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الصالبة النفسية لدى األمهات وعالقتها بالتوافق النفسى  
 واالجتماعى ألبنائهن ذوى اإلعاقة العق لية الق ابلين للتعلم

 
 (3) حنان السيد زيدان -(2)ليلى كرم الدين -(1)انفتحية زكى رمض

 (3)أحمد فخرى هانى
كلية الدراسات  (2، جامعة عي شمسالدراسات والبحوث البيئية معهد، ( طالبة دراسات عليا1

 .جامعة عين شمس، الدراسات والبحوث البيئية معهد (3جامعة عين شمس ،العليا للطفولة
 

 المستخلص
معاقين عقليا بناء الاأل ألمهاتالنفسيه  الصالبةبين  العالقةالكشف عن  البحثهدف 

الوصفي في  المنهج الباحثون استخدم، و ألبنائهنجتماعي القابلين للتعليم والتوافق النفسي واإل
 الحاليه. البحث

 ما بين اعمارهم تراوحتمهاتهم أ  طفل و  (36)من مجموعة من  الدراسةتكونت عينة و قد 
الصالبة النفسية عند طبق عليهم مقياس حيث ( 70-55)من ذكائهم  نسبة( و 6-9)
اد عدإ بناءألجتماعى لمقياس التوافق النفسى و اإل( و ) 2002،عماد مخيمر )عداد إمهات األ

 ،عداد فايزة يوسفإالتعليمى  جتماعىتمارة المستوى اإلسا و ) ،( 2011،عبداهلل جودة 
1980). 

 :ما يلى  النتائجو كان أهم ما توصلت إليه 
  جتماعي والتوافق النفسي واإل لألمهاتالنفسيه  الصالبةداله احصائيا بين  عالقةوجود

 . البسيطةالعقليه  ةذوي االعاق ألبنائهن
 حسب مستوى التعليم. الصالبةمهات المعاقين على مقياس ى أفروق لد عدم وجود 
 ناث علي مقياس التوافق النفسي روق داله احصائيا بين الذكور واإلعدم وجود ف

 .ةالعقليه البسيط ةجتماعي لدى االطفال ذوى االعاقإلوا
 يوصى البحث باالتى:

طفالهم ينعكس على صحتهم مهات أن يدركوا ان أسلوب تعاملهم وتفاعلهم مع أاأل على (1
لهم خاصة فى هذه النفسية وعلى نموهم النفسى واالجتماعى وتكيفهم االجتماعى فى مستقب

 .المرحلة العمرية
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مهات على مواجهة المشكالت التى تقابلهم بسبب إعاقة إقامة مراكز متخصصة تساعد األ (2
 اطفالهم.

لمعاق على فهم إعاقته وما عقد دورات وندوات وورش عمل لمساعدة المحيطين بالطفل ا (3
 أسبابها وكيفية التعامل معها.

إعداد برامج إرشادية لألمهات تساعدهم على األساليب الواجب عملها لرفع مستوى  (4
 صالبتهن النفسية.

 .عاقة العقليةاإل -جتماعى التوافق النفسى اإل -الصالبة النفسية  الكلمات االفتتاحية:
 

 ةمقدمال
الحماية لألبناء و  الرعايةولى التي توفر األ ةم هي الجماعى األف ةالمتمثل ةتعد االسر 

 بتنميةهتمام م اإللذا يقع على عاتق األ والمحبةواالستقرار  ةالسليم االجتماعية التنشئةوكذلك 
 بخصوصم ألطفال من اهمال يتعرض له األإ يوأ الطفولةفي الطفل منذ  اإليجابيةالسلوكيات 

في مراحل حياتهم  طبيعىاتهم المبكره قد ينشا عنه سلوك غير في حي االجتماعية التنشئة
  (Featherstone&Fraser,2012)االالحقة

كثر منه وجودا بيولوجيا فكل ما يحتاجه أم في حياه الطفل هو وجود نفسي فوجود األ
فوجود االم وجود مادي في حياه الطفل ال  ةالجيد يةالكاف ةالطفل في هذه المرحله هو االموم

 ةواقعه المحيط فاألهم اعطاء الطفل الحب الكافي والرعايأ طفال سويا متوافق مع االخرين و ينش
 (.2015الثقة )سهيلة محمود صالح،والحنان واالطمئنان و 

عاقة عند معرفتهم وجود اإل دةشدي ةتنتابهم صدم ةالعقلي ةعاقطفال ذوي اإلسر األأن أ
ابنهم ثم الخوف والقلق  ةعدم التقبل لحالنكار و لدى اطفالهم يلي ذلك مشاعر الرفض واإل

كل تلك المشاعر  ةالسعي إليجاد العالج المناسب للحالالتعايش مع الواقع وتقبله و  ةومحاول
 ةوالجسدي ةوالقلق والخوف تجعل االسره تقع تحت تاثير المشكالت والضغوط النفسي ةالسلبي

ة السيطر  ةوما ينتج عن ذلك من صعوب ةالتي تستمر معهم كلما تقدم طفلهم في المراحل العمري
 (2015على سلوكياته والخوف على مستقبله )فرح على ،
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على  ةوالقدر  ةعلى التفاعل بفاعليه مع الضغوط النفسي ةهي القدر  ةو الصالبة النفسي
والتفاعل  ةحباط الصدمات النفسيوالتعامل مع اإل ةالتكيف مع التحديات والصعوبات اليومي

 (.Tedeschi&Kilmer,2005:231ين )مع االخر  ةبسالس
ترتبط الصحة النفسية للطفل بقدرته على التوافق مع نفسه ومع االسرة واألصدقاء كما 

النفسي، وعدم والمجتمع الذى يعيش فيه مما يؤدى إلى تحقيق حياة خالية من االضطراب 
نفعالى والعاطفى في تزان اإلسلك سلوكًا اجتماعيًا يدل على اإلجتماعى، ويالتوافق النفسى واإل

 (  2015)نرمين نبيل محمد، مختلف المجاالت وتحت كل الظروف. 
فالتوافق ليس عملية سهلة بل هو عملية معقدة ال تتحقق إال بامتالك الفرد مجموعه كبيره 

قامة عالقات سويه مع ذاته من المقومات النفسيه واالجتماعية والعقلية التي تجعله قادرا على إ
 .(5 :2015)مى سعودى،ن. خريومع األ

 

 الدراسة  ةمشكل
ال توجد اختالفات كبيرة في معدالت انتشار اإلعاقة فقط بين البلدان، بل أيضا داخل 
نفس البلد عندما أجريت دراسات استقصائية متعددة باستخدام االستبيانات المختلفة. على سبيل 

 15% على مدى فترة  20د إلى المثال: في أوغندا تتراوح معدالت انتشار اإلعاقة بين واح
من السكان لديه شكال من أشكال  %1بأن حوالي  1991عاما أظهر التعداد في أوغندا لعام 

اإلعاقة عندما س ئل، " هل يوجد أي شخص في االسرة لديه إعاقة؟"، بينما أظهر المسح 
تتراوح % لألشخاص الذين  20أن معدل العجز هو حوالي  2006الديموغرافي والصحي لعام 

أعمارهم من خمس سنوات وما فوق، وقد استخدمت مجموعة قصيرة من األسئلة الستة التي 
وضعها فريق واشنطن باألمم المتحدة على " إحصاءات األعاقة ولقد شمل تعداد السكان 

بأوغندا والدراسة االستقصائية لألسر المعيشية الوطنية بأوغندا لعام  2002والمساكن لعام 
تشابه لجميع أفراد األسرة هل يعاني أحد اآلبناء من أية صعوبة في الحركة، سؤال م 2005

الرؤية، االستماع، التحدث أو التعلم، والذي استمر لستة أشهر أو أكثر وبناء على هذا أظهر 
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من السكان أبلغوا عن بعض أشكال اإلعاقة، بينما أفادت الدراسة  %4التعداد أن حوالي 
 (.2014)اليونيسيف،  %7انتشار بعض اشكال اإلعاقة بنسبة  2006االستقصائية لعام 

من شرائح لقليلة تكمن مشكلة الدراسة الحالية فى كونها تتناول شريحة ليست باو  
المجتمع المصرى أال وهى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية وتعتبر فئة األطفال المعاقين عقليًا لهم 

فالطفل من افراد ذوى االعاقات االخرى. اهمسماتهم وصفاتهم الخاصة التى تختلف عن سو 
المعاق يكون غالبا عبًئا على الوالدين اللذان يجهالن طبيعة اعاقته وكيفيه التعامل معها، ومما 

وهذه المعامله تتبلور وتشكل شخصيه الطفل،  ،يتعامالن معه معامله خاصة االشك فيه انهم
والتقبل والتسامح وقد يكون مؤشر الي كون  بالتوافق الداخلي ةالوالدي ةفإذا اتسمت المعامل

 ةأما اذا اتصفت المعامل، طفاًل سويًا نفسيا قادرا على تحقيق اهدافه والنمو بشكل سليم  اطفلهم
الطفل ان بالتردد واإلهمال وعدم القدره على تحمل مسئولية وجود معاق في المنزل ف ةالوالدي

غير  ةالت السلوكيه التي ينتج عنها شخصيوقتها يكون اكثر عرضه للمشكالت وخاصة المشك
 وغير متوافق نفسيًا واجتماعيًا. ة سوي

كما أن طبيعة عمل الباحثة في التعامل مع االطفال ذوى االحتياجات الخاصة عن قرب 
تنمية قدراتهم وتوجيه اسرهم فى التعامل ومساعدة ابناءهم جعل العمل على  من خالل و 

 لتوافق لألبناء المعاقين والصالبة النفسية لألمهات. ضرورة دراسة ا تدركالباحثة 
 

 أسئلة البحث
ما طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية التالى:  التساؤل طرحتتحدد مشكلة الدراسة فى و 

 لألمهات والتوافق النفسى واإلجتماعى ألبنائهن ذوى االعاقة العقلية القابلين للتعلم؟
 الفرعية التالية:  ئلةالسالسابق ا تساؤلوينبثق عن ال

عالقة بين الصالبة النفسيه لألمهات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى ما مدى وجود  .1
 ابنائهم الذكور واإلناث من المعاقين عقلًيا القابلين للتعلم؟
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يوجد اختالف في مستوى الصالبة النفسيه لدي امهات االطفال المعاقين إلى أى مدى  .2
 عليم؟عقليا باختالف مستوى الت

درجات التوافق النفسي واالجتماعي لدى ى متوسط بينهل توجد فروق بين الذكور واإلناث  .3
 االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم؟

 
 اهميه الدراسة

  :االهمية النظرية 
 الصالبة النفسية لدى أمهات األطفال المعاقين عقلًيا القابلين للتعلم.  التعرف على .1
بين مستوى الصالبة النفسية لدى أمهات االطفال المعاقين عقلًيا العالقة التعرف على  .2

 ومدى التوافق النفسى واالجتماعى لهؤالء االطفال. 
  :االهمية التطبيقية 
معرفة مستويات التوافق النفسى واالجتماعى لدى االطفال المعاقين عقلًيا وفق مستوى  .1

 الصالبة النفسية ألمهاتهم. 
 .  الصالبة على تحسن مستوى التوافق لدى ذوى االعاقةمعرفة مدى تأثير انخفاض  .2

 

 الدراسةأهداف  
لدى االمهات وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي  يةالنفس الصالبةالكشف عن 

 القابلين للتعلم. يةالعقل ةذوي االعاق ألبنائهن
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 الدراسةفروض  
 فيما يلى أهم الفروض األساسية للدراسة:

موجبة بين الصالبة النفسية لألمهات والتوافق النفسى واالجتماعى توجد عالقة إرتباطية  .1
 لدى أبنائهن من المعاقين عقليًا القابلين للتعلم. 

توجد فروق في مستوى الصالبة النفسية لدى امهات األطفال المعاقين عقلًيا باختالف  .2
 مستوى التعليم. 

متوسطات درجات التوافق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى  .3
 النفسى واالجتماعى لدى األطفال المعاقين عقلًيا القابلين للتعلم.

 

 محددات الدراسة
 2018زمنية وهى الفترة التى تم فيها التطبيق وهى خالل شهر نوفمبر سنة  اتحدودم . 
 العقليه  ةطفل من ذوي االعاق (36) بشرية والتى تكونت من مجموعه من محددات

( فئة القابلين للتعلم  75-55وامهاتهم وتراوحت نسبة ذكاء االطفال مابين ) البسيطة
Educable  

 يترددون على مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصه جامعه  مكانية للعينة وهم داتحدم
 . ةالعقلي ةعين شمس والذي تعمل فيه الباحثه اخصائي تنميه مهارات لذوي االعاق

 الرتباطي المقارن في الدراسة الحالية تم استخدم المنهج الوصفي ا. 
 

 ةدراسات سابق
 دراسات تناولت التوافق النفسى االجتماعى المحور األول:

 ( 2016دراسة رمضان عمومن وخديجة دعماش ) 
 التعرف على مستوى التوافق النفسى لدى المعاقين بمركز التكوين المهنى للمعاقين.  العنوان:
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هداف الدراسة اختارت الباحثة مقياس التوافق النفسى لمصطفى ولتحقيق ا :االدوات والعينة
( معاًقا لهم 30ساهى، وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية لقياس على عينة قوامها )

نفس خصائص مجتمع الدراسة األساسية المستندة إلى المنهج الوصفى: ثم التطبيق على 
 معًيا، إعاقة عقلية بسيط(. ( معاًقا ومعاقه ) حركًيا، وس32مجتمع قوامه )

على ان مستوى التوافق النفسى لدى المعاقين فى مركز التكوين  قد اسفرت نتائج هذه الدراسة
 المهنى فوق المتوسط. 

 ( ،2018دراسة خالد عامر حمد العجمى ) 
التعرف على مستوى التوافق النفسى لدى األطفال المعاقين عقلًيا بمدارس التربية  عنوان:
 ة فى دولة الكويت الفكري

للتعرف على مستوى التوافق النفسى لألطفال المعاقين عقليًا باإلضافة إلى  هدفت الدراسة
معرفة أثر كل من النوع والمستوى االجتماعى والصف الدراسى على مستوى التوافق النفسى 

 بشقيه )الشخصى واالجتماعى(. 
مناسبة مقياس التوافق النفسى وذلك من ولتحقيق أهداف الدراسة تم التحقق من مدى  االدوات:

خالل التحقق من خصائصه السيكومترية والمتمثلة فى الصدق والثبات والذى اشارت نتائجه 
إلى أنه يمتاز بدرجة ثبات وصدق مناسبة ألغراض الدراسة الحالية، وتم تطبيقه على عينة من 

ارس التربية الفكرية بدولة الكويت معلمى االطفال المعاقين عقلًيا بدرجة بسيطة العاملين فى مد
( معلًما ومعلمة، تم اختيارهم عشوائًيا، وبعد انتهاء عملية التطبيق وجمع 30بلغ عددهم )

 البيانات وتحليلها. 
أظهرت النتائج بأن درجة التوافق النفسى الكلى لدى االطفال المعاقين عقلًيا بدرجة  النتائج:

ت بأن درجة التوافق االجتماعى جاءت بدرجة ضعيفة بسيطة جاءت بدرجة متوسطة، كما أشار 
مقارنة بدرجة التوافق الشخصى، كذلك أظهرت النتائج بأن األطفال المعاقين عقلًيا بدرجة 
بسيطة الذكور هم أكثر توافًقا شخصَيا واجتماعًيا مقارنة باألطفال المعاقين عقلًيا اإلناث بينما 

احصائًيا بين متوسط درجة التوافق الشخصى والتوافق  أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق دالة
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االجتماعى باإلضافة للمجموع الكلى لدرجة التوافق النفسى لدى األطفال المعاقين عقلًيا بدرجة 
بسيطة تعزى للصف الدراسي وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام باألطفال المعاقين عقلًيا 

 ة درجة التوافق النفسى بشقيه الشخصى واالجتماعى. بدرجة بسيطة من خالل العمل على زياد
 المحور الثاني: دراسات تناولت الصالبة النفسية

 ( 2015دراسة وائل ماهر غنيم :) 
التعرف على الضغوط وأساليب مواجهتها وعالقتها بالصالبة النفسية والمساندة  هدف الدراسة

 ف التوحد. االجتماعية لدى عينة من امهات االطفال ذوى اضطراب طي
( أم ألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد، 30( أم )60أجريت الدراسة على عينة مكونة من ) 
 ( ام ألطفال عاديين. 30)

عن وجود فروق بين أمهات أألطفال العاديين وأمهات االطفال  أظهرت نتائج الدراسة
لصالح امهات  درجة وفى التصرفات السلوكية والتفاعل االيجابى( 18.4) التوحديين بنسبة

االطفال العاديين كما اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق فى ابعاد االلتزام والتحدى والتحكم 
على الترتيب لصالح امهات  (40.3، 43.3، 43.2 )على مقياس الصالبة النفسية بنسبة

الح االطفال العاديين، كما اشارت الى وجود فروق على مقياس المساندة االجتماعية تأتى لص
درجة، كما توصلت النتائج الى وجود ارتباط موجب  (148.9)أمهات األطفال العاديين بنسبة 

بين الضغوط وأساليب مواجهتها بالصالبة النفسية وأبعادها لدى عينة امهات االطفال 
العاديين، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين الضغوط وأساليب مواجهتها بالمساندة االجتماعية 

 ا لدى عينة أمهات االطفال العاديين. وأبعاده
 ( 2016دراسة عبدالحميد اشرف محمد ) 

معرفة فاعلية برنامج ارشادى فى تنمية الصالبة النفسيه واثره فى تنمية خفض ل الدراسة تهدف
 الضغوط النفسية لدى امهات االطفال ذوى اضطراب التوحد. 

 ( 12( والتجريبية )12ين ) ضابطة( ) ( أ مًا تم تقسيمهن الى مجموعت24من ) عينة الدراسة
 : واستخدم الباحث مقياس الصالبة النفسيه ومقياس الضغوط النفسية وبرنامج ارشادى. االدوات
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وجود فروق دالة احصائيًا فى القياس البعدى فى مستوى الصالبة النفسية لصالح  النتائج
 س البعدى والتتبعى. المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق دالة احصائيًا فى القيا

 المحور الثالث: دراسات تناولت الصالبة النفسية والتوافق النفسى. 
  ( 2015دراسة مى محمد صالح ) 

لمعرفة العالقة بين مستوى الصالبة النفسية لألمهات والتوافق النفسى  الدراسة هدفت
لمنهج الوصفى حيث استخدمت الباحثة فى هذه الدراسة ااالجتماعى ألبنائهن ضعاف السمع. 

الدراسة مجموعتين احدهما امهات ألطفال ضعاف سمع  عينةكانت  االرتباطى المقارن.
 ( اناث. 10( ذكور و)10) 20واألخرى مجموعة االطفال ضعاف السمع انفسهم وكان عددهم 

توصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية بين الصالبة النفسية لألمهات والتوافق  النتائج:
االجتماعى لدى االطفال الذكور واإلناث وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث على  النفسى

مقياس التوافق ايضا وتوجد فروق لمستوى التوافق لدى االطفال حسب مستوى تعليم االم. وال 
 توجد فروق طبقا للعمر على مقياس التوافق النفسى االجتماعى. 

 
   الدراسة االساسيةمصطلحات  

توصلت كوبازا ومادى : Psychological Hardinesسية: الصالبة النف
Kobasa and Maddi  أن الصالبة النفسية إحدى المتغيرات اإليجابية للشخصية التى من

 (.2017شأنها تفعيل قدرة الفرد على مواجهة الضغوط ) شويطر خيرة، 
تقيم  أن الصالبة عبارة عن أفعال من جانب الفرد Konstantinovaيرى كونستنتنوفا 

وتواجه األحداث الضاغطة والتي يمكن أن تؤثر على صحته، فيمكن لمكونات الصالبة أن 
تهيئ الفرد ليقيم األحداث الضاغطة يجعلها أقل تهديًدا، ليتمكن من النظر إلى نفسه على أنه 
أكثر كفاءة في مواجهتها، وليعتمد على استراتيجيات تعمل على التركيز على المشكلة وطلب 
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مدحت ، واالعتماد أقل على إستراتيجيات التركيز على المشاعر والبعد عن المواجهة )الدعم
 (.2010عباس، 

هى امتالك الفرد لمجموعة من السمات تجعله الصالبة النفسية إجرائًيا بأنها:  ثونعرف الباحي
م قادًرا على مواجهة التحديات والضغوط وتشتمل على مجال التحدى والتغيير ومجال االلتزا

والمشاركة ومجال السيطرة والتحكم وتقاس درجتها من خالل الدرجات التى يحصل عليها الفرد 
 . المستخدم بالدراسة الحالية  على مقياس الصالبة النفسية

 ةأبعاد الصالبة النفسي
المهمين  واألشخاصوقيمه  وأهدافهألتزام والتصاق نفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه  :اإللتزام .1

، وهي تشير لوالء الفرد تجاه بعض المبادئ والقيم التي يتعين ويجاهد من اجل في حياته
  .تحقيقها

يشير إلى اعتقاد الفرد ان بأمكنه التحكم فيها االحداث التي يواجهها وان يتحمل  التحكم: .2
المسئول الشخصية عن ما يحدث له ويتضمن التحكم قدرة الفرد على اتخاذ القرارات والقدرة 

 .لإلنجاز العاليةوالدافعية  الفعالثم المواجهة  الضاغطةير الصحيح لألحداث على التفس
يشير إلى اعتقاد الفرد الى ان ما يطرأ على حياته من مواقف ضاغطة انما هو  التحدي: .3

للنمو وليست بالضرورة  ضرورية الضاغطة، وان هذه المواقف الحياةجزء اساسي من 
ر باستكشاف البيئة والتعرف على المصادر الداخليه تهديد وأن على الفرد السوي أن يباد

 (.2010( التي تساعده في مواجهه الضغوط بفاعليه )مدحت عباس، واالجتماعية ة)النفسي
 :خصائص الصالبة النفسية

 اإلحساس بااللتزام أو النية لدفع الذات لالنخراط في اي مستجدات تراجعيه.  .1
نفسه سبب الحادث الذي حدث في حياته، أو االعتقاد بالسيطرة واإلحساس ان الشخص   .2

 الشخص يستطيع ان يؤثر على بيئته. 
فرد  بمثابةالجدية التي تمثل أو تكون  ةأن الرغبة في إحداث التغيير ومواجهه االنشط .3

ادبيات الموضوع،  دراسة( على هذه الخصائص في 1997النماء والتطوير وأكد مخيمر )
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واعتمد على هذه  ةفي مجال الصالبة النفسي ربيةالعحيث قام بالعديد من الدراسات 
 .يةالخصائص في دراسته كأبعاد لقياس الصالبة النفس

 طرق تنمية الصالبة النفسية: هناك ثالث طرق: 
التعلم االجتماعى من قبل األسرة والمجتمع حيث يعزز منها فالنماذج الوالدية اإليجابية  األولى:

لدين للحاجات والثانوية كالحب والحنان واالهتمام تعزز الصالبة من خالل إشباع الوا
 والقبول.

استثمار الطاقات النفسية والجسمية والقدرات العقلية واإلمكانات الروحية واإليمانية  :الثانية
 والدينية تزيد من قوة الصالبة. 

تؤدى الصالبة النفسية دور فى حماية اإلنسان ووقايته من الصدمات واألحداث  الثالثة:
 لضاغطة واألزمات. ا

 :psychological and Social Adjustmentالتوافق النفسى واالجتماعى
ي عد التوافق من المفاهيم األساسية فى علم النفس فيرى بعض الباحثين أن علم النفس هو علم 
دراسة توافق الفرد أو عدم توافقه لمتطلباته الحياتية، فالفرد يواجه الكثير من المواقف التى 

تم عليه أن يتوافق معها، وقد ال يتوافق. والتوافق النفسى هو مدى ما يتمتع به الفرد من يتح
 القدرة على السيطرة على القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيًدا عن الخوف والتوتر. 

ان التوافق النفسى هو: توافق الفرد مع ذاته، وتوافقه مع الوسط المحيط به، وكل  كما
نما يؤثر فيه ويتأثر به. فالفرد المتوافق ذاتًيا هو المتوافق المستويين ال  ينفصل عن اآلخر وا 

اجتماعيًا. ويضفى علماء النفس بقولهم أن التوافق الذاتى هو قدرة الفرد على التوفيق بين 
 دوافعه وبين أدواره االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع داخلى.

يتضمن السعادة مع االخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة  جتماعى:التوافق اال
المعايير االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعى وتقبل التغيير االجتماعى والتفاعل 
االجتماعى السليم والعمل من أجل مصلحة الجماعة والسعادة الزوجية. مما يؤدى إلى تحقيق 

 (2013)حسينة بن ستى، الصحة االجتماعية. 
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عملية مستمرة ومتجددة تهدف إلى فهم الفرد لنفسه مع مفهوم التوافق اجرائًيا:  لباحثونعرف اي
تقبلها والعمل على تحقيق المرونة والكافية لكى يشبع حاجاته المختلفة ويحل المشكالت التى 

ية والثقافية السائدة فى تقابله وأن يحظى بعالقات إجتماعية متكافئة وفًقا لألسباب االجتماع
مجتمعه ويقاس عن طريق الدرجة التى يحصل عليها الفرد من خالل استجابته على فقرات 

 مقياس التوافق.
تعددت مجاالت التوافق فنجد منها التوافق العقلي والتوافق الدراسي  ابعاد التوافق النفسى:

فق السياسي واالقتصادي والديني والتوافق المهني والتوافق الجنسي والتوافق الزواجي والتوا
ويكون ذلك تبعا لتعدد مواقف حياة الفرد إال أن معظم الباحثين في ميدان علم النفس يتفقون 

 على ان ب عدى التوافق االساسين هما:
على اعتبار أن تلك المظاهر المتعددة يمكن  )النفسي( والبعد االجتماعي البعد الشخصي

 البعدين الشخصي واالجتماعي.ضمها إلى بعضها لتشكل عناصر 
يعنى التوافق الشخصي قدرة الفرد : Personal Adjustment التوافق الشخصى

على التوافق بين دوافعه المتصارعة توافقا يرضيها جميعا إرضاءا متزنا وهو ما يعرف بالتوافق 
ية إذ ال الذاتي غير أن هذا ال يعنى أن الصحة النفسية تعني خلو الفرد من الصراعات النفس

يخلو االنسان أبدا من هذه الصراعات إنما يعنى القدرة على حل المشكالت النفسية حال إيجابيا 
 بدال من 

الهرب منها أو التمويه عليها ومن ساء توافقه الذاتي تحتم ان يسوء توافقه االجتماعي. 
مة هذه وبعبارة أخرى ان التوافق الشخصي في أقصى درجاته يعنى أن يعيش الفرد في زح

الحياة عيشة راضية م رضية تتاح له في حدود قدراته واستعدادته أما إن عجز عن ذلك بالرغم 
 .(2013حسينة بن ستى،  مما يبذله من جهود فهو سئ التوافق

التوافق االجتماعي يعنى الذات : Social Adjustment التوافق اإلجتماعي
ومما يساعد على ذلك قدرة الفرد على عقد  إذ أن تقبل االخرين مرتبط بتقبل الذات واآلخرين
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وتعتمد على ضبط النفس  واإليثارصالت اجتماعيه راضية وعالقات تتسم بالتعاون والتسامح 
والعمل على اشباع حاجاتهم المشروعة ويجب  لآلخرينبحاجته  واالعترافوتحمل المسئولية 

  .عدم االكتراث لمشاعر االخرينأال يشوب هذه العالقات العدوان او االرتياب او االتكال او 
 مؤشرات التوافق: 

تتميز بين أشخاص يقبلون على الحياة بكل ما فيها من أفراح وهم  :النظرة الواقعية للحياة .1
متفائلين ومقبلين على الحياة بسعادة. ويشير هذا التوافق  اآلخرينواقعيون فى تعاملهم مع 

 رطون فيه. هؤالء األشخاص فى المجال االجتماعى الذى ينخ
لكل فرد طموح والشخص المتوافق تكون طموحاته المشروعة عادة  مستوى طموح الفرد: .2

 فى مستوى إما كانت الحقيقة ويسعى إلى تحقيق من خالل دافع االنجاز. 
كى يتوافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين فإن أحد  اإلحساس بإشباع حاجات نفسية: .3

نفسية األولية والمكتسبة مشبعة )الطعام، الشراب مؤشرات ذلك يحسن بأن جميع حاجاته ال
حساسه  والجنس( بطريقة شرعية وكل ما يتعلق بحاجاته البيولوجيا والفزيولوجيا كاألمن وا 

 بأنه محبوب من اآلخرين. 
: ومن أهم السمات التى تشير إلى التوافق توافر مجموعة من سمات الشخصية سمات التوافق:

 هى: 
هم السمات التى تميز الشخص المتوافق تتمثل فى قدرته على تناول أ الثبات االنفعالى: .أ

األمور بالصبر وتحكم فى انفعاالته المختلفة ) الغضب، الخوف، الغيرة، الكراهية( وهى 
 سمة مكتسبة من خالل عملية التنشئة االجتماعية. 

سلبيات كذلك يتصف الفرد بقدرته الفائقة على تحليل وفرز االيجابيات من ال اتساع األفق: .ب
 يتسم بالمرونة والتفكير العلمى والقدرة على تفسير الظواهر وفهم قوانينها. 

يشير إلى توافق الفرد ومن عدم توافقه، فإن كان مفهوم الذات عنده يتطابق  مفهوم الذات: .ج
 مع واقعه كما يدركه اآلخرون يكون متوافق. 
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زاء  ةبمسؤوليالفرد  المقصودة بهذه السمة أن يحسن المسؤولية االجتماعية: .د إزاء اآلخرين وا 
 المجتمع وعاداته ومفاهيمه. 

أن يكون الشخص متوازًنا فى تصرفاته، أى بعيدًا عن التطرف فى اتخاذ قراراته  المرونة: .ه
وفى الحكم على األمور، والبعد عن التصرف يجعل الشخص مسايرًا ومغايرًا حيث يساير 

ك، وأن يغايرهم إذا رأى وجهة نظر أخرى اآلخرين فى بعض المواقف التى تتطلب ذل
 واالبتعاد عن االعتمادية واالستقاللية. 

يملك الشخص مجموعة من االتجاهات التى تسير حياته،  اإليجابية االتجاهات االجتماعية .و
اداء الواجب  المسئوليةفالتوافق مع االتجاهات التى تبنى المجتمع مثل احترام العمل، تقدير 

 التقاليد السائدة فى المجتمع، كل هذه االتجاهات تشير إلى الشخص المتوافق. والوالء للقيم و 
يتمثل فى امتالك يتمثل في امتالك الشخص  مجموعة من القيم ) النسق القيمى(: .ز

 المتوافق للقيم على سبيل المثال قيم إنسانية مثل:حب الناس والتعاطف، الرحمة، الشجاعة.
 .(2013)حسينة بن ستى، 

 Intellectual Disabilityالعقلية االعاقة 
هى اداء عقلى وظيفى منخفض انخفاًضا دااًل على المتوسط وينتج  مفهوم االعاقة العقلية:

عنه أو يرتبط بخلل مصاحب فى السلوك التكيفى ويظهر خالل فترة الطفولة. )منى جمعة، 
2019) 

( بأنها عدد من جوانب القصور 2013) الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامستعرف 
في اداء الفرد والتي تظهر دون سن الثامنة عشر. وتتمثل في التدني الواضح في القدره العقليه 
يصاحبها قصور في أثنين او اكثر من مظاهر السلوك التكيفي مثل مهارات االتصال اللغوي 

خدمات االجتماعية والصحية العناية الذاتيه الحياة اليوميه واالجتماعية والتوجيه الذاتي ال
 .(DSM, 2013والسالمة االكاديمية وأوقات الفراغ والعمل )

أوضح التقرير الخاص بمنظمة الصحة  حجم مشكلة اإلعاقة العقلية على المستوي الدولي:
( مليون يعانون من اإلعاقات المختلفة وأن 520أن من بين سكان العام ) 1992العالمية لعام 
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( مليون يعانون من اإلعاقة العقلية واتفق ذلك مع تقديرات منظمة 170د )من بين هذا العد
الصحة العالمية ونتائج البحوث الميدانية في دول غرب أوروبا وأمريكا حيث تراوحت بين 

 ( 2019(. )منى جمعة، 3.2%، 2.6%)
وهذا يصنف التربويون ذوي اإلعاقة العقلية إلى فئات اعتمادًا على قدراتهم على التعلم، 

التصنيف هو الذي تأخذ به المدارس والمؤسسات التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية للمعاقين 
 ويشتمل هذا التصنيف على ثالث فئات رئيسية لإلعاقة العقلية؛ وهـــي:عقليًا، 

 االستفادة يستطيعون وال درجة، 75 – 50 بين ما ذكائهم معامل تتراوح القابلون للتعلم: .1
 األساسية األكاديمية المهارات لتعلم قابلون أنهم إال العادية المدارس في ربويةالت البرامج من
 .والتهجئة والحساب والكتابة القراءة في

 تعلم يستطيعون ال وقد درجة، 49 – 25 بين ما ذكائهم معامل تتراوح القابلون للتدريب: .2
 وتنمية تعلم على تركز رامجب خالل من للتدريب قابلون أنهم إال األساسية األكاديمية المهارات
 والتأهيل التهيئة ومهارات األسرة، نطاق في االجتماعي والتكيف بالنفس العناية مهارات
 المهني.
أنه يمكن التركيز مع أفراد هذه الفئة على البرامج التدريبية المهنية، وخاصة برامج كما 

ني، ومن خصائص طفل هذه ، وبرامج التأهيل المهPre-Vocational Skillsالتهيئة المهنية 
الفئة ما يلي: أنه ال يدرك المظاهر االنفعالية أو العاطفية، وعدم وجود قدرة لديه للتعبير عنها، 
وضعف قدرته على االستجابة للمثيرات البيئية المختلفة. كما أن لديه عجز واضح في 

 اليد. التواصل اللغوي وغير اللغوي سواء بالعيون أو بتعبيرات الوجه أو بحركة
 الذكاء، من درجة 25 دون ذكائهم معامل من يحتاجون إلى رعاية وحماية )االعتماديين(: .3

 منها االستقاللية خاصة التكيفي السلوك مهارات من الكثير تعلم تستطيع ال الفئة وهذه
 اآلخرين من الخاصة الرعاية على لالعتماد الحاجة دائمو فهم لذا اليومية، الحياة كمهام
 (2019منى جمعة، ) متخصصة. ساتمؤس داخل
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فئة رابعة للبعد التربوي وهم )القابلين للتعلم ببطء( وتتراوح معامالت ذكائهم ما بين  وتوجد
درجة، وال يعتبرها الكثيرون من بين فئات اإلعاقة العقلية بل هي فئة يمكن اعتبارها  75-90

ته على مواءمة نفسه مع ما دون المتوسط في القدرة العقلية، ويتصف هذا الطفل بعدم قدر 
يعطى له من مناهج في المدرسة العادية، ويعود ذلك بسبب ما لديه من قصور في معامل 

 ذكائه.
، وهم Educableمن ذوي اإلعاقة العقلية قابلون للتعلم  %75هذا يعني أن حوالي 

 – Nonمنهم غير قابلين للتعلم  %25حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة، وأن حوالي 
Educable(2019) منى جمعة، .، وهم حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة والمتوسطة 

 
 اجراءات البحث

 االدوات:  (1
 (2002مقياس الصالبة النفسية. ) إعداد: عماد مخيمر،  .1
 (2011مقياس التوافق النفسى واالجتماعى. ) إعداد: عبداهلل جودة،  .2
 ( 1980زة يوسف، إستمارة المستوى اإلجتماعى التعليمى. )إعداد: فاي .3

 فيما يلى وصف تفصيلى لتلك االدوات: 
( 2002أعده عماد مخيمر ): مقياس الصالبة النفسية ) إعداد: عماد مخيمر(  (2

وهو إختبار لفظى يستخدم لتقرير نسبة الصالبة النفسية. وقد إستخدم فى هذه الدراسة 
القابلين للتعلم، ويتكون  لقياس الصالبة النفسية لدى أمهات األطفال ذوى االعاقة العقلية

عبارة تركز على جوانب الصالبة النفسية للفرد، وتقع االجابة على (  48)المقياس من 
أبدًا( وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما بين ثالث  –أحياًنا  –المقياس بثالثة إختيارات )دائًما 

 –2نطبق أحياًنا  اذا كانت –3درجات ودرجة واحدة بمعنى اذا كانت اإلجابة)تنطبق دائًما 
 ( 1اذا كانت التنطبق ابًدا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون انفتحية زكى رمض

 

 2021، مارس الرابعالمجلد الخمسون، العدد الثالث، الجزء 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

155 

درجة، حيث يشير إرتفاع الدرجة إلى  141إلى  47وبذلك يترواح المجموع الكلى لألداة 
 زيادة إدراك المستجيب لصالبته النفسية. 

 والصالبة النفسية لها ثالثة مكونات هى: 
  Commitmentاإللتزام  -1
  Controlالتحكم  -2
  Challengeالتحدى  -3
( وهو 2011)0اهلل احمد جودة  أعده عبدياس التوافق النفسى االجتماعى: مق (3

إختبار لفظى يستخدم لتحديد نسبة التوافق النفسى واالجتماعى. وقد إستخدم فى هذه 
الدراسة لقياس لتوافق النفسى االجتماعى لدى األطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطة 

لى اربعة مكونات ) التوافق النفسى، التوافق ( بنًدا موزعة ع68والمقياس يتكون من )
 اإلجتماعى، التوافق األسرى، التوافق المدرسى(. 

تعرف الباحثة مفهوم التوافق النفسى االجتماعى إجرائًيا: بأنه " عملية دينامية مستمرة 
هدفها فهم الفرد لنفسه، وتقبله لها، وثقته فيها، وأن يعمل على تعديل سلوكه وبيئته قدر 

طاعته وان يسيطر على انفعاالته وتوتره لكي يشبع حاجاته ويحل مشكالته وبالتالي يحقق است
اهدافه وان يستمتع بعالقات سويه ومتكافئه مع االخرين من خالل االنسجام مع ثقافه المجتمع 

 الذي يعيش فيه وبذلك يتحقق التوازن بين الفرد وبيئته. 
 افق النفسي االجتماعي وهي كالتالي: قد تم استخالص اربعه مكونات اساسيه للتو 

 التوافق النفسي.  .1
 التوافق االجتماعي. .2
 التوافق االسرى.  .3
 التوافق المدرسى.  .4

 الخصائص السيكومترية للمقاييس:
 صدق المقارنات الطرفية : الصدقحساب أوال: 
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تبار الفروق بين المرتفعين والمنخفضين على مقياس الصالبة النفسية باستخدام اخ :(2جدول )
 مان ويتني

 المقياس
 قيمة (9المرتفعين ) ن =  (9المنخفضين )ن = 

(Z) 
 مستوى
 متوسط الداللة

 الرتب
 مجموع
 المربعات

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 المربعات

 0،001 3،59 126،00 14،00 45،00 5،00 اإللتزام
 دال

 0،001 3،65 126،00 14،00 45،00 5،00 التحكم
 دال

 0،001 3،65 126،00 14،00 45،00 5،00 التحدي
 دال

الدرجة الكلية 
 0،001 3،58 126،00 14،00 45،00 5،00 للصالبة النفسية

 دال
تضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطات درجات المرتفعين ومتوسطات ا

 درجات المنخفضين على مقياس الصالبة النفسية مما يؤكد صدق االختبار.
 :هما بطريقتين مختلفتين الثبات حساب في الدراسة الحالية تمو : الثباتثانيًا : حساب 

 كرونباخ:  -ثبات ألفا (1
 ثبات التجزئة النصفية  (2

تعتمد هذه الطريقة على تقسيم االختبار أو مكوناته إلى نصفين متساويين، وحساب  
 معامل االرتباط بينهم بعد تطبيقه على مجموعة واحدة من األفراد. وهناك عدة طرق تستخدم

براون مع  –لتصحيح معامل ثبات نصفي االختبار، وقد استخدمت الباحثة طريقة سبيرمان 
 تصحيح الطول.
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 حساب معامالت الثبات بطريقتي ألفا والتجزئة النصفية :(3)جدول

 نوع الثبات              
 

 المقياس
 عدد البنود

 (30معامالت الثبات ) ن = 

 ألفا
 التجزئة النصفية

 براون –سبيرمان  معادلة
بدون تصحيح 

 الطول
مع تصحيح 

 الطول
 69,0 69,0 66,0 16 اإللتزام 
 56,0 56,0 70,0 15 التحكم 
 85,0 85,0 80,0 16 التحدي

 91,0 91,0 88,0 47 الدرجة الكلية للصالبة النفسية
بة تضح من الجدول السابق أن معامل ثبات ألفا للدرجة الكلية على مقياس الصالا 

من أمهات األطفال ذوى اإلعاقة العقلية  36النفسية في الدراسة الحالية على عينة من 
لألبعاد الفرعية، وهي  (80,0و 0, 66)(، وتراوح بين 88,0البسيطة القابلين للتعلم بلغ )

جميعها معامالت ثبات مرتفعة. كما أن معامل ثبات التجزئة النصفية للدرجة الكلية على 
من امهات األطفال ذوى  (36 )ة النفسية في الدراسة الحالية على عينة منمقياس الصالب

براون مع  –( باستخدام معادلة سبيرمان 91,0اإلعاقة العقلية البسيطة القابلين للتعلم بلغ )
لألبعاد الفرعية، وهي جميعها معامالت ثبات  85,0و 56,0تصحيح الطول، وتراوح بين 

 مرتفعة. 
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 النفسى االجتماعى: مقياس التوافق  -2
 صدق مقياس التوافق االجتماعى حساب 

 المقارنات الطرفية  دقص -
الفروق بين المرتفعين والمنخفضين على مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي  :(4)جدول

 باستخدام اختبار مان ويتني

 المقياس
 المنخفضيين

 قيمة المرتفعين (9) ن = 
(Z) 

 مستوى
متوسط  الداللة

 الرتب
 مجموع
 المربعات

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 المربعات

 دال 0،001 3،61 126،00 14،00 45 5،00 التوافق النفسي 
 دال 0،001 3،66 126،00 14،00 45 5،00 التوافق االجتماعي 
 دال 0،001 3،67 126،00 14،00 45 5،00 التوافق األسري
 لدا 0،001 3،59 126،00 14،00 45 5،00 التوافق المدرسي

الدرجة الكلية للتوافق 
 دال 0،001 3،58 126،00 14،00 45 5،00 النفسي واإلجتماعي

تضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطات درجات المرتفعين ومتوسطات ا
 درجات المنخفضين على مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي وأبعادة مما يؤكد صدق االختبار.
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 ثبات المقياس حساب 
 ألفا  ثبات (1
 ثبات التجزئة النصفية  (2

 معامل ثبات ألفا والتجزئة النصفية لمقياس التوافق النفسي واألجتماعي :(5)جدول

 نوع الثبات              
 

 المقياس
عدد 
 البنود

 (30معامالت الثبات ) ن = 

 ألفا
 التجزئة النصفية

 براون –معادلة سبيرمان 
بدون تصحيح 

 الطول
مع تصحيح 

 لطولا
 78,0 77,0 84,0 17 التوافق النفسي 

 79,0 79,0 86,0 17 التوافق االجتماعي 
 67,0 66,0 73,0 16 التوافق األسري
 69,0 69,0 77,0 17 التوافق المدرسي

الدرجة الكلية للتوافق 
 79,0 79,0 78,0 47 النفسي واإلجتماعي

لكلية على مقياس التوافق النفسي تضح من الجدول السابق أن معامل ثبات ألفا للدرجة اا
من األطفال ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة ( 36 )واإلجتماعي في الدراسة الحالية على عينة من

لألبعاد الفرعية، وهي جميعها  (86,0و 73,0 )(، وتراوح بين78,0القابلين للتعلم بلغ )
جة الكلية على مقياس معامالت ثبات مرتفعة. كما أن معامل ثبات التجزئة النصفية للدر 

من األطفال ذوى اإلعاقة  (36)التوافق النفسي واإلجتماعي في الدراسة الحالية على عينة من 
براون مع تصحيح  –( باستخدام معادلة سبيرمان 79,0العقلية البسيطة القابلين للتعلم بلغ )

 ثبات مرتفعة.لألبعاد الفرعية، وهي جميعها معامالت  (79,0و 67,0 )الطول، وتراوح بين
 (1980المجيد ) التعليمى للوالدين: إعداد فايزة يوسف عبد –استمارة المستوى االجتماعى  (1
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 االساليب االحصائية المستخدمة فى الدراسة
 تتضمن التحليالت الوصفية: (1
 الدراسة. عينة لبيانات المئوية والنسب التكرارات حساب -
 الدراسة. عينة تلبيانا المعيارية واالنحرافات المتوسطات حساب -
 .النفسية والصالبة النفسي التوافق مقياس من كل بين بيرسون ارتباط معامل حساب -
 تتضمن التحليالت االستداللية  (2
 لمستوي تبعا النفسية الصالبة مقياس على الفروق لداللة البعد أحادي التباين تحليل اختبار -

 مرتفع(. - متوسط – )منخفض األم تعليم
 النفسي التوافق مقياس على واإلناث الذكور بين الفروق داللة لحساب ويتنى مان اختبار -

  .واالجتماعي
 

 هاعرض نتائج الدراسة ومناقشت
"توجد عالقة إرتباطية موجبة بين  نص الفرضنتائج الفرض األول ومناقشته:  .1

الصالبة النفسية لألمهات والتوافق النفسى واالجتماعى لدى أبنائهن من المعاقين عقليًا 
 القابلين للتعلم". 

للتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات االمهات على مقياس 
. الصالبة النفسية بمكوناته الثالثة ودرجات ابنائهن على مقياس التوافق النفسى واالجتماعى

ذوى  جدول يوضح العالقة بين الصالبة النفسية لألمهات والتوافق النفسى واالجتماعى البنائهن
 . االعاقة البسيطة
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معامل اإلرتباط بين الصالبة النفسية لألم والتوافق النفسى االجتماعى  :(1جدول رقم )
 لألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

 معامل اإلرتباط متغيرات الدراسة
 العينة الكلية عينة اإلناث عينة الذكور

الدرجة الكلية للصالبة النفسية والدرجة 
لية للتوافق النفسي واإلجتماعيالك  59,0 54,0 64,0 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية لألم  تضح من الجدول السابقا

)الدرجة الكلية( والتوافق النفسى لدى االطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطة )ذكور واناث(، 
وجميعها  درجة كلية(  0 ,64 )و لإلناث(  54,0)للذكور و(  59,0 )حيث جاءت بين

النفسيه فهي  للصحةهى جزء اساسي  ةالنفسي ةلصالبا معامالت ارتباط جيدة ودالة احصائًيا.
سمة يستخدمها الفرد للمواءمة مع الظروف المحيطه في مواجهه الضغوط والمشكالت ليخفف 

وتسهم   تزامواالل، وهي تتكون من ثالث مكونات التحكم والتحدي السيئةمن الحاله المزاجيه 
على اعاده التوافق النفسي لهم ما يؤثر على توافقه  النفسيه في مساعده الفرد الصالبة

النفسيه اصبح بمقدوره مساعده  االخرين على  بالصالبةوالفرد اذا ما اتسم  أيضااالجتماعي 
عاده المختلفة الحياةمواجهه الضغوط   توافقهم النفسى. وا 

في تغذيه الطفل بالعديد من صفات ومالمح مجتمعه ليتعلم دور بالغ وكبير  فاألسرةلذا 
مجموعه من االنماط السلوكيه التي تتفق مع معايير مجتمعه ليشبع من خاللها احتياجاته 

وقد اتضح ان االطفال الذين يعيشون وسط خالفات ونزاعات اسرية والمحرومين من  المختلفة
ل محبه واقل توافق من الذين يجدون في االشباع العاطفي واالجتماعي هم اقل ترابط واق

 سعيدةوالسعادة والتأييد والمساندة  والن االسر المتصدعة ال تكون بيئة اسريه  ةحياتهم االسري
 ,Weitenغير مرغوبة.  بأعمالللطفل فيضطر الى التنفيس عن نفسه بالتخريب والقيام 

&lioyd, 2004)) 

قة ارتباطية بين الصالبة النفسية كما أكدت نتائج دراسة مى صالح على وجود عال
وعدم وجود فروق بين  واإلناثوالتوافق النفسى االجتماعى لدى االطفال الذكور  لألمهات
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ايًضا دراسة جمال شفيق حيث توصلت  وأكدتهعلى مقياس التوافق ايضا.  واإلناثالذكور 
 نفسى عند االبناء.لوجود عالقة ارتباطية بين الصالبة النفسية للوالدين ودرجات االمن ال

 نتائج الفرض الثانى ومناقشته:  .2
توجد فروق في مستوى الصالبة النفسية لدى امهات االطفال المعاقين عقلًيا  نص الفرض:

 باختالف مستوى تعليم األم.
للتحقق من هذ الفرض تم حساب الفروق بين درجات االمهات على مقياس الصالبة 

ادي البعد لداللة الفروق على مقياس الصالبة النفسية تبعا النفسية باستخدام تحليل التباين أح
 مرتفع(.  -متوسط  –لمستوي تعليم األم )منخفض 

الفروق في مقياس الصالبة النفسية باختالف مستوى تعليم األم باستخدام  :(6)جدول رقم
 تحليل التباين أحادي البعد

 مصدر المقياس
 التباين

 متوسط
 المربعات

 مجموع
 المربعات

 يمةق
 )ف(

 مستوى
 الداللة

 613،05 19،77 المجموعات داخل غيردال 0،80 31،33 15،94 بين المجموعات اإللتزام
 736،98 23،77 المجموعات داخل غيردال 0،99 47،25 23،62 بين المجموعات التحكم
 1121,91 36،19 المجموعات داخل غيردال 0،27 20،11 10،05 بين المجموعات التحدي

 الدرجة الكلية
 للصالبة النفسية

 5986،81 193،12 المجموعات داخل غيردال 0،20 77,21 38،60 بين المجموعات
يتضح من النتائج االحصائية عدم وجود اختالف فى مستوى الصالبة لدى االمهات 
حسب مستوى التعليم. فمستوى التعليم لم يؤثر على مستوى صالبة االمهات فال تختلف 

وتتأثر  بة االم ذات التعليم الجامعى عن الفوق متوسط عن التى تقرأ وتكتب فقط.صال
الصالبه النفسيه بعدة ابعاد منها التعلم االجتماعى و القدرات العقلية واالمكانات الروحية 

(  والتى بدورها تجعل مستوى الصالبة ال 2009وااليمانية والخبرات الصادمة )نفين السيد 
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التعليم حيث نشر الوعى بسبل شتى سواء عبر الوسائط او العالقات االجتماعية يتأثر بمستوى 
 يجعل االمهات االقل تعليم ال يختلفوا فى مدى الصالبة عن االمهات االعلى تعليم .

 نتائج الفرض الثالث ومناقشته:   .3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى متوسطات درجات  نص الفرض:

 التوافق النفسى واالجتماعى لدى األطفال المعاقين عقلًيا القابلين للتعلم.
يوضح الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي  :(7رقم )جدول 

 باستخدام اختبار مان ويتني

 المقياس
 قيمة ( 18اإلناث ) ن =  ( 18الذكور ) ن = 

(Z) 
 مستوى
متوسط  الداللة

 تبالر 
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 المربعات

 غير دال 0،31 289،00 18،06 306،00 17،00 التوافق النفسي
 غير دال 0،92 306،50 19،16 288،50 16،03 التوافق اإلجتماعي
 غير دال 0،17 279،50 17،47 315،50 17،53 التوافق األسري
 غير دال 1،16 313،50 19،59 281،50 15،64 التوافق المدرسي

 الدرجة الكلية للتوافق
 غير دال 0،74 301،50 18،84 293،50 16،31 النفسي واإلجتماعي

عدم وجود فروق دالة احصائًيا بين الذكور واإلناث على  تضح من الجدول السابقا
فقد بلغ متوسط  مقياس التوافق النفسى االجتماعى لدى االطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطة

 18،84ومتوسط الرتب للدرجة الكلية عند االناث  16،31 عند الذكور رتب للدرجة الكليةال
( وهي قيمة غير دالة. وبالمثل للمكونات الفرعية للتوافق النفسي 74,0) (zوبلغت قيمة )

اتفقت هذه  ( وجميعها قيمة غير دالة.16,1( و )31,0( بين )zواالجتماعي تراوحت قيمة )
( إلى عدم وجود فروق 2002الحميد،  صلت إليه نتائج دراسة )أمل عبدالنتيجة مع ما تو 

 واضحة بين الجنسين من المعاقين فى مستوى التوافق النفسى. 
 واإلناث( بعدم وجود فروق بين الذكور  2015أيضا ما توصلت له دراسة مى صالح )

كدت على هذه ،كما اعلى مقياس التوافق  النفسى االجتماعى لدى االطفال ضعاف السمع.
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أظهرت أن األطفال المعاقين عقلًيا بدرجة بسيطة الذكور ( التى 2018النتائج دراسة العجمى )
 المعاقيين عقلًيا االناث. باألطفالهم أكثر توافًقا شخصَيا واجتماعًيا مقارنة 

 البحوث المقترحة 
فسي واالجتماعي اجراء دراسة تتناول العالقة بين الصالبة النفسيه لألمهات والتوافق الن (1

 العقليه في مرحله الطفولة المبكرة. اإلعاقةلدى اطفالهن من ذوي 
برنامج ارشادي لزيادة الصالبة النفسية ألمهات االطفال ذوي االعاقة  ةاجراء دراسة لفاعلي (2

 .ةالعقلي
برنامج استخدام اسلوب اللعب لزيادة التوافق النفسي واالجتماعي  ةاجراء دراسة فاعلي (3

 . ذوي االعاقة العقليه القابلين للتعلم في مرحله الطفولة المبكرة والمتأخرةلألطفال 
برنامج تدريبي لتحسين التوافق النفسي واالجتماعي لألطفال ذوى  ةاجراء دراسة لفاعلي (4

 االعاقة العقلية في مرحله الطفولة المتأخرة.
 

 المراجع
ة للتعلم لدى تالميذ السنة االولى (: التوافق النفسى وعالقته بالدافعي2013حسينة بن ستى )

جامعة قاصدى مرباح، ورقلة،  اإلنسانيةثانوى، رسالة ماجستير، كلية العلوم 
 الجزائر.

(: مستوى التوافق النفسى لدى عينة 2018خالد عامر حمد العجمى، عامر جبريل المرابحة )
عالقته من األطفال المعاقين عقلًيا بدرجة بسيطة وفًقا لتقديرات المعلمين و 

 .198ببعض المتغيرات. الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد 
فاعلية برنامج تدريبى فى تحسين الكفاءة الوالدية المدركة لدى االباء : سهيلة محمود صالح
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 .(2016) ،، مركز االرشاد النفسى، جامعة عين شمس46النفسى، العدد 

االطفال ذوى االعاقة الذهنية ) دراسة وصفية  ألمهات( الضغوط النفسية 2015على فرح )
على االمهات المترددات على العيادة النفسية بمستشفى السالح الطبى 

 السودان.  –مة لمؤتمر االعاقة الذهنية، امدرمان بأمدرمان، ورقة مقد
عمومن رمضان، خديجة دعماش: مستوى التوافق النفسى لدى المعاقين المتربصين بمركز 

،  (40) 33التكوين المهنى للمعاقين بمدينة األغواط. مجلة دراسات، مجلد 
(2016). 

 .للطفولة المتحدة االمم منظمة صندوق(: 2014) اليونيسيف منظمة
(: فاعلية برنامج متعدد الحواس فى تنمية الحصيلة اللغوية لدى 2019منى جمعة حسن )

عينة من األطفال من ذوى اإلعاقة الذهنية القابليين للتعلم، المجلس العربى 
 .36للطفولة والتنمية مجلة خطوة عدد 
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 للطفولة، جامعة عين شمس.
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ABSTRACT 

The study aimed at revealing the relationship between 

psychological hardiness for mothers of children with educable mental 

disability and psychological and social adjustment for their children, the 

researcher used the comparative correlative descriptive methodology in 

the current study. 

Study sample consisted of a group of 36 children and their mothers 

aging between (6-9), their IQ ranging between (55-70), psychological 

hardiness scale for mothers was applied on them prepared by Emad 

Mekhemar 2002, psychological and social adjustment scale for their 

children prepared by Abdullah Gouda 2011, educational social level 

form prepared by Faiza Youseif 1980. 

The study concluded the following results: 

 There is a statistic ally significant relationship between 

psychological hardiness for mothers and psychological social 

adjustment for their children with mild mental disability. 

 There is no differences between mothers of children with mental 

disability on hardiness scale according to education level. 

 There are no statistically significant differences between males and 

females on psychological and social adjustment scale for children 

with mild mental disability. 

Key Words: Psychological hardiness – social psychological adjustment 

- mental disability. 

 

 

 
 


