٩٩٢المفتى ، 
إذا كنا نأمل في أن يستقل المصاب بالتخلف العقلي ، وأن يعيش حياة منتجة فيجب أن نمده بنفس 

لطفل السوي ، وذلك حتى يستطيع أن يعيشا الفرص والخبرات البيئية والتربوية والتعليمية التي نمد بھا ا
 .حياة بھا شئ من  التفاعل واالنسجام

  :الجنـس  -٥
يعتبر الجنس من العوامل المؤثرة في السلوك التوافقي وخاصة في مرحلة المراھقة لدى 

 ً : فالذكور في فترة المراھقة يتسمون بسلوك توافقي ايجابي في بعض الجوانب، مثل ، المتخلفين عقليا
  .لثقة بالنفس ، واالعتماد على النفس ، ھم أكثر سيطرة وأقل انطواء من اإلناثا

بينما ھناك بعض السلبيات في السلوك التوافقي مثل العدوانية ، العنف ، الشذوذ الجنسي لدى 
بعض المراھقين المتخلفين عقليا من دون اإلناث ، وعلى ذلك يكون ھناك فروق بين الجنسين من الذكور 

  .ث في السلوك التوافقي وخاصة في مرحلة المراھقةواإلنا
  :الدمج-٦

يعتبر الدمج للمراھقين المتخلفين عقليا سواء كان دمجا جزئيا أو كليا من العوامل التي تؤثر في  
  .السلوك التوافقي لدى ھذه الفئة 

استھدفت بحث أثر الدمج  )١٢٠، ١٩٩٣( Center & Curryسنتر وكورى في دراسة أجراھا 
شامل المطور على التحصيل األكاديمي والكفاءة االجتماعية لألطفال وذوى اإلعاقة العقلية الخفيفة، ال

وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب مجموعتي الدمج والفصول الخاصة المنعزلة، حيث : توصلت إلى
ود فروق دالة تحسن الطالب المندمجون في درجات الفھم اللفظي ، واللغة االستقبالية والحساب  ، وج

إحصائيا بين طالب مجموعتي الدمج والفصول الخاصة المنعزلة في المھارات االجتماعية بين طالب 
مجموعتي الدمج والفصول الخاصة المنعزلة في المھارات االجتماعية ، وزاد الوقت المنقضي ألطفال 

 .ج الدمج في اللعب مع أقرانھم العاديين ، لم تالحظ أي تأثيرات سلبية للدم
لعل ھذه الدراسة توضح بجالء قيمة الدمج وآثاره اإليجابية على الطالب المعاقين عقليا من 

   .الناحية األكاديمية واللغوية واالجتماعية مقارنة بنظام العزل في فصول خاصة أو مدارس منفصلة 
 –لحركية ا(ما من شك أن الدمج يساعد الطفل المصاب بالتخلف العقلي على أن يتعلم بالمحاكاة 

من خالل تقليده لسلوك الطفل العادي ، بدالً من أن يقلد الطفل المعاق في المدارس الخاصة ) اللفظية
باعتباره  نبالمعاقين عقليا ، كذلك يبدو سلوك الطفل المصاب بالتخلف العقلي إذا كان مندمجا مع العاديي

ذا ما صدر من الطفل في أحد فصول التربية سلوكا ال توافقيا ، ذلك السلوك نفسه الذي قد يقبله المدرس إ
الخاصة بالمعاقين عقليا وكأنه سلوك طبيعي ، أي أن المدرس في دور التربية الخاصة قد يقبل السلوك 
غير السوي من الطفل المصاب بالتخلف العقلي باعتباره متوقعا منه أو مناسبا لطبيعته دون محاولة 

  )٣٧٥، ١٩٩٢عادل خضر ، ومايسة المفتى ،. (تعديله

  :نظريات علم النفس والسلوك التوافقي 
يتناول الباحث فيما يلي مفھوم السلوك التوافقي من خالل وجھة نظر كل من مدرسة التحليل 

  .النفسي ، المدرسة السلوكية ، االتجاه اإلنساني 
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  :نظرية التحليل النفسي : أوالً 
النفس  أبعادى أنه نتيجة للصراع بين تنظر مدرسة التحليل النفسي إلى حالة عدم التوافق عل

، ولذلك فالتوافق ھو محاولة إزالة  Suppr Ego، األنا األعلى  Ego، األنا  idالھوا :  البشرية وھى
األسباب بدالً من محاولة التخلص من األعراض ، فالفرد يعيش في حالة صراع دائم بين دوافعه 

تطلبات االجتماعية من جھة أخرى ، واإلنسان السوي الشخصية التي ال يقرھا المجتمع من جھة ، والم
  .المتوافق ھو الذي يكون في استطاعته المؤاءمة بينه وبين دوافعه الشخصية ومتطلباته االجتماعية

  )٧٥،  ٢٠٠٢حامد زھران ، (  

  :المدرسة السلوكية : ثانياً 
ن العادات المناسبة على اكتساب الفرد لمجموعة م نيقوم تصور مفھوم التوافق عند السلوكيي

والفعالة في معاملة اآلخرين والتي سبق تعلمھا وأدت إلى خفض التوتر عنده أو أشبعت دوافعه وحاجاته 
  .، وبذلك تدعمت وأصبحت سلوكا يستدعيه الفرد كلما وقف في نفس الموقف مرة أخرى

  )٢٩، ١٩٩٩محمد عبد العزيز ، (  
تعلم مجموعة من العادات السلوكية من البيئة أن التوافق عبارة عن  واطسون وسكشمو يرى 

والتي يمكن عن طريقھا إشباع الحاجات المختلفة ، وأن تعلم ھذه االستجابات يتم بصورة آلية بدون قصد 
شعوري ، وخاصة في السنوات المبكرة من العمر، فالھدف األساسي للمساعدة ھو استبدال أو إحالل 

  .افقية محل العادات الضارة أو غير التوافقية مجموعة من العادات النافعة أو التو
أن السلوك اإلنساني ينشط عندما يكون في حالة استثارة وتوتر، أي يتعرض  فرويدبينما يرى  

لحالة عدم اتزان حتى يصل إلى حالة التوازن ، كما أنه يرى أن عمليات التوافق غالبا ما تكون ال 
ومنھم أريكسون و فردم وموارى عن استيائھم من وجھة نظر شعورية ، ھذا وقد عبر الفرويديون الجدد 

فرويد القائمة لإلنسان إذ يرون أن بعض عمليات التوافق قد تكون شعورية تماما ، وأن اإلنسان يمكن أن 
  )٦٩، ٦٧،  ١٩٩٣عبد المنعم حسيب ، ( .يعبر عن دوافع غير أنانية تلقى التأييد االجتماعي

  :االتجاه اإلنساني : ثالثا 
وأن التحدي الرئيسي  ،يؤكد أنصار االتجاه اإلنساني على خصوصية اإلنسان بين الكائنات الحية 

ھو أن يحقق ذاته كإنسان وكائن متميز عن الكائنات الحية األخرى ، فھو كائن عاقل ومفكر ومسئول ، 
  )٧٨، ٢٠٠٢، عمر إسماعيل ( .ويستطيع أن يسلك سلوكا حسناً يحقق به ذاته إذا تھيأت الظروف لذلك

حيث أن السلوك عنصراً مھما في تشخيص حاالت التخلف العقلي ، وكذلك في وضع البرامج 
الفردية التي تناسب كل فئة من فئات التخلف العقلي ، لذلك وجب توفير أداة لقياس ھذه الحاالت بشكل 

  .دقيق 

ل مقياس صدر في أفض AAMRيعد مقياس السلوك التوافقي لجمعية التخلف العقلي األمريكية و
فباإلضافة إلى اعتماده على األسس النظرية الرتقاء السلوك فإنه يتضمن أفضل . ھذا المجال حتى اآلن 

تتابع ارتقائي لبنود مقياس يتناول بشكل تفصيلي ومتكامل قطاعات السلوك العريضة ، والتي يمكن من 
كما يتضمن الجزء . تنمية أو تدريبا أو تأھيالً خاللھا إتاحة أكبر قدر من الفھم للحالة الفردية التي تتطلب 

الثاني من المقياس تحديدا دقيقا ومتميزا ألشكال االنحرافات السلوكية التي أصبحنا نتعامل معھا في كثير 
من الحاالت في صورة عامة ، ومن خالل مفاھيم ومسميات نظرية ال تسھل إمكان مواجھتھا على الوجه 

  )٣،  ٢٠٠١ھد رمزي ، صفوت فرج ، نا( . األكمل 

ة و على ذلك فإن الباحث سوف يستخدم الجزء األول والثاني من ذلك المقياس في دراسته الميداني
ه في عشر مجاالت  رد وعادات ارات الف ، وينتظم الجزء األول من المقياس وفق محاور ارتقائية لتقييم مھ

ة أخرى ، ھي  ا مجاالت فرعي و الجسمي ، النشاط العمل ا: سلوكية رئيسية يتفرع منھ الستقاللي،  النم
ذاتي ، تحمل  االقتصادي ، ارتقاء اللغة ، اإلعداد ه ال ي، التوجي ة، النشاط المھن والوقت ،األنشطة المنزلي
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ة  ئولية ، التنشئة االجتماعي انيو. المس لوكيا  ١٤يغطى  الجزء الث دميري ( مجاال س السلوك ، العنف الت
ع  اد للمجتم ر، المض لوك المتم ؤتمن، دالس ر الم لوك غي حاب، الس رفات ، االنس ي والتص لوك النمط الس

اذة ر مناسب، الش اعي غي ة، سلوك اجتم ر المقبول ادات الصوتية غي ة، الع ر المقبول ة غي ادات الغريب ، الع
ذات  ذاء ال لوك إي د، س اط الذائ ل للنش اذ، المي ي ش لوك جنس ية، س طرابات نفس اقير ، اض تخدام العق اس

  ).العالج"
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  الدراسات السابقــة

واصبح االتجاه ، اھتمت الدراسات األجنبية والعربية بظاھرة التخلف العقلي من جوانب كثيرة 
، الحديث عن كيفية تقديم المساندة االجتماعية لھذه الفئة من المعاقين حتى يتوافق مع أفراد مجتمعه 

لى الدراسات السابقة في الدراسات ومن خالل االطالع ع، ويصبح معتمدا على نفسه وليس عاله عليھم 
فان ، والدوريات العربية واألجنبية وعمل بحث كمبيوتري بجامعة عين شمس وأكاديمية البحث العلمي 

  :الباحث يعرض ھذه الدراسات بحسب متغيرات الدراسة ووفق التسلسل التاريخي كالتالي
ً دراسات تناولت المساندة االجتماعية لدى المراھقين المتخ) ١(   :لفين عقليا
)٢ ( ً   .دراسات تناولت السلوك التوافقي لدى المراھقين المتخلفين عقليا
)٣ ( ً   .دراسات تناولت المساندة االجتماعية وعالقتھا بالسلوك التوافقي  لدى المراھقين المتخلفين عقليا

ً : أوالً    :دراسات تناولت المساندة االجتماعية لدى المراھقين المتخلفين عقليا

المساندة االجتماعية  ) "١٩٨٥(  Riess & Benson بنسونريس و" دراسة  تناولت
ً  راشدينوعالقتھا بكل من التشويه العاطفي واالكتئاب لدى ال وذلك على عينة الدراسة ، المتخلفين عقليا

ً من البالغين المصابين ) ٢٨( ً بسيطا وعينة أخرى بلغ حجمھا ، عاطفي  هيبتشومن المتخلفين عقليا تخلفا
ً الذين لم يشخص فيھم التشو) ١٧( ً بسيطا العاطفي ، وتقوم الدراسة  يهمن البالغين المتخلفين عقليا تخلفا

المستويات المنخفضة من المساندة االجتماعية ، المستويات العالية : على فرضين أن االكتئاب مرتبط بـ
  .من التشويه المدرك 

خصي والقياسات المنذرة لالكتئاب ، والمساندة للتحقق من فروض الدراسة تم استخدام التقدير الش
  .االجتماعية ، والتشويه المدرك تم جمع بياناتھما بواسطة التقرير الشخصي والقياسات المنذرة 

أن ھناك عالقة عكسية بين االكتئاب والمساندة االجتماعية وعالقة  أوضحت أھم النتائجوقد 
  .طردية بين االكتئاب والتشويه المدرك 

األنشطة " ) ١٩٩٠( Rosien & burchardروسين وبارشارد "لت دراسة تناوو
المتخلفين عقليا وعينة  راشديناالجتماعية ومصادر المساندة االجتماعية دراسة مقارنة بين عينة من ال

  . اعقليالمتخلفين  الراشدينأخرى من البالغين غير 
ً )  ٥٥ -٢٣( في مدى عمري  راشدا) ٢٧(اشتملت عينة الدراسة على و عقلي تخلف  ذيعاما

من غير المتخلفين عقليا من  راشدا) ٢٧(مستقل تم مقارنتھم بـ  غيربسيط يعيشون في غرف أو سكن 
، وكذلك التقرير الذاتي للنظام االجتماعي ) ١٩٨٤(تم استخدام المقابالت الشخصية لوينبرج ، المجتمع 

  .لقياس مصادر المساندة االجتماعية 
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في األنشطة االجتماعية أو في  نتائجأوضحت أھم الوقد 

المتخلفين عقليا والعاديين، ولكن كانت مصادر المساندة االجتماعية لعينة  الراشدينالنشاطات بين 
ً في األخذ  دالدراسة من ذوى التخلف العقلي قليال ويحتوى على عد اصغر من األصدقاء وأقل فرصا

المتخلفين عقليا يميلون  راشدينو المبادلة وعدد أكبر من مقدمي الخدمة كما أبرزت النتائج أن الوالعطاء أ
  .إلى المشاركة في النشاطات االجتماعية مع نظرائھم وأن فرص مشاركتھم مع اآلخرين كان نادراً 

التأثير الفارق " )١٩٩٧(,.Greenberg, J., etalجرينبرج واخرون "تناولت دراسة و
لدى أمھات المراھقين المتخلفين عقليا وأمھات المرضى  على الصحة النفسيةندة االجتماعية المسا

ً لديھن مراھقين ذوي مرض عقلي) ٧٣(العقليين ، لقد تمت مقارنـة  ً لديھن مراھقين ) ٢٨٨(و، أما أما
ماعية ومصادر المساندة االجت، وذلك من خالل التعرف على مستوياتھن في الضغط ، ذوي تخلف عقلي 

والحد الذي عنده تتنبأ المساندة االجتماعية بمستوياتھن في تحمل عبء الضغط والرعاية وأعراض ، 
  .االكتئاب
إلى أن شبكة العالقات االجتماعية لكل األمھات كانت قليلة وان كانت ھناك  لقد أشارت النتائجو

قلي وأمھات المراھقين ذوي فروق في حجم تلك الشبكة بين كل من أمھات المراھقين ذوي التخلف الع
  .المرض العقلي لصالح أمھات المراھقين ذوي التخلف العقلي
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أن المساندة االجتماعية تعتبر متنبئ جيد للتغيرات في تحمل األعباء  ةكما أوضحت الدراس
  .وأعراض االكتئاب ألمھات العينة 

تياح والسعادة لألمھات أوضحت الدراسة أن المراھقين ذوي التخلف العقلي يتأثرون بمدى االرو
  .مما ينعكس على السلوك التوافقي لديھم اكثر من المراھقين ذوي المرض العقلي

كما أوصت الدراسة بضرورة تحسين البيئة االجتماعية إلحداث الراحة النفسية لألمھات عينة 
  .الدراسة
عند  الحالبحسن المساندة االجتماعية كمتنبأ  ) "١٩٩٩( Lunskyلنسكى  "تناولت دراسة و

البالغين المتخلفين عقليا ، حيث كان الغرض من ھذه الدراسة ھو فحص تأثيرات المساندة االجتماعية عند 
البالغين ذوى التخلف العقلي غير الحاد ، ولقد تم شمول القيود االجتماعية في العالقات ومصادر التدعيم 

لرفاھية قد اشتمل على الصحة ، أعراض الفردي اإلضافية كجوانب ھامة للمساندة ، ونجد أن متغير ا
ً من ذوى التخلف العقلي غير الحاد ) ٨٤(ولقد تم عمل المقابالت مع ،االكتئاب ، جودة الحياة فرداً بالغا

للبحث في عالقاتھم االجتماعية السلبية واإليجابية والصحة والحالة المزاجية وجودة الحياة على مدى 
علومات مكملة عن الصحة العقلية والجسمية ، وجودة الحياة عند ولقد قدم أفراد العينة م،)شھور٦(

البالغين المتخلفين عقليا ، كما تم استخدام مقياس الذكاء للتعرف على درجة ذكاء الفرد ، وتم إعداد 
مقياسا للمساندة االجتماعية ، ولقد كشفت التحليالت المتعددة أن المساندة االجتماعية والصحة يتنبأن 

بعد ذلك نجد أن القيود االجتماعية والصحة يتنبأن بأعراض االكتئاب ) اشھر ٦(ياة بعد مرور بجودة الح
  .بينما المساندة االجتماعية قد تنبأ بأعراض االكتئاب خالل نفس الفترة الزمنية ،)شھور٦(بعد 

ية بنفس أن البالغين المتخلفين عقليا يعبرون عن المساندة االجتماع إلى أيضالقد أشارت النتائج و
أسلوب العاديين من غير ذوى اإلعاقات ، كما أكدت الدراسة على أن تحسين فعالية المساندة االجتماعية 

و تقوية أساليب الحياة األكثر صحة ؛ وذلك من أجل حياة ، يرتبط بتقليل مستويات التقييد االجتماعي 
 ً   .جيدة لھؤالء األطفال المتخلفين عقليا

جداد األفراد المتخلفين عقليا يلعبون دوراً في تقديم المساندة لألمھات مع أن أإلى  أشارت النتائجو
تقديم المزيد من المساندة العاطفية لھؤالء األطفال ، كما أظھرت النتائج أن األجداد يقدمون المساندة 
 األدائية وخاصة في السنوات المبكرة لھؤالء األطفال ومثل ھذا النوع من المساندة أقل شيوعا لدى

العائالت التي يعانى أطفالھا من تخلف عقلي وجد أيضا أن المساندة العاطفية يصاحبھا انخفاض في 
  .االكتئاب الذي قد يصيب األمھات 

، العالقة بين  )"٢٠٠١( Lunsky & Bensonلينكسى وبنسون "  تناولت دراسة و
خلفين عقلياً، اشتملت عينة الدراسة لدى البالغين المت والنواتج االيجابية والسلبيةالمساندة االجتماعية 

عاما ، تضمنت ) ٦٥و٢٠(من البالغين المتخلفين عقليا يتراوح العمر الزمني لھم ما بين) ٨٤(على
الدراسة تعريف الضغط االجتماعي على أنه زناد البندقية لكل من االكتئاب والمشاكل الصحية التي 

ساندة االجتماعية واستخدمت الدراسة قائمة التفاعل تواجه البالغين المتخلفين عقليا وحاجتھم إلى الم
والدراسة الحالية درست أثر ، ، كما استخدمت مقياس ذاتي للمساندة االجتماعيةلبيرسون االجتماعي 

المساندة االجتماعية مع الضغط االجتماعي على األعراض االكتئابية والشكوى الجسدية ونوعية الحياة 
وعية متطلبات الحياة ، وقد تم شرح مستوى المساندة االجتماعية ودورھا على مقياس المعدل الذاتي ون

أشھر من تقديم المساندة )  ٦( في إحداث التغير االيجابي في نوعية حياة المتخلفين عقليا بعد مدة 
  .االجتماعية 
وجود عالقة طردية إيجابية بين المساندة االجتماعية ونوعية الحياة توصلت النتائج إلى و

دتھا لدى عينة الدراسة ، ولكن لم توجد عالقة بين نوعية الحياة وكل من االكتئاب والشكوى الجسدية وجو
اشھر ، كما أوضحت النتائج بأھمية العالقات الشخصية واالجتماعية واالھتمام بشبكة  ٦بعد مرور 

بدنية للبالغين المتخلفين العالقات االجتماعية لدى البالغين المتخلفين عقليا وأثرھا في الصحة النفسية وال
 ً   .عقليا
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دراسة أخرى عن المساندة ، )  ٢٠٠١(  Lunsky & Bensonلنسكى وبنسون " قدم و
حيث وجد البالغين ذوى التخلف العقلي ، المدخل المعرفي االجتماعي : االجتماعية لدى المتخلفين عقليا 

) ٥٠(، تكونت عينة الدراسة من  صعوبة في ترجمة المواقف االجتماعية بدقة وكذلك مشاعر اآلخرين
ً يتراوح أعمارھم ما بين  ً ذوى تخلف عقلي بسيط ، ولقد تم اختبار التنبؤات من ) ٥٩و١٩(بالغا عاما

النموذج االجتماعي المعرفي للمساندة االجتماعية ، تم تقديم مشاھد عن طريق الفيديو حيث وجد أن 
أما معدالت المساندة التي أظھرتھا العينة قد ، جتماعية مشاھد الفيديو تصور ثالثة مستويات للمساندة اال

  .آخرين من أعضاء المجتمع) ٢٢(من األفراد العاملين في مجال التخلف العقلي و) ٤٠(تم مقابلتھا بـ 
أن تفسيرات المساندة االجتماعية تقوم جزئيا على المفاھيم السابقة بشأن المساندة  أظھرت النتائجو

  .اك أفراد العينة لھااالجتماعية ومدى إدر
العوائق أمام الرعاية المنزلية  )٢٠٠٣( Vardy Gedonفاردى جيدون "تناولت دراسة و

 ً لقد توسعت الرعاية المنزلية لألطفال ذوى اإلعاقة في ، والمساندة االجتماعية للمراھق المتخلف عقليا
ب اإلقامة في المستشفيات العشرين سنة الماضية وذلك لمساندة الطفل والعائلة في المنزل مع تجن

عاماً ذو ) ١٥(وتناولت ھذه الدراسة دراسة حالة لبيان العوائق المتعددة أمام الرعاية المنزلية لطفل يبلغ  
إعاقة ذھنية مع توضيح دور المساندة االجتماعية في التغلب على تلك المشكالت والعوائق وذلك 

  .اندة االجتماعية على حالة عينة الدراسةباستخدام المقابلة الشخصية وتطبيق مقياساً للمس
أن تحسين الرعاية المنزلية يرتبط ارتباطاً قويا بالمساندة االجتماعية الفعالة  لقد أظھرت النتائج و

  .واإليجابية 

 ً ً : ثانيا   .دراسات تناولت السلوك التوافقي لدى المراھقين المتخلفين عقليا

مقارنة السلوك التوافقي " ) ١٩٨٢( Genthy Abadayaجنثى أباداى " تناولت دراسة و
)  ١٣:  ٧(طفالً تراوحت أعمارھم الزمنية من )  ٦١(شملت عينة الدراسة ،لدى مجموعة من األطفال 

ً وعددھم  طفالً ، ) ١٤(سنة تم تقسيمھم إلى أربع مجموعات ، مجموعة األطفال المتخلفين عقليا
طفالً، ومجموعة من األطفال الجانحين ) ١٧(ومجموعة من األطفال المحرومين اقتصاديا وعددھم 

واستخدم في الدراسة ، طفالً )  ١٥(  ثم مجموعة من األطفال العاديين وعددھم،  طفالً ) ١٥(عددھم 
  .مقياساً أدائياً للذكاء ،ومقياساً ليبين السلوك التوافقي ألفراد العينة 

داللة من األطفال الجانحين أن توافق األطفال المتخلفين عقليا أقل  كانت أھم النتائج و
 ً وأن األطفال العاديين كانوا أعلى في نسبة الذكاء والسلوك التوافقي من باقي . والمحرومين اقتصاديا

  .عينات األطفال 
، السلوك التوافقي للمراھقين ) ١٩٨٣( Sala Garasساال جاراس " تناولت دراسة و

متخلفين عقليا بدرجة بسيطــة يتراوح أعمارھـم ما من ال)  ٥٥٠(المتخلفين عقليا وشملت عينة الدراسة 
ً يحضرون إلى المدرسة على مقياس للسلوك التوافقي ومقياس لتقدير الذكاء ) ٢٠و١٣(بين   ، عاما

القدرة االدراكية  –الجنس  –العمر ( متغيرات شخصية ھي ) ٧(وأوضحت النتائج وجود اختالفات في 
  ) .التواصل اللغوي –استعمال العقاقير  –القدرة الحركية  –مكان المعيشة  –

  .وجود عالقة قوية بين نسبة الذكاء ومھارات السلوك التوافقي ألفراد العينة كما أبرزت النتائج 
، تأثيرات أنشطة السلوك التوافقي " ) ١٩٨٤(  ,.Conik, Aآالن كونيك " تناولت دراسة و

اس للسلوك التوافقي مطور صمم لغرض التعريف الوظيفي عند الطالب المتخلفين عقليا ، باستخدام مقي
بالمھارات التي يلزم تطويرھا أو تقويتھا عند الطالب المتخلفين عقليا لتجھيزھم للوظيفة ، كما يقيس  

االتصال ، االھتمام ، وقت الفراغ ، السلوك الحركي ، :المقياس بعض المھارات األكاديمية مثل 
من ) ٢٧(وذلك على عينة مكونة من ، لذات االجتماعية ، أداء المھمة المسئولية ، قبول الذات ، مساعدة ا

شھور  ٣الطالب المتخلفين عقليا بشكل بسيط وحاد وكان يطبق عليھم المقياس ساعة كل يوم لمدة 
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من الطالب المتخلفين عقليا كمجموعة ضابطة ال يطبق عليھم ) ٣٥٠(واستخدم أيضا عينة حجمھا 
  .المقياس 
أن نتائج ما قبل وما بعد االختبار من خالل تطبيق مقياس السلوك التوافقي : تائجكانت أھم النو

وقت الفراغ ، : المطور أوضحت أن مجموعة التجربة اكتسبت الكثير من المھارات األكاديمية مثل
  .وقبول النفس ومساعدة الذات والمسئولية االجتماعية 

دراسة العالقة بين مستوى القراءة "  )١٩٨٥( Lenden Barbaraلندن باربارا " تناولت و
 ً ً عقليا يتراوح عمرھم ) ١٤٠(شملت عينة الدراسة ، والتوافق للمراھقين المتخلفين عقليا ً متخلفا مراھقا

ً ، وكانت نسبة الذكاء من ) ٢٠و  ١٢(الزمني ما بين  وكانوا من الجنسين بنين وبنات، ) ٩٠-٣٠(عاما
وقد أمدت السجالت ، مستوى الذكاء ، وكذلك مستوى القراءةوتم تقسيمھم إلى أربع مجموعات وفقا ل

الحكومية الباحثة بالبيانات األساسية حول ھؤالء المراھقين ، وكذلك تم عمل اتصاالت تليفونية مع ذويھم 
للتعرف على بيانات التوافق والتي شملت التوافق المھني الكلى ، العالقات الشخصية ، التوافق 

  .االجتماعي 
أھمية القدرة على القراءة في عملية التوافق ، كما وجد أن االختالفات نتائج الدراسة أظھرت و

ً ، كما وجد أن ھناك عالقة طردية  في درجة التوافق بين مجموعات الذكاء العليا والسفلي لم يكن ھاما
ما تنبأت النتائج بين القدرة على القراءة والتوافق المھني ، والعالقات الشخصية ، والتوافق االجتماعي ، ك
 ً   .بالتوافق االيجابي من خالل التعرف على مستوى القراءة لھؤالء المراھقين المتخلفين عقليا

االتجاھات الوالدية وعالقتھا بالتوافق االجتماعي لدى " )١٩٨٦(سيد أحمد " تناولت دراسة و
 ً العمر الزمني لھــم ما بين مراھقا يتراوح ) ٥٠(تكونت عينة الدراسة من ، المراھقين المتخلفين عقليا

ً ، وتراوحت نسبة ذكائھم من ) ١٧و ١٢( درجة ذكاء على مقياس ستنافورد بينية ) ٧٠ – ٥٠(عاما
واستخدم الباحث مقياسا لالتجاھات الوالدية نحو المتخلف عقليا من إعداده ومقياسا للسلوك ، لقياس الذكاء

االقتصادي لبيان أثر ذلك على الرعاية الوالدية التوافقي كما استخدم استمارة المستوى االجتماعي و
 ً   .المقدمة للمراھق المتخلف عقليا

وجود عالقة إيجابية بين التوافق االجتماعي للمراھق المتخلف عقليا  كانت أھم النتائجو
واالتجاھات الوالدية في جانب التقبل ، كما وجدت عالقة سلبية بين درجة االنحرافات السلوكية 

كما أوضحت النتائج أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا في جوانب ، الوالدية في جانب النبذ واالتجاھات 
تأثير للمستوى االجتماعي  دكما ال يوج، الحماية الزائدة واإلھمال والالواقعية والتوافق االجتماعي

 ً   .االقتصادي لألسرة على نوعية الرعاية الوالدية المقدمة للمراھق المتخلف عقليا
، تناولت تأثير بعض المداخالت  ) ١٩٨٧(Robert Greenروبرت جرين " دراسة في و

المسلية على السلوك التوافقي ومفھوم الذات لدى عينة من الذكور المراھقين المتخلفين عقليا ، فالدراسة 
) اعيةاأللعاب االجتماعية الجم –تدريب الجودو (الحالية تھدف إلى تأثيرات اثنين من المداخالت المسلية 

ً من ذوى تخلف عقلي بسيط يعيشون في مؤسسة عالجية ) ٢٠(على السلوك التوافقي لـ  ذكراً مراھقا
وذلك باستخدام بيانات ما قبل وما بعد االختبار مع األخذ في االعتبار مستويات السلوك التوافقي الذي تم 

البيانات الخاصة  (AAMD)لي أخذه من الطاقم المقيم المكمل لمقياس الجمعية األمريكية للتخلف العق
توضح النتائج بمفھوم الذات لجميع أفراد العينة تم تجميعھا في مجموعة معطية لمقاييس مفھوم الذات ، 

  :أن 
 .كانتا ناجحتين لتقليل السلوك الغير توافقي) األلعاب الجماعية  –الجودو ( المداخلتين  - ١
  .افق ومفھوم الذاتالعالج بالجودو أعطى نتائج إيجابية على التو - ٢
مفھوم الذات وعالقته بالتوافق  )١٩٩٠( Demont Glbersديمونت جليرز تناولت دراسة و

المدرسي لمجموعة من األطفال ، الدراسة قارنت معدالت األطفال لمفھوم الذات على مقياس مفھوم 
البيانات الخاصة الذات لألطفال ، كما تم استخدام مقياس معدل لكل من الطفل والمدرس للحصول على 
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طفالً تم تقسيمھم إلى ثالث ) ١٩٦(شملت عينة الدراسة عينة من ، بالتوافق المدرسي لألطفال 
ً ) ١١٩(طفالً يعانون من صعوبات التعلم ، ) ٤٤(طفالً متخلفاً عقلياً ، ) ٣٣(مجموعات ،    .طفالً عاديا

د أي اختالفات بين أن التحليل المتعدد العوامل اظھر عدم وجو أظھرت نتائج الدراسةو
  .المجموعات لمعدالت األطفال لمفھوم الذات 

التعرف على السلوك التوافقي لدى المتخلفين عقليا " )١٩٩٠(صالح سالم  "تناولت دراسة 
شملت ھذه الدراسة على عينة ، ومدى نمو ذلك السلوك مع التقدم في العمر الزمني والصفوف الدراسية

وعينة ، سنوات  ٩ - ٤اث العاديين و تراوحت أعمارھم الزمنية من من الذكور واإلن) ٤٨٨(حجمھا 
ً و تراوحت أعمارھم الزمنية من ) ٢٣٤(أخرى حجمھا  ، سنة  ١٣:  ٧من األطفال المتخلفين عقليا

  .واستخدم الباحث مقياس السلوك التوافقي من إعداده مع االستعانة بالمقاييس األخرى 
ارات السلوك التوافقي بصورة متسقة مع التقدم في العمر من أھم نتائج تلك الدراسة نمو مھ

الزمني وزيادة الصفوف الدراسية وذلك لدى العاديين والمتخلفين عقليا ، وان كان ذلك النمو قد تم  
  .بصورة أبطأ وبمستوى أدنى عند المتخلفين عقليا مقارنة بالعاديين

وافقي المتعلقة بالوظائف االستقاللية أن معدل اكتساب مھارات السلوك الت كما أوضحت النتائج
والتواصل بصورة أسرع من نمو مھارات التوجيه الذاتي وتحمل المسئولية والتطبيع االجتماعي لدى 

 ً   .األطفال المتخلفين عقليا
دمج األطفال المصابين بالتخلف العقلي ) ١٩٩٢(عادل خضر ومايسة المفتى تناولت دراسة كما 

اشتملت عينة ، بعض األنشطة المدرسية وأثره على ذكاءھم وسلوكھم التكيفي مع األطفال األسوياء في 
الدراسة على أطفال فصلين دراسيين من فصول القسم الخاص بكلية رمسيس للبنات تم التعامل مع أحد 

بنات  ٦تكون كل فصل من ، الفصلين كمجموعة تجريبية والتعامل مع اآلخر كمجموعة ضابطة 
 ٢٥(سنة  ، وتراوحت نسبة الذكاء لھـن من )   ١٩:  ١٢( وح العمر الزمني لھن من متخلفات عقلياً يترا

  لتحديد نسبة ذكاء العينة ، كما  )فجود ان(درجة ذكاء ، تم استخدام مقياس رسم الرجل )  ٥٥: 
طفال ) ١٩(، تمت مقارنة أداء ) ١٩٩٤( Gosch & Pankauلجوسش و بانكو في دراسة 

ينتج بسبب قطع أو التخلف العقلى البسيط إلى المتوسط، صعوبة النطق والكالم (لديھم متالزمة ويليام 
عاماً بأطفال مماثلين لھم ) ١١و  ٤(تراوحت أعمارھم ما بين ، )بعض الكروموسومات طرف  نقص في

تم استخدام مقياس فينالند للسلوك التوافقي ، كذلك للمقارنة بين ، في العمر والجنس لديھم تخلف عقلي 
وآخرين يمثلون  Williams syndromeاء أفراد مصابين من ذوى اإلعاقات متالزمة ويليام أد

  .مجموعة ضابطة 
أن أداء األطفال ذوى متالزمة ويليام كان أقل ، مقارنة بالمجموعة األخرى ،  قد أظھرت النتائجو

حثين أكدوا أن السبب في بالرغم من عدم توافر معلومات عن الدرجات الفرعية العينة البحث ، إال أن البا
وجود فروق بين أداء المجموعتين كان بسبب الضعف في المھارات الحركية لدى األطفال المصابين 

   .بمتالزمة ويليام
إلى تنمية بعض المھارات االجتماعية لدى عينة  )١٩٩٦(سھير إبراھيم ميھوب ھدفت دراسة و

ومھارة إتباع القواعد ، والنشاط التعاوني  من المتأخرين عقليا تتمثل في مھارة مساعدة اآلخرين
طفالً ) ٨٩(والتعليمات ، ومھارة أنشطة اللعب ومھارة تكوين صداقات ، وأجريت الدراسة على عينة من

 ً إناث من الصف األول تھيئة وحتى الرابع تعليمى ) ٤٠(ذكور و) ٤٩(منھم ، من المتأخرين عقليا
دمت الباحثة استمارة بيانات اجتماعية من إعدادھا ، ومقياس بمدرسة التربية الفكرية بالفيوم ، واستخ

  .استانفورد بنيه للذكاء ، مقياس السلوك التكيفي ، وأسلوب التعلم بالنموذج لجوليان والمالحظة العلمية
يمكن إكساب األطفال المتخلفين عقليا بعض المھارات االجتماعية مثل  توصلت الدراسة إلى أنهو

، حيث )النشاط التعاوني ، إتباع القواعد والتعليمات ، وتكوين صدقات وأنشطة اللعب مساعدة األقران و(
  .كانت ھناك فروق لصالح التطبيق البعدي لتقديم النموذج االجتماعي
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، بعنوان االتجاھات الوالدية وعالقتھا بالسلوك التكيفي لألطفال  )١٩٩٦(ميادة أكبر دراسة و
ھدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة ، دراسة ميدانية) داون ( اض المتخلفين عقليا والمصابين بأعر

 ً ) ٢٠(وتكونت عينة الدراسـة من ، بين االتجاھات الوالدية والسلوك التكيفي لدى األطفـال المتخلفيـن عقليا
سنة ونسبة ) ١٢و  ٦( و تتراوح أعمارھم ما بين ) إناث ١٠ذكور ،  ١٠(طفالً وطفلة مقسمين إلى 

ومجموعة من أباء وأمھات ھؤالء األطفال ، واستخدمت الباحثة مقياس ، ) ٧٠و٥٠(ما بين  ذكائھم
ستانفورد بينية للذكاء ومقياس االتجاھات الوالدية للمتخلفين عقليا إعداد السيد الكيالنى ، مقياس السلوك 

  .تصادي لألسرة التكيفي للطفل المتخلف عقليا إعداد فاروق صادق ، واستمارة الوضع االجتماعي االق
  :توصلت الدراسة إلى و

وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين كل من التقبل كأحد االتجاھات الوالدية الموجبة وبين أبعاد 
السلوك التكيفي ، وجود عالقة ارتباطية بين كل من الحماية الزائدة ، القسوة ، التذبذب كأبعاد لالتجاھات 

سلوك التكيفي ، وجود عالقة ارتباطية سالبة بين كل من اإلھمال والرفض الوالدية السالبة وبين أبعاد ال
 .والتفرقة كأبعاد لالتجاھات الوالدية السالبة وبين أبعاد السلوك التكيفي

، التوافق النفسي لألباء " ) ١٩٩٨( Ocomau Yukikoأوكوما يوكيكو " تناولت دراسة و
ولقد تم إعداد ھذه الدراسة  - ي لتحقيق السعادة العائلية بحث تجريب -وابنائھم المراھقين ذوى اإلعاقات 

ولقد تم تصنيف ، التجريبية لإلحساس بالسعادة بين القائمين بالرعاية وما لديھم من مراھقين ذوى إعاقات
االضطراب العاطفي ، صعوبات التعلم ، تخلف عقلي ، : (المراھقين من خالل معلميھم إلى أربع إعاقات 

عائلة وأطفالھم المراھقون ، ولقد تم تقديم )  ١٦٠( ، حيث تكونت عينة الدراسة من ) ث إعاقة في الحدي
خمسة مقاييس للتطبيق على عينة الدراسة وذلك باستخدام مفردات من مجموعة البيانات الخاصة بكل 

تم  عائلة وأطفالھم ، ولقد تم تقييم صالحية كل مقياس من خالل إجراء تحليالت عملية معروفة كذلك 
التأكيد من صدق الختبار الترابط بين القيود العائلية والتقييم الذاتي للقائم بالرعاية ، والمساندة االجتماعية 
، وإحساس العائلة بالسعادة ، ولقد تم اختبار نموذجين أحدھما يفحص إحساس العائلة بالسعادة ، واآلخر 

  .يبحث في إحساس المراھق بالسعادة 
القائمين بالرعاية من اآلباء والذين مروا بمستويات عالية من القيود أن  أوضحت النتائجو

  .والضغوط داخل األسرة  قد أظھروا مستويات تقدير أقل ألبنائھم من المراھقين ذوى اإلعاقات 
كما بينت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق النفسي لآلباء ومراھقيھم 

  ) .تخلف عقلي ، صعوبات التعلم ، اضطراب لغة ، اضطراب عاطفي(تلفة ذوى اإلعاقات المخ
، تناولت التكيف الشخصي لألشخاص  )١٩٩٩(جمال الخطيب ، عرين المجالى دراسة و

المتخلفين عقليا وعالقته بالتكيف المھني، ھدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التكيف الشخصي لألشخاص 
متدربا ومتدربة ) ١٢٥(وتم تطبيق األدوات على عينة من ،ف المھني لھمالمتخلفين عقليا وعالقته بالتكي

وتم استخدام ، في أقسام التأھيل المھني في مراكز اإلعاقة العقلية ، وقد تم اختيارھم بشكل عشوائي
،  ١٩٧٠مقياس سونوما للتكيف الشخصي تعريب الباحثين ، ومقياس التكيف المھني لستيورات ودانيلز 

  .ثين تعريب الباح
أن العدد األكبر من أفراد الدراسة وقعوا ضمن فئة مستوى التكيف الشخصي  أشارت النتائجو

والعدد األكبر من أفراد العينة كان في المستوى التكيف المھني المتوسط بنسبة % ٥٩المتوسط بنسبة 
التكيف كذلك كان ھناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين مستوى التكيف الشخصي ومستوى ، % ٨٥

، مما يؤكد على ضرورة االھتمام  ٠.٨١المھني للمتخلفين عقليا حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بھم 
  .بإعداد البرامج لدفع التكيف الشخصي لألطفال المتخلفين عقلياً 

بمقارنة الدرجات التي " ) ٢٠٠١( ,.Baboni, et., alبابونى وآخرون " قام كل من و
في التواصل أو السلوك  تحصل عليھا أفراد من ثالث مجموعات لديھم تخلف عقلي مصاحب الضطرابا
يفترض إذا كان المقياس ، االجتماعي وإعاقة حركية وأفراد لديھم تخلف عقلي بدون أي إعاقة مصاحبة

على أقل درجة في بعد التواصل صادقا أن يحصل األفراد الذين يعانون من اضطرابات في التواصل 
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مقارنة بالمجموعة الضابطة كذلك يفترض أن يحصل من لديھم مشكالت في السلوك االجتماعي على 
  .الدرجات األقل في التنشئة االجتماعية ، كذلك من لديھم إعاقات حركية في المھارات الحركية

أداؤھم أقل مقارنة أن من يعانون من إعاقات مصاحبة كان  قد أظھرت نتائج الدراسةو
بالمجموعات الضابطة في تلك األبعاد المرتبطة بإعاقتھم ، فاألفراد الذين لديھم مشكالت في السلوك 

  . االجتماعي حصلوا على درجات اقل في بعد التنشئة االجتماعية 
، بتطبيق مقياس  )٢٠٠١(  ,Tasman, & Mastinتاسمان وماستين " قام كل من و

 ٤(من األطفال ذى متالزمة ويليام ممن تتراوح أعمارھم ما بين )  ٤١( وافقي على فينالند للسلوك الت
سنوات ، وكان ھدف الدراسة قياس ثالثة متغيرات للسلوك التوافقي ، يأتي في مقدمتھا جوانب القوة ) ٨و

  .والضعف ، مسار النمو كوظيفة للعمر الزمني ، العالقة بين القدرات السلوكية والقدرات العقلية
أن أداء التالميذ كان أكثر ارتفاعا في بعد التنشئة االجتماعية، كذلك حيث أظھرت نتائج الدراسة 

وقت الراحة ( كان أداء التالميذ في بعد المھارات الشخصية المتبادلة أفضل مقارنة بالبعدين اآلخرين 
  .فيما يتعلق بالدرجات المعيارية للسلوك التوافقي ) والترفيه ، والمسايرة 

عدم ارتباطھا بالعمر الزمني ، وإن كانت درجات التالميذ عموما متقاربة  كما أظھرت النتائجو 
  .عند استخدام مقياس فينالند أو مقياس القدرات المختلفة

العالقة بين " ) ٢٠٠٢(,Bilote & poustaka  وبوستاكا بيولت" تناولت دراسة و
قي بين األفراد العاديين واألفراد المتخلفين عقليا ، حيث المستوى اإلدراكي العام ومھارات السلوك التواف

فحصت ھذه الدراسة االرتباط بين السلوك التوافقي والمستوى اإلدراكي العام عند األشخاص العاديين 
سنة تم ) ٤٩و  ٨(فرداً أعمارھم الزمنية تراوحت ما بين ) ٦٧(والمتخلفين عقليا في عينة مكونة من 

د للسلوك التوافقي وتم التأكد من معدالت الذكاء باستخدام مقياس وكسلر للذكاء ، استخدام مقياس فيالن
  .فاألداء كان يقارن بوضوح في الموضوعات التي تظھر مستوى إدراكي أقل 

بين معدل الذكاء ومھارات السلوك التوافقي  وجود عالقة دالة إحصائيا كانت أھم النتائجو 
  .بين الذكاء و الوظيفة االدراكية في االضطرابات وكذلك عالقة دالة إحصائيا مطردة 

لزيادة  تدريبي، تم دراسة مدى فاعلية برنامج  ) ٢٠٠٢(أحمد السيد سليمان  في دراسة و
وھدفت الدراسة إلى مساعدة الطفل المتخلف عقليا ،السلوك التكيفي لدى األطفال ذوى التخلف الخفيف

الحركية التي تمكنه من التفاعل -لتواصل والمھارات النفس على تنمية المھارات االجتماعية ومھارات ا
ً على الدمج داخل المجتمع ، وزيادة تكيف المعاق عقليا ،  مع اآلخرين ، ومساعدة الطفل المتخلف عقليا

طفالً من المعاقين عقليا من الذكور بمدرسة التربية الفكرية تتراوح  )  ٢٠(تكونت عينة الدراسة من 
وتم تقسيم العينة إلى ) ٧١و  ٥٠(سنوات وتتراوح نسبة ذكائھم مابين )  ٩و  ٨ (أعمارھم مابين 

مجموعتين أحداھما تجريبية واألخرى ضابطة وقد طبق على العينة مقياس السلوك التكيفي إعداد فاروق 
  .والبرنامج التدريبي من إعداد الباحث ) ١٩٨٠(صادق 

  :توصلت الدراسة إلى و
حصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في وجود فروق ذات داللة إ -

 .بعد تطبيق البرنامج ) الجزء األول ( السلوك التكيفي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في احد عشر بعدا من أبعاد  -

السلوك المدمر ، ( يب لصالح المجموعة التجريبية الجزء الثاني في مقياس السلوك التكيفي بعد التدر
السلوك المضاد للمجتمع ، سلوك التمرد ، العصيان ، االنسحاب ، السلوك النمطي ، السلوك 
االجتماعي غير المناسب ، عادات صوتية غير مقبولة ، عادات غير مقبولة ، سلوك يؤذى النفس ، 

  ) .سية واالنفعالية الميل إلى الحركة الزائدة ، االضطرابات النف
  :كانت أھم النتائج و

في الذكاء بعد تطبيق ) التجريبية والضابطة(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 
  في االضطرابات) التجريبية والضابطة(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ، الدمج
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  .ثان ذلك إلى كبر سن البنات وقصر فترة الدمجوارجع الباح، السلوكية بعد تطبيق الدمج  

 ً دراسات تناولت المساندة االجتماعية وعالقتھا بالسلوك التوافقي لدى المراھقين : ثالثا
 ً   .المتخلفين عقليا

 "  )١٩٩٦( Wenz Gross & Sipersteinوينز جروس وسبرستين "تناولت دراسة 
المساندة االجتماعية والبيئة العائلية والتوافق النفسي : يا شبكة العالقات االجتماعية لألطفال المتخلفين عقل

، حيث تبحث ھذه الدراسة في شبكة العالقات االجتماعية والمساندة االجتماعية والبيئة العائلية والتوافق 
، من العاديين) ٢١(من ذوى التخلف العقلي غير الحاد ، و) ١٥(فرداً منھم ) ٣٦(لدى عينة مكونة من 

  .جراء مقابلتين مع ھؤالء األفراد وذويھم وذلك باستخدام مجموعة من االستبيانات في المنزل ولقد تم إ
  
  :أظھرت النتائج و

عدم وجود أي فروق في حجم شبكة العالقات االجتماعية ألفراد عينة الدراسة ، ومن حيث 
ذوى التخلف العقلي  ھؤالء الذين يتوجھون إليھم من أجل المساندة االجتماعية ، فقد وجد أن األفراد

بينما العاديين يتوجھون لألقران ، وكلما ، يتجھون ألفراد في المنزل والكبار منھم يتجھون خارج المنزل
كانت بيئة العائلة سلبية كلما اتجه الكبار منھم إلى خارج المنزل وذلك من أجل المساندة العاطفية وحل 

يتلقون مساندة عاطفية أكبر في المنزل يمرون  المشكالت ، كما أظھرت الدراسة أن األفراد الذين
  .بمشكالت توافقية أقل 

، المساندة االجتماعية والتغلب على مشكالت " ) ١٩٩٩( Lozanoلوزانو " تناولت دراسة و
تبحث ھذه الدراسة في ، األمريكيون ذوى التخلف العقلي الغير حاد  –التوافق عند المراھقين األفريقيون 

المقترحة بين مشكالت التوافق والمساندة االجتماعية والتوتر عند المراھقين األفارقة نموذج العالقات 
مراھقا أعمارھم تتراوح ) ١٨٤(األمريكيون المتخلفين عقليا بدرجة غير حادة ، تكونت عينة الدراسة من 

ً ولقد ذكر المراھقون إدراكھم للمساندة االجتماعية وقاموا باستكما) ١٧و١٤(ما بين  ل مقابلة شبه عاما
بنائية والتي يتم فيھا تحديد مجموعة من سلوكيات صعوبة التوافق ، ولقد تم الحصول على تقارير خاصة 
ً من خالل أفراد تم استجوابھم  بالتوتر والتوافق من خالل المراھقين وآبائھم كما تم تقييم التوافق أيضا

  .وقاموا باستكمال اختبار ذھني بنائي
أنه عندما يكون التوتر عال فإن ھؤالء المراھقين يتلقون مساندة اجتماعية  لقد أظھرت النتائجو

  .عالية من األباء والذي يمنع مشكالت التوافق لدى األبناء
دراسة االتجاھات الوالدية وعالقتھا بالسلوك ، )١٩٩٩(ھدى محمد احمد تناولت دراسة و

طفالً مصاباً ) ٢٠(وتكونت العينة من ، التكيفي لألطفال المتخلفين عقليا والمصابين بأعراض داون
سنة )  ١٢و ٦( ممن تتراوح أعمارھم الزمنية ما بين ، إناث)  ١٠(و، ذكور ) ١٠(، بأعراض داون 

واستبيان المستوى ، واستخدمت الباحثة اختبار الذكاء لجون رافن )  ٧٠إلى  ٥٠( ونسبة ذكائھم من 
  .ضج االجتماعي ومقياس السلوك التكيفي الجزء الثانيومقياس فاينالند للن، االقتصادي واالجتماعي 

  : توصلت الدراسة إلىو
ً بين متوسط درجات المتخلفين عقليا والمصابين بأعراض داون من حيث النمو  - ھناك فروقا

  .االنفعالي وكانت ھذه الفروق لصالح المصابين بأعراض داون
ين بزملة داون والمتخلفين عقليا من ھناك فروقا بين متوسط درجات الذكور واإلناث المصاب -

  .حيث النمو االنفعالي لصالح اإلناث
  .وجدت فروقا بين متوسط درجات الذكور واإلناث من حيث النمو االجتماعي لصالح اإلناث -
فاعلية برنامج إرشادي لتعديل اتجاھات التالميذ ) ٢٠٠٠(أميرة طة بخش تناولت دراسة و

قليا معھم بالمدرسة وأثره على السلوك التكيفى للتالميذ المتخلفين عقلياً، العاديين نحو دمج المتخلفين ع
طفلة من األطفال العاديات الملتحقات بالروضة بمدينة جدة وتم تقسيمھن ) ٢٠(وتألفت عينة الدراسة من 

إلى مجموعتين متساويتين إحداھما تجريبية و األخرى ضابطة ومجموعة من المتخلفات عقليا في نفس 
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أطفال ، وتمت المجانسة بين المجموعات  من حيث العمر الزمني ، نسبة الذكاء ، ) ١٠(مر الع
واستخدمت الباحثة مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ، والمستوى االقتصادي االجتماعي واالتجاه نحو الدمج 

ومقياس ، )١٩٨٨(االقتصادي لألسرة من إعداد عبد العزيز الشخص  االجتماعي، واستمارة المستوى 
،و ) ١٩٨٨(اتجاھات األطفال العاديين نحو الدمج  من إعداد إيمــان الكاشف وعبد الصبور منصــور 

  .والبرنامج اإلرشادي إعداد الباحثة) ١٩٩٨(مقياس السلوك التكيفي لألطفال إعداد عبد العزيز الشخص 
  :توصلت الدراسة إلى انه و
ريبية والضابطة في االتجاھات نحو الدمج لصالح توجد فروق ذات داللة بين المجموعتين التج -

  .المجموعة التجريبية ، أي أصبحت اتجاھاتھا أكثر إيجابية 
بين التالميذ المتخلفين عقليا المدمجين بالمدرسة في السلوك التكيفي  ٠.٠١توجد فروق ذات داللة عند  -

  .لقياس البعديوأبعاده قبل تطبيق البرنامج على األطفال العاديين وبعده لصالح ا
فقد تناولت العالقة بين المساندة االجتماعية والكفاءة ) ٢٠٠٥(ھبة نبيل محمد أما دراسة 

من األطفال المصابين بزملة داون في ) ١١٠(على عينة من ، االجتماعية لألطفال المصابين بزملة داون 
واستخدمت ، سين ذكور وإناثسنة بمحافظتي القاھرة وبورسعيد من الجن) ١٢و  ٦(الفئة العمرية مابين 

ومقياس الكفاءة االجتماعية ألطفال ما ، ) إعداد الباحثة ( مقياس المساندة االجتماعية لدى أطفال داون 
استمارة المستوى االجتماعي ، ) ٢٠٠٠(و أماني عبد المقصود  يالمدرسة إعداد أسماء السرس لقب

  ).١٩٩٥(االقتصادي إعداد عبد العزيز الشخص 
  :لدراسة إلى توصلت ا

  .االجتماعية لدى أطفال داون ةوجود عالقة بين المساندة االجتماعية والكفاء -
وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث المصابين بزملة داون على مقياس المساندة االجتماعية  -

  .والكفاءة االجتماعية لصالح الذكور
اقة في المستويات االجتماعية االقتصادية المختلفة وجود فروق بين أطفال داون بسيطى ومتوسطى اإلع -

  .  في المساندة االجتماعية والكفاءة االجتماعية لصالح أطفال داون البسيط

  :تعقيب على البحوث والدراسات السابقة

  :من حيث الھدف: أوالً 
  :كانت أھداف البحوث والدراسات السابقة بصفة عامة تھدف إلى

فقد كان الھدف ، عية وعالقتھا ببعض المتغيرات النفسية لدى المتخلفين عقلياً دراسة المساندة االجتما - ١
التعرف على العالقة بين المساندة )  ١٩٨٥(    Riess ,et., alمن دراسة ريس وآخرون 

فكانت تھدف )  ١٩٩٠(    Rosien & Burchardودراسة روسين وبرشارد ، والتشوه العاطفي 
 Mcduffie. Kathleenومكدفي كاثلين ،  ة واألنشطة االجتماعية إلى  دراسـة مصادر  المساند

معرفة المساندة االجتماعية، المشاركة المجتمعية وعالقتھا بتطور مفھوم الذات عند ) ١٩٩٧(
ً وكذلك وفي دراسة لنسكى  ھدفت الدراسة إلى ) ١٩٩٩( Lunskyالمراھقين المتخلفين عقليا

جتماعية التنبؤ بالرفاھية والسعادة كمظھر من مظاھر السلوك معرفة إلى أي مدى يمكن للمساندة اال
 Lunsky & Bensonودراسة لينسكى وبنسون ، ً التوافقي عند المراھقين المتخلفين عقليا

ً من خالل المدخل المعرفي ) ٢٠٠١( كان ھدفھا دراسة المساندة االجتماعية لدى المتخلفين عقليا
  االجتماعي 

 Lee. Laural. Lففي دراسة لى، اليورال ، فقـي لدى المتخلفين عقليـا دراسـة السـلوك التوا - ٢
فقد كان الھدف معرفة شمول وقت الفراغ وعالقته بالسلوك التوافقي للمراھقين المتخلفين ) ١٩٩٠(

كان الھدف التعرف على العالقة ) ١٩٨٥( Linden Barbaraعقلياً، وفي دراسة لندين باربارا 
ً والذين يعانون من تخلف بين مستوى القراءة وا لسلوك التوافقي لدى المراھقين المضطرين عاطفيا



 ========الدراسات السابقة======== =====          =========== الفصل الثالث======== ===

كان الھدف التعرف على ) ١٩٩٨( Okuma – Yukikoعقلي وفي دراسة أوكوما يوكيكو 
) ٢٠٠٠( .Luiz et alالسلوك التوافقي لآلباء ومراھقيھم ذوى اإلعاقات وفي دراسة ليز وآخرون 

يفية التغلب على مشكالت السلوك التوافقي عند عائالت الطفل كان الھدف التعرف على التوتر وك
 ً   .المتخلف عقلياً أو جسديا

دراسة العالقة بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي لدى المتخلفين عقليا وفي دراسة  - ٣
ھدفت تلك الدراسة إلى ) ١٩٩٦( WenzGross & Sipersteinوينزجروس وسيبرستين 

ً وعالقتھا بالمساندة التعرف على شبكة  العالقات االجتماعية لألطفال والمراھقين المتخلفين عقليا
 .Grenberg et alاالجتماعية والبيئة العائلية والتوافق النفسي وفي دراسـة جرينبرج وآخـرون 

كان الھدف التعرف على التأثيرات المختلفة للمساندة االجتماعية على السعادة والتوافق ) ١٩٩٧(
ً  النفسي  Lozanoكذلك كما جاء في دراسة لوزانو ، لألمھات الالتي لديھن مراھقين متخلفين عقليا

كان الھدف التعرف على المساندة االجتماعية والتغلب على مشكالت السلوك التوافقي عند ) ١٩٩٩(
ات المراھقين األفريقيين، األمريكيين المتخلفين عقلياً، حيث تبحث ھذه الدراسة في نموذج العالق

 –المفتوحة بين مشكالت السلوك التوافقي والمساندة االجتماعية والتوتر عند المراھقين األفريقيين 
 ً كان التركيز ) ١٩٩٩( .Bailey et alوفي دراسة بايلى وآخرون ، األمريكيين المتخلفين عقليا

ً والتعرف عل ى أفضل أساليب على االحتياجات والمساندة االجتماعية ألسر األطفال المتخلفين عقليا
كان ) ٢٠٠٢( Shinأما في دراسة شين ،  المساندة االجتماعية والتي تؤثر إيجابياً على ھذه األسر

ً في كل من كوريا  الھدف مقارنة أثر برامج المساندة االجتماعية على أسر األطفال المتخلفين عقليا
معرفة عالقة المساندة ھدفت إلى ) ٢٠٠٥(في دراسة ھبة نبيل، والواليات المتحدة األمريكية

  .االجتماعية بالكفاءة االجتماعية عند المتخلفين عقلياً بدرجة بسيطة ومتوسطة
 ً   :من حيث العينة: ثانيا

شملت أفراد العينة في معظم الدراسات السابقة أطفال ومراھقين وأمھات ووالدين يعانى أوالدھم 
) ١٨٨(شملت العينة ) ١٩٩٧( Meduffie Kalthleenففي دراسة مكديوفي كاثلين ، من تخلف عقلي 
عاماً وفي ) ١٧و  ١٤(أمريكياً متخلفاً عقلياً ويتراوح العمر الزمني ألفراد العينة مابين  –مراھق أفريقياً 

من المراھقين ) ٥٠(تكونت العينة من ) ٢٠٠١( Lunsky & Bensonدراسة لينسكى وبنسون 
ً بسيطة ومعتدلي اإلعاقة العقلي ) ١٩٩٠( Lee. Laura. Lة أما في دراسة لى اليورال المتخلفين عقليا

ً وفي دراسة لندين باربارا ) ٨٧(شملت العينة   Linden Barbaraمن المراھقين المتخلفين عقليا
ً والذين يعانون من تخلف عقلي ) ٤٠(تكونت العينة من ) ١٩٩٥( ً من المضطربين عاطفيا مراھقا

ً ودرج) ٢٠ – ١٢(وتتراوح أعمارھم من  درجة ذكاء وفي دراسة ) ٩٠ – ٣٠(ة ذكاءھم من عاما
عائلة وأطفالھم المراھقين ذوى اإلعاقات التي تم تصنيفھا من ) ١٦٠(أوكوما يوكيكو تكونت العينة من 

االضطراب العاطفي ، إعاقات تعلم، تخلف عقلي، إعاقة في : خالل المعلمين واحد من أربع إعاقات
ً عقلياً، ) ١٦١(شملت العينــة ) ٢٠٠٠( .Luiz et alالحديث، وفي دراسة ليز وآخرون  طفالً متخلفا

  .طفالً ) ١٦٤(طفالً معاقاً جسدياً واألطفال العاديين عددھم ) ١٢٣(
وشملت )  ١٩٩٦(  Wenz-Gross & Sipersteinفي دراسة وينزجروس وسيرستين 

ي دراسة جرينبرج ھم عاديون أما ف) ٢١(منھم ذوى تخلف عقلي غير حاد، ) ١٥(فرداً ) ٣٦(العينة 
) فأكثر ٥٥(أم تتراوح أعمارھن من ) ٧٣(تمت مقارنة ) ١٩٩٧( .Greenberg et alوآخرون 

  .أماً لبالغين متخلفين عقلياً من خالل مستوياتھن في الضغط) ٢٨٨(لديھن بالغين ذوى مرض عقلي 
ً أما ف) ٨٤(شملت عينة الدراسة ) ١٩٩٩( Lunskyكذلك دراسة لنسكى  ي دراسة فرداً مراھقا

ً ذا تخلف عقلي تتراوح ) ١٨٤(فقد تكونت عينة الدراسة من ) ١٩٩٩( Lozanoلوزانو  مراھقا
ً ) ١٧و  ١٤(أعمـارھم مابين    .عاما
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) ٢٧(كانت العينة مكونة من ) ١٩٩٠( Rosen & Burchardفي دراسة روسين وبيرشارد 
 .Flynt et alدراسة فلنت وآخرون  آخرون من العاديين وفي) ٢٧(من المتخلفين عقلياً تم مقارنتھم مع 

ً في ثالث مراحل نمائية وفي دراسة ) ٨٠(تكونت العينة من ) ١٩٩٢( ً لديھن أطفال متخلفين عقليا أما
ً وفي ) ٢٠٠(تكونت العينة من ) ١٩٩٩( .Bailey et alبايلى وآخرون  والد ألطفال متخلفين عقليا

من األمھات الكوريات ) ٤٠(ھات األمريكيات ، من األم) ٣٨(شملت العينة ) ٢٠٠٢( Shinدراسة شين 
 ً   .ألطفال متخلفين عقليا

 ً   :من حيث األدوات: ثالثا

كانت األداة الرئيسية المستخدمة في غالبية البحوث والدراسة السابقة ھي مقياس المساندة 
ً ففي دراسة مكديوفي كاثلين  ) ١٩٩٧( Meduffie Kathleenاالجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا

، أما في دراسة لينسكى ) EMR(كانت األداة الرئيسية ھي تطبيق برامج التعليم الخاص بالمتخلفين عقلياً 
وبنسون فقد تم اختبار التنبؤات من النموذج المعرفي االجتماعي للمساندة االجتماعية وفي دراسة لى 

ت الشخصية وفي دراسة فقد كانت األداة المستخدمة ھي المقابال) ١٩٩٠( Lee Laura. Lاليورال 
كانت األداة المستخدمة مقياس الذكاء حيث تم تقسيم األفراد إلى أربع مجموعات ) ١٩٩٥(لندين باربارا 

 ً ، وكذلك سجالت المستشفي أعطت بيانات أساسية عن أفراد العينة والمكالمات التليفونية قدمت IQتبعا
  .بيانات عن التوافق

تم تقديم خمسة مقاييس لقياس كل من ) ١٩٩٨( Okuma Yukikoفي دراسة أوكوما يوكيكو 
ولقد تم تقييم  NSCوذلك باستخدام مفردات من مجموعة بيانات  FAARالعناصر الموجودة في نموذج 

 .Luiz et alصالحية كل مقياس من خالل إجراء تحليالت عاملية معروفة، أما في دراسة ليز وآخرون 
ي االستبيان للمجموعات الوالدية المتطابقة، ھذا االستبيان خاص تم عمل مقارنة لالستجابات ف) ٢٠٠٠(

 Wenz-Grossبالمصادر والقلق عند تلك المجموعــات كذلك في دراســـة وينزجروس وسيبرستين 
& Spensten )تم إجراء مقابلتين مع أفراد العينة باستخدام مجموعة من االستبيانات في ) ١٩٩٦

 .Greenberg et alجتماعية وفي دراســة جرينبرج وآخرون المنزل حول شبكة المساندة اال
كانت األداة المستخدمة ھي مقياس المساندة االجتماعية وفي دراسة كل من لنسكى ولوزانو ) ١٩٩٧(

Lunsky & Lozano )٦(كانت أداة الدراسة ھي عمل مقابالت مع األفراد على مرتين كل ) ١٩٩٩ (
  .شھور

طبق على أفراد العينة مقياس ) ١٩٩٠( Rosen & Burchardفي دراسة روسين وبيرشارد 
 Shinأما دراســـة شين ) ١٩٩٢( .Flynt et alالمساندة االجتماعية وكذلك دراسة فلنت وآخرون 

  .تم استخدام أسلوب المقابلة الشخصية) ١٩٩٩( .Baily et alوكذلك دراسة بايلى وآخرون ) ٢٠٠٢(
 ً   :من حيث النتائج: رابعا

  : معظم البحوث والدراسات السابقة أن تائجأظھرت ن  
  .المساندة االجتماعية مصدراً من مصادر الدعم الفعال الذي يحتاجه المراھقون المتخلفون عقلياً   -
ً سواء في تخفيف ضغوطه أو حياته بصفة عامة عالقة  - دور المساندة في حياة المراھق المتخلف عقليا

ً ذوى مساندة االجتماعية األكثر ذلك بالسلوك التوافقي لدى تلك الف ئة وأن المراھقين المتخلفين عقليا
سواء من اآلباء أو األقران لديھم انتماء ومفھوم ايجابي نحو الذات كما دراسة مكديوفي كاثلين 

Meduffie Kathleen )١٩٩٧( ،وبوستاكا بيولت  Bilote & poustaka,)٢٠٠٢ .(  
ً عل - ى المفاھيم السابقة للفرد بشأن إدراكه للمساندة االجتماعية كما فى المساندة االجتماعية تقوم جزئيا

  ). ٢٠٠١(Lunsky & Bensonدراسة لينسكى وبنسون 
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ً والتوافق النفسي والسعادة  - تدعيم للروابط االجتماعية المباشرة بين شمول وقت الفراغ اجتماعيا
خل بالمساندة االجتماعية لتحقيق الشخصية والمساندة االجتماعية كما تضمنت الدراسة ضرورة التد

ً وتقليل تأثيرات تحقير الذات لديھم كما فى دراسة لى ال يورال   Leeسعادة األفراد المتخلفين عقليا
Laural.L )١٩٩٠.(  

القائمين بالرعاية من أفراد العينة والذين مروا بمستويات عالية من القيود داخل العائلة قد أظھروا  -
 Okumaبنائھم المراھقين وكذلك إحساس أقل بالسعادة العائلية أوكوما يوكيكو مستويات تقدير أقل أل

Yukuo )١٩٩٨ .(  
-  ً كما أظھرت النتائج ، عدم وجود أي فروق في حجم شبكة العالقات االجتماعية لألفراد المتخلفين عقليا

ً يحتاجون إلى المساندة أكثر من داخل المنزل ولكن  المراھقين يحتاجون أن األطفال المتخلفين عقليا
 Wenzإلى المساندة االجتماعية من األقران خارج المنزل كما في دراسة وينزجروس وسيبرستين 

G.,Saperstein )١٩٩٦.(  
المراھقين ذوى التخلف العقلي بدورھم يتأثرون بالمساندة االجتماعية لألمھات مما يؤدى إلى تحسين  - 

  ).١٩٩٧( Greenberg et alنبرج وآخرون السلوك التوافقي لديھم كما فى دراسة جري
المراھقين ذو التخلف العقلي يعبرون عن المساندة االجتماعية في تقليل مستويات التقيد االجتماعي  -

  ).١٩٩٩(  Lunskyوتقوية أساليب الحياة األكثر صحة كما فى دراسة لنسكى 
قية أقل باإلضافة إلى كفاءة في السلوك كالً من مساندة اآلباء واألقران العالية تصاحبھا مشكالت تواف -

  ). ١٩٩٩( Lozanoالتوافقي مصحوباً بتوتر نفسي منخفض كما في دراسة لوزانو 
المساندة االجتماعية من األصدقاء والمصادر غير الرسمية أفضل أسلوب للمساندة مع األطفال  -

  ).١٩٩٩( Bailey et alالمتخلفين عقلياً كما فى دراسة بايلى وآخرون 
أھمية المساندة االجتماعية لتحسين السلوك التوافقي ألفراد العينة كما فى دراسة روسين وبيرشارد  -

Rosen & Burchard )١٩٩٠ ( ودراسة شينShin )٢٠٠٢. (  

  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة
  :ةبعد استعراض نتائج البحوث والدراسات السابقة استفاد الباحث منھا في النقاط التالي

قليل من الدراسات السابقة التي درست العالقة بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي للمراھقين  -
المتخلفين عقليا لذا سيقوم الباحث ببحث عالقة المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف 

  .عقليا والسلوك التوافقي
، األسرة( على أبعاد المساندة من حيث مصادرھا الباحث من ھذه الدراسات في التعرف  داستفا -

  ) .وعاطفية، أدائية (ومظاھرھا ، ) المدرسة، المجمع
استفاد الباحث منھا في بناء مفردات مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا  -

  .لعدم وجود مقياس بالبيئة العربية لقياس ھذا المتغير
نت من األطفال واألسر وسيكتفي الباحث في ھذه الدراسة بعينة من المراھقين عينة الدراسة كا -

  .المتخلفين عقليا
استخدمت غالبية الدراسات العربية مقياس السلوك التوافقي لصفوت فرج وناھد رمزي لذا سيعتمد  -

  .الباحث في ھذه الدراسة على ھذا المقياس لقياس السلوك التوافقي الجزأين األول والثاني
  :فروض الدراسة
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روض  ن صياغة ف ابقة يمك ائج البحوث والدراسات الس ه نت ا أسفرت عن ي ضوء اإلطار النظري وم ف
  :الدراسة على النحو التالي 

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقلياً  - ١
  . ومستوى السلوك التوافقي لديه

في )  ذكور وإناث (وجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقليا من الجنسين ال ت - ٢
  .درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا

في ) إناث / ذكور (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقليا من الجنسين  - ٣
  .درجة السلوك التوافقي

المقيمين / المقيمين داخليا ( ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقليا فروق  دال توج - ٤
  .في درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا) خارجيا

المقيمين / المقيمين داخليا ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقليا  - ٥
  .في درجة السلوك التوافقي) خارجيا
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  :منھج الدراسة وإجراءاتھا

   :مقدمة
التعرف علي العالقة بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي للمراھقين تھدف الدراسة الحالية إلى 

باختالف ) المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي(وكذلك الفروق في متغيرات الدراسة، المعاقين عقليا
  .)خارجي/ داخلي(مة وباختالف اإلقا، ) إناث/ ذكور(الجنس

، وأدوات الدراسة، وعينة الدراسة، لذا سيتناول الباحث في ھذا الفصل المنھج المستخدم في الدراسة
ومن خالل كل ذلك سوف يتم التوصل إلى النتائج ، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، وإجراءات التطبيق

  .وتفسيرھا

  .منھج الدراسة: أوال

صفي المقارن و االرتباطي ألنھم األنسب لتناول الدراسة الحالية فمن استخدم الباحث المنھج الو
خالله يستطيع الباحث أن يتعرف على العالقة بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي للمراھقين المعاقين 

/ ذكور(باختالف الجنس) المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي(وكذلك الفروق في متغيرات الدراسة، عقليا
  ).ةخارجي/ ةداخلي(وباختالف اإلقامة ، )إناث

  -:عينـــة الدراسة:  ثانيا
مراھق ومراھقة من الملتحقين بمدرسة التربية الفكرية بالزقازيق ومنيا ) ١٠٠(تتكون عينة الدراسة من  -

ً ) ١٨: ١٤(بالمرحلة العمرية ، القمح    :بحيث تتوافر فيه الشروط التالية، عاما
  .عاماً في أثناء فترة جمع البيانات) ١٨(عاماً وأال يزيد عن ) ١٤(سن عن أال يقل ال -١
  . للذكاء دوفقا لمقياس جودار) ٧٠ - ٦٠(المراھقة يتراوح بين / أن تكون درجة ذكاء المراھق  -٢
  ).ذكور وإناث(أن تشتمل على الجنسين  -٣
  .خارجيا أن يكون نصفھم من المقيمين داخليا والنصف األخر من المقيمين -٤
  .والمستوى الثقافي لألسرة، والعمر العقلي، أن تكون العينة متجانسة من حيث العمر الزمني -٤
  :وصف العينة -أ

  -:علي النحو التالي  من حيث الجنس واإلقامةويمكن وصف العينة  الكلية 
  
  
  
  
  

 ) ٢(جدول 
  توزيع العينة من حيث الجنس واإلقامة 

  البيـــــــان
  خارجي  داخلي

  النسبة لجملةا
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  %٦٢  ٦٢  ١٣  ١٨  ١٣  ١٨  مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق
  % ٣٨  ٣٨  ٧  ١٢  ٧  ١٢  مدرسة التربية الفكرية بمنيا القمح

 % ١٠٠  ١٠٠  ٢٠  ٣٠  ٢٠  ٣٠  الجمـــــلة

نھم ين م ال الجنس ى ك تمل عل ة تش ابق أن العين دول الس ن الج ح م ور) ٦٠(يتض اث)٤٠(و، ذك ، إن
ا و% ٥٠و ين داخلي ن المقيم نھم م ا% ٥٠م ين خارجي ن المقيم نھم م ة % ٦٢، م دين بمدرس ن المقي نھم م م

  .منھم من المقيدين بمدرسة التربية الفكرية بمنيا القمح% ٣٨، التربية الفكرية بالزقازيق
  :تجانس العينة -
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م من والمستوى الثق، والعمر العقلي ،عامل العمر الزمني  لضبطتمت المجانسة   ا لھ افي لألسرة لم
ا ين عقلي ة للمتخلف اندة االجتماعي ة المس ى درج أثير عل ث أ. ت اندة  وضحتحي ات أن المس ن الدراس د م العدي

  .والمستوى الثقافي لألسرة، والعمر العقلي ، االجتماعية تتأثر بالعمر الزمني
  :المجانسة من حيث العمر الزمني -١

ة ، ني تمت المجانسة لتثبيت عامل العمر الزم حيث أثبتت العديد من الدراسات أن المساندة االجتماعي
ي  اين ، يتأثر بالعمر الزمن ل التب الي تحلي ة من حيث ) ANOVA(ويوضح الجدول الت راد العين درجات أف ل
  .العينة ككل وليس بين مجموعات  أفرادأي انه ھنا التجانس بين ، متغير العمر الزمني

  ) ٣( جدول 
  لدرجات) ANOVA(ن نتائج تحليل التباي

  أفراد العينة من حيث متغير العمر الزمني 
  الداللة  قيمة ف متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
    ١.٥٠  ١  ١.٥٠  بين المجموعات

  ٢٤٣.٤٨٢  ٩٨  ٢٣٨٦١.٢٥ داخل المجموعات  غير دالة  ٠.٠٠٦
    ٩٩  ٢٣٨٦٢.٧٥  الكلي

لم " ف" حيث أن قيمة، م وجود تأثير دال لمتغير السن بين أفراد العينة يتضح من الجدول السابق عد
وتعني ھذه النتيجة عدم ، ) ٠.٠٥(تصل إلى القيمة الحدية الالزمة لداللة النسبة الفائية عند مستوى داللة 

من  عينة الدراسةأفراد وجود فروق جوھرية بين أفراد العينة من حيث العمر الزمني مما يدل على تجانس 
  .  العمر الزمني في المراھقين المتخلفين عقليا 

  : المجانسة من حيث الذكاء – ٢
ا ة الدراسة رقام الباحث بتثبيت ھذا المتغير باختي ائج عين ى نت را عل ؤثر كثي ة ، مدى ال ي ار عين فاخت

ين  ر ب ائھم ينحص توى ذك اس ) ٧٠:  ٦٠(مس ى مقي اء عل ة ذك ودار"درج ة ، "دج انس عين ن تج ق م للتحق
ذكاء ) ANOVA(تم تحليل التباين ، لدراسة من حيث متغير الذكاءا ر ال لدرجات أفراد العينة من حيث متغي

  .كما بالجدول التالي
  )٤(جدول 

  لدرجات) ANOVA(نتائج تحليل التباين 
  أفراد العينة من حيث متغير الذكاء 

  داللةال  قيمة ف متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
    ٩.٨٨  ١  ٩.٨٨  بين المجموعات

  ٧.٩٤  ٩٨  ٧٧٧.٩١ داخل المجموعات  غير دالة  ١.٢٥
    ٩٩  ٧٨٧.٧٩  الكلي

لم تصل " ف" حيث أن قيمة، يتضح من الجدول السابق عدم وجود تأثير دال لمتغير الذكاء بين أفراد العينة 
وتعني ھذه النتيجة عدم وجود ، ) ٠.٠٥(داللة  إلى القيمة الحدية الالزمة لداللة النسبة الفائية عند مستوى

مما يدل على تجانس عينة الدراسة من حيث متغير ، ءفروق جوھرية بين أفراد العينة من حيث متغير الذكا
  .الذكاء

  : من حيث المستوى الثقافي لألسرة – ٣
ار عي، نتائج عينة الدراسة ىقام الباحث بتثبيت ھذا المتغير حتى ال يؤثر عل افي فاخت تواھم الثق ة مس ن

ال ،باستخدام مقياس المستوى الثقافي لألسرة المصرية ، االجتماعي متوسط من إعداد  عبد الباسط خضر وأم
افي، ٢٠٠٣محمود عبد المنعم  اين  ،و للتحقق من تجانس عينة الدراسة في متغير المستوى الثق ل التب م تحلي ت

)ANOVA (اھم الثقافي االجتماعي كما بالجدول التاليلدرجات أفراد العينة من حيث متغير مستو.  
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  ) ٥(جدول 
  لدرجات) ANOVA(نتائج تحليل التباين 

  أفراد العينة في متغير المستوى الثقافي  
  الداللة  قيمة ف متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
  ١٠.١٤  ١  ١٠.١٤  بين المجموعات

  ١٣.٤٦  ٩٨  ١٣١٩.٢٥ موعاتداخل المج  غير دالة  ٠.٧٥
    ٩٩  ١٣٢٩.٣٩  الكلي

، بين أفراد العينة ، يتضح من الجدول السابق عدم وجود تأثير دال لمتغير المستوى الثقافي لألسرة 
، ) ٠.٠٥(لم تصل إلى القيمة الحدية الالزمة لداللة النسبة الفائية عند مستوى داللة " ف" حيث أن قيمة

مما ، لألسرة ة من حيث متغير المستوى الثقافي وجود فروق جوھرية بين أفراد العين وتعني ھذه النتيجة عدم
  .لألسرةينة الدراسة في المستوى الثقافي يدل على تجانس ع

   - : أدوات الدراسة –: ثالثا 
  :يتم في ھذا الجزء عرض لألدوات المستخدمة في الدراسة الحالية وھى

  )حثالبا:إعداد.(استمارة جمع البيانات- ١
  .الباحث/ إعداد: مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا - ٢
  )  ٢٠٠٣(إعداد عبد الباسط خضر وأمال عبد المنعم:استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي-٣
  ترجمة صفوت فرج وناھد رمزي : مقياس السلوك التوافقي للجمعية األمريكية -٤
  .كاءمقياس جودارد للذ -٥

  ) ١(ملحق ) إعداد الباحث ( استمارة البيانات األولية   -١
ا الباحث في ،وھى عبارة عن البيانات التي يقوم الباحث بملئھا عن المفحوص      د عليھ ات يعتم ذه البيان وھ

اث ( الجنس ، ) خارجي/ داخلي( معرفة اإلقامة  ذي )  ذكور وإن اعي واالقتصادي ال ذا المستوى االجتم وك
  ) .١(ويتضح ذلك ملحق، فيه الطالب  يوجد

  .الباحث/ إعداد: مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا -٢
   -: خطوات بناء المقياس 

     -: يمكن توضيح خطوات بناء المقياس فيما يلي 
  .اإلطالع على المقاييس السابقة والمشابھة للمقياس الحالي  –أ 
  .دة االجتماعية وأبعادھا الفرعية  تعريف المسان –ب
  .تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية  -جـ
  .إجراء دراسة استطالعية على عينة ممثلة للوقوف على مدى مالئمة المقياس لعينة الدراسة الحالية  –د
  .عرض المقياس على مجموعة من المحكمين  -ھـ
  ) .الثبات  –الصدق ( تقنين المقياس  –و
  .سط الزمن الذي يستغرقه تطبيق المقياسمتو-ز
  .طريقة تصحيح المقياس-ح

  .ويعرض الباحث لھذه الخطوات كاألتي
   -: اإلطالع على المقاييس السابقة والمشابھة للمقياس الحالي  –أ 

اييس ، قام الباحث باإلطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بالمساندة االجتماعية  ثم قام  بتحليل المق
ة ال ع محاول اس م اء المقي ي بن ة ف واحي الفني ى الن وف عل ك للوق ابقة وذل ات الس ي الدراس تخدمت ف ي اس ت

اندة  ي المس ؤثرة ف اد م ا أبع ات باعتبارھ ك الدراس ا تل ت عليھ ي أجمع ات الت رات والمكون تخالص الفق اس
  -: ويمكن عرض المقاييس التي أعتمد عليھا الباحث كما يلي ، االجتماعية 
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اس الم- ةمقي اندة االجتماعي رون(س ون و آخ امي ):لسارس ناوي وس روس الش د مح ب محم تعري
  ). ١٩٩٠(أبوبيه

  ) .٢٠٠٠(مروى محمد شحتة إعداد :  مقياس المساندة المدركة -
  ).٢٠٠١( إعداد أسماء السرسي وأماني عبد المقصود  مقياس المساندة االجتماعية -
  ).٢٠٠٥(مد إبراھيم إعداد ھبة نبيل مح مقياس المساندة االجتماعية-

بعد استعراض ھذه المقاييس وكيفية صياغة عباراتھا نجد أنھا صممت لعينات مختلفة مع عينة الدراسة و
الحالية في نوع اإلعاقة ومن ثم  قام الباحث استخالص بعض األبعاد األساسية لمفھوم المساندة االجتماعية 

  : ويمكن أجمالھا فيما يلي 
   :ية من األسرةالمساندة االجتماع – ١

  .المساندة األدائية  -
  .المساندة العاطفية -
  :المساندة االجتماعية من المجتمع – ٢
  .المساندة األدائية  -
  .المساندة العاطفية -
  :المساندة االجتماعية من المدرسة – ٣
  .المساندة األدائية  -
  .المساندة العاطفية -

   -:  تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية –ج
اييس  ة والمق ى األطر النظري تم إعداد المكونات أو األبعاد وصياغة العبارات من خالل اإلطالع عل

  ) .٢(عبارة كما ھو وارد في  ملحق ) ٩٠(السابقة وقد بلغ عدد العبارات في المقياس في صورته األولية 
   -: عرض المقياس على المحكمين  -د

تكون منھـا المقياس على مجموعة من المحكمين والتي تضمنت  قـام البـاحث بعـرض العبـارات التي
ات اآلداب  ة، أساتذة علم النفس والتربية والصحة النفسية في كلي وارد أسمائھم في ملحق ، التربي د ) ٣(ال وق

   -: طلب من السادة المحكمين األتي 
  .الحكم على صياغة العبارات  -
  .مدى انتمائھا للمكون الوارد أسفله  -
  )سلبية –ايجابية (اتجاه العبارة  -
  .في قياس الھدف الذي من اجله أعدت  تمدى مصداقية العبارا -
  .مدى مناسبة العبارات لكل بعد من أبعاد المقياس -
  .إضافة أو حذف العبارات التي من شأنھا إثراء المقياس  -

   -: وبتحليل استجابات السادة المحكمين أتضح ما يلي 
  .قياس بصفة عامة واضحة وتقيس الھدف أن بنود الم – ١
اس  -٢ ذي يستغرق تطبيق المقي زمن ال ل ال ارات لتقلي ا حذفت ، رأى المحكمون حذف بعض العب كم

ر  م ،واضحة من حيث الصياغة والمضمون البعض العبارات غي ارات التي ل ا حذفت بعض العب كم
  .عبارة) ١٢(ت وقد بلغ عدد العبارات التي حذف% ٩٠تحظى بنسبة اتفاق أكثر من 

ارات   – ٣ ديل صياغة العب د األول  ١١، ٤تع ارات ، بالبع اني، ٥، ٤، ٣والعب د الث ارة ، بالع  ٩والعب
ا ، بالبعد الخامس  ١والعبارة ، بالبعد الرابع اس كم ارات المقي ات وعب ه يمكن أن توضح مكون ى أن عل

  ) .٤(لحق رقمھي وارده في صورتھا النھائية والتي طبقت على العينة األساسية بم
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  )٦(جدول   

  مكونات المقياس وأرقام مفرداته

  كما ھي وارده في الصورة النھائية 

  أبعاد المقياس  م
عدد 
  المفردات

  أرقام المفردات

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  المساندة األدائية من األسرية :األول
  المساندة العاطفية من األسرية :الثاني
  لمجتمعالمساندة األدائية من ا: الثالث
  المساندة العاطفية من المجتمع :الرابع

  المساندة األدائية من المدرسية: الخامس
  المساندة العاطفية من المدرسية: السادس

١٢  
١٢  
١٢  
١٢  
١٢  
١٢  

  ١٢إلى  ١من 
  ٢٤إلى  ١٣من 
  ٣٦إلى  ٢٥من 
  ٤٨إلى  ٣٧من 

  ٦٠إلى ٤٩من     
  ٧٢إلى ٦١من 

  ٧٢  الحملة

   -: عينة ممثلة لمعرفة مدى مالءمة المقياس الدراسة االستطالعية على  –ھـ 
ة ة العمري ا بالفئ ين عقلي ا) ١٨: ١٤(أجريت دراسة استطالعية على عينه من المراھقين المتخلف ، عام

ا  الغ قوامھ ح) ٥٠(والب ا القم ازيق ومني ة بالزق ة الفكري ة التربي دين بمدرس ن المقي ة م ا ومراھق ،  مراھق
ائص  ع خص ھا م ي خصائص ابھة ف ةوالمتش ية للدراس ة األساس ارات ، العين الحية عب ن ص د م دف التأك بھ

  .و يتضمن الجدول اآلتي الوصف اإلحصائي للعينة ،المقياس 
 )٧( جدول 

  الوصف اإلحصائي للعينة االستطالعية  

  البيـــــــان
  خارجي  داخلي

  النسبة الجملة
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  %٦٠  ٣٠  ٦  ٩  ٦  ٩  مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق
  % ٤٠  ٢٠  ٤  ٦  ٤  ٦  مدرسة التربية الفكرية بمنيا القمح

 % ١٠٠  ٥٠  ١٠  ١٥  ١٠  ١٥  الجمـــــلة
على عينة المراھقين ) حساب الثبات والصدق( وقد تم في ضوء الدراسة االستطالعية تقنين المقياس

  .المتخلفين عقليا من الجنسين 
   -:حساب تجانس مكونات المقياس  –و

د )   ٦٣٩، ١٩٩٧(البھي  ويذكر فؤاد ارة بدرجة البع اط درجة  العب ه مدى ارتب أن االتساق الداخلي يقصد ب
  .الذي ينتمي إليه

  : حيث قام الباحث 
  .  بحساب قيمة معامل االرتباط بين درجات كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه العبارة كما بالجدول التالي-)أ

  ) ٨(  جــــدول  
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  بـــارات المقيـــاس االتساق الداخلي لع
  األبعـاد

 السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
  المفردات

٠.٧٥٦  ٠.٦٨٣  ٠.٤٥٢ ٠.٧٥٩ ٠.٦٨٣  ٠.٧١٢  ١  
٠.٤٤٢  ٠.٥١٢  ٠.٥٤٤ ٠.٧٤٢ ٠.٧١٧ ٠.٦٧٤٢  ٢  
٠.٧٦١  ٠.٦٩٣  ٠.٧٢١ ٠.٧٦١ ٠.٦٩٢  ٠.٤٦٩  ٣  
٠.٥٤٣  ٠.٧٢٧  ٠.٥٤١ ٠.٧٤١ ٠.٧٢٧  ٠.٥٤١  ٤  
٠.٧٢٥  ٠.٦٩٩  ٠.٤٣٩ ٠.٥٤٥ ٠.٦٩٢  ٠.٦٣٩  ٥  
٠.٦١٤  ٠.٧٣٥  ٠.٥٠٢ ٠.٥٥٤ ٠.٧٣٧  ٠.٧٠٢  ٦  
٠.٧٦٣  ٠.٦٩٣  ٠.٥٣٢ ٠.٦٦٣ ٠.٦٩٣  ٠.٥٤٩  ٧  
٠.٧٣٢  ٠.٧١١  ٠.٦٢٢ ٠.٦٤١ ٠.٥١١  ٠.٦٢٢  ٨  
٠.٦٣٣  ٠.٦٩٣  ٠.٥٥١ ٠.٧٢٦ ٠.٦٧٣  ٠.٦٤١  ٩  
٠.٧٤٥  ٠.٧٢٢  ٠.٤٤٢ ٠.٧٤٥ ٠.٥١٢  ٠.٧٤٢  ١٠  
٠.٥٤٣  ٠.٦٩٣  ٠.٦٢١ ٠.٧٤٣ ٠.٦٥٣  ٠.٥٢١  ١١  
  و٥٢٠  ٠.٧٦٧  ٠.٥١٢ و٧٢٠ ٠.٧٦٧  ٠.٧١٢  ١٢

حيث كانت ، ٠.٠١السابق وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ) ١٤(يتضح من جدول           
بين درجات كل   ٠.٣٧٢=  ٠.٠١،    ٤٩ح .، د  ٠.٢٨٨=   ٠.٠٥،    ٤٩ح .درجة االرتباط عند د

  . إلى تجانس مكونات المقياس عبارة والدرجة الكلية لكل بعد تنتمي إليه األمر الذي يشير
اس والمجموع ) بيرسون ( حسـاب معـامالت االرتباط بطريقة -)ب اد المقي د من أبع بين درجات كل بع

   -: الكلى للدرجات والجدول التالي يوضح ذلك 
  
  
  
  
  

  
  )٩( جدول 

  االتساق الداخلي لمقياس المساندة االجتماعية
  .لدرجات الكلية واألبعاد الفرعيةھا المراھق المتخلف عقليا بين اككما يدر

  معامل الثبات  األبعاد لمقياس المساندة االجتماعية  م
  ٠.٧١  المساندة األدائية من األسرية  ١
  ٠.٨٢  المساندة العاطفية من األسرية  ٢
  ٠.٦٨  المساندة األدائية من المجتمع  ٣
  ٠.٨١  المساندة العاطفية من المجتمع  ٤
  ٠.٧٥  مدرسيةالمساندة األدائية من ال  ٥
  ٠.٧٦  المساندة العاطفية من المدرسية  ٦

ة  يتضح من الجدول السابق أن ھناك تماسكاً بين أبعاد المقياس الداخلية حيث كانت العالقة دالة موجب
ة  ٠.٠١عند مستوى  اس والدرجة الكلي ة من . وبين أبعاد المقي ى درجة عالي اس عل ى أن المقي دل عل ذا ي وھ

  .الثبات 

  ) :  الثبات  –الصدق ( الت اإلحصائية للمقياس المعام –ز 
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   - : وقد تم تحديد صدق المقياس بعدة طرق ھي : الصـدق - ١
 - ):المنطقي(صدق المحكمين  -)أ 

ذا  رة من ھ ذي يقيسه أي أن الفك دان ال اس للمي ل المقي ى مدى تمثي م عل ى الحك يھدف ھذا الصدق إل
اس الصدق تقوم في جوھرھا على اختيار أسئلة الم . ( قياس بالطريقة الطبقية العشوائية التي تمثل مجال المقي

  ) ٢٥٢،  ١٩٨٩فؤاد البھي 
تاذا ينتمون ، وقد تم عرض المقيـاس على مجموعة من المحكمين  ى عشر أس غ عددھم أثن ذي بل وال

عبارات التي وقد قام الباحث بتثبيت ال، )والتربية ، الصحة النفسية،علم االجتمـاع ،علم النفس (للتخصصــات 
  .      في مقياس المساندة االجتماعية % ٩٠حظيت بنسبه اتفاق  أكثر من 

  -:الصدق العاملي-)ب

ام الباحث باستخدام  ات  أسلوبق ة المكون املي بطريق ل الع يةالتحلي وتيلنج  األساس م   H. Hotellingلھ وت
د الصحيح  اوي للواح امن المس ذر الك ل ذات الج ول العوام أكثرقب ا ،  ف ائال كم دويرا م ل ت دوير العوام م ت ت

ول ھو ، معنى سيكولوجي لھا إلعطاء للكار و  Oblimenباالوبلمن  م والمقب ر التشبع المالئ  ٠.٣٠واعتب
  : من التباين الكلي وھما% ٦٣.٠٦وكانت العوامل المستخرجة من ھذا التحليل عاملين فسرا ،  فأكثر

  :المساندة المادية: العامل األول 
  .عبارة٣٦وعدد عباراته ، ٢.٢٩من نسبة التباين وجذره الكامن يساوي % ٣٨.١٠فسر وقد 

  :المساندة العاطفية:  ثانيالعامل ال
  .عبارة٣٦وعدد عباراته ، ١.٥من نسبة التباين وجذره الكامن يساوي % ٢٤.٩٦وقد فسر 

  . وع لكل عبارة عليھماوالجدول التالي يوضح أرقام العبارات المشبعة على ھذين العاملين وقيم الشي
  ) ١٠( جدول 

  أرقام العبارات المشبعة على ھذين العاملين وقيم الشيوع
عبارات 
العامل 
  األول

 التشبعات
قيم 
 الشيوع

عبارات 
العامل 
  األول

 التشبعات
قيم 
 الشيوع

عبارات 
العامل 
  الثاني

 التشبعات
قيم 
 الشيوع

عبارات 
العامل 
  الثاني

 التشبعات
قيم 
 الشيوع



 ====== اإلجراءات المنهجية========                  ===========  الفصل الرابع=============   

٠.٤٨ ٠.٧٣  ٤٣ ٠.٤٧ ٠.٦٨  ١٣ ٠.٤٨ ٠.٧٧  ٣١ ٠.٤٩ ٠.٧١  ١ 
٠٣٤ ٠.٥٩  ٤٤ .٠٣٢ ٠.٥٦  ١٤ .٠٣٢ ٠.٥٦  ٣٢ .٠٣٢ ٠.٥٦  ٢. 
٠.٥٧ ٠.٧٢  ٤٥ ٠.٥٧ ٠.٧٨  ١٥ ٠.٥٦ ٠.٧٨  ٣٣ ٠.٥٧ ٠.٧٨  ٣ 
٠.٣٤ ٠.٥٤  ٤٦ ٠.٣٤ ٠.٥٤  ١٦ ٠.٣٤ ٠.٥٤  ٣٤ ٠.٣٤ ٠.٥٤  ٤ 
٠.٣٦ ٠.٦٤  ٤٧ ٠.٣٤ ٠.٦٥  ١٧ ٠.٤٢ ٠.٦٥  ٣٥ ٠.٣٤ ٠.٦٥  ٥ 
٠.٣٦ ٠.٦٦  ٤٨ ٠.٣٧ ٠.٦٧  ١٨ ٠.٤٠ ٠.٦٦  ٣٦ ٠.٣٢ ٠.٦٦  ٦ 
٠.٣١ ٠.٥٥  ٦١ ٠.٣١ ٠.٥٧  ١٩ ٠.٣١ ٠.٥٧  ٤٩ ٠.٣١ ٠.٥٧  ٧ 
٠.٤١ ٠.٦٥  ٦٢ ٠.٤٢ ٠.٦٥  ٢٠ ٠.٤١ ٠.٦٥  ٥٠ ٠.٤١ ٠.٦٥  ٨ 
٠.٣٦ ٠.٦٨  ٦٣ ٠.٣٦ ٠.٦٨  ٢١ ٠.٤٤ ٠.٦٨  ٥١ ٠.٣٦ ٠.٦٨  ٩ 
٠.٣٧ ٠.٧٨  ٦٤ ٠.٣٧ ٠.٧٨  ٢٢ ٠.٤٥ ٠.٧٨  ٥٢ ٠.٣٧ ٠.٧٨  ١٠ 
٠.٣٨ ٠.٧٤  ٦٥ ٠.٣٨ ٠.٧٤  ٢٣ ٠.٤٣ ٠.٧٤  ٥٣ ٠.٣٨ ٠.٧٢  ١١ 
٠.٤٢ ٠.٦٥  ٦٦ ٠.٤٢ ٠.٦٥  ٢٤ ٠.٤٢ ٠.٦٥  ٥٤ ٠.٤٢ ٠.٦٤  ١٢ 
٠.٤٩ ٠.٧١  ٦٧ ٠.٤٩ ٠.٧١  ٣٧ ٠.٥٢ ٠.٧١  ٥٥ ٠.٤٨ ٠.٧١  ٢٥ 
٠٣٢ ٠.٥٦  ٦٨ .٠٣٢ ٠.٥٦  ٣٨ .٠٣٢ ٠.٥٦  ٥٦ .٠٣٤ ٠.٦٦  ٢٦. 
٠.٤٩ ٠.٧١  ٦٩ ٠.٥٧ ٠.٧٨  ٣٩ ٠.٥٧ ٠.٧٨  ٥٧ ٠.٥٨ ٠.٦٨  ٢٧ 
٠٣٢ ٠.٥٦  ٧٠ ٠.٣٤ ٠.٥٤  ٤٠ ٠.٣٤ ٠.٥٤  ٥٨ ٠.٥٥ ٠.٧٤  ٢٨. 
٠.٥٧ ٠.٧٢  ٧١ ٠.٤٩ ٠.٦٨  ٤١ ٠.٤٤ ٠.٦٥  ٥٩ ٠.٣٤ ٠.٦٥  ٢٩ 
٠.٣٤ ٠.٥٤  ٧٢ .٠٣٣ ٠.٥٦  ٤٢ ٠.٤٩ ٠.٧١  ٦٠ ٠.٣٨ ٠.٦٨  ٣٠ 

ىتشبع  السابقجدول اليتضح من  اس في التعرف عل ذا المقي  العبارات مما يدل على صدق البناء لھ
راھقين  دركھا الم ا ي ة كم اندة االجتماعي ينالمس ا المتخلف ين ا،  عقلي ز ب ى التميي ه عل ة وقدرت اندة المادي لمس

اين ٠.٦٥كما بلغ معامل االرتباط بين العاملين ،  والمساندة العاطفية دة ، )  ٠.٨١(  بنسبة تب وھي نسبة جي
  . تدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق العاملي

   -:ب ثبات المقياس حسا-٢
ات  المقياسيعرف معنى الثبات بأن يكون       ا يوضح ثب تقرار ، كم ى االس ا يعن ه كم موثوق به ويعتمد علي

ة  راد في مرات اإلجراء المختلف ا نفس األف دة طرق . االختبار اتساق الدرجات التي يحصل عليھ اك ع وھن
  :لحساب الثبات وھى 

 test retest methodطريقه أعاده االختبار  -)أ 
ام  ار حيث ق حيث يتم حساب معامل االرتباط البسيط بين نتائج التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختب
م  اً وت ي خمسة عشر يوم الباحث بتطبيق المقياس على عينة التقنين ثم أعيد التطبيق مرة أخرى وبفاصل زمن

الي يوضح ) بيرسون ( ل االرتباط باستخدام قانون معام. حساب معامل االرتباط بين التطبيقين  والجدول الت
  .معامل االرتباط بين التطبيقين لكل بعد 

  )  ١١( جدول 
  ثبات مقياس المساندة االجتماعية

  كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا 

  معامل االرتباط  المحــــــاور

  ٠.٦٩٤  المساندة األدائية من األسرية
  ٠.٧٣٧  المساندة العاطفية من األسرية
  ٠.٦٧٧  المساندة األدائية من المجتمع
  ٠.٧٩٤  المساندة العاطفية من المجتمع
  ٠٧٦٧  المساندة األدائية من المدرسية
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  ٠.٦٩٣ المساندة العاطفية من المدرسية
  ٠.٨٢٣  الدرجــة الكليــة

ين األ) ١٢(يتضح من الجدول         ين التطبيق ة إحصائياً ب ة دال ة إرتباطي اس وجود عالق اني للمقي ول والث
  .المستخدم ، األمر الذي يشير إلى ثبات المقياس المستخدم 

   -: الثبات عن طريق التجزئة النصفية  –)ب 
  .قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجات العبارات الفردية والزوجية لكل بعد 

  
  

  )   ١٢( جدول 
  الثبات بطريقة التجزئة النصفية

  )٥٠=ن(االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليالمقياس المساندة  

  البيـــان
عدد 
  العبارات

  ع  م
  التجزئة النصفية
  سبيرمان وبراون

  ٤.٥  ٦٨.٥  ٣٦  الجزء األول
  ٦.٢  ٦٤.٥  ٣٦  الجزء الثاني  ٠.٥٥

  ٨.٩ ١٣٣.٢  ٧٢  الدرجــة الكليـة
دول  ن ج ح م ائياً ب) ١٣(يتض ة إحص ة دال ة إرتباطي ود عالق ات وج ة ودرج ارات الفردي ات العب ين درج

  .العبارات الزوجية األمر الذي يشير إلى ثبات المقياس المستخدم
  
  
   -: الزمن الذي يستغرقه تطبيق المقياس  –ر

دة ،دقيقة ) ٣٥(دقيقة على فترتين  كل فترة ) ٧٠(يستغرق تطبيق المقياس  ة )٣٠(بينھم راحة لم دقيق
  .احث بحدوث ملل من قبل المبحوثينزمن مناسب حيث لم يالحظ الب ووھ
   -: طريقة التطبيق والتصحيح للمقياس  –ح

ة  ة الدراس ة عين ة لطبيع ة فردي اس بطريق ذا المقي ق ھ تم تطبي التطبي، ي وم ب ن  قويق ة م ث بمعاون الباح
ر اھقين األخصائيين النفسيين بالمدرستين لما لھم من خبرة ودراية بتطبيق االختبارات ودراية بالتعامل مع الم

اء  ،المتخلفين عقليا ويقوموا بإلقاء العبارات على المراھقين المتخلفين عقليا بطريقة عامية يفھمھا مع إعادة إلق
د من جزأين  ، العبارات أكثر من مرة حتى يستجيب لھا  والمقياس الحالي يتضمن ثالثة أبعاد أساسية كل بع

ي (  اطفي، أدائ ى ، )وع د عل ي كل بع ا بإعطاء ثالث ) ١٢(ويتضمن كل جزء ف ارات وتصحح جميعھ عب
ة ) أحيانا ( وإعطاء درجتان عند اإلجابة ) دائما ( درجات في حالة اإلجابة  د اإلجاب ويعطى درجة واحده عن

لبية ) إطالقا (  ارات الس ة العب درجات في حال ع ال فتعطى ، في حالة العبارات اإليجابية وتعكس طريقة توزي
ين) أحيانا( وتعطى، درجة واحدة) دائما( ا(وتعطى ، درجت ة ،. ثالث درجات) إطالق ر الدرجة المرتفع وتعتب

يال ، التي يحصل عليھا المفحوص دليال على زيادة إدراكه للمساندة االجتماعية  ر  الدرجة المنخفضة دل وتعب
  . على انخفاض إدراكه للمساندة االجتماعية

ابين ر م اس تنحص ات المقي ة ا) ٢١٦و  ٧٢(  و درج اندة والدرج ه للمس ادة إدراك ى زي دل عل ة ت لمرتفع
  .والدرجة المنخفضة تعبر عن انخفاض إدراكه للمساندة االجتماعية، االجتماعية 

  )  ٢٠٠٣(منعم إعداد عبد الباسط خضر وأمال عبد ال:الثقافي لألسرة مقياس المستوى  -٣
لة التي حدثت بالمجتمع نظراً للتغيرات الھائ)  ٢٠٠٢(منعمإعداد عبد الباسط خضر وأمال عبد ال

المصري وما يصاحبه من تغييرات في البيئة االجتماعية والتركيب الطبقي ومستوي الدخل بصورة كبيرة 
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قاما معدا المقياس بتصميم ھذا المقياس للمستوى الثقافي لألسرة المصرية حتى يتناسب مع ھذه التغييرات 
  -:ويستند ھذا الدليل علي المؤشرات التالية

وھذا البعد له ، جنيھا  ٤٠جنيھا ومدى طوله  ٨٠وھذا البعد يبدأ بمستوى دخل : ى دخل األسرةمستو-أ
  .ثالثون درجة

 ٨و، ويحسب من خالل تسعة مستويات يبدا بدرجة صفر للمستوى األول : المستوى التعليمي لألسرة -ب
  . ، درجات للمستوى األعلى وخصص لھذا البعد ثالثون درجة

وخصص لھذا البعد ثالثون درجة يحصل عليھا إذا أجاب بنعم في صالح رفع : األسرة  مركز الفرد في -ج
  .المستوى الثقافي

والدرجة الكلية لھذا البعد ھي ، ويعطى لكل جھاز ثالث درجات : في المنزل  ةاألدوات الثقافية المتوفر - د
  .ثالثون درجة 

  .ه خمسون درجة بواقع درجتين لكل عبارة ھذا البعد ل: مدى تشجيع األسرة للممارسات الثقافية -ھـ
فإلجابة تتحقق ، خصص لھذا البعد خمسون درجة : الممارسات الثقافية لألسرة داخل وخارج المنزل -و

  . ٢٥، ٢١، ١٧،  ١٦عندما ال يحدث في رقم 
  ). ٢٢٠ إلى صفر ( من وبذلك تصبح درجات المقياس 

حيث تم حساب ، اس على عينة من األطفال بواسطة اآلباء وقد قاما معدا المقياس بحساب ثبات وصدق المقي
محكما من األساتذة في علم النفس  ١٢بعرضه على ، الصدق الظاھري للمقياس من خالل آراء المحكمين

  %.. ١٠٠إلى %  ٨٠وتم اخذ العبارات التي تراوحت نسبة االتفاق عليھا  بين  ، والصحة النفسية 
وھي دالة عند ،لألبعاد الستة   ٠.٩٤و  ٠.٧٢وكان يتراوح ما بين ، التطبيق وتم حساب معامل الثبات بإعادة

   ٠.٠١مستوى داللة 

     Adaptive Behavior scale :مقياس السلوك التوافقي -٤
  )٢٠٠١، صفوت فرج وناھد رمزي (تعريب  

ي وھو مع ار ا دوھو مقياس وضعته لجنة من الجمعية األمريكية للتخلف العقل ا الختب ين أساس لمتخلف
ا  ة (عقلي تر وآخرون  ١٩٧٥مراجع را وراى فوس ازو نھي ة صفوك رج  تترجم زي  -ف د رم  )م ١٩٨٥ناھ

زأين  ن ج ون م لوكية ويتك االت س ر مج ي عش ه ف رد وعادات ارات الف يس مھ زء األول يق لوك ( الج الس
تقاللي و الجسمي، االس ة، النشاط االقتصادي، النم اء اللغ ت، ارتق داد والوق ةاألنشط، األع اط ، ة المنزلي النش

انيو، ) التنشئة االجتماعية، تحمل المسئولية، التوجه الذاتي، المھني ل  ١٤يغطى  الجزء الث لوكيا مث مجاال س
رد، السلوك المضاد للمجتمع ، العنف التدميري( ؤتمن، السلوك المتم ر الم السلوك ، االنسحاب، السلوك غي

ة، ناسبسلوك اجتماعي غير م، النمطي والتصرفات الشاذة ر المقبول ادات الصوتية غي ة ، الع ادات الغريب الع
ة ر المقبول ذات ، غي ذاء ال لوك إي د، س اط الذائ ل للنش اذ، المي لوك جنسي ش ية، س تخدام ، اضطرابات نفس اس

  :ونشير إلى كل جزء كاألتي" ).العالج"العقاقير 

  : الجزء األول : أوالً 
  :حي النمو المختلفة ويشمل مھارات السلوك النمائي ، ويتكون من نوا

مھارات األكل ، قضاء الحاجة ، النظافة ، المظھر العام ، العناية بالمالبس ، : لعمل االستقاللي ١- ١
  .الحذاء ، لبس وخلع المالبس ، التنقل ، الوظائف االستقاللية العامة 

النفسية والحركية   الصعوبات الحسية في اإلبصار والسمع ، توازن الجسم ، المھارات: النمو الجسمي  - ٢
 .كالمشي ، الجري ، التحكم الجيد في اليدين والساقين 

 .الكتابة والتعبير اللفظي ، الفھم القرائي ، وفھم التعليمات الحركية: النمو اللغوي  - ٣
 .تناول النقود وتعريفھا وعمل ميزانية الفرد والمھارات الشرائية : النشاط االقتصادي  - ٤
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 .مفھوم العدد والزمن ومعادالتھا : زمنمفھوم العدد وال - ٥
 .واجبات المطبخ ، أعمال منزلية أخرى مثل ترتيب السرير: تنظيف الحجرات : األعمال المنزلية  - ٦
 .الصالحية للعمل وعادات العمل :  المھنيالنشاط  - ٧
 .السلبية ، المبادرة والمثابرة ، التخطيط والتنظيم : التوجيه الذاتي  - ٨
 .المحافظة على الممتلكات الشخصية والمسئولية العامة : مسئولية تحمل ال - ٩
  . يشمل التعاون ومراعاة شئون اآلخرين: التنشئة االجتماعية  -١٠

  :الجزء الثاني : ثانياً 
  :يشمل مجاالت االنحرافات السلوكية 

  .العنف التدميري - ١
 .السلوك المضاد للمجتمع  - ٢
 .السلوك المتمرد  - ٣
 .غير المؤتمن السلوك  - ٤
 .االنسحاب  - ٥
 .السلوك النمطي والتصرفات الشاذة  - ٦
 .سلوك اجتماعي غير مناسب  - ٧
 . ةالعادات الصوتية غير المقبول - ٨
 .العادات الغريبة غير المقبولة  - ٩
 .سلوك إيذاء الذات -١٠
 .الميل للنشاط الزائد -١١
 .سلوك جنسي شاذ -١٢
 .اضطرابات نفسية  -١٣
  .ام العقاقير استخد -١٤
  

  -:ثبات المقياس
اس ات المقي وافقي  (تم التحقق من ثب اس باستخدام ) السلوك الت داخلي للمقي ات ال ق  ،الثب ك بتطبي وذل

ا  ة قوامھ ى عين ي  مفحوصا١٣٣المقياس عل انون من التخلف العقل درين ، ممن يع ين من المق من خالل اثن
ين وباستخدام م،  )المشرفين على الطفل في المؤسسة( راوح ب ات يت ى أن الثب زم لبيرسون توصال إل عمل الع

راوح م السنكان و، للجزاء الثاني من المقياس ٠.٧٧إلى   ٠.٣٧و ، للجزاء األول  ٠.٩٣إلى  ٠.٧١ ابين يت
اط )  ٦: ٣ ( ان معامل االرتب د ٠.٧٧سنوات وك اط دال إحصائيا عن ذا  ٠.٠١مستوى  وھو معامل ارتب وھ

  .معامل ثبات مرتفعيعنى أن المقياس يتمتع ب

 -:صدق المقياس 
وافقي أي الصدق  على صدق المضمون فيمعدا المقياس اعتمدا   اس السلوك الت تبين صدق مقي

ذا ار وھ ة االختب ف أو صدق عين م التعري اني للمقصود  بحك رب المع و اق ر ھ ى األخي در صدق ، المعن ويق
ا المضمون لالختبار بأجراء فحص منظم لمجموع العمليات والبن ود التي يتضمنھا االختبار لتقدير مدى تمثيلھ

 .لقياسه للمجال السلوكي المعين الذي اعد االختبار

ةتم تقدير  رتبط  صدق المقياس أيضا بطريق ا ت ين عقلي الصدق التالزمي فوجد أن درجات المتخلف
والصدق ، المختلفة المقياس يمكن أن يستخدم كوسيلة للتوجيه إلى مستويات البرامج بمستويات البرامج أي أن

ا: العملي ين عقلي ة المتخلف ى فئ املي حيث توصل ، حيث استخدم المقياس في دراسات عديدة عل والصدق الع
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اعي مقياس  -٥ . إلى ثالثة عوامل ھي االستقالل الشخصي وسوء التوافق الشخصي وسوء التكيف االجتم
  :جودارد

لقياس عامل الذكاء بطريقة دقيقة ومميزة وفى تصلح  التييعتبر ذلك المقياس من المقاييس األدائية 
ا ، أقصر وقت ممكن لعدم اعتماده على القدرات اللفظية  بية مثبت عليھ ويتكون المقياس من لوحة أشكال خش

ى اللوحة  عشر قطع والمطلوب من المفحوص أن يقوم بوضع القطع الموجودة فى أماكنھا المخصصة لھا عل
 .  الخشبية 

   :التطبيق طريقة
د التي يستخدمھا  يسار المفحوص حسب أوثالث مجموعات وتوضع يمين  إلىقسم القطع العشر ت الي

الث م ث ة ث ة تجريبي وم بمحاول ن المفحوص أن يق ب م دھا يطل ن  المفحوص بع ب م ية يطل اوالت أساس مح
ة سر المفحوص في كل محاولة أن يقوم بوضع القطع الموجودة في ى اللوحة وبطريق يعة أماكنھا الخاصة عل

ة والعمر ) اإليقافساعة ( باستخدام  ثم يتم حساب زمن كل محاولة على حدة زمن لكل محاول ويتم تسجيل ال
  .ةفي استمارة خاص الزمني والعمر العقلي

   :طريقة تفسير الدرجات
  .تطرق حساب متوسط الثالث محاوال عن (IQ) يمكن حساب

   :المقــياس حدود
  .منھا خمس دقائقالمحاولة الواحدة ال يتجاوز ز-١
  .شھر) ١٩٢( سنة يحسب العمر الزمني بــ  ١٦عمر المفحوص  تجاوز إذا-٢

  -:إجراءات التطبيق : رابعا
ذكاء – ١ اس ال ودارد لقي كال لج ة األش ق لوح ث بتطبي ام الباح رة ، ق افي لألس توى الثق اس المس ، مقي

ا ة واستمارة بيانات أوليه على أفراد العينة من المراھقين والمراھق ا بمدرسة التربي ين عقلي ت المتخلف
  .الفكرية بالزقازيق ومنيا القمح

اح التصحيح الخاص  – ٢ د تصحيحه بواسطة مفت قام الباحث بتفريغ مقياس المستوى الثقافي لألسرة بع
واألخذ في ، وتم سحب العينة المختارة والتي تمثل المستوى الثقافي لألسرة المتوسط والمنخفض، به

  -:ل األبعاد األساسية فى البحث وھى االعتبار تمثي
  .درجة ذكاء) ٧٠إلى  ٦٠(درجة الذكاء من  -
نخفض(المستوى الثقافي لألسرة  - دارس ) متوسط وم ين بم راھقين الملتحق ى الم ه الغالب عل ألن

  .التربية الفكرية
 ).ذكور وإناث (الجنس  -
  ) .داخلي وخارجي(اإلقامة  -
ً ) ١٨إلى  ١٤(السن من  -   .عاما

  .مراھقاً ومراھقة من المتخلفين عقليا وممن تنطبق عليھم الشروط السابقة) ١٠٠(وتكونت العينة من  -٣
ة  – ٤ ازيق ومدرس ة بالزق ة الفكري ة التربي يين بمدرس ن األخصائيين النفس اونين م ق المع ام الباحث وفري ق

ح ا القم ة بمني درك، التربية الفكري ا ي ة كم اندة االجتماعي اس المس ق مقي ابتطبي ، ھا المراھق المتخلف عقلي
  .ومقياس السلوك التوافقي  بصورة فردية على العينة

  . قام الباحث بتصحيح المقياسين وتفريغ الدرجات كأبعاد وكدرجة كلية -٥
اس  – ٦ ى مقي م عل ا الناتجة عن أداءھ ين عقلي ات المتخلف راھقين والمراھق درجات الم المعالجة اإلحصائية ل

  . ومقياس السلوك التوافقي، كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا المساندة االجتماعية 



 ====== اإلجراءات المنهجية========                  ===========  الفصل الرابع=============   

  .إيجاد العالقة بين درجات أفراد العينة على المقياسين لتحديد درجة ونوع العالقة بينھم – ٧
وإيجاد الفروق بين المقيمين داخليا والمقيمين خارجيا ، إيجاد الفروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة  - ٨

 .ت الدراسةفي متغيرا

  :أساليب المعالجة اإلحصائية: اخامس
ائج وكانت ) (Spssاستخدم الباحث حزمة التحليل اإلحصائي ذلك في استخالص النت ة وك ار العين في اختي

  :كالتالي 
  .المتوسط واالنحراف المعياري  -١
ا في العمر -٢ ين عقلي راھقين المتخلف ين درجات الم روق ب ي تحليل التباين وذلك لحساب الف والعمر ، الزمن

  .  المستوى الثقافي لألسرة ،العقلي
  ).مستقلة ومترابطة ( بين متوسطي مجموعتين  لمعرفة داللة الفروق) ت(اختبار  -٣
  .لقياس صدق االتساق الداخلي للمقياس) نارتباط بيرسو(معامل  -٤
  .لقياس ثبات المقياسكرونباخ  –ألفا  -٥
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  : نتائج الدراسة 
ائج كل فرض  ك بعرض نت الفروض ، وذل ة ب ائج الدراسة المتعلق اول نت ذا الفصل تن سيتم في ھ
م عرض األسلوب اإلحصائي المستخدم  على حده ثم تفسير ھذه النتائج ، حيث يبدأ بكتابة نص الفرض ث

تم ب م ي ا ث م التوصل إليھ ائج التي ت تم عرض النت م ي ائج للتحقق من صحة الفرض ، ث ك مناقشة نت د ذل ع
  .الدراسة وتفسيرھا في ضوء األطر النظرية والدراسات السابقة وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة 

 نتائج الدراسة وتفسيرھا  -:أوال

  :لفرض األولا نتائج - ١

ين درجات بين ارتباطية  توجد عالقة راھقين المتخلف وافقي للم ة ودرجات السلوك الت اندة االجتماعي المس
  .ليا عق

وللتحقق من صحة الفرض تم تطبيق مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھقين المتخلفين 
ا زأين ،  عقلي وافقي الج لوك الت اس الس اني(ومقي ين ) األول والث راھقين المتخلف ن الم ة م راد العين ى أف عل
ا اس ، عقلي ى مقي ة عل راد العين ين درجات أف اط ب يم معامل االرتب م حساب ق ا وت ة كم اندة االجتماعي المس

ة اد فرعي ة وكأبع ة كلي ا كدرج ين عقلي راھقين المتخلف دركھا الم وافقي ،  ي لوك الت اس الس ات مقي و درج
  ) . ١٣(كما في جدول ) األول والثاني (الجزأين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٣( جدول

  قين المتخلفين عقليايوضح قيم معامالت االرتباط بين المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي للمراھ 

 البيان
أدائية 
 أسرية

عاطفية 
أسرية

أدائية 
مجتمعية

عاطفية 
مجتمعية

أدائية 
مدرسية

عاطفية 
مدرسية

الدرجة 

 الكلية

 ٠.٩٨ ٠.٤٣ ٠.٣٣ ٠.٣٠ ٠.٤٩ ٠.٦١ ٠.٦٠  درجة الجزء النمائي
 ٠.٩٦ ٠.٤٠ ٠.٣٥ ٠.٢٨ ٠.٥٣ ٠.٦١ ٠.٥٧  لعمل االستقاللي١

 ٠.٩٨ ٠.٤٢ ٠.٣٣ ٠.٣٠ ٠.٥٣ ٠.٦٠ ٠.٥٩  النمو الجسمي
 ٠.٩٧ ٠.٤٤ ٠.٣١ ٠.٣٤ ٠.٤٦ ٠.٥٩ ٠.٥٩  النمو اللغوي

 ٠.٩٥ ٠.٤١ ٠.٣٢ ٠.٢٧ ٠.٤٨ ٠.٦١ ٠.٦٠  النشاط االقتصادي
 ٠.٩٦ ٠.٤٤ ٠.٢٩ ٠.٣٢ ٠.٤٦ ٠.٥٨ ٠.٦١  مفھوم العدد والزمن
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 ٠.٩٤ ٠.٤٥ ٠.٢٩ ٠.٣٢ ٠.٤٢ ٠.٥٨ ٠.٦١  األعمال المنزلية
 ٠.٩٤ ٠.٤٦ ٠.٢٨ ٠.٣٢ ٠.٤٣ ٠.٥٧ ٠.٦١  المھنيالنشاط 

 ٠.٩٦ ٠.٤٠ ٠.٣٣ ٠.٢٧ ٠.٥١ ٠.٦٣ ٠.٥٩  التوجيه الذاتي
 ٠.٩٢ ٠.٤٢ ٠.٢٩ ٠.٣٠ ٠.٤٣ ٠.٦٠ ٠.٥٨  تحمل المسئولية
 ٠.٩٦ ٠.٤٥ ٠.٣٠ ٠.٣٥ ٠.٤٥ ٠.٥٧ ٠.٥٨  التنشئة االجتماعية

 ٠.٩٧-٠.٤١- ٠.٣٣- ٠.٢٩- ٠.٥١-٠.٦٢-٠.٦٠-  درجة الجزء السلوكي
 ٠.٩٦-٠.٤٢- ٠.٢٨- ٠.٢٩- ٠.٤٨-٠.٦٣-٠.٦٢-  التدميريالعنف 

 ٠.٩٧-٠.٤١- ٠.٣٣- ٠.٢٩- ٠.٤٩-٠.٦٢-٠.٥٩- السلوك المضاد للمجتمع
 ٠.٩٨-٠.٣٩- ٠.٣٤- ٠.٣٢- ٠.٥٠-٠.٦٢-٠.٥٩- السلوك المتمرد

 ٠.٩٢-٠.٣٥- ٠.٣٥- ٠.٢٦- ٠.٥٦-٠.٥٧-٠.٥٤- السلوك غير المؤتمن
 ٠.٩٣-٠.٣٨- ٠.٣٥- ٠.٢٥- ٠.٥٢-٠.٥٩-٠.٥١- االنسحاب

 ٠.٩٣-٠.٣٥- ٠.٣٧- ٠.٢٥- ٠.٥٦-٠.٥٨-٠.٥٤- السلوك النمطي
 ٠.٩٥-٠.٤١- ٠.٣١- ٠.٢٨- ٠.٤٩-٠.٦٠-٠.٥٩- سلوك اجتماعي غير مناسب
 ٠.٩٥-٠.٤٢- ٠.٢٩- ٠.٢٩- ٠.٤٨-٠.٦٢-٠.٦١- ةعادات صوتية غير المقبول
 ٠.٩٦-٠.٣٨- ٠.٣٣- ٠.٢٧- ٠.٥٢-٠.٦٢-٠.٥٩- عادات غريبة غير المقبولة

 ٠.٩٧-٠.٤٢- ٠.٣١- ٠.٢٨- ٠.٥٣-٠.٥٩-٠.٥٨- .سلوك إيذاء الذات
 ٠.٩٤-٠.٤٢- ٠.٢٧- ٠.٢٨- ٠.٤٦-٠.٦١-٠.٦٢- الميل للنشاط الزائد
 ٠.٩٦-٠.٤٣- ٠.٣٣- ٠.٢٨- ٠.٤٨-٠.٦١-٠.٥٩- سلوك جنسي شاذ

 ٠.٩٦-٠.٤١- ٠.٣١- ٠.٢٨- ٠.٤٩-٠.٦١-٠.٦١- نفسية تاضطرا با
 ٠.٩٥-٠.٤٤- ٠.٣٠- ٠.٢٨- ٠.٤٧-٠.٥٩-٠.٦١- استخدام العقاقير

ة و كدرجة  المساندة االجتماعيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة  بين  اد فرعي كأبع
ة  وافقيكلي ي السلوك الت ا  ف ين عقلي راھقين المتخلف ائي( الجزء األول  ودرجات الم ث حي، )الجانب النم

يم  ة و)  ر(كانت ق توى موجب د مس ة عن ة دال ة،  ٠.٠١دالل ه طردي ة ارتباطي ود عالق د وج ا يؤك ين  مم ب
ا ين عقلي راھقين المتخلف دى الم ائي ل حيث كانت ، المساندة االجتماعية والسلوك التوافقي  في الجانب النم

ائي والدرجة انبي النم وافقي الج اد السلوك الت ين أبع اط ب ة  كبر معامالت االرتب اندة االجتماعي ة للمس الكلي
ة ،  ٠.٩٨إلى  ٠.٩٣ما بين ) ر(فكانت قيم  ة مرتفع اط طردي امالت ، وھي معامالت ارتب ل مع وكانت اق

ة ة المجتمعي اندة العاطفي ذاتي والمس ه ال ين التوج اط ب ادي ،  ٠.٢٧)=ر( االرتب اط االقتص ين النش وب
  . ٠.٢٨)=ر(المساندة العاطفية المجتمعية  والعمل االستقاللي و، والمساندة العاطفية المجتمعية 

ين  البة  ب ة س ود عالق ذلك وج ح ك ةويتض اندة االجتماعي ة  المس ة كلي ة و كدرج اد فرعي كأبع
اني  ودرجاتھم في السلوك التوافقي يم ، )الجانب السلوكي( الجزء الث البة و) ر(حيث كانت ق د س ة عن دال

توى  ة مس ة ارتبا،  ٠.٠١دالل ود عالق د وج ا يؤك ية مم ة عكس لوك  طي ة والس اندة االجتماعي ين المس ب
اد ، التوافقي الجانب السلوكي لدى المراھقين المتخلفين عقليا  ين أبع اط ب امالت االرتب ر مع حيث كانت كب

يم  ين ) ر(السلوك التوافقي الجانبي السلوكي والدرجة الكلية للمساندة االجتماعية فكانت ق ا ب ى  ٠.٩٣-م إل
اندة ، ارتباط عكسية مرتفعة  وھي معامالت،  ٠.٩٨- وكانت اقل معامالت االرتباط بين االنسحاب والمس

ة ،  ٠.٢٥-)=ر( العاطفية المجتمعية ة المجتمعي اندة العاطفي ،  ٠.٢٥-)=ر(، وبين السلوك النمطي والمس
  . قد تحقق كليا  األول أي أن الفرض
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  -:تفسير نتائج الفرض األول

وافقي كان الھدف من ھذا الفرض ھو التع رف على العالقة بين المساندة االجتماعية  والسلوك الت
  . المراھقين المتخلفين عقليا  ىلد

راھقين ) ١٣( يتضح من جدول  ين درجات الم ة ب ة إحصائيا وموجب ه دال ة ارتباطي وجود عالق
ـم في الس ة ودرجاتھ اد فرعي ة وكأبع وافقي لوك اـالمتخلفين عقليا  في المساندة االجتماعية كدرجة كلي ( لت

ائي ب النم يم ، )الجان ت ق ث كان رية ) ر(حي ة األس اندة األدائي ن المس ل م ين ك ة إحصائياً ب اندة ، دال المس
ة، المساندة األدائية المجتمعية، العاطفية األسرية ة المجتمعي ة المدرسية ، المساندة األدائي اندة األدائي ، المس

جات أبعاد السلوك التوافقي الجزء األول وھي جميعھا دالة ودر، الكلية ةالدرج، المساندة األدائية األسرية 
وافقي ،  ٠.٠١عند مستوى  ة والسلوك الت اندة االجتماعي ين المس مما يؤكد وجود عالقة ارتباطيه طردية ب

  .الجانب النمائي لدى المراھقين المتخلفين عقليا 
راھقين  ات الم ين درج البة ب ة س ه دال ة ارتباطي ود عالق ا وج ي  ويتضح ايض ا ف ين عقلي المتخلف

حيث ، )الجانب السلوكي( المساندة االجتماعية كدرجة كلية وكأبعاد فرعية ودرجاتھم في السلوك التوافقي
يم  ة األسرية ) ر(كانت ق اندة األدائي ين المس ة األسرية، ب اندة العاطفي ة، المس ة المجتمعي اندة األدائي ، المس

ة ة المجتمعي اندة األدائي اندة األ، المس ية المس ة المدرس رية ، دائي ة األس اندة األدائي ة ةالدرج، المس ، الكلي
د مستوى ) الجانب السلوكي( ودرجات أبعاد  السلوك التوافقي الجزء الثاني  ة عن ا دال  ٠.٠١وھي جميعھ

وافقي ،  ) الجانب السلوكي(مما يؤكد وجود عالقة ارتباطيه عكسية بين المساندة االجتماعية  والسلوك الت
  .راھقين المتخلفين عقليالدى الم

ى أن  قوھذه النتيجة تتف د عل ابقة والتي تؤك ه معظم البحوث والدراسات الس ا توصلت إلي مع م
اً  ون عقلي ون المتخلف ذي يحتاجه المراھق ال ال دعم الفع ة مصدراً من مصادر ال اندة االجتماعي ا ، المس كم

اً سواء في تخفيف ضغوطه أو حياته بصفة وضحت النتائج دور المساندة في حياة المراھق المتخلف عقليا
ي دراس ة ، فف ك الفئ دى تل وافقي ل لوك الت ك بالس ة ذل ة وعالق ورال ـعام ى ال ي  Lee Laural.Lة ل

راغ )١٩٩٠( ين شغل وقت الف ة المباشرة ب روابط االجتماعي دعيم ال التي توصلت إلى وجود عالقة بين ت
ية وا عادة الشخص ي والس ق النفس اً والتواف ةاجتماعي اندة االجتماعي ة ضرورة ، لمس ا تضمنت الدراس كم

ديھم،  ذات ل ر ال أثيرات تحقي ل ت اً وتقلي ين عقلي راد المتخلف التدخل بالمساندة االجتماعية لتحقيق سعادة األف
درة ) ١٩٩٥( Linden Barbaraوكانت أبرز النتائج في دراسة لندين باربارا  ين الق حيث وجد تفاعل ب

ذكاء على القراءة والتوافق ال راءة وال وظيفي واالجتماعي، كذلك وجود تفاعل ذو داللة بين القدرة على الق
ة ،  وافقي في مرحل د يتعرضون لمخاطر في السلوك الت راءة ق ى أن الضعاف في الق وأشارت النتائج إل

  .البلوغ
ية  حة النفس ى الص اظ عل ي الحف ا ف و دورھ ة ھ اندة االجتماعي ائف المس رز وظ ن اب ر م ويعتب

وفير مقومات الصحة والعقلية ، وأن ھذه األبعاد تتصل اتصاالً مباشراً بمساندة الذات اإلنسانية وتقويتھا لت
ة مع  ه االجتماعي تقرار في تفاعالت ان ، واالس األمن واألم ى يشعر ب اندة حت ة لمتلقي المس النفسية والعقلي

  ) ٤٩، ٢٠٠٥على عبد السالم .(اآلخرين وفي عالقته بالبيئة المحيطة به
رد وتع ذي يحتاجه الف اعي ال دعم النفسي واالجتم تبر المساندة االجتماعية مصدراً من مصادر ال

  .في حياته اليومية
رون  ز وآخ ة لي ي دراس دياً  .Luiz et alف اقون جس ال المع اء األطف ائج أن آب حت النت أوض

وتر ق والت ة الم، والمتخلفين عقلياً قد أظھروا نفس المستويات من القل ا يوضح أھمي ة مم اندة االجتماعي س
ائھم، وفي دراسة وينزجروس  وافقي ألبن ى السلوك الت ك عل نعكس ذل ة حيث ي راد العين ال أف اء األطف آلب

روق في حجم ) ١٩٩٦( Wenz Grosss Siperstienوسيرستين  ائج عدم وجود أي ف أوضحت النت
ائج أن  رت النت ا أظھ اً؟ كم ين عقلي راد المتخلف ة لألف ات االجتماعي بكة العالق اً ش ين عقلي ال المتخلف األطف

ة  يحتاجون إلى المساندة أكثر من داخل المنزل ولكن المراھقين العاديون يحتاجون إلى المساندة االجتماعي
زل ران خارج المن رج وآخرون . من األق رز ) ١٩٩٧( Greebeng et alوفي دراسة جرينب كانت أب
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ا أثرون بالمس ي يت ف العقل راھقين ذوى التخل ائج أن الم ا النت اتھم  مم ن أمھ م م ة لھ ة المقدم ندة االجتماعي
  .يؤدى إلى تحسين السلوك التوافقي لديھم

ة  اندة االجتماعي ل المس دعم  Social Supportوتمث ادر ال ن مص اً م دراً مھم مص
ى المستوى  وافقھم عل ق ت راد ذوى االحتياجات الخاصة لتحقي االجتماعي الفعال الذي يحتاجه األف

ا من اآلخرين ودرجه ، الشخصي واالجتماعي  ي يتلقاھ ة الت اندة االجتماعي ؤثر حجم المس حيث ي
وأساليب مواجھته وتعامله مع ھذه الضغوط ، رضاه عنھا في كيفية إدراكه لضغوط الحياة المختلفة

ة وبخاصة الحاجة  –المساندة االجتماعية  –كما أنھا تلعب ،  ه المختلف دوراً ھاماً في إشباع حاجات
درة لألمن النفسي وخ اة وعدم الق اة الناتجة عن شدة األحداث الضاغطة للحي فض مستوى المعان

ي ، على التكيف مع األفراد العاديين  ر في تخفيف حدة األعراض المرضية والت ا ذات أث ا أنھ كم
اب  وتر واالكتئ اط والصراع والت ق واإلحب ال الشعور بالوحدة النفسية والقل ، منھا على سبيل المث

راد ذوى االحتياجات الخاصة وكلھا أعراض تعب اعي لألف د ( ر عن سوء التوافق االجتم ام عب ھش
  ) . ١١٧:  ١٩٩٨، هللا 

وتعتبر المساندة االجتماعية أحد أھم العوامل األساسية ، كما أكدتھا معظم الدراسات 
والبحوث الحديثة في مجال علم نفس التوافق حيث أنھا ذات تأثير واضح على مدى قدرة الفرد 

  )٨٢،  ٢٠٠٥محمد السيد عبد الرحمن وآخرون ، . ( واالجتماعي النفسيالتوافق على 
رون عن ) ١٩٩٩( Lunskyوتتفق مع دراسة لنكسى  ي يعب راھقين ذو التخلف العقل في أن الم

تويات التقيي ل مس ي تقلي ة ف اندة االجتماعي ع  دالمس ر صحة، وم اة األكث اليب الحي ة أس اعي وتقوي االجتم
و  ة لوزان كالت ) ١٩٩٩( Lozanoدراس احبھا مش ة تص ران العالي اء واألق اندة اآلب ن مس الً م ي أن ك ف

نخفض وتر نفسي م وافقي مصحوباً بت لوك الت ي الس اءة ف ى كف ل باإلضافة إل ة أق ة روزن ، توافقي ودراس
ارى  ين  و)١٩٩٠(Rosem & Burchodsوبيرش ة ش اندة ) ٢٠٠٢( Shinدراس ة المس ي أھمي ف

  .ك التوافقي ألفراد العينةاالجتماعية لتحسين السلو
ومياكر   ل وش رى بروني ا ) ١٩٨٤(وي ة ، ھم اندة االجتماعي يتين للمس ين رئيس اك وظيفت : أن ھن

  .وظائف مساندة الحفاظ على الصحة ، وظائف وقاية من اآلثار النفسية للحياة الضاغطة
  :وظائف مساندة الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية: أوالً 

ة إلشباع حاجة  وتھدف ة للصحة الجسمية والنفسية والعقلي ى الوحدة الكلي اظ عل ى الحف ك الوظائف إل تل
  :والشعور بالسعادة ، وتنقسم إلى نالمتلقي بالراحة النفسية واالطمئنا

ى مقومات الصداقة ، وتنمى مشاعر :إشباع حاجات االنتماء  -١ حيث أن المساندة االجتماعية تحافظ عل
رد واندماجه بشكل المشاركة اإلي ة للف ات االجتماعي ة شبكة العالق ى تقوي جابية مع اآلخرين ، وتعمل عل

لبية وإحساس  ار النفسية الس ه وتخفف من اآلث ة المحيطة ب اء للبيئ ى االنتم فعال فيھا مما يشجع الفرد عل
  .الفرد بالعزلة والوحدة النفسية والقلق واالكتئاب

د :دعيمھا المحافظة على الھوية الذاتية وت -٢ حيث إن المساندة االجتماعية تحافظ على أحساس الفرد بتأكي
  .ذاته من خالل تنمية مصادر التغذية الراجعة

فالمساندة االجتماعية تعزز مفھوم احترام الذات لدى داخل الجماعة، :تقوية مفھوم احترام الذات  - ٣
  .وتنمى إحساسه بالكفاءة الشخصية

 ً وتھدف تلك الوظائف إلى الوقاية من :النفسية السلبية إلحداث الحياة الضاغطةوظائف تخفيف اآلثار : ثانيا
  :اآلثار ألحداث الحياة الضاغطة على الفرد المتلقي لمنع اآلثار السلبية ، وتنقسم إلى 

تعمق المساندة االجتماعية دورھا في تفسير مواصل أحداث الحياة الضاغطة المحتملة التي يقابلھا ) ١(
  .ين مھمته بصورة فعالة حتى يستطيع الفرد أن يواجه تلك الضغوط بصورة ايجابيةالفرد وتحس

ويشير على مصادر المواجھة المتاحة ، حيث توفر المساندة االجتماعية مصادر لمواجھة المشكالت ) ٢(
التي تواجه الفرد بتوسيع عدد خيارات مصادر تلك المواجھة وإمداد الفرد بالمعلومات الالزمة 

  .ب حل تلك المشكالت ن كما توفر استراتيجيات مواجھة مثالية وجدانية وسلوكيةوأسالي
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وتقوم بوظيفة مباشرة بإمداد متلقي المساندة بالمصادر المطلوبة لمواجھة الحاجات النوعية التي ) ٣(
  .تثيرھا أحداث الحياة الضاغطة 

البحث عن طبيعة : المعرفي عندما يواجه الفرد أي حدث ضاغط يمر بثالث مراحل على المستوى) ٤(
ھذا الحدث الضاغط ،مواجھة ھذا الحدث الضاغط والسيطرة عليه ، تدعيم تقدير الذات لدى الفرد 

  .للمحافظة على التوازن النفسي واالنفعالي لدى الفرد
رد  زود الف ثالث ، حيث ت ة من المراحل ال ا في كل مرحل ة دوراً مھم اندة االجتماعي وتلعب المس

الالزمة عن ذلك الحدث الضاغط ، وطرق وموارد مواجھته في سبيل السيطرة عليه من أجل بالمعلومات 
  .التوافق النفسي للفرد 

ؤدي :في أن ) ٢٠٠٥( دراسة ھبة نبيل محمد وتتفق أيضا مع نتائج   اإلساءة من جانب األسرة ي
ان مرف ا ك ل كلم ة وان الطف داد أدى بالطفل إلى اإلخفاق في تحقيق كفاءة اجتماعية عالي ل األن وضا من قب

  .ذلك إلى سوء توافقه
الل  ن خ ا م ين عقلي ة المتخلف ين حال ي تحس ھم ف ة تس ور والمدرس اء األم ين أولي اركة ب أن المش

ول   ة للوص زل أو المدرس ب المن ن جان ى م ة إل اندة االجتماعي ق المس ن طري دف ع ي تھ رامج الت الب
  .بالمتخلفين عقليا لتحقيق كفاءة اجتماعية

ا رى ص ارونوي د هللا ھ دى ) ٢٤، ١٩٩٦(لح عب ة ل ارات االجتماعي دان المھ ص أو فق أن نق
ران ، المتخلفين عقليا يؤدي إلى أثار خطيرة  فقد تؤدي إلى عدم تقبل اآلخرين لھم وخصوصا من قبل األق

ة  ة االجتماعي ع البيئ ق م رص التواف ا يضعف ف ؤالء ، مم دى ھ ة ل ارات االجتماعي ز المھ د عج ا يقي كم
ة ، من مدى تفاعلھم مع اآلخرين  األطفال دل ، مما يجعلھم أكثر عرضة للعزل دوره يبطئ من مع ذا ب وھ

  .نموھم العقلي

  :لفرض الثانينتائج ا – ٢

د ال  ينتوج ائية ب ة إحص روق ذات دالل ات  ف طي درج اثمتوس ذكور واإلن ن ال راھقين  م الم
  .المتخلفين عقليا  في درجــة المساندة االجتماعية كما يدركونھا

راھقين  اث من الم ذكور واإلن ين متوسطي درجات ال ة ب م المقارن ق من صحة الفرض ت وللتحق
تخدام  ة باس اد فرعي ة وكأبع ة كلي دركونھا كدرج ا ي ة كم اندة االجتماعي ـة المس ي درجـ ا  ف ين عقلي المتخلف

  ).١٤(كما في جدول  T testاختبار 
  )١٤( جدول 

  الذكور واإلناثلداللة الفروق بين متوسطي درجات )ت(قيمة 
  في المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا  

 المساندة االجتماعية
 )٤٠=ن(إناث  )٦٠=ن(ذكور 

 الداللة ت
 ع م ع م

 غير دالة ٠.٨٣١ ٥.٧٢ ١٩.٩٤ ٢٠.٩٦٦.٥٢  المساندة األدائية األسرية
 غير دالة ٠.٣٨١ ٤.٦٢ ٢١.٠٤ ٢١.٤٤.٨٢  المساندة العاطفية األسرية
 غير دالة٠.٦١٩- ٥.٠٥ ٢١.٠٤ ٢٠.٤٢٤.٩٦  المساندة األدائية المجتمعية
 غير دالة٠.٠٦٢- ٤.٩٢ ٢٠.٢ ٢٠.٢٤٤.٧٣  المساندة العاطفية المجتمعية
 غير دالة  ١.٤١-  ٤.٣٢  ٢١.٠٠  ١٩.٨٤٤.٣٥  المساندة األدائية المدرسية
 غير دالة ٠.٥٧٤-  ٥.٠١  ٢٠.٢  ١٩.٦٤٤.٣٧  المساندة العاطفية المدرسية

 غير دالة٠.٣٢٩-١٤.٤٥ ١٢٢.٥١٤.١١١٢٣.٤  الدرجــة الكليــة
  

ذكور ويتضح من الجدول السابق عدم  ين متوسطي درجات ال ة إحصائية ب روق ذات دالل جود ف
اث  ن واإلن ة م اندة االجتماعي ي المس ا  ف ين عقلي راھقين المتخلف ة  الم اد فرعي ة وكأبع ة كلي حيث ، كدرج
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ي ت ق والي ) ت(م كان ى الت -، ٠.٥٧٤-،  ١.٤١-،  ٠.٠٦٢ -،  ٠.٦١٩-،  ٠.٣٨١،  ٠.٨٣١= (  عل
رية )  ٠.٣٢٩ ة األس اندة األدائي ي المس رية، ف ة األس اندة العاطفي ة ، والمس ة المجتمعي اندة األدائي ، المس

ة ،  ةوالمساندة العاطفية المدرسي، المساندة األدائية المدرسية، والمساندة العاطفية المجتمعية والدرجة الكلي
اني ،للمساندة االجتماعية  ة  أي أن الفرض الث د أي مستوى دالل وھي جمعيا غير ذات داللة إحصائية عن

  .قد تحقق كليا
  
  

  -:تفسير نتائج الفرض الثاني

اث من  ذكور واإلن ين متوسطي درجات ال روق ب ى الف ذا الفرض التعرف عل كان الھدف من ھ
  . في المساندة االجتماعية  المراھقين المتخلفين عقليا 

ائج جدول  ين متوسطي درجات ) ١٤( ويتضح من نت ة إحصائية ب روق ذات دالل عدم وجود ف
دركھا المراھق المتخلف  ا ي ة كم اندة االجتماعي ا  في المس ين عقلي راھقين المتخلف الذكور واإلناث من الم

  .عقليا  عند أي مستوى 
عديدة أجريت للتعرف على اثر جنس المراھق ودرجة  وھذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع دراسات

دركھا ا ي ة كم اندة االجتماعي اندة ،  المس ي المس ين ف ين الجنس روق ب ود ف دم وج ى ع لت إل ي توص والت
  .االجتماعية 

د  د احم دى محم ة ھ ل ) ١٩٩٩(كدراس ة نبي ة ھب م )٢٠٠٥(ودراس ه ل ا ان رت نتائجھ ث أظھ حي
م ، ليا في تقبل الوالدين يتضح أن ھناك تأثيرا لجنس المتخلف عق ة أوالدھ حيث يتساوى شعورھم في حال

  .ذكورا أو إناثا
دعم  اندة وال ارب المس در متق دركون وبق ين ي ن الجنس ا م ين عقلي راھقين المتخلف أي أن الم
ي  ة والت اقتھم العقلي ة إع ك لطبيع م وذل ة لھ ن المدرس ع وم ن المجتم رة وم ن األس دم م اعي المق االجتم

أخر عق احبھا ت ا اإلدراك يص ة ومنھ درات العقلي ي الق ي ونقص ف ع ، ل ن الواق ل م در اق دركون بق ذا ي ل
ر من ، للمساندة المقدمة لھم  ة أكث ولذا وجب على األسر أن تجعل مساندتھا بقدر اإلمكان محسوسة ومادي

  . العاطفية 
أن المساندة االجتماعية عندما تكون   )٢٤٤،  ١٩٩٨(ويرى عبد الستار إبراھيم  

بطريقة منظمة تزداد آثارھا التدعيمية أكثر مما لو ) مكافآت مادية ( بة بمدعمات ملموسةمصحو
  .قدمت بمفردھا 

والمساندة االجتماعية للمتخلفين عقليا بصفة عامة والمراھقين القابلين منھم للتعلم بصفة 
لفين عقليا بصفة الحديثة التي تتناول شبكة العالقات االجتماعية للمتخ اإلنسانيةخاصة من العلوم 

عامة ، ولھا أبعادھا المادية والعاطفية ، ولھا مصادرھا سواء من األسرة أو األقارب أو األصدقاء 
داخل المدرسة وخارجھا أو المؤسسات األھلية أو الحكومية ولھا تأثيراتھا المتباينة على المتخلفين 

بتخفيف الضغط وتقديم المساندة عقليا وعلى صحتھم النفسية ، حيث ترتبط المساندة االجتماعية 
فإن لھا على  إيجابياتتكون المساندة االجتماعية على المدى القصير لھا  نعند الحاجة ، ويجب أ

  .دى البعيد سلبيات أيضاً مال
حتى  المتلقيولذلك يجب أن تتم المساندة االجتماعية بصورة موجھة وھادفة من جانب 

  .واالجتماعي النفسيعلى توافقه يشعر المراھق المتخلف عقليا بآثارھا 
وبذلك تحمل المساندة االجتماعية للمراھقين المتخلفين عقليا معنى المعاضدة والمناصرة 

  .والمساعدة بشتى الوسائل مادية كانت أو معنوية
أن الدراسات اختلفت في تحديد مدى وجود ) ٣٥- ٣٣، ٢٠٠٥( ويذكر علي عبد السالم 
فقد أثبتت بعض الدراسات أن اإلناث ، تلقي المساندة االجتماعية فروق بين الجنسين في منح أو
وبعضھا لم تتوصل إلى أن ھناك فروق ذات داللة بين الذكور ، أكثر إدراكا للمساندة من الذكور
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ويرجع ھذا التناقض بين الدراسات في تحديد الفروق بين ، واإلناث في إدراك المساندة االجتماعية
، الجتماعية إلى اختالف الطرق المنھجية المستخدمة في ھذه الدراسات الجنسين في المساندة ا

وفي اختالف أفراد العينات التي استخدمت في ھذه ، وفي اختالف المقاييس المختارة
والدراسة الحالية تؤكد االتجاه الذي يرى عدم وجود فروق بين الجنسين في إدراك ،الدراسات

  .المساندة االجتماعية
  :رض الثالثلفنتائج ا – ٣

ينال ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج طي درج اث  متوس ذكور واإلن نال راھقين  م الم
  .المتخلفين عقليا  في درجــة السلوك التوافقي 

اث من ذكور واإلن ين متوسطي درجات ال ة ب م المقارن ق من صحة الفرض ت راھقين  وللتحق الم
وافقي ـة السلوك الت ار كأبع المتخلفين عقليا  في درجـ ة ودرجة للجزأين  باستخدام اختب   T testاد فرعي

  :كما بالجدول التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥( جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث )ت(قيمة 

  ) الجزء الثاني، الجزء األول (في السلوك التوافقي

 السلوك التوافقي
 )٤٠=ن(إناث  )٦٠=ن(ذكور 

 الداللة ت
 ع م ع م

 غير دالة ٠.٢٠٥- ٣٩.٦  ١٦٤.٨  ١٦٣.٢٣٩.٥  درجة الجزء النمائي
 غير دالة٠.١٧٩-١٣.٤ ٥٩.٩ ٥٩.٤١٣.٥  لعمل االستقاللي١

 غير دالة٠.١٨٣-٣.٢٦ ١٤.٥ ١٤.٤٣.٣١  النمو الجسمي
 غير دالة٠.١٢٨-٢.٣٤ ٨.٠٤ ٧.٩٨٢.٣٤  النمو اللغوي

 غير دالة٠.٢٢١-٥.٨٧ ٢٤.٢ ٢٣.٨٥.٨٨  النشاط االقتصادي
 غير دالة ٠.٢٧٦- ٢.٢٢  ٥.٣٨  ٢.١٣ ٥.٢٦  مفھوم العدد والزمن
 غير دالة ٠.٣٠٣-  ٢.٧  ٩.٤٢  ٢.٥٨ ٩.٢٦  األعمال المنزلية

 غير دالة ٠.٢١٤- ١.٨٧  ٤.٦٤  ١.٨٨ ٤.٥٦  المھنيالنشاط 
 غير دالة ٠.١٦٨- ٣.٥٦  ١٩.٥  ٣.٥٩ ١٩.٤  التوجيه الذاتي
 غير دالة ٠.١٥٠- ١.٣٣  ٢.٩٨  ١.٣٣ ٢.٩٤  تحمل المسئولية
 غير دالة ٠.٢٤٢- ٣.٧٥  ١٦.٤  ٣.٦٨ ١٦.٢  التنشئة االجتماعية
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 غير دالة ٧٤.٩٠.٢٠١ ٢٨٥.٧ ٢٨٨.٨٧٥.٢  درجة الجزء السلوكي
 غير دالة  ٠.١٧٩  ٨.٩  ٤١.٣  ٨.٩٢ ٤١.٦  العنف التدميري

 غير دالة  ٠.٢٢٣  ٧.٨  ٤٣.٩  ٧.٥ ٤٤.٣ السلوك المضاد للمجتمع
 غير دالة  ٠.٢٧٨  ٦.٥  ٣٢.٠  ٦.٦ ٣٢.٤ السلوك المتمرد

 غير دالة  ٠.٢٠١  ٣.٤  ١٠.١  ٣.٥ ١٠.٢ السلوك غير المؤتمن
 غير دالة  ٠.٠٦٩  ٥.٩  ١٣.١  ٥.٨ ١٣.٢ االنسحاب

 غير دالة  ٠.٢٣  ٥.١  ١١.٥  ٥.٣ ١١.٧ السلوك النمطي
 غير دالة  ٠.٢١٩  ٣.٢  ٦.٨٨  ٣.٢١ ٧.٠٢ سلوك اجتماعي غير مناسب
 غير دالة  ٠.١٠٠  ٢.٩  ٦.٩٢  ٣.٠ ٦.٩٨ ةلعادات صوتية غير المقبو
 غير دالة  ٠.٢٢٩  ٦.٩  ٣٥.٦  ٧.٠ ٣٥.٩ عادات غريبة غير المقبولة

 غير دالة  ٠.١٩٠  ٣.٧  ٨.٨٢  ٣.٧ ٨.٩٦ .سلوك إيذاء الذات
 غير دالة  ٠.٢٦٤  ١.٩  ٤.٣٨  ١.٩ ٤.٤٨ الميل للنشاط الزائد
 غير دالة  ٠.٢١٩  ٨.٧  ٢٦.٨  ٨.٧ ٢٧.١ سلوك جنسي شاذ

 غير دالة  ٠.١٨٥  ٩.٧  ٤٠.٣  ٩.٨ ٤٠.٦ نفسية تبااضطرا 
 غير دالة ٠.١١٤ ١.٨ ٤.٢ ٤.٢٠١.٨ استخدام العقاقير

ذكور ويتضح من الجدول السابق عدم  ين متوسطي درجات ال ة إحصائية ب روق ذات دالل جود ف
يم ، المراھقين المتخلفين عقليا  في السلوك التوافقيمن واإلناث  ر) = ت(حيث كانت ق إحصائيا ة دال غي

د، داللة عند أي مستوى  ذكور عدم وجود  مما يؤك ين متوسطي درجات ال ة إحصائية ب روق ذات دالل ف
ائي والسلوكي من واإلناث وافقي الجزأين النم ا  في السلوك الت ى ، المراھقين المتخلفين عقلي دل عل ا ي مم

  .تحقق الفرض الثالث كليا 

  -:تفسير نتائج الفرض الثالث

اث من كان الھدف من  ذكور واإلن ين متوسطي درجات ال روق ب ى الف ذا الفرض التعرف عل ھ
  ). والجزاء الثاني، الجزاء األول ( المراھقين المتخلفين عقليا  في السلوك التوافقي

دول  ن ج ذكور ) ١٥(يتضح م ين متوسطي درجات ال ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف دم وج ع
  ).والجزاء الثاني، الجزاء األول ( ي السلوك التوافقيواإلناث من المراھقين المتخلفين عقليا  ف

ى عدم وجود  )١٩٩٨(سھى أمين  وھذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة التي توصلت إل
اءة  ن اإلس ة م ة الناتج تجابات التوافقي ي االس ين ف ين الجنس روق ب تجابات ، ف س االس رون نف ث يظھ حي

ة  ل ، الالتوافقي ة نبي ة ھب ة  )٢٠٠٥(ودراس روق دال ود ف دم وج ة وھي ع ى نفس النتيج ي توصلت إل الت
ؤثر  إحصائيا بين الذكور واإلناث في السلوك التوافقي بسبب أن كال الجنسين لھم نفس المشاعر التي ال ت

  .  فيه التراكيب الفسيولوجية فالمشاعر واحدة ال تتغير باختالف الجنس 
يا إنسحابيون ال يتحملون المسئولية ، أن المتخلفين عقل)  ٩٩، ١٩٩٨(سھير كامل  وترى

وھذا ، عالقتھم باألصدقاء وقتية ال يحترمون العادات والتقاليد والقيم السائدة في الجماعة حولھم 
  . فتظھر ھذه االستجابات لدى الجنسين، ال يختلف بين الذكور واإلناث

تعلم ، ومعظمھا ويتضح أن ھناك سمات عامة تغلب على فئة المتخلفين عقليا القابلين لل
  .غير ايجابية وخاصة فيما يتعلق بالتوافق الشخصي واالجتماعي سواء كانوا ذكور أم إناث

أما من ناحية الخصائص النفسية واالجتماعية للجنسين ، فال أحد يستطيع أن ينكر أن 
( معاق التنظيم السيكولوجي الكلى للفرد ال ىاإلعاقة العقلية قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عل
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وذلك أيضاً ال يعنى أن يقود الفرد المعاق إلى سوء التوافق النفسي ، ولكن قد تسبب ) ذكور وإناث
اإلعاقة فقدان الثقة بالنفس، عدم تقبل الذات والخوف من المستقبل والشعور باإلحباط والعزلة 

  .االجتماعية نتيجة عدم تواصله مع اآلخرين
ن عادة عن رعاية أنفسھم ، فھم ال يستطيعون وبصفة عامة فإن ضعاف العقول يعجزو

االعتماد على أنفسھم في شق طريقھم في الحياة بحيث يحتاجون باستمرار إلى اإلشراف من الغير 
لحمايتھم وبحماية غيرھم ، ويرجع ذلك لعدم إدراكھم المحافظة على صحتھم وحياتھم، وكثرة 

لألخطار التي يتعرضون لھا في حياتھم  ھمإدراكتعرضھم للحوادث بنسب اكبر من العاديين لعدم 
  .اليومية

يس جنس دون اآلخر اث ول ذكور واإلن ذا يتساوى الجنسين ال اقين، وفي ھ  حيث أن المع
ى التخيل واإلدراك ھي ينقصھم  ضوء  العملية التي يتم من خاللھا استقبال المنبھات وتفسيرھا عل

ذاك -الخبرات السابقة، وتلك تعتمد على التمييز  ى األشكال - رةال ا -التعرف عل المتخلف  ،وغيرھ
ز ه ضعف في التميي م عدم  فكرياً ذو خيال محدود، لدي ى األشكال، ومن ث ذاكرة والتعرف عل وال

لذا ال تظھر فروق ، التخيل واإلدراك، والقصور في التخيل يزداد بزيادة درجة اإلعاقة القدرة على
   .بينھم في السلوك التوافقي النمائي والسلوكي

  :لفرض الرابعا نتائج- ٢

ا متوسطي درجات  فروق ذات داللة إحصائية بينتوجد  المراھقين المتخلفين عقليا المقيمين داخلي
  .في درجــة المساندة االجتماعية  والمقيمين خارجيا

ين وللتحقق من صحة الفرض تم المقارنة بين متوسطي  ا المقيم درجات المراھقين المتخلفين عقلي
ةداخليا وال اندة االجتماعي ا مقيمين خارجيا في درجــة المس دركھا المراھق المتخلف عقلي ا ي كدرجة  ، كم

  :كما بالجدول التالي T testكلية وكأبعاد فرعية باستخدام اختبار 
  )١٦( جدول 

  لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين داخليا والمقيمين خارجيا)ت(قيمة 
  ا يدركھا المراھق المتخلف عقليافي المساندة االجتماعية كم 

 المساندة االجتماعية
)٥٠=ن(خارجي )٥٠=ن(داخلي 

 الداللة ت
 ع م ع م

 ٥.٢٨٦٠.٠٠١-٦.٠٤ ٢٣.٣ ١٧.٦٤.٧  المساندة األدائية األسرية
 ٣.٩١٥٠.٠٠١- ٤.٤ ٢٢.٩ ١٩.٥٤.٤  المساندة العاطفية األسرية
 ٣.١٦٠٠.٠١- ٤.١ ٢٢.٢ ١٩.٢٥.٣  المساندة األدائية المجتمعية
 ٢.٢٧٤٠.٠٥- ٥.١ ٢١.٣ ١٩.١٤.٢  المساندة العاطفية المجتمعية
  ٠.٠٥ ٢.١٧٤-  ٣.٩  ٢١.٤  ٤.٥ ١٩.٥  المساندة األدائية المدرسية
  ٠.٠١ ٣.٤٣٩-  ٥.٠  ٢١.٤  ٣.٨ ١٨.٤  المساندة العاطفية المدرسية

 ٩.٢٠٤٠.٠٠١-١٠.١ ١٣٢.٦ ١١٣.٣١٠.٨  الدرجــة الكليــة
جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المراھقين والجدول السابق عدم  يتضح من

ة  ة المتخلفين عقليا المقيمين داخليا والمقيمين خارجيا في المساندة االجتماعي اد فرعي ة وكأبع ، كدرجة كلي
د مستوى في ) ٥.٢٨٦-) = (ت(حيث كانت قيمة  ة عن في  ٠.٠٠١المساندة األدائية من األسرة وھي دال

ة في ) ٣.٩١٥ -= (وقيمة ت، اتجاه متوسط درجات المقيمين خارجيا المساندة العاطفية األسرية وھي دال
ا  ٠.٠٠١عند مستوى  ين خارجي ة ،في اتجاه متوسط درجات المقيم ا كانت قيم في ) ٣.١٦٠-() ت(بينم

د مستوى وكل من المساندة األدائية المجتمعية  ة عن اه متوسط  ٠.٠١ھي دال افي اتج ين خارجي و ، المقيم
د مستوى في ) ٢.٢٧٤-) = (ت(كانت قيمة  ة عن ة وھي دال ة المجتمعي اه  ٠.٠٥المساندة العاطفي في اتج
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د في ) ٢.١٧٤ -= (وقيمة ت ، متوسط درجات المقيمين خارجيا ة عن المساندة األدائية المدرسية وھي دال
في المساندة العاطفية )  ٣.٤٣٩-= ( وقيمة ت،في اتجاه متوسط درجات المقيمين خارجيا  ٠.٠٥مستوى 

ة  توى دالل د مس ة عن ي دال ية وھ ة ت،   ٠.٠١المدرس ت قيم ين كان ي ح اندة ) ٩.٢٠٤-= ( ف ي المس ف
فروق ذات داللة إحصائية مما يؤكد وجود ، ٠.٠٠١عند مستوى داللة  وھي دالة االجتماعية كدرجة كلية

ين خارج ا والمقيم ين داخلي ات المقيم ين متوسطي درج ا ب ني ي م ا ف ين عقلي راھقين المتخلف اندة  الم المس
  .وجميع ھذه الفروق كانت في اتجاه المقيمين خارجيا، االجتماعية كأبعاد فرعية وكدرجة كلية 

    -:تفسير نتائج الفرض الرابع

ين  راھقين المتخلف ين متوسطي درجات الم روق ب ى الف ذا الفرض التعرف عل كان الھدف من ھ
ين داخل ا  المقيم اد عقلي ة وكأبع ة كلي دركونھا كدرج ا ي ة كم اندة االجتماعي ي المس ا ف ين خارجي ا والمقيم ي

  . فرعية
ين متوسطي وعدم ) ١٦(يتضح من جدول  راھقين جود فروق ذات داللة إحصائية ب درجات الم

دركونھا ا ي ة كم اندة االجتماعي ا في المس ين خارجي ا والمقيم ين داخلي ة المتخلفين عقليا  المقيم  كدرجة كلي
  .وكأبعاد فرعية 

اءة :في أن ) ٢٠٠٥( ھبة نبيل محمد وتتفق مع نتائج دراسة  المساندة من جانب األسرة تحقق كف
ا في المؤسسة ا المتخلف عقلي اندة التي يتلقاھ ر من المس ا اكب حيث أن وجود المراھق ، وتوافقا اجتماعي

ن  اندة م ا للمس ر إدراك ه أكث ة يجعل ه الطبيعي ي بيئت ا ف اق عقلي ع المع رة والمجتم ل األس ي ، قب ه ف فعزل
م يخافون  ى المؤسسة فھ ه إل وا ب م يلق ذا فھ ل األسرة والمجتمع ل وذ من قب ه منب المؤسسة يجعله يشعر ان

ام وشراب ، ويتجنبون التعامل معه  ه بالمؤسسة من طع دم ل دعم المق ى إدراك ال وھذا الشعور يطغى عل
  .ندة االجتماعية المقدمة لهومسكن وغير ذلك من صنوف الرعاية والدعم والمسا

ادي ل الع ة الطف ئولياتھا في رعاي ر من مس الن ، و مسئوليات األسرة في رعاية المعاق عقليا اكب
ارات المعلومات بنفسه رات والمھ ر من الخب ا الكثي ا ذوي االحتياجات الخاصة فال ، األخير يتعلم منھ أم

وھذا يجعل دور األسرة وخصوصا ، بيرة وصغيرة ويحتاج إلى من يعلمه كل ك، يتعلم الكثير منھا بنفسه 
اس ى التعامل مع الن ه عل ة التي ، األم دور ھام حيث تعلمه كيف يرعى نفسه وتدريب ل في المنطق والتنق

  .  وغيرھا من المھارات االجتماعية، يسكنھا
رج  رى صفوت ف دمات ) ٤٢٦، ١٩٩٢(وي ى خ ا عل ف عقلي ل المتخل دوى حصول الطف دم ج ع

ك ، يتطلب بقاءه فيه أو  فيھا اغلب الوقت ، أھيل من خالل مراكز ومؤسسات التدريب والت حيث يؤدي ذل
ي  ه ف ل ومھارات ة الطف ي تنمي ارجي ف ع الخ رة والمجتم ب األس ن جان لبي الواضح م دور الس و ال ى نم إل

  .ظروف طبيعية 
ل ھير كام رى س ه المحيط) ٢٢٩،  ١٩٩٨(وت دا لبيئت اس ج ه حس ز ان ا يتمي وق عقلي ة أن المع

ديح والتشجيع  ؤثر كالم ة ألي م فاالستجابة أو التحصيل يمكن أن يكون في مستوى ، ويستجيب بإيجابي
ة ، منخفض نتيجة توقع الفشل الذي يظھره المحيطين به اع بمستويات واقعي اء سياسة االقتن لذلك اتبع اآلب

ل والتشجيع ن التحم رة م ة كبي ة مصحوبة بدرج ود ، متفائل ى وج ل عل اعدة الطف االت ومس ارج النفع مخ
ا ة اجتماعي أثر ، غضبه الداخلية بطرق مقبول دعيم الموجب ساعد عل ت رات والت ل مع الخب وتفاعل الطف

ة  د السلوكيات النمائي ى تأكي را عل ا ساعد كثي الطفل إيجابيا من خالل المواقف التي اتسمت بالبساطة مم
ي، وإكسابھا للطفل المعوق  ين مع  وھذا التدعيم تحول إلى تدعيم داخل ال المقيم ذاتي حيث اكتسب األطف

ر والسلوك دة في التفكي م ، أسرھم نوع من االستبصار كنتيجة الكتسابھم طرق جدي ذين ل ال ال ا األطف بينم
لبية  ة س ئة اجتماعي وا لتنش ة وتعرض ة اإليجابي ؤثرات البيئي وا للم دم ، يتعرض راد وع ن االنف ة م وحال

الحزن والخمول االختالط والدمج لم يحدث أي تقدم لھم ح يث أنھم دائما في حالة من اإلحباط ويشعرون ب
  . والفشل وعدم الشعور باألمن والطمأنينة

ة  اندة االجتماعي ا في المس ين خارجي ا والمقيم وھذا يفسر وجود فروق بين درجات المقيمين داخلي
       فھم أكثر إدراكا لھذه المساندة ، كما يدركونھا لصالح المقيمين خارجيا مع أسرھم
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  :لفرض الخامسنتائج ا – ٣

ين ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ات توج طي درج ين   متوس ا المقيم ين عقلي راھقين المتخلف الم
  .)والجزاء الثاني، الجزاء األول (في درجــة السلوك التوافقي  داخليا والمقيمين خارجيا

ذكور واإلن ين متوسطي درجات ال ة ب م المقارن ق من صحة الفرض ت راھقين وللتحق اث من الم
  :كما بالجدول التالي  T testكلية باستخدام اختبار  ةمقياس السلوك التوافقي كدرج ىالمتخلفين عقليا  عل

  
  
  

  )١٧( جدول 
  لداللة الفروق بين متوسطي )ت(قيمة 

  درجات المقيمين داخلي وخارجي في السلوك التوافقي

 السلوك التوافقي
)٥٠=ن(خارجي )٥٠=ن(داخلي 

 اللةالد ت
 ع م ع م

  ٠.٠١ ٣.٣٠٠- ٤١.٦  ١٧٧.٧  ١٥٠.٣٣١.٨  درجة الجزء النمائي
 ٣.٤٨٥٠.٠٠١-١٣.١ ٦٤.١ ٥٥.٢١٢.٣  لعمل االستقاللي١

 ٣.٤٨٣٠.٠٠١- ٣.٥ ١٥.٥ ١٣.٤٢.٦  النمو الجسمي
 ٤.٠٠١٠.٠٠١- ٢.٦ ٨.٩ ٧.١٤١.٧  النمو اللغوي

 ٢.٨٠٩٠.٠١- ٦.٢ ٢٥.٥ ٢٢.٣٥.١  النشاط االقتصادي
  ٠.٠٠١ ٤.٣١٢-  ٢.٤  ٦.٢  ١.٥  ٤.٥  مفھوم العدد والزمن
  ٠.٠٠١ ٤.٤٨٧-  ٢.٩  ١٠.٤  ١.٧  ٨.٣  األعمال المنزلية

  ٠.٠٠١ ٤.٨٧٩-  ٢.١  ٥.٤  ١.١  ٣.٨  المھنيالنشاط 
  ٠.٠١ ٣.٢٣٥-  ٣.٧  ٢٠.٥  ٣.١ ١٨.٣  التوجيه الذاتي
  ٠.٠١ ٢.٨١٥-  ١.٥  ٣.٣  ١.٠  ٢.٦  تحمل المسئولية
  ٠.٠٠١ ٤.٥٢٦-  ٤.٢  ١٧.٩  ٢.٢ ١٤.٨  التنشئة االجتماعية

 ٠.٠١ ٧٨.٥٣.٢٣٠ ٢٦٤.٢ ٣١٠.٣٦٣.٩  درجة الجزء السلوكي
  ٠.٠١  ٣.٣٨١  ٩.٧  ٣٨.٦  ٧.٣ ٤٤.٣  العنف التدميري

  ٠.٠١  ٣.٤٢٢  ٨.٢  ٤١.٦  ٦.١ ٤٦.٦ السلوك المضاد للمجتمع
  ٠.٠٥  ٢.١٤٩  ٧.٥  ٣٠.٨  ٤.٨ ٣٣.٦ السلوك المتمرد

  غير دالة  ١.٩٠٤  ٣.٨  ٩.٥  ٣.٠ ١٠.٨ السلوك غير المؤتمن
  ٠.٠١  ٣.٢٠٧  ٥.٣  ١١.٤  ٥.٨ ١٤.٩ االنسحاب

  ٠.٠٥  ٢.٥٦٨  ٥.٤  ١٠.٣  ٤.٧ ١٢.٩ السلوك النمطي
  ٠.٠٠١  ٣.٧٠١  ٣.٢  ٥.٨  ٢.٨  ٨.١ سلوك اجتماعي غير مناسب
  ٠.٠١  ٣.٥١٢  ٣.١  ٥.٩  ٢.٥  ٧.٩ ةعادات صوتية غير المقبول
  ٠.٠٥  ٢.٦٣٦  ٧.٢  ٣٣.٩  ٦.٣ ٣٧.٥ عادات غريبة غير المقبولة

  ٠.٠١  ٣.١٦٦  ٣.٨  ٧.٨  ٣.١ ١٠.٠ .سلوك إيذاء الذات
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  ٠.٠٠١  ٣.٩٢٥  ١.٩  ٣.٧  ١.٥  ٥.١ الميل للنشاط الزائد
  ٠.٠٠١  ٤.٠٨٠  ٨.٦  ٢٣.٧  ٧.٤ ٣٠.٣ سلوك جنسي شاذ

  ٠.٠١  ٣.٢٦٤ ١٠.٠  ٣٧.٤  ٨.٤ ٤٣.٥ نفسية تاضطرا با
 ٠.٠٠١ ٤.٠٥٨ ١.٨ ٣.٥ ١.٤ ٤.٨ استخدام العقاقير

  
دو ن الج ابق يتضح م ين ول الس ات المقيم طي درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ج
ا  ين خارجي ا والمقيم ن داخلي زء األول م وافقي الج لوك الت ي الس ا ف ين عقلي راھقين المتخلف ب ( الم الجان

ائي ة ، ) النم توى دالل د مس ة عن ن ٠.٠٠١دال ل م ي ك تقاللي١ف ل االس مي ، لعم و الجس و ،  والنم والنم
زمنومفھ، اللغوي دد وال ة، وم الع ال المنزلي ي، واألعم ة، والنشاط المھن د ، و التنشئة االجتماعي ة عن ودال

د مستوى ) =ت(حيث كانت قيم ، والثاني  النشاط االقتصادي في كل من ٠.٠١مستوى  ة إحصائيا عن دال
ر وھي ة  غي د أي مستوى إحصائيا دال ة عن د، دالل ا يؤك ة إحصائية بعدم وجود  مم روق ذات دالل ين ف

اث ذكور واإلن وافقي من متوسطي درجات ال ا  في السلوك الت ين عقلي راھقين المتخلف ى ، الم دل عل ا ي مم
  .تحقق الفرض الخامس كليا

  -:تفسير نتائج الفرض الخامس

ين  راھقين المتخلف ين متوسطي درجات الم روق ب ى الف ذا الفرض التعرف عل كان الھدف من ھ
  ). والجزاء الثاني، الجزاء األول ( ارجيا في السلوك التوافقيعقليا  المقيمين داخليا والمقيمين خ

ين متوسطي وعدم ) ١٧(يتضح من جدول  راھقين جود فروق ذات داللة إحصائية ب درجات الم
  ).والجزاء الثاني، الجزاء األول ( المتخلفين عقليا  المقيمين داخليا والمقيمين خارجيا في السلوك التوافقي

 Center & Curryإلى حد ما مع نتائج دراسة أجراھا سنتروكـورى وھذه النتيجة تتفق 
استھدفت بحث أثر الدمج الشامل المطور على التحصيل األكاديمي والكفاءة  )١٢٠، ١٩٩٣(

وجود فروق دالة إحصائيا بين : االجتماعية لألطفال وذوى اإلعاقة العقلية الخفيفة، توصلت إلى
ة المنعزلة، حيث تحسن الطالب المندمجون في درجات طالب مجموعتي الدمج والفصول الخاص

الفھم اللفظي، واللغة االستقبالية والحساب، وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب مجموعتي الدمج 
والفصول الخاصة المنعزلة في المھارات االجتماعية بين طالب مجموعتي الدمج والفصول 

د الوقت المنقضي ألطفال الدمج في اللعب مع الخاصة المنعزلة في المھارات االجتماعية، وزا
ولعل ھذه الدراسة توضح بجالء قيمة ، أقرانھم العاديين ، لم تالحظ أي تأثيرات سلبية للدمج 

الدمج وآثاره اإليجابية على الطالب المعاقين عقليا من الناحية األكاديمية واللغوية واالجتماعية 
  .ارس منفصلة مقارنة بنظام العزل في فصول خاصة أو مد

وما من شك أن ، سواء كان ھذا الدمج اجتماعي وھو األھم أم دمج أكاديمي كفصول ملحقة
من ) اللفظية –الحركية (الدمج يساعد الطفل المصاب بالتخلف العقلي على أن يتعلم بالمحاكاة 

ة بالمعاقين خالل تقليده لسلوك الطفل العادي ، بدالً من أن يقلد الطفل المعاق في المدارس الخاص
عقليا ، كذلك يبدو الدور اإليجابي للمدارس في تعديل سلوك الطفل المصاب بالتخلف العقلي إذا 

باعتباره سلوكا ال توافقيا ، ذلك السلوك نفسه الذي قد يقبله المدرس إذا ما  نكان مندمجا مع العاديي
سلوك طبيعي، أي أن صدر من الطفل في أحد فصول التربية الخاصة بالمعاقين عقليا وكأنه 

المدرس في دور التربية الخاصة قد يقبل السلوك غير السوي من الطفل المصاب بالتخلف العقلي 
  .باعتباره متوقعا منه أو مناسبا لطبيعته دون محاولة تعديله

  )٣٧٥، ١٩٩٢عادل خضر ، ومايسة المفتى ،(
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رج  تع)  ٤٢٦، ١٩٩٢(يرى صفوت ف دريب خلف وإتاحة الفرص للخروج من صيغة ال لم والت
ه  ذي يعيشون في اعي ال دريب في السياق االجتم ى الت دريب إل ابلين للت الجدران لفئات المتخلفين  عقليا الق

  .ويساعد المجتمع على تقبلھم ، يحقق لھم ميزة االندماج في المجتمع وعدم الرھبة منه 
رتبط أن الدراسات بينت أن النمو النفسي واالجت) ٥٧، ١٩٩٨(ترى سھير كامل  ال ي ماعي لألطف

ات التي  ع الھيئ ارتباطا وثيقا بنوعية العالقة أو التفاعل بين الوالدين ونوع الخبرة التي اكتسبوھا من جمي
و ، تمارس عملية التربية بالنسبية لھم  ى تحقيق نم ة تساعده عل ة متكامل ھي بذرة تحتاج إلى بيئة اجتماعي

  .متين النسيج لحمه الرعاية وسداه التربية
ا أ د يظھرون مجموعة من األعراض منھ ال المحرومين من األسرة ق كدت الدراسات أن األطف

ألنه لم يسبق ، الصدمة االنفعالية والتبلد االنفعالي والقلق الصريح ونقص التركيز وعدم االكتراث بالناس 
رات يت عرضون في حياتھم أن كان الناس مصدر إثابة موجبة لوجودھم في مجال نفسي ضيق ناقص الخب

  .لسوء عملية التنشئة االجتماعية في إطار غير طبيعي فيخرجون صفر اليدين من الخبرات البناءة 

  ملخص النتائج: ثانياً 
  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية في

المساندة وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة  بين درجات المراھقين المتخلفين عقليا  في  - ١
  . ٠.٠١عند مستوى  ودرجاتھم في السلوك التوافقيلية وكأبعاد فرعية كدرجة ك االجتماعية 

دم  -٢ ود ع اثوج ذكور واإلن ات ال ين متوسطي درج ة إحصائية ب روق ذات دالل ن ف راھقين  م الم
وكأبعد كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا  كدرجة كلية المساندة االجتماعية  المتخلفين عقليا في

  . فرعية
رو -٣ ود ف دم ج اث ع ذكور واإلن ات ال طي درج ين متوس ائية ب ة إحص ن ق ذات دالل راھقين م الم

  .)الجزاء الثاني، الجزاء األول (المتخلفين عقليا  في السلوك التوافقي 
ين متوسطي -٤ ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف ين  وج ا  المقيم ين عقلي راھقين المتخلف درجات الم

ةداخليا والمقيمين خارجيا في المساندة اال د  جتماعية كما يدركونھا كدرجة كلية وكأبعاد فرعي عن
  .  ٠.٠١داللة  مستوى

ين متوسطي و -٥ ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف ين ج ا  المقيم ين عقلي راھقين المتخلف درجات الم
وافقي لوك الت ي الس ا ف ين خارجي ا والمقيم زاء األول ( داخلي اني، الج زاء الث توى )والج د مس  عن

  .  ٠.٠١داللة 

  -:توصيات الدراسة : ثاً ثال
من خالل ما توصلت إليه نتائج الدراسة فإن الباحث يضع بعض التوصيات التي يمكن أن تسھم 

  :  حل مشكلة المراھقين المتخلفين عقليا   في
، قيام المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم ألسر األطفال المعاقين عقليا لكي يتمكنوا من رعايتھم  - ١

  .اسية لھموتوفير الحقوق األس
 .عمل برامج إرشادية لتحسين السلوك التوافقي للمتخلفين عقليا  - ٢
 .متخلفين عقليابتقديم الدعم المادي والعاطفي للاالھتمام  - ٣
عقد دورات تدريبية لمعلمي المتخلفين عقليا لتوضيح خصائص ھذه الفئة من المعاقين وأھمية  - ٤

 .ياتھمالمساندة االجتماعية في نموھم المتكامل وتحسين سلوك
لدى أطفالھم  المھارات االجتماعية واالعتماد على النفسبتنمية المعاقين عقليا  أسرضرورة اھتمام  - ٥

. 
 .  ضرورة االھتمام برعاية المتخلفين عقليا في بيئاتھم ودمجھم مجتمعيا - ٦
  .حبھم مع االھتمام بھم وعدم عزلھم في المدارس المعاقين عقليا  أسر ظھارضرورة ا - ٧
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 ً   -:ث المقترحة البحو: رابعا
  :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نجد انه من األھمية دراسة النقاط التالية

  .فعالية برنامج إرشادي لتحسين السلوك التوافقي للمراھقين المتخلفين عقليا   - ١
 .إساءة معاملة المراھقين المتخلفين عقليا  وعالقته باالنحرافات السلوكية  - ٢
 .ي ألسر المراھقين المتخلفين عقليا على السلوك التوافقي ألطفالھم فعالية برنامج إرشاد - ٣
 .للمتخلفين عقليا لدىفعالية برنامج باللعب لتحسين مستوى إدراك المساندة االجتماعية  - ٤



  

The social support is considerd an important source from the effective social rein 
forcing sources which the special needs individuals need to achieve their harmonising on 
the social personal level where the social support volume which get from other and his 
satis fiction degree affect on how he understand the different life pressures, his 
confronting mannars and his dealing with this pressures and it play – social support – an 
important role in suppling his different needs especially his need for psychological 
security and decrease the suffering level that resulting from the  sererity of driving events 
of life and the disability of adaptability with normal individuals and also it have an effect 
in easing the incisiveness of sickish effects. 

On the other side the caring of improving circumstances and environment and 
family postions of special needs children and teenagers became a part of special education 
services and the programs trends to the family and the child home care programs became 
one of the important strategies for the early involvement as a device to stop the disability 
of the children who face the growing dangerous or to control on it with special needs 
children, the early involvement programs concentrate on the family as an agent needs to 
reinforce or an effective mediator sharing in presenting the treating and educational care 
for the child, or as an agent or a mediator at the same time, and it involves the services 
trends to the family as an agent in the different kinds of support family, emotionaly social, 
economical or teachable to improve the kind of it’s life and help it to understand the 
special needs child condition, his problems and his acceptance. 

It’s important to mention that mental backwardness teenager need continuancly in 
all their life different stages to positive directions from society individuals to them, the 
also need for social, emotional and financil support from all formal and casual society 
institutions, this faction still suffer from clear incompletion in all aspects of support and 
reinforcing that enhance their undamaged physical and psychological growth and also it 
results to improve the adjustive behaviour in all his spaces. 

Because of this important relationship and the mutual effect between the social 
support volume and the adjustive behaviour with mental backwardness teenagers this 
study cames to recognize the natural of this relationships that leads to preparing the 
teaching programs and treating ones to support the social reinforcing net and improving 
the circumstances that prepared to mix those teenagers and mental backwardness in 
effective way in the normal schools and public life with the rest of society people, which 
has the biggest effect in improving their social and psychological harmonising and 
enhancing their psychological health. 
First: the study problem: 

The researchist could forming the study problem in these following questions: 
1- is there any connecting relationship numbering function between the social 

support as the mental backwardness teenager understanding and adjustive 
behaviour level? 

2- is there any numbering function differences between mental backwardness 
teenagers in the two sexes (males and females) in the social support degree as 
they understand it? 

3- is there any numbering function differences between mental backwardness 
teenagers in the two sexes (males and females) in the adjustive behaviour 
degree? 

4- is there any numbering function differences between mental backwardness 
teenagers (live inside / live outside) in the social support degree as they 
understand it? 



  

5- is there any numbering function differences between mental backwardness 
teenagers (live inside / live outside) in the adjustive behaviour degree. 

Second: the study importance 
The recent study mportance returns to the subject vitality which it study where it 

tends to know the relation between social support and adjustive behaviour, because that 
side has a developing importance from the two sides the oretical or applicationable. 
(1) The theoretical importance: 

1- the study importance returns to the subject vitability which it study 
where it tends to know the relation between social support and adjustive 
behaviour, and that because of rarility of Arabic studies that talks about 
these changeables. 

2- The study is useful in recognizing the adjustive behaviour of the mental 
backwardness teenagers. 

3- The study is useful in recognizing the social and psychological elements 
that relate to the family, school and society role in the support operation 
with mental backwardness teenagers. 

(2) The applicationable importance: 
1- Focusing the light on the importance of support to the mental backwardness 

teenagers to develop their adjustive behaviour by his two sides the growing and 
behaving. 

2- Presenting a measurement to measure the social support as the mental 
backwardness teenager understand it and proportion with them in simple and easy 
language. 

3- Reaching a knowingness arranging building for dealing with the mental 
backwardness teenager beneath the recognize of the relation between the social 
support as the mental backwardness teenager understand and the adjustive 
behaviour (first rewarding and second rewarding). 

Third: the study aims: 
The study try to achieve these following aims: 

(1) Recognizing the aspect of relation between the social support as the mental 
backwardness teenager understand and his adjustive behaviour. 

(2) Recognizing the differences in social support level as the mental backwardness 
teenager understand and the adjustive behaviour according to the elements: 

The elements: 
- Sex ( male – female) 
- Living in the school ( inside – outside ) 

Fourth: the study terms: 
- Subjective terms: the search depends on studing the relation between social support as 

the mental backward teenager understand and the adjustive behaviour (first rewarding 
and second rewarding) and the organizing the range of difference between the social 
support and adjustive behaviour according to the difference between sex and living in 
the school. 

- Place terms: this study depends on mental backwardness teenagers in intellectual 
education school in Zagazig and Minia ElKamh. 

- Time terms: this search applicates during 2006. 
 
 
 



  

Fifth: the study procedures: 
1- The study curriculum: 

The researchist use the descriping curriculum that recognize the relation between 
the social support and the adjustive behaviour for mental backeardness teenagers and the 
differences between mental backwardness teenagers males and females in social support 
and adjustive behaviour. 
2- The study sample: 

the descriping study sample of 100 of metal backwardness teenagers (male – 
female) in intellectual education school in Zagazig and Minia ElKamh.  
3- The study tools: 

1- information application prepared by researchist. 
2- Social support measurment as the mental backwardness teenagers understand, 

prepared by researchist. 
3- Adjustive behaviour measurement prepared and translated / Safwat Farag and 

Nahed Ramzy measurements 2001. 
4- Gudard measurement for intelligence. 
5- The Egyptian family cultural level measurement. Abd El Basit Khedr and Amal 

Abd El Monem 2002. 
Sixth: Numbering treatment manners: 
The researchist use the numbering analizing bundle (SPss) in extracting the results which 
was as following. 

1- Peroson relation modulus to measure the inside uniformity varacity of 
measurement . 

2- Alfa – Kronbakh to measure the stability measurement. 
3- Kuder Richarson conterbalancing to measure the stability of measurement. 
4- Average and norming diverting. 
5- T test for recognizing the denotation between two averages groups (independent 

and correlative). 
6- Man Witny test for independent groups. 
7- Wolkoksen test for correlative groups. 

Seventh: The study results: 
The recent study results could be summerized in: 

1- The existence of linking relation positive function between mental backwardness 
teenagers degrees in social support as a wholly degree and as lateral upstagings 
and their degrees in the adjustive behaviour at the level 0.01. 

2- The disexist of numbering function differences between averages degrees of males 
and females from mental backwardness teenagers in social support as they 
understand as a wholly degree and lateral upstaging. 

3- The disexist of numbering function differences between averages degrees of males 
and females of mental backwardness teenagers of adjustive behaviour (first 
rewarding, second rewarding). 

4- The exist of numbering function differences between averages degrees of mental 
backwardness teenagers who live inside and live outside in social support as they 
understand as a wholly degree and lateral upstagings at the denotation level of 
0.01. 

5- The exist of numbering function differences between averages degrees of mental 
backwardness teenagers living inside and outside in the adjustive behaviour (first 
rewarding, second rewarding) at the denotation level of 0.01. 
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  األم              األب            األم واألب          الجد والجدة:...... أنت تعيش مع 
                             (         )        (        )          (      )   (      )  

  ھل األب واألم منفصلين؟          نعم                     ال
                               (      )                (      )  

  عالي  متوسط  إعدادية  يقر أو يكتب  أمي مستوى تعليم

  (       )  (       )  (       )  (       )  (        )  األب

  (       )  (       )  (       )  (       )  (        )  األم

  

   يتحاط بيانات ھذه االستمارة بالسرية التامة وال تستخدم في غير أغراض البحث العلم
  وشكرا على تعاونكم

  الباحث                                                                                  
  السيد يحيى محمد 

  
  
  

  
  
  ) ٢(ملــــحق  ـــــة الزقازيق                                                    جامع 

  كلية التربية    
  قسم الصحة النفسية 

  
  
  

  مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا 
  في صورته األولية
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  للعرض على السادة المحكمين  
  

  

  إعــــداد

  السيد يحيى محمد

  
  
٢٠٠٦  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........./  األستاذ الدكتورالسيد 
  

  ..بعد التحيـة 

وان  ة بعن إجراء دراس وم الباحث ب دى " يق وافقي ل لوك الت ا بالس ة وعالقتھ اندة االجتماعي المس

االمراھقين المتخلفين عقلياً كما يدرك ى درجة الماجستير في "  ھا المراھق المتخلف عقلي للحصول عل

  .الصحة النفسية من كلية التربية ، جامعة الزقازيق 

ون  د الع د ي رة وم ؤازرة والمناص اعدة والم ى المس ا معن ي طياتھ ل ف ة تحم اندة االجتماعي المس

  .االدائي والعاطفي للمراھق المتخلف عقليا 

ا  اعيةالمساندة االجتمويعرف الباحث  ا من : بأنھ دم للمراھق المتخلف عقلي المساعدات التي تق

سواء كانت تلك المساعدات أدائية ) المدرسة  –المجتمع  –األسرة ( شبكة العالقات االجتماعية من حوله 

  .أو عاطفية مما يحقق له التوافق النفسي 
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ث  رف الباح ةويع اندة األدائي ا  المس ة:بأنھ ة والمالي اعدات المادي ا  المس ي يحتاجھ ة الت الملموس

 ً   .المراھق المتخلف عقليا

ا مشاعره ، :بأنھا  المساندة العاطفيةويعرف الباحث   مشاركة اآلخرين المراھق المتخلف عقلي

الزم  اد ال والتعبير عن اھتمامھم به ورعايته وتكوين عالقات اجتماعية معه ، وتقديم أوجه النصح واإلرش

  . له

ا ويتكون المقياس من صورة و ر فيھ ا ليعب ى المراھق المتخلف عقلي احدة فقط ھي التي تطبق عل

ه من خالل كل من  دم ل ة التي تق اندة االجتماعي ـع ) .األب ، األم ، األخوة( األسرة :عن المس ( المجتمـ

ة ة والحكومي ات المدني ض المؤسس ران ، بع اديين ، الجي اق ، الع ة الرف ة ) .جماع دير ، ( المدرس الم

  ) .، العمال " النفسي واالجتماعي "ء المدرسة ، األخصائيين المعلمين ، زمال

  :وسوف يتم تطبيق المقياس بصورة فردية ويكون سلم التقدير على النحو التالي

  ]نادراً  –أحيانا  -دائما  : [ االستجابة 

  ] ١  -  ٢  -  ٣: [ الدرجـة 

ة يتم بعد ذلك جمع الدرجات المخصصة لكل مفحوص على محاور المقيا س الثالث  وتعطى الدرجة الكلي

  .التي حصل عليھا المفحوص في المقياس 

ا ، حيث  ين عقلي راھقين المتخلف ة الدراسة من الم ا يتناسب وعين اس بم ارات المقي وقد صاغ الباحث عب

  :تتصف العينة باآلتي 

 .درجة ذكاء)  ٧٠ – ٦٠( نسبة ذكاء العينة يتراوح ما بين 

 .سنة  )  ١٨ – ١٢( العمر الزمني ما بين 

 ).منخفض  –متوسط ( المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 ) .خارجية  -داخلية  ( اإلقامة 

وع  والمطلوب من سيادتكم الحكم على كل عبارة  و الحكم على مدى مناسبة العبارات لقياس كل بعد ، ون

  .العبارة ھل ھي سلبية أم إيجابية
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  ماعيةمقياس المساندة االجت
  كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
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 …………………: االسم …………………: السن  ………………… :الجنس
………………… :الصف ………………… :المدرسة …………… :تاريخ التطبيق

    تعليمــات 
  :عزيزي الطالب 

ة ،  ورك الحياتي ي أم ا ف ي تتعرض لھ ف الت ي تصف بعض المواق ارات الت ن العب ة م ي مجموع ا يل فيم
لوب منك أن تحدد ممن يستطيع أن يقدم لك يد المساعدة والعون في تلك المواقف سواء في األسرة والمط

  .أو المجتمع أو المدرسة 
 ً   .إذا كانت العبارة تحدث باستمرار قل دائمـــــا

 ً   .إذا كانت العبارة تحدث في بعض األوقات قل أحيانا
  .إذا كانت العبارة تحدث في أوقات قليلة قل نــادراً 

  :مثـال 
  ) األب ، األم ، األخوة(المساندة االجتماعية من األسرة : المحور األول  

 م مساندة أدائية:  البعد األول  األسـرة
نادراً  أحيانا دائما

تحرص أسرتك على تناولك الطعام    ١ 
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  )األب ، األم ، األخوة ( المساندة االجتماعية من األسرة : أوالً 
  

ة ا ى مجموع ي وھ ة ف رة متمثل دمھا األس ي تق دمات الت اعدات والخ وة(لمس ) األب ، األم، األخ
اقى  أنه شأن ب ك األسرة  ش اء تل للمراھق المتخلف عقليا باعتباره جزء ال يتجزأ منھا ، وحقه كفرد في بن

  .أخوته ، وذلك من خالل تقديم أوجه المساندة األدائية والمساندة العاطفية
  

  تنتمى للبعد  ارةاتجاه العب  مناسبتھــا
 المساندة األدائيـة:البعد األول 

 م
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

  تنتمى

١ تعطيك أسرتك بعض المسئوليات التي تستطيع القيام بھا      
٢  .تلبى أسرتك طلباتك وحاجاتك عندما تعبر عنھا       
٣  .ي تحبھا تعطيك أسرتك الفرصة الختيار مالبسك الت      
٤  تتركك أسرتك تعتمد على نفسك في أمورك الخاصة       
٥  تصطحبك أسرتك إلى رحلة او حفلة او عيد ميـالد      
٦  .تحتفل أسرتك بعيد ميالدك مثل باقي أفراد األسرة       
٧  .تفضل أسرتك جلوسك منفردا عند خروج باقي أفراد األسرة      
٨  عبك مع اآلخرين حتى ال تسبب لھم مشكالتتتجنب أسرتك ل      
٩  تحرص أسرتك على تناولك الطعام      
١٠  تحرص أسرتك على توصيلك إلى المدرسة أو النادي      
١١  تعطيك أسرتك الفرصة الستعمال التليفزيون والتليفون      
١٢  تعطيك أسرتك مصروف تشترى احتياجاتك      
١٣  ظھرك العام ونظافتك الشخصيةتعتني أسرتك بم      
١٤  تساعدك أسرتك على مجالسة الضيوف ومشاركتھم الحديث      
١٥  تشاركك أسرتك اللعب الذى تحبه      
١٦  .ترتب أسرتك لك سريرك       

  :اضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 
٢........................................................  -١- .....................................  
٤........................................................  -٣- .....................................  
٦........................................................  -٥- ....................................  
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  تنتمى للبعد  اتجاه العبارة  ــامناسبتھ

 م المساندة العاطفيـة:البعد الثاني
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

 تنتمى

 ١ تالحظك أسرتك عند فزعك من النوم ليــال       
 ٢  تخفف أسرتك عنك آالمك وقت الضيق       
 ٣  ال تفكر أسرتك في ا يداعك دار رعاية خاصة       
 ٤  ال تتصور أسرتك أن وجودك ضار بأخوتك       
 ٥  ال تبعدك أسرتك عن إخوتك حتى ال يقلدون تصرفاتك      
 ٦  تھتم أسرتك بصحتك الشخصية      
 ٧  تشعر أسرتك بالقلق والخوف على مستقبلك       
 ٨  تشعر أسرتك بأھميتك في حياتھم       
 ٩  تحنو أسرتك وتعطف عليك       

  تسمع من أسرتك عبارات االستحسان والتشجيع على ما       
١٠  تقوم به من أعمال

١١  تشعر مع أسرتك بالراحة       
١٢  تستمع نصائح وإرشادات أسرتك ألنھا في صالحك      
١٣  .تھتم أسرتك بمتابعة أحوالك المدرسية       

  :إضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 
٢.................................................. -١- .....................................  
٤..................................................  -٣- ....................................  
٦..................................................  -٥- ....................................  
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  :المساندة االجتماعية من المجتمع: ثانيا  

  )جماعة الرفاق ، العاديين، الجيران ، بعض المؤسسات المدنية والحكومية ( 
ي  ثالً ف ع متم دمھا المجتم ي يق دمات الت اعدات والخ ة المس ى مجموع اديين ، (وھ اق، الع ة الرف جماع

ة ة والحكومي ات المدني ران ، وبعض المؤسس د ) والجي دم ي ي تق ق والت اطفي للمراھ ي والع ون األدائ الع
  .المتخلف عقلياً 

  تنتمي للبعد  اتجاه العبارة  مناسبتھــا

 م المساندة األدائية:البعد األول
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

 تنتمي

 ١ يفھم أصدقائك طلباتك عندما تعبر عنھا      
 ٢  يع القيام بھايعطيك جيرانك بعض المسئوليات التي تستط      

يھتم رفاقك بتعليمك التصرفات الصحيحة في المواقف       
 ٣  .المختلفة 

 ٤  .تشاركك بعض المؤسسات االحتفال بعيد ميالدك      
 ٥  ال يشعرك العاديين بالضيق من تصرفاتك        
 ٦  يساعدك رفاقك على تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين      

سسات معك وقتا مناسبا للتعرف على تقضى بعض المؤ      
 ٧  أحوالك واالطمئنان عليك 

 ٨  تساعدك بعض المؤسسات على اتخاذ قرارات تحبھا      
 ٩  تحس بالراحة في وجود أصدقائك      
١٠  .يسلفك أصدقائك نقوداً      
١١  تعطيك بعض المؤسسات ھدايا       
١٢  يلعب معك األصدقاء      
١٣  ك أصدقائك أجرة األتوبيس عندما تركب معھم يدفع ل      
 ١٤  تطلب المساعدة من المؤسسات عند الحاجة إلى ذلك      
 ١٥  .تتبادل الزيارات مع رفاقك       

  :إضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 
٢.................................................. -١- .....................................  
٤..................................................  -٣- ....................................  
٦..................................................  -٥- ....................................  

  تنتمي للبعد  اتجاه العبارة  مناسبتھــا

 م اندة العاطفيـةالمس:البعد الثاني
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

 تنتمي

 ١ يفكر العاديين في مشكالتك      
 ٢  ال تتغير مشاعر العاديين لك بسبب إعاقتك      
 ٣  يتذكر زمالءك يوم عيد ميالدك      

تقدر المؤسسات على فھمك ومساعدتك في كثير من       
 ٤  المواقف

م لك المؤسسات النصيحة لتالفي األخطاء التي تقع تقد      
 ٥  .فيھا 

 ٦  .يشعرك أصدقائك باالطمئنان والراحة في وجودھم      
 ٧  يزورك أصدقائك عند مرضك       
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 ٨  يقف أصدقائك بجانبك في حالة تعرضك لألذى       
 ٩  ال تجد صعوبة في بدء الحديث مع العاديين      
ً تنظر إليك ا       ١٠  لمؤسسات باعتبارك شخصا ناضجا
١١  يتجاوز جيرانك عن أخطاءك مھما كان حجم الخطأ      

  :إضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 
٢.................................................. -١- .....................................  
٤.............. .................................... -٣- ....................................  
٦..................................................  -٥- ....................................  
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  -: المساندة االجتماعية من المدرسة : ثالثا 
  )العمالمدير ، معلمين ، زمالء المدرسة ، األخصائيين ،المشرفين ، ( 

مدير ، معلمين ، زمالء المدرسة ( وھى مجموعة المساعدات والخدمات التي تقدمھا المدرسة متمثلة في 
ال  ا سواء ) ، األخصائيين ، المشرفين ، العم ؤزرة للمراھق المتخلف عقلي دمون المساعدة والم ذين يق ال
  .كانت تلك المساعدة أدائية أو عاطفية

  تمي للبعدتن  اتجاه العبارة  مناسبتھــا

 م المساندة األدائية:البعد األول
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

 تنتمي

 ١ يفضل زمالئك الجلوس معك على مقعد واحـد       

      
يطلب المعلم تحويلك على الزائرة الصحية عند 

 ٢  مرضك 

 ٣  يصطحبك األخصائيين إلى رحلة مع زمالئك       
 ٤ المدير ببعض األعمال التي تستطيع عملھا  يكلفك      
 ٥  يفھم المعلم طلباتك واھتماماتك التي تعبر عنھا       
 ٦  ميالدك ديتذكر زمالءك يوم عي      
 ٧  يعطيك المدير مكافأة لسلوكك الجيد       
 ٨  حسن  ءيكافئك المعلم بجائزة إذا صدر منك شي      
 ٩  مبتلة أحيانا يغير العامل مالبسك ال      
١٠  يتيح لك األخصائيين الفرصة لممارسة ھواياتك       
١١  .يشاركك الزمالء األلعاب التي تحبھا       

      
يعطيك زمالئك أدواتھم التي تحتاجھا في بعض 

١٢  األحيان 

      
يتأكد المدير من صرف بعض مستحقاتك من 

١٣  .غذاء وكسوة ومستلزمات تخصك 

 ١٤  .يعطيك زمالئك سندوتشات إذا طلبت منه ذلك      
  :إضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 

٢.................................................. -١- .....................................  
٤..................................................  -٣- ....................................  
٦..................................................  -٥- ....................................  

  تنتمي للبعد  اتجاه العبارة  مناسبتھــا

 م المساندة العاطفيـة:البعد الثاني
غير 
مالئمة

سلبية مالئمة إيجابية
ال 
تنتمي

 تنتمي

 ١ د أجابتك إجابة صحيحة يثنى المعلم عليك عن      
 ٢  .يشاركك المعلم الحديث في أمورك الخاصة       
 ٣  .يساھم مدير المدرسة في حل مشكالتك       

      
يشعرك األخصائيين بالراحة واالطمئنان عند 

 ٤  .الحاجة إلى ذلك 

تشعر مع زمالءك  بالراحة وتحسن في تصرفاتك       ٥ 
 ٦  لمدرسة بأھميتك يشعرك العاملين با      
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 ٧  يساعدك المعلم في الحديث بحرية       
 ٨  يتيح لك الزمالء الفرصة للتعبير عن فرحتك       
 ٩  يشاركك زمالءك ھمومك وأحزانك       
١٠  يشاركك المدرسين اھتماماتك الفنية والرياضية       

      
تعتمد على نصائح األخصائيين في تجنب بعض 

١١  تي تقع فيھا األخطاء ال

 ١٢  يحبك زمالئك ويعطفون عليك       
 ١٣  يرفه األخصائي عنك وقت الحاجة       
 ١٤  يسال زمالئك عنك عند غيابك لظروف ما       
 ١٥  يدافع عنك المشرف إذا تعرض لك أحد باألذى      

  :إضافة ما تراه مناسبا من عبــارات 
٢.................................................. -١- .....................................  
٤..................................................  -٣- ....................................  
٦..................................................  -٥- ....................................  
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  )٣(لـــحق م
  

 ً   أسماء األساتذة المحكمين لمقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
  وفقاً للحروف األبجدية

  
  الوظيفة   االسم  م 

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوى المساعد   أحمد عبد الرحمن/ د  ١

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –لصحة النفسية أستاذ ا  إيمان فؤاد كاشف / د.أ  ٢

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ أصول التربية المساعد   رجب عليوه / د  ٣

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية   عادل عبد هللا محمد/ د.أ  ٤

  الزقازيقجامعة  –أستاذ علم النفس كلية اآلداب   عماد مخيمر / د.أ  ٥

  جامعة الزقازيق-كلية التربية  -أستاذ الصحة النفسية  عبد الباسط خضر /د.ا  ٦

  جامعة بنھا –كلية اآلداب  –أستاذ علم النفس   على عبد السالم/د .أ  ٧

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوي   فاروق عبد الفتاح/ د.أ  ٨

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –علم النفس التربوي المساعد  أستاذ  فتحى عبد الحميد/ د  ٩

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية   فوقيه حسن رضوان/ د.أ  ١٠

  جامعة الزقازيق –كلية التربية أستاذ الصحة النفسية وعميد   محمد السيد عبد الرحمن/ د.أ  ١١

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –ة النفسية المساعد أستاذ الصح  محمد عبد المؤمن/ د  ١٢

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية المساعد   منى خليفة / د  ١٣

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ الصحة النفسية المساعد   ھشام إبراھيم عبد هللا/ د  ١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 =========================   =====           مالحق الدراسة =======      
 

  
  )٤(ملــــحق  

  
  
  ــة الزقازيق جامعـــ  

  كلية التربية     
  قسم الصحة النفسية 

  
  
  

  مقياس المساندة االجتماعية كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا 
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  المساندة االجتماعية مقياس 
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  :عزيزي الطالب 
ة ،  ورك الحياتي ي أم ا ف ي تتعرض لھ ف الت ي تصف بعض المواق ارات الت ن العب ة م ي مجموع ا يل فيم
والمطلوب منك أن تحدد ممن يستطيع أن يقدم لك يد المساعدة والعون في تلك المواقف سواء في األسرة 

  .أو المجتمع أو المدرسة 
ً إذا كانت    .العبارة تحدث باستمرار قل دائمـــــا

 ً   .إذا كانت العبارة تحدث في بعض األوقات قل أحيانا
  .إذا كانت العبارة تحدث في أوقات قليلة قل نــادراً 

  :مثـال 
  ) األب ، األم ، األخوة(المساندة االجتماعية من األسرة : المحور األول  

 تجابةاألس
 م مساندة أدائية  :البعد األول 

نادراً  أحيانا دائما

تحرص أسرتك على تناولك الطعام    ١ 

  .حد ، ولن تستخدم إال بغرض البحث العلميأتأكد أن ما تدلي به من معلومات وأراء لن يطلع عليھا 
  . والباحث يشكرك علي حسن تعاونك معه  
  
  
  
  

  مقياس المساندة االجتماعية 
  كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
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  ابةاالستج
 م العـبــــــــــــارة

نادراً  أحيانا  دائما

 ١ تعطيك أسرتك بعض المسئوليات التي تستطيع القيام بھا     
 ٢  .تلبى أسرتك طلباتك وحاجاتك عندما تعبر عنھا    
 ٣  .تعطيك أسرتك الفرصة الختيار مالبسك التي تحبھا    
 ٤  د تصطحبك أسرتك إلى رحلة أو حفلة أو عيد ميـال   
 ٥  .تحتفل أسرتك بعيد ميالدك مثل باقي أفراد األسرة    
 ٦  .تفضل أسرتك جلوسك  منفردا عند خروج باقي أفراد األسرة   
 ٧  تحرص أسرتك على تناولك الطعام    
 ٨  تحرص أسرتك على توصيلك إلى المدرسة    
 ٩  تعطيك أسرتك الفرصة الستعمال التليفزيون    
 ١٠  ك مصروف تشترى احتياجاتك تعطيك أسرت   
 ١١  تعتنى أسرتك بمظھرك العام ونظافتك الشخصية    
 ١٢  تساعدك أسرتك على مجالسة الضيوف ومشاركتھم الحديث   
 ١٣ تالحظك أسرتك عند فزعك من النوم ليــالً   
 ١٤  تخفف أسرتك عنك آالمك وقت الضيق    
 ١٥  ة تفكر أسرتك في إيداعك دار رعاية خاص   
 ١٦  تبعدك أسرتك عن إخوتك حتى ال يقلدون تصرفاتك   
 ١٧  تھتم أسرتك بصحتك الشخصية   
 ١٨  تشعر أسرتك بالقلق والخوف على مستقبلك    
 ١٩  تشعر أسرتك بأھميتك في حياتھم    
 ٢٠  تحنو أسرتك وتعطف عليك    

   
به منتسمع من أسرتك عبارات االستحسان والتشجيع على ما تقوم 

 ٢١  أعمال

 ٢٢  تشعر مع أسرتك بالراحة    
 ٢٣  تستمع إلى نصائح وإرشادات أسرتك ألنھا في صالحك   
 ٢٤  .تھتم أسرتك بمتابعة أحولك المدرسية    

  
  

  مقياس المساندة االجتماعية 
  كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
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  االستجابة
 م ارةــــــــــــبـالع

 ادائم أحيانا نادراً 

 ٢٥ يفھم أصدقاؤك طلباتك عندما تعبر عنھا   
 ٢٦  .يھتم رفاقك بتعليمك التصرفات الصحيحة في المواقف المختلفة    
 ٢٧  .تشاركك بعض المؤسسات االحتفال بعيد ميالدك   
 ٢٨  يشعرك العاديين بالضيق من تصرفاتك      
 ٢٩  يساعدك رفاقك على تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين   
 ٣٠  تقضى بعض المؤسسات معك وقتا مناسبا للتعرف على أحولك    
 ٣١  تساعدك بعض المؤسسات على اتخاذ قرارات تحبھا   
 ٣٢  .يسلفك أصدقاؤك نقوداً   
 ٣٣  تعطيك بعض المؤسسات ھدايا    
 ٣٤  يلعب معك األصدقاء   
 ٣٥  .لميادينيحرص العاديين على توجيھك نحو قواعد األمان في الشوارع وا   
ً  التييبعد عنك جيرانك بعض المشكالت      ٣٦  .تقد تقع فيھا أحيانا
 ٣٧ يفكر العاديين في مشكالتك   
 ٣٨  ال تتغير مشاعر العاديين لك بسبب إعاقتك   
 ٣٩  يتذكر زمالءك يوم عيد ميالدك   
 ٤٠  .يشعرك أصدقاؤك باالطمئنان والراحة في وجودھم   
 ٤١  عند مرضك  يزورك أصدقاؤك   
 ٤٢  يقف أصدقاؤك بجانبك في حالة تعرضك لألذى    
 ٤٣  تجد صعوبة في بدء الحديث مع العاديين   
    ً  ٤٤  تنظر إليك المؤسسات باعتبارك شخصا ناضجا
 ٤٥  يتجاوز جيرانك عن أخطاءك مھما كان حجم الخطأ   
 ٤٦  .يشعرك جيرانك بأھميتك وقدرتك على القيام ببعض األعمال   
 ٤٧  .وتحتفل معك بھـا تتذكر المؤسسات المناسبات الخاصة واألعيــاد   

   
  يرشدك جيرانك بقواعد السالمة في استخدام وسائل

 ٤٨  .المواصالت المختلفة

  
  مقياس المساندة االجتماعية 

  كما يدركھا المراھق المتخلف عقليا
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  االستجابة
 م العبارة

 دائما أحيانا نادراً 

٤٩ .ل زمالئك الجلوس معك على مقعد واحــد يفض   
٥٠  يطلب االمعلم تحويلك على الزائرة الصحية عند مرضك    
٥١  يصطحبك األخصائيين إلى رحلة مع زمالئك    
٥٢  ميالدك ديتذكر زمالءك يوم عي   
٥٣  يعطيك المدير مكافأة لسلوكك الجيد    
٥٤  حسن  ءييكافئك المعلم بجائزة إذا صدر منك ش   
٥٥  يتيح لك األخصائيين الفرصة لممارسة ھواياتك    
٥٦  .يشاركك الزمالء األلعاب التي تحبھا    
٥٧  يعطيك زمالئك أدواتھم التي تحتاجھا في بعض األحيان    

   
يتأكد المدير من صرف بعض مستحقاتك من غذاء وكسوة

٥٨  .ومستلزمات تخصك 

٥٩  .ت إذا طلبت منه ذلكيعطيك زمالئك سندوتشا   
٦٠  .يبصرك المعلم بقدراتك الحقيقية وكيفية تنميتھـا   
٦١ يثنى المعلم عليك عند أجابتك إجابة صحيحة    
٦٢  .يشاركك المعلم الحديث في أمورك الخاصة    
٦٣  .يساھم مدير المدرسة في حل مشكالتك    
٦٤  الضرورة يشعرك األخصائيين بالراحة واالطمئنان عند   
٦٥  تشعر مع زمالءك  بالراحة وتحسن في تصرفاتك   
٦٦  يشعرك العاملين بالمدرسة بأھميتك    
٦٧  يساعدك المعلم في الحديث بحرية    
٦٨  يتيح لك الزمالء الفرصة للتعبير عن فرحتك    
٦٩  يشاركك زمالءك ھمومك وأحزانك    
٧٠  ية والرياضية يشاركك المدرسين اھتماماتك الفن   
٧١  يحبك زمالئك ويعطفون عليك    
٧٢  يسال زمالئك عنك عند غيابك لظروف ما    
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  مراجع الدراسة

  :المراجع العربية:أوالً 

  .القرآن الكريم واإلنجيل  -١

  .الحديث الشريف -٢

مدى فاعلية برنامج لزيادة السلوك التكيفي لدى األطفال ذوى التخلف ) : ٢٠٠٢(احمد السيد سليمان  - ٣

  .، كلية اآلداب ، جامعة بنھا  رسالة ماجستير غير منشورةالخفيف ، 

رح -٤ د ال د عب انأحم راھيم عثم عادة ) : ٢٠٠١( من إب ا بالس ن األزواج وعالقتھ ة م اندة االجتماعي المس

ة المتزوجات ،  ات الجامع ة والتوافق مع الحياة الجامعية لدى طالب ة التربي ة كلي ، مجل

  . ١٩٥:  ١٤٣جامعة الزقازيق ، ص ص  ٣٧العدد 

  .و المصرية القاھرة ، االنجل، الطب النفسي المعاصر) : ١٩٩٢(أحمد عكاشة  -٥

نوفمبر  ١٧٩العدد ،، عالم المعرفة  الصداقة من منظور علم النفس): ١٩٩٣(أسامة أبو سريع  –٦

  .الكويت  –المجلس الوطني للثقافة 

تنمية بعض جوانب السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال المتخلفين ) : ١٩٩٥(أسماء عبد هللا محمد - ٧

  .، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ير منشورة رسالة ماجستير غعقلياً بدولة قطر، 

نعم -٨ د الم ود عب ال محم لوك ) : ٢٠٠٣(أم ارات الس ة بعض مھ ي تنمي ر ف دخل المبك امج للت ة برن فعالي

اً ،  وقين عقلي ال المع دى األطف ائي ل ر منشورةالتكيفى النم وراه غي الة دكت ة  رس ، كلي

  .التربية جامعة الزقازيق 

فاعلية برنامج إرشادي لتعديل اتجاھات التالميذ العاديين نحو دمج :  )٢٠٠٠(أميرة طه بخش - ٩

 ، ً ً معھم بالمدرسة وأثرة على السلوك التكيفى للتالميذ المتخلفين عقليا المتخلفين عقليا

  . ٢١٤ –١٨٥، ص ص ١٤، المجلد  ٥٦، جامعة الكويت ، العدد المجلة التربوية

بعض أنواع الضغوط لدى أمھات األطفال المعاقين وعالقتھا دراسة ل) : ٢٠٠٠( إيمان فؤاد الكاشف -١٠

ا ة ،  تباالحتياج اندة االجتماعي ادر المس رية ومص ة األس ة التربي ة كلي ة مجل ، جامع

  . ٢٥٣:  ١٩٩، ص ص   ٣٦الزقازيق ، العدد 

رس -١١ افظ بط رس ح ارات ) : ١٩٩٣(بط ي والمھ اط المعرف ب النش ة بعض جوان امج لتنمي ر برن أث

ر المدرسة  لة على السلوك التوافقي لدى األطفال ما قباالجتماعي وراه غي ، رسالة دكت

  .، كلية التربية  ، جامعة عين شمس منشورة
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الند نالخصائص السيكومترية لصورة سعودية من مقياس في) : ٢٠٠٤(بندر بن ناصر العتيبى -١٢

، العدد  اصةالمجلة العربية للتربية الخ، ) دراسة استطالعية ( للسلوك التكيفى ،

  . ٦٣ – ١٣الخامس ، الرياض ، ص ص 

ً وعالقته ) : ١٩٩٩(جمال الخطيب، عرين المجالي -١٣ التكيف الشخصي لألشخاص المتخلفين عقليا

ص ص ) ١٠(، الرياض ، العدد  مجلة رسالة التربية وعلم النفسبالتكيف المھني ، 

١٧٣-١٣٧  .  

د عب-١٤ د حلمي المليجى ، محم ران ، محم د زھ اھر حام ية) :  ١٩٨٧( د الط امج   الصحة النفس ، برن

تأھيل معلمي المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعي ، مطابع مجموعة شركات الھالل 

  . ،القاھرة 

  .، القاھرة ، عالم الكتب ٢، ط الصحة النفسية والعالج النفسي): ١٩٩٥( حامد عبد السالم زھران -١٥

ة ( علم نفس النمو  ) :١٩٩٩(حامد عبد السالم زھران -١٦ اھرة ،  ٥، ط )الطفولة والمراھق الم : ، الق ع

  .الكتب 

  .القاھرة، عالم الكتب ، ٤ط، التوجيه واإلرشاد النفسي ):٢٠٠٢(حامد عبد السالم زھران  -١٧

الدور الدينامي للمساندة االجتماعية في العالقة بين ضغوط الحياة ) : ١٩٩٨(حسين على فايد –١٨

، المجلد الثامن ، العدد الثاني ،  مجلة دراسات نفسيةض االكتئاب ، المرتفعة وأعرا

  . ١٩٢ – ١٥٥ص ص  ةالقاھر

ة -١٩ د مطحن د أحم د محم ا ) : ١٩٩٩(خال اقين ذھني ال المع ة لألطف ية واالجتماعي ات النفس االحتياج

ة الخاصة ،  رامج التربي ن خالل بعض ب وافقي م لوك الت ة الس ا بتنمي الة وعالقتھ رس

  .، معھد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس غير منشورة ماجستير 

  .، الطبعة الثانية، عمان ، مطابع الدستور التجارية التخلف العقلي ) :١٩٨٥(سليمان الريحاني -٢٠

دار ، القاھرة ، ) العالج –التشخيص ( المتخلفون عقليا بين اإلساءة واإلھمال ): ١٩٩٨(سھى أمين -٢١

  .قباء

تنمية بعض المھارات االجتماعية لدى عينه من األطفال ) : ١٩٩٦( إبراھيم عبدة ميھوب سھير -٢٢

 ، ً ، معھد الدراسات العليا للطفولة ،  رسالة ماجستير غير منشورةالمتأخرين عقليا

  .جامعة عين شمس 

مركز ، اإلسكندرية ،  سيكولوجية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة) :  ١٩٩٨( سھير كامل احمد -٢٣

  .اإلسكندرية للكتاب 
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دراسة العالقة بين االتجاھات الوالدية والتوافق االجتماعي لدى ) : ١٩٨٦(سيد أحمد الكيالنى –٢٤

  .، كلية التربية، جامعة عين شمس  رسالة ماجستير غير منشورةالمتخلفين عقلياً ، 

رسالة دكتوراه ر اإلكتئاب ، العالقة بين أحداث الحياة ، ومظاھ) : ١٩٩٢(شعبان جاب هللا رضوان -٢٥

  . ، كلية اآلداب ، جامعة القاھرة غير منشورة 

العالقة بين المساندة االجتماعية وكل من مظاھر ) : ٢٠٠١(شعبان جاب هللا وعادل ھريدي -٢٦

الھيئة ، ٥٨العدد ،  مجلة علم النفس، االكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة 

  . ١٠٩ -٧٢ص ص ، القاھرة ، العامة للكتاب 

ً في ):  ١٩٨٥( صالح عبد هللا ھارون -٢٧ أثر البرامج التربوية الخاصة في توافق المتخلفين عقليا

  .، كلية التربية ، جامعة عين شمس رسالة دكتوراه غير منشورةالمرحلة االبتدائية، 

خلفين عقليا القابلين مقياس تقدير المھارات االجتماعية لألطفال المت): ١٩٩٦(ھارون  صالح عبد هللا-٢٨

ص ص ، الرياض ،  مجلة رسالة التربية وعلم النفس، للتعلم داخل حجرة الدراسة 

٥١ -٢١.  

رج  -٢٩ تقبل ): ١٩٩٢(صفوت ف اق المس راھن وأف ي الوضع ال ف العقل ية، التخل ات نفس ة دراس  ،مجل

  . ٤٣٦ -٤١٧. ص ص ، ٣ج، ٢ك، رابطة األخصائيين النفسيين رانم 

، القاھرة ، مكتبة االنجلو  ٥، ط مقياس السلوك التوافقي) : ٢٠٠١(ناھد رمزي  صفوت فرج ،-٣٠

  .المصرية 

فعالية التدعيم االجتماعي من الرفاق والكبار في خفض ) : ٢٠٠٣(صالح الدين حمدي محمد -٣١

، كلية التربية ، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورةالسلوك االنعزالي للطفل ، 

  .الزقازيق 

السلوك التكيفي في المدرسة لدى األطفال المتخلفين عقليا في المجتمع ) ١٩٩٠(ح سالم صال-٣٢

  .جامعة الخليج العربي، البحرين ،  رسالة ماجستير، السعودي

جداول النشاط المصورة لألطفال التوحديين وإمكانية استخدامھا ) أ() : ٢٠٠٢(عادل عبد هللا محمد  -٣٣

 ً   .دار الرشاد : ، القاھرة  مع األطفال المعاقين عقليا

اھرة ،  األطفال التوحديون ودراسات تشخيصية وبرامجية ،) ب() : ٢٠٠٢( عادل عبد هللا محمد -٣٤ الق

  .دار الرشاد 

  .االنجلو المصرية . القاھرة .  موسوعة التربية الخاصة)  ١٩٨٧( االشول  نعادل عز الدي-٣٥
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إدماج األطفال المصابين بالتخلف العقلي مع :  )١٩٩٢(عادل كمال خضر، مايسة أنور المفتى -٣٦

، األطفال األسوياء في بعض األنشطة المدرسية وأثرة على ذكائھم وسلوكھم التكيفى 

  . ٣٩٠ - ٣١٧، ص ص  ٣، مجلد  ٢العدد ، ، القاھرة مجلة دراسات نفسية

توافقي عند المتخلفين دراسة تحليلية لبعض أنماط السلوك الال) : ١٩٨١(عبد الرقيب أحمد إبراھيم -٣٧

، كلية التربية ، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورةعقلياً في معاھد التربية الفكرية ، 

  .أسيوط 

أساليب وميادين تطبيقية (العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث : ) ١٩٩٨( عبد الستار إبراھيم -٣٨

  .القاھرة ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، )

ار ، يوسف الشيخ عبد ا-٣٩ د الغف ادي واستراتيجيات ) :  ١٩٨٥( لسالم عب ر الع ل غي سيكولوجية الطف

  .، القاھرة ، النھضة المصرية التربية الخاصة 

يد الشخص-٤٠ اديين): ١٩٨٧( عبد العزيز الس ر الع ى سيكولوجية غي دخل إل ة  م ة الفني اھرة المكتب ، الق

  .الحديثة 

خص -٤١ يد الش ز الس د العزي رية ) : ١٩٩٨(عب ايير المص ال ، المع ي لألطف لوك التكيف اس الس مقي

  . ، القاھرة  ، مكتبة االنجلو المصرية  ٢، ط والسعودية

ى -٤٢ ي موس د الح د هللا عب نفس) : ١٩٨١(عب م ال ى عل دخل إل ة  الم ة ، مكتب ة الثالث اھرة ، الطبع ، الق

  . الخانجى 

ين القريطي -٤٣ د المطلب أم اد النفس): ١٩٩٩(عب دوة اإلرش ا ،ن ين عقلي ال المتخلف اء وأسر األطف ي آلب

اإلرشاد النفسي والمھني من أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص من ذوى االحتياجات 

  . ٦٩ – ٤١أبريل ، ص ص  ٢١-١٩، جامعة الخليج العربي ، مسقط ،  الخاصة

ى -٤٤ ين القريط ب أم د المطل ربيت) : ٢٠٠١(عب ة وت ات الخاص يكولوجية ذوى االحتياج .  ٣، ط ھمس

  .القاھرة ، دار الفكر 

نعم حسيب -٤٥ د الم أملي ) :  ١٩٩٣( عب لوك الت ا بالس ق النفسي وعالقتھ ذات والتواف وم ال توى مفھ مس

ة  ة الثانوي ة المرحل ة ( واالندفاعي لطلب ر ، )دراسة وصفية مقارن وراه غي الة دكت رس

  .جامعة عين شمس ، معھد الدراسات العليا للطفولة ،  منشورة

تعريفھا ، تصنيفھا ، أعراضھا ( اإلعاقات الذھنية في مرحلة الطفولة ) : ٢٠٠٢(عثمان لبيب فراج –٤٦

المجلس العربي للطفولة ، ،القاھرة  )، تشخيصھا ، أسبابھا ، التدخل العالجي

  .والتنمية

  .مكتبة االنجلو المصرية ، ، القاھرة  ٢، ط الصحة النفسية) : ١٩٨٧(عالء الدين كفافى -٤٧
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ى - ٤٨ الم عل د الس ى عب دركھا ) : ١٩٩٧(عل ا ت اغطة كم اة الض ة الحي ة ومواجھ اندة االجتماعي المس

اني ، ص ص  ، مجلة دراسات نفسيةالعامالت المتزوجات  ، المجلد السابع ، العدد الث

.٢٣٣، ٢٠٣ .  

فق مع المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتھا بالتوا) : ٢٠٠٠(على عبد السالم –٤٩

الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرھم والمقيمين في المدن الجامعية 

  .٣٥- ٣ص ص  ٥٣، العدد  مجلة علم النفس ،

      .مكتبة زھراء الشرق ،  المساندة االجتماعية وتطبيقاتھا العملية) : ٢٠٠٥(على عبد السالم -٥٠

ديب -٥١ د ال ى محم ة باألقس) : ١٩٩٠(عل اعي اإلقام التوافق الشخصي واالجتم ا ب ة وعالقتھ ام الداخلي

ان ،   ين في سلطنة عم ات المتوسطة للمعلم ة واإلنجاز األكاديمي للطالب بالكلي مجل

  .   ١٠٧: ٩٦الھيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ص،  ١٤، العدد  علم النفس

ة خصائص نف، تقدير الذات ومصدر الضبط ) :  ١٩٩٥( عماد محمد مخيمر –٥٢ سية وسيطة في العالق

اب  ق واالكتئ ر منشورة ، بين ضغوط الحياة وأعراض القل وراه غي الة دكت ة رس ، كلي

  .اآلداب ، جامعة الزقازيق 

فاعلية برنامج إرشادي لوالدي األطفال المساء معاملتھم على السلوك ) : ٢٠٠٢(عمر إسماعيل على -٥٣

، معھد الدراسات العليا للطفولة،  رسالة دكتوراه غير منشورةالتكيفى ألطفالھما ، 

  .جامعة عين شمس 

اھين -٥٤ ر ش ة) : ١٩٨٨(عم ن اإلعاق د م يلة للح وق كوس ية للمع اكل النفس يم المش اد  تقي اھرة ،اتح ، الق

  . ديسمبر   ٨:٦ھيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ، من 

  . العربيد دار الرائ، لبنان  ،معجم العلوم النفسية ) : ١٩٨٨(فاخر عاقل -٥٥

،  )المھارات الحركية ( مناھج وأساليب تدريس ذوى الحاجات الخاصة ) : ٢٠٠١(فاروق الروسان–٥٦

  .الرياض ، دار الزھراء 

ادق-٥٧ د ص اروق محم ي):١٩٨٢(ف ف العقل يكولوجية التخل ات س ئون المكتب ادة ش ك ،، عم ة المل جامع

  . سعود

رحيم -٥٨ د ال يد عب ي الس يكولوجية ا) : ١٩٩٢(فتح اديينس ر الع ال غي ة  ألطف تراتيجيات التربي ، واس

  .الكويت ، دار القلم للنشر والتوزيع ،  ٣الخاصة ، الجزء الثاني ، ط

اي -٥٩ عيد بش يم الس رحيم ، حل د ال يد عب ي الس اديين ) : ١٩٩٢(فتح ر الع ال غي يكولوجية األطف س

ة ة الخاص تراتيجيات التربي ت ،  ٣، ط واس زء األول، الكوي ر دار الق، الج م للنش ل

  .والتوزيع 
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دار الفكر ، القاھرة ، ٣ط،  علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشرى) :١٩٩٧( فؤاد البھي السيد -٦٠

  .العربي 

اھرة ، دار النشر للجامعات ٢، طمرجع في علم التخلف العقلي) : ١٩٩٩( كمال إبراھيم مرسى-٦١ ، الق

.  

  . ، الزقازيق ، مطابع الجامعة  ٣، طتوافق علم النفس ودراسة ال) : ١٩٨٥(كمال دسوقى -٦٢

البصري  كدراسة أثر التفاعل بين األسلوب المعرفي واإلدرا) :  ٢٠٠٤(لبنى السيد نظمى الھوارى -٦٣

اً ،  ين عقلي ر ومفھوم الذات على تعلم المفاھيم لدى األطفال المتخلف وراه غي الة دكت رس

  .عين شمس  ، معھد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة منشورة

ة -٦٤ ل مليك ويس كام طرابات االرتقائي): ١٩٩٨(ل ة واالض ة العقلي اھرة  ةاإلعاق ة ، ، الق مطبع

  . فيكتوركيرلس

ز -٦٥ دي عزي انية ) : ٢٠٠٣( مج اتھم اإلنس وء متطلب ي ض ة ف ات الخاص يم ذوى االحتياج اھج تعل من

  .القاھرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، االجتماعية والمعرفية

ي في محيط األسرة) : ١٩٩٩(السيد حالوة  محمد-٦٦ ،اإلسكندرية،المكتبة العلمي للنشر  التخلف العقل

  .والتوزيع 

المساندة االجتماعية والصحة النفسية ) : ١٩٩٤(محمد محروس الشناوي ، محمد السيد عبد الرحمن -٦٧

  .، القاھرة ، مكتبة االنجلو المصرية مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية: 

دى م -٦٨ رازق ھوي د ال د عب ي ، ) : ٢٠٠٣(حم ف عقل ة تخل ود حال ي وج ة ف ات األخوي ة العالق طبيع

ئوليات والوظائف األسرية والمؤسسية في  دوة تكامل المس ي ،ن برنامج التخلف العقل

يرعاية ذوى الحاجات الخاصة ، البحرين ،  يج العرب ة الخل شعبان   ٢٦-٢٤،  جامع

  . أكتوبر  ٢٢-٢٠ھـ ،  ١٤٢٢

برنامج مقترح لتدريب األطفال ضعاف السمع على السلوك ) : ١٩٩٩(د عبد العزيز محمد محم-٦٩

، معھد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورةالتوافقي ، 

  .عين شمس 

ناوي-٧٠ د محروس الش رامج) : ١٩٩٧(محم باب والتشخيص والب ي ، األس اھرة ،التخلف العقل دار ، الق

  .باعة والنشر والتوزيع غريب للط

  .، القاھرة ، دار قباء  سيكولوجية العالقات األسرية) : ٢٠٠٠(محمد محمد بيومي خليل -٧١

ودة-٧٢ د ع د محم ة): ٢٠٠٤(محم ات الخاص ذوي االحتياج ة ل بكة العربي ذوي ،  الش يج ل بكة الخل ش

  .االحتياجات الخاصة 
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، القاھرة ،  االجتماعي بين التحديد والمعالجةمشكالت التفاعل ) : ١٩٨٢( محي الدين أحمد حسين -٧٣

  .دار المعارف 
رى -٧٤ تورة االحم وقين ) : ٢٠٠٣(مس ة المع وب لرعاي ز الجن ل ، مرك ة عم ة ورق ة العربي ، المملك

ة ذوى  ئوليات والوظائف األسرية والمؤسسية في رعاي دوة تكامل المس السعودية ، ن
   ٤٧٥ - ٤٥٥ج العربي ، ص ص جامعة الخلي، االحتياجات الخاصة ، البحرين 

  .، القاھرة ، مكتبة مصر  سيكولوجية األطفال غير العاديين) : ١٩٨٠(مصطفى فھمي -٧٥
افعي -٧٦ د الش ك أحم ذ ) : ١٩٩٤(مل وافقي للتالمي لوك الت ب الس ين جوان دمج لتحس ام ال ة نظ دى فاعلي م

  . ة عين شمس ، كلية التربية ، جامع رسالة ماجستير غير منشورة،المتخلفين عقليا 
ة -٧٧ ة الصحة العالمي راض : ) ١٩٩٩(منظم دولي لألم رة للتصنيف ال ة العاش ،  ICD- 10المراجع

طرابا نيف االض ريرية  تتص اف الس لوكية ، األوص ية والس ة ( النفس ) االكلينكي
ة عين  والدالئل اإلرشادية التشخيصية ، ترجمة وحدة الطب النفسي بكلية الطب جامع

راف د  مس بإش ط أ/ ش رق المتوس ي لش ب اإلقليم كندرية ، المكت ة ، اإلس د عكاش حم
  .التابع لمنظمة الصحة العالمية

االتجاھات الوالدية وعالقتھا بالسلوك التكيفي لألطفال المتخلفين ) : ١٩٩٦(ميادة محمد على أكبر -٧٨
،  رسالة ماجستير غير منشورةعقلياً والمصابين بأعراض دارون ، دراسة ميدانية ، 

  .د الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس معھ
االتجاھات الوالدية نحو اإلعاقة العقلية وعالقتھا بكل من العالقات ) :  ١٩٨٤( نھى يوسف اللحامى -٧٩

 ، ً ،  رسالة دكتوراه غير منشورةداخل األسرة والسلوك التكيفي لدى المتخلفين عقليا
  .كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة األزھر 

راھيم -٨٠ د إب ل محم ال ): ٢٠٠٥(ھبة نبي دى األطف ة ل اءة االجتماعي ا بالكف ة وعالقتھ اندة االجتماعي المس
ة  رسالة ماجستير غير منشورة ،المصابين بزملة داون ، معھد الدراسات العليا للطفول
  .، جامعة عين شمس

ين بأعراض داون النمو االنفعالي واالجتماعي لألطفال المصاب): ١٩٩٩(ھدى محمد احمد -٨١
، معھد الدراسات العليا للطفولة ،  رسالة ماجستير غير منشورةوالمتخلفين عقليا ، 
  .جامعة عين شمس 

د هللا -٨٢ راھيم عب ام إب ن ) :١٩٩٥(ھش ه م دى عين أس ل اب والي ا باالكتئ ة وعالقتھ اندة االجتماعي المس
املين ات (،الطالب والع ال ذوى الحاج اد النفسي لألطف اني لإلرش دولي الث ؤتمر ال الم

  .٥١٣ -٤٧٣،مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس،القاھرة، ص ص )الخاصة
د هللا -٨٣ راھيم عب ام إب ات ): ١٩٩٨(ھش راد ذوى الحاج دمج األف دخل ل ة، م ارات االجتماعي ة المھ تنمي

ة اة العام ة والحي دارس العادي ي الم ة ف خاص ذوى  ،الخاص ج األش ارب دم دوة تج ن
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ة ، االحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي  التطلعات والتحديات، جامع
  .١٣٤ – ١٠٧مارس ، ص ص  ٤ – ٢الخليج العربي، البحرين 

يس، ب-٨٤ ى، أ، ك ميث، ب .. ھيل ة): ١٩٩٣(س ات الخاص ال ذوى الحاج رة لألطف دمات المبك ، الخ
ة تفاعالت متبادلة لدعم ا ألسرة، ترجمة منى الحديدي وجمال الخطيب، الشارقة، مدين

  .الشارقة للخدمات اإلنسانية

يم -٨٥ ة والتعل ة) : ٢٠٠٦(وزارة التربي ة الخاص ات التربي اءات وملف ة  إحص ة الخاص ، ،إدارة التربي

  . القاھرة

ضة الكفيف ، الضغوط النفسية األسرية والسلوك التوافقي لطفل الرو) : ٢٠٠٢(وفاء على محروس -٨٦

  .، كلية التربية ، جامعة الزقازيق  رسالة ماجستير غير منشورة

رطاوى -٨٧ ز الس د العزي وتى ، عب ف القري مادى ، يوس ل الص ة ) : ١٩٩٨( جمي ى التربي دخل إل الم

  .دبي ، دار القلم للنشر ،  الخاصة
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  الملخص باللغة العربية

  
  -:مقدمة

ذي  ال ال اعي الفع دعم االجتم ادر ال ن مص اً م دراً مھم ة مص اندة االجتماعي ل المس تمث
، يحتاجه األفراد ذوى االحتياجات الخاصة لتحقيق توافقھم على المستوى الشخصي واالجتماعي 

ا من اآلخرين ودرجه رض ة التي يتلقاھ اندة االجتماعي ؤثر حجم المس ة حيث ي ا في كيفي اه عنھ
ا تلعب ، وأساليب مواجھته وتعامله مع ھذه الضغوط ، إدراكه لضغوط الحياة المختلفة ا أنھ  –كم

ة  اندة االجتماعي ن النفسي  –المس ة لألم ة وبخاصة الحاج ه المختلف باع حاجات ي إش اً ف دوراً ھام
رة على التكيف مع وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن شدة األحداث الضاغطة للحياة وعدم القد

  .كما أنھا ذات أثر في تخفيف حدة األعراض المرضية ، األفراد العاديين 
  -:مشكلة الدراسة -:أوالٌ 

  -:ة التالي تيمكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة في التساؤال
دركھا المراھق  -١ ا ي ة كم اندة االجتماعي ين المس ة إحصائيا ب ه دال ھل توجد عالقة ارتباطي

  لياً ومستوى السلوك التوافقي ؟المتخلف عق
ا من الجنسين  -٢ ذكور (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقلي

  في درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا؟)  وإناث 
ا من الجنسين  -٣ ذكور (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقلي

  رجة السلوك التوافقي؟في د) إناث / 
ا  -٤ ين عقلي راھقين المتخلف ين الم ا ( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ين داخلي / المقيم

  في درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا؟) المقيمين خارجيا
ا  -٥ ين عقلي راھقين المتخلف ين الم ا ( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ين داخلي / المقيم

  في درجة السلوك التوافقي؟) خارجيا المقيمين
 ٌ    -:أھمية الدراسة-:ثانيا

ذي تتصدي لدراسته حيث تسعي  ة الموضوع ال ي حيوي ة إل ترجع أھمية الدراسة الحالي
وافقي ة  والسلوك الت اندة االجتماعي ة المس ة عالق ى معرف ة  الدراسة إل ة عالق حيث تسعي لمعرف

وافقي لوك الت ة  والس اندة االجتماعي ذه و، المس ت ھ ي تناول ة الت ات العربي درة الدراس ك لن ذل
وافقي تسلط الضوء علي أھمية المساندة للمراھقين المتخلفين كما  المتغيرات ة السلوك الت في تنمي

لوكي و ائي والس ه النم ق بجانبي دركھا المراھ ا ي ة كم اندة االجتماعي اس المس اس لقي ديم مقي تق
  .فين عقليا بلغة سھلة وبسيطة المتخلف عقليا يتناسب مع المراھقين المتخال

 ٌ    -:أھداف الدراسة -:ثالثا

اً  -١ ف عقلي ق المتخل دركھا المراھ ا ي ة كم اندة االجتماعي ين المس ة ب كل العالق ى ش رف عل التع
  .ومستوى السلوك التوافقي لديه

اً  -٢ ين عقلي راھقين المتخلف التعرف على الفروق في مستوى المساندة االجتماعية كما يدركھا الم
اث  –ذكور ( الجنس  -: السلوك التوافقي وفقاً لعوامل ة بالمدرسة  -). إن ي ( اإلقام  –داخل

 ).خارجي 
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  : حدود الدراسة: رابعا 

دود الموضوعية  - دركھا : الح ا ي ة  كم اندة االجتماعي ة المس ة عالق ى دراس يقتصر البحث عل
وافقي  انيوالج، الجزاء األول(المراھق المتخلف عقليا  والسلوك الت مع التعرف ، ) زاء الث

ة  نس واإلقام اختالف الج وافقي ب لوك الت ة  والس اندة االجتماعي تالف المس دى اخ ى م عل
  .بالمدرسة لدى المراھقين المتخلفين عقليا

  :الحدود المكانية -
ا   ازيق ومني ة بالزق ة الفكري ا بمدرسة التربي ين عقلي تقتصر ھذه الدراسة على المراھقين المتخلف

  .القمح 
  .م ٢٠٠٦تم تطبيق ھذا البحث خالل عام : الحدود الزمنية -

 ً   : فروض الدراسة: خامسا

دركھا المراھق المتخلف  -١  ا ي ة كم توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين المساندة االجتماعي
  . عقلياً ومستوى السلوك التوافقي

اث (ليا من الجنسين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عق -٢ ذكور وإن
  .في درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا)  

إناث / ذكور (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المراھقين المتخلفين عقليا من الجنسين  -٣
  .في درجة السلوك التوافقي) 

ـيا  دال توج -٤ ين عقلـ راھقين المتخلف ين الم ائية ب ة إحص روق ذات دالل ا ا( ف ين داخلي / لمقيم
  .في درجة المساندة االجتماعية كما يدركونھا) المقيمين خارجيا

ـا  -٥ ين عقليـ راھقين المتخلف ين الم ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ا ( ال توج ين داخلي / المقيم
  .في درجة السلوك التوافقي)المقيمين خارجيا

 ً   إجراءات الدراسة : سادسا

ة الدراسة : عينة الدراسة -ب.  باحث المنھج الوصفي استخدم ال: منھج الدراسة -أ   تتكون عين
اث( من المراھقين المتخلفين عقليا )١٠٠(من عدد  ةالوصفي ة ) ذكور وإن ة الفكري بمدرسة التربي

  . بالزقازيق ومنيا القمح
  :أدوات الدراسة -ج 

  الباحث / إعداد . استمارة جمع البيانات -١ 
  .الباحث / إعداد . ة كما يدركھا المراھقين المتخلفين عقليامقياس المساندة االجتماعي -٢
  ) ٢٠٠١(صفوت فرج وناھد رمزي معايير عام / ترجمة وإعداد .مقياس السلوك التوافقي -٣
  .مقياس جودارد للذكاء  -٤
  )٢٠٠٢.(عبد الباسط خضر و أمال عبد المنعم. مقياس المستوى الثقافي لألسرة المصرية -٥

 ً   :المعالجة اإلحصائية أساليب: سابعا

  ) . (Spssاستخدم الباحث حزمة التحليل اإلحصائي
 ً   :نتائج الدراسة: ثامنا

ي  -١  ا  ف ين عقلي راھقين المتخلف ين درجات الم ة  ب ة موجب ة دال ة ارتباطي اندة وجود عالق المس
   ٠.٠١عند مستوى  ودرجاتھم في السلوك التوافقيكدرجة كلية وكأبعاد فرعية  االجتماعية 
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اثعدم  -٢ ذكور واإلن راھقين  من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال الم
ة  ة المتخلفين عقليا في المساندة االجتماعي ا  كدرجة كلي دركھا المراھق المتخلف عقلي ا ي كم

  . وكأبعد فرعية
اث  -٣  ذكور واإلن راھقيمن عدم جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال ن الم

  .)الجزاء الثاني، الجزاء األول (المتخلفين عقليا  في السلوك التوافقي 
ين  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي -٤ ا  المقيم ين عقلي راھقين المتخلف درجات الم

ة اد فرعي ة وكأبع  داخليا والمقيمين خارجيا في المساندة االجتماعية كما يدركونھا كدرجة كلي
  .   ٠.٠١داللة  عند مستوى

ين جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي و -٥ ا  المقيم ين عقلي راھقين المتخلف درجات الم
د مستوى )والجزاء الثاني، الجزاء األول ( داخليا والمقيمين خارجيا في السلوك التوافقي  عن

  .  ٠.٠١داللة 
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