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ذوي اإلعاقة ألبنائهن  اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافق

 العقلية البسيطة 
 النمر د. آمال                                                     

 ملخص الدراسة
وجداني( لألمهات  –معرفي –النفسي)سلوكي  هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التمكين 

التوافقي من   والسلوك  البسيطةألبنائهن  العقلية  اإلعاقة  بالسلوك   ذوي  التنبؤ  وكذلك   ،
لألبناء من   البالتوافقي  العقلية  اإلعاقة  النفسي:  سيطةذوي  التمكين  –سلوكي (من خالل 

من    لديهن أطفال  ( أماً ممن120)  :وجداني( ألمهاتهم، تكونت عينة الدراسة من  –معرفي 
اإل العينة(120و)  البسيطة،  عقليةالعاقة  ذوي  أمهات  ابناً)أبناء  المتوسط (  بلغ  وقد   ،

(  4.93 ±،39.09) الحسابي واالنحراف المعياري للعمر الزمني ألفراد العينة من األمهات
عينة عامًا على التوالي. وبلغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعمر الزمني ألفراد ال

األبناء) التمكين 1.35  ±،11.48من  مقياس  الدراسة  استخدمت  التوالي.  على  عامًا   )
النفسي)إعداد الباحثة(، ومقياس السلوك التوافقي)تعريب صفوت فرج وناهد رمزي( ، وتم 

ساب الخصائص السيكوميترية لتلك األدوات. استخدمت الدراسة معامل ارتباط بيرسون،  ح
الخطي االنحدار  بطريقة    وتحليل  عالقة  INTERالمتعدد  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت   .

( بين السلوك التوافقي لألبناء المعاقين  0.01ارتباطية طردية دالة إحصائيًا عند مستوي) 
  –وجداني    –معرفي    -قاللي( والتمكين النفسي ألمهاتهم)سلوكي عقلياً)بُعد السلوك االست

وجود عالقة ارتباطي  الكلية(. وأيضاً  (  0,01ة طردية ودالة إحصائيا عند مستوى) الدرجة 
ألمهاتهم)سلوكي النفسي  والتمكين  الجسمي(  النمو  لهم)بُعد  التوافقي  السلوك  -بين 

عالقة  –معرفي  وجود  إلى  توصلت  كما  الكلية(.  السلوك   الدرجة  بين  عكسية  ارتباطية 
لألبناء   البسيطةالتوافقي  العقلية  اإلعاقة  والعن  ذوي  المدمر  السلوك  والتمكين  )بُعد  يف( 

(، أما 0,01الدرجة الكلية(، دال إحصائيا عند مستوى)–وجداني-النفسي ألمهاتهم)سلوكي 
وجود عالقة  (. وكذلك توصلت إلى  0.05البُعد المعرفي للتمكين النفسي كان داالً عند ) 
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العادات الصوتية غير المقبولة وبُعد سلوك  ارتباطية عكسية بين السلوك التوافقي لهم)بُعد
ألمهاتهم)وجدانييؤ  النفسي  والتمكين  النفس(  عند   –ذي  إحصائيا  دال  الكلية(  الدرجة 

( بُعدا)السلوكي0,01مستوى  أما  دالين  –(،  كانا  فقد  النفسي  للتمكين  المعرفي( 
–وجداني-معرفي-لم تكن بقية العالقات بين التمكين النفسي)سلوكي ما  بين (.  0.05عند)

ا السلوك  أبعاد  وباقي  الكلية(  مستوى)الدرجة  عند  إحصائيًا  دالة  (.  0.05لتوافقي 
النفسي)سلوكي التمكين  أبعاد  السلوك  -معرفي -واستطاعت  بأبعاد  تتنبأ  أن  وجداني( 

االستقاللي والعني -التوافقي)السلوك  المدمر  مقبولة(. -فالسلوك  غير  صوتية  عادات 
النفسي)سلوكي  التمكين  اس–واستطاع  كما  الجسمي.  النمو  ببعد  يتنبأ  أن  تطاع معرفي( 

 جداني( أن يتنبأ ببعد سلوك يؤذي النفس.  –التمكين النفسي)معرفي
 الكلمات المفتاحية: 

  -األمهات  –  طةذوي اإلعاقة العقلية البسي  -السلوك التكيفي  -السلوك التوافقي -التمكين النفسي 
 األبناء

  
 مقدمة 

....(.  -المشرب   –رض لإلنسان لتمكنه من الحياة حيث )المأكل  سخر هللا سبحانه وتعالي األ
ا وتعالى  سبحانه  هللا  خلق  حوله  وكذلك  ما  فهم  على  وُيمكنه  يساعده  من  إلى  يحتاج  إلنسان 

ائمًا مساعدته ليتمكن من  والتدريب على التعامل معه، فيولد الطفل مع والديه، وهما يحاوالن د 
السهل  التعامل  من  ُتمكنه  بيئة  تكون  بحيث  حوله  من  البيئة  ترتيب  طريق  عن  وذلك  العيش 

البيئة المادية  فًا مع الحياة. وتتضمن هذه الوتجعله متكي البيئة    –بيئة:)  البيئة المعنوية( وتمثل 
فتم  المعنوية  البيئة  أما  اإلنسان  الموجودة حول  األشياء  من  المادية  مع  االجتماعية  ثل عالقاته 

الخا التمكين  إلى  يحتاج  اإلنسان  أن  بمعنى  ذاته.  مع  وعالقاته  الداخلي حوله،  والتمكين  رجي 
من   جيدة  بدرجة  يعيش  أن  يحتاجه ليستطيع  مفهوم  التمكين  أن  فيتضح  الحياة.  مع  التكيف 

لل النفسي  التمكين  هو  الداخلي  التمكين  ويعد  الخلق،  بداية  منذ  الجمعية  فعَّرفت  فرد.  اإلنسان 
)ل  ة األمريكي النفس  النفسي:بأنه    (APA Dictionary of Psychologyعلم  تعزيز  التمكين 

وتتضمن  .  الفرد حياة    فيبشكل أكبر    أجل التحكم  بالنفس، منوالثقة الالزمة    والمعارفالمهارات  
احتياجاتهم وتلبية    مساعدة العمالء على أن يصبحوا أكثر نشاًطا في تلبية   عملية اإلرشاد النفسي 
إلى   وتهدف  يشعروا  رغباتهم  وطموحاتهم   ويدركوا  باإلنجاز  أن   & VandenBos)  قدراتهم 
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American Psychological Association Staff, 2015) .   فراد الممكنين  ألايتم وصف  و
ذات مرتفع  بأنهم تقدير  ذات مرتفعة،  اً يملكون  ا  وقدرة  ،وفعالية    ة د لتحكم في حياتهم، وزياعلى 

، بمعنى أن التمكين النفسي يحتاج  (Zimmerman,2000)ةالمدنية المشارك ةالوعي الناقد وزياد 
من   العديد  نتائج  ذلك   وأكدت   ، وفاعليتها  الذات  تقدير  باندورا    فقام  الدراسات،  إلى 

(Bandura,2008بدراس ) يستطيع    أنهعتقاد الفرد  التي تعرف بأنها ا فعالية الذات،    عن  ة مكثف  ة
توقعات  بدراسة مفهوم  (  Scheier,2014Carver&شيرر )و قام كارفر  و .  ةاف محدد أهد   نجازإ

المتفائل ديتشي  كما  .  ةالنواتج  التمكين    (&  Deci Ryan,2000ريان )و  قام  ارتباط  باكتشاف 
ة. وكل قدرة من القدرات السابقة تساعد اإلنسان على الحياة  مشاعر االستقالل والكفاءي بالنفس

تمكين النفسي بالسلوك التوافقي، بشكل أفضل وأسهل وأكثر تكيفًا وتوافقًا، ومن هنا جاء ارتباط ال
األمريكي فعرفت   النفس  ةالجمعية  بأنه    Adaptive Behaviorالتكيفي)التوافقي(   السلوك  لعلم 
  ومنها ،  بأدواره على أكمل وجه  للقيام  من الفرد مستوى األداء اليومي للمهام المطلوبة  عن  عبارة  

تشمل الفئات و   ،لية الشخصية واالجتماعيةاالستقالل وتلبية التوقعات الثقافية فيما يتعلق بالمسؤو 
عاية الصحية،  الر ، و والحركةالمساعدة الذاتية،    بها مثل:)المحددة التي يتم تقييم السلوك التكيفي  

، والمهارات األكاديمية  ةالمجتمعي  والمشاركةوالتواصل، والمهارات المنزلية، ومهارات المستهلك،  
 os & American Psychological Association (VandenB(، والمهارات المهنيةالعملية

Staff,2015) بطة بمفهوم  . فيتضمن تعريف السلوك التكيفي)التوافقي( بعضًا من القدرات المرت
التي   (,.Damen et al   2020ن )  يخر آدراسة دامين و وأوضحت ذلك  التمكين النفسي للفرد.   

عالقة   معرفة  إلى  الوالدين  هدفت  السلب تمكين  العائل    ةوكيالمشكالت  ذات  األسر  في  للطفل 
العائلينو الواحد   الدراس  اإلرشاد ثناء  أ  وذلك   ذات  هذه  وقامت  الدرج  ةاألسري.  التي   ةببحث 

متمركز حول األسرة في تحقيق التمكين النفسي الناجح لدى  إرشادي  ليها نجح برنامج  وصلت إ
، وتوصلت ئل الواحد والعائلينلدى الطفل في كل من األسر ذات العا  ةالوالدين والنواتج السلوكي

ي  نتائج الدراسة إلى عالقات دالة بين تحسن الوالدين أو األم العزباء في مستوى التمكين النفس 
تمكينًا   ٌيعد  لألمهات  النفسي  التمكين  زيادة  أن  بمعنى  لألطفال.  السلوكية  المشكالت  وتحسن 

ل تُ خارجيًا  التي  األم  في  متمثلة  حوله  من  البيئة  حيث  على  ألبناء  وتساعده  الحياة  علية  سهل 
وزيادة   األطفال  سلوكيات  لتحسين  مهمًا  بالطفل  للمحيطين  التمكين  مفهوم  كان  وإن  التوافق. 

توى توافقهم مع البيئة من حولهم، فباألحرى يكون ذلك هام بالنسية للمحيطين باألطفال ذوي  مس
أعلى وتحمل مضاعف وكفاءة    ألن هذه الفئة تحتاج إلى جهد   اإلعاقة العقلية البسيطة ، وذلك

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617301672#bb0190
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ع أكبر، لمساعدتهم على التكيف والتوافق مع إعاقتهم أواًل ومع البيئة من حولهم ثانيًا. واتفقت م
التمكين    حيث كان من أهدافها بحث العالقة بين(  Drury, 2008دراسة دروري ) هذا المعنى  

 &Nachshenدراسة  لك  وسلوك أبنائهم. وكذ   النفسي ألسر األطفال ذوي الصعوبات واإلعاقة
Minnes,2005)  التمكين لدى أولياء أمور األطفال في سن المدرسة الذين يعانون من  ( بعنوان

ال في  منهإعاقات  يعانون  ال  والذين  التمكين نمو  مفهوم  لدراسة  الحالي  البحث  دعا  ما  وهذا   .
   عقلية البسيطةالنفسي لدى األمهات مع مفهوم السلوك التوافقي لدى األبناء ذوي اإلعاقة ال

 مشكلة البحث 
تم التوصل إلى مشكلة البحث الحالي من خالل مراجعة التراث العربي واألجنبي للمصطلحات 

النفسي  الجديد  التمكين  الجوانب، فقرأت عن مصطلح  بدراستها من كل  يتم االهتمام  لم  ة والتي 
يمكن   رعاية    ته دراسالذي  على  والقائمين  واآلباء  األمهات  اإلعمع  دراسةذوي  مثل  )  اقات 

2020Damen et al.,)  عسران)  و محمد  منصور  كريم  هللا  و    (2018دراسة  )عبد  دراسة 
تحتوذلك      (2014حماد، للتعامل معها ورعايتها    اجه هذهلما  نفسية ومعرفية  الفئة من طاقة 

ح  وتنمينها. وبعد االطالع على الدراسات السابقة في مجال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، اتض 
مع هذه الفئة    أن السلوك التوافقي والتكيفي من أهم المصطللحات التي ُدرست وما زالت ُتدرس

 (.2018و دراسة)سامية الشهابي،   (2003عبد الرزاق،منى  دراسة )مثل 

:ويمكن تلخيص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي  
داني ( لألمهات في التنبؤ  الوج –المعرفي  –ما اإلسهام النسبي للتمكين النفسي) السلوكي 

 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة؟ بالسلوك التوافقي ألبنائهن 
  الن التاليان: ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي السؤا

وجداني ( لألمهات والسلوك  –معرفي  –ما العالقة بين التمكين النفسي) سلوكي   -1
 قة العقلية البسيطة؟ ذوي اإلعااألربعة والعشرون ُبعدًا( ألبنائهن (التوافقي

وجداني( لألمهات  –معرفي  –إلى أي مدى يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي)سلوكي  -2
 . ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةفقي ألبنائهن بالسلوك التوا

 أهداف البحث
وجداني ( لألمهات  –معرفي  –التعرف على طبيعة العالقة بين التمكين النفسي) سلوكي  -1

 . ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةاألربعة والعشرون ُبعدًا(  ألبناءهن (التوافقي والسلوك
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مددن ذوي اإلعاقددة العقليددة البسدديطة افقي لألبندداء مددن تحديددد مدددى إمكانيددة التنبددؤ بالسددلوك التددو  -2
 وجداني( ألمهاتهم. –معرفي  –سلوكي  (خالل التمكين النفسي

 أهمية البحث: 
م الحالي  البحث  أهمية  تطبيقي،  تبلورت  اآلخر  وبعضها  نظري  بعضها  توجهات  ن خالل عدة 

التطبيقي فى مجال  حيث يوضح كل توجه مدى إسهام البحث الحالي في إثراء الواقع النظري و 
محدد،   بشكل  الحالي  البحث  ومتغيرات  بشكل خاص  اإلعاقات  ومجال  عام  بشكل  النفس  علم 

 ي النقاط التالية: ويمكن تحديد األهمية ف
ء على عالقة متغير التمكين النفسي لألمهات واألسر التي ترعى طفاًل من  إلقاء الضو  -1

البسيطة، العقلية  اإلعاقة  ا  ذوي  أبنائهم  تعاملهبسلوكيات  طرق  تمثل  مناحي    لتي  مع 
 الحياة المختلفة وخاصة الحياة اليومية ويتمثل ذلك في متغير السلوك التوافقي. 

ذوي اإلعاقة  ير التمكين النفسي ألمهات األطفال  تقدم الدراسة الحالية مقياسًا لقياس متغ  -2
 ، باإلضافة الى حساب الخصائص السيكومترية لهذا المقياس.  العقلية البسيطة

ذوي اإلعاقة العقلية  األطفال    رعايةيمكن أن ُتعين نتائج الدراسة الحالية القائمين على   -3
تقديم  مثل األمهات، واألسر، والمعلمين، وإدارات المدارس عل  البسيطة ى معرفة كيفية 

األطفال وذلك متمثل في معرفة تأثير هؤالء الدعم لتقويتهم ومساعدتهم على التعامل مع 
 لهم على سلوكيات هؤالء األطفال.   التمكين النفسي

 المصطلحات واإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: التمكين النفسي: 

التمكين في العديد من ف  -االجتماع   -اإلدارةروع العلوم االجتماعية مثل)قد تم استخدام مفهوم 
ريفه طبقًا لتخصص  ولم يتم االتفاق على تعريف واحد للتمكين، بل تم تع علم النفس(  –التربية  

الت المجاالت. فمصطلح  كلمتين: كلمة كل مجال من  يتضمن  العربية   اللغة  النفسي في  مكين 
كن فالن من الشيء: جعل له عليه سلطانًا  التمكين تعني أمكن األمر: تيسر وصار ممكنًا. أم

ومعناها  روح  نفس:  نفسي:  بكلمة  يقصد  كما  منه.  أمكنه  الشيء:  من  فالنًا  مكن  ذات   وقدرة. 
(. وذلك يعني أن التمكين النفسي هو زيادة سلطة وقدرة    1989الشيء وعينه قاموس )الوجيز،

 روح الفرد وذاته. 
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التمكين   فُعرف  النفس  علم  في  لأما  النفسطبقًا  لعلم  األمريكية  الجمعية  تعزيز    قاموس  بأنه 
. وتتضمن  الفرد حياة  المهارات والمعارف والثقة الالزمة بالنفس، من أجل التحكم بشكل أكبر في  

عملية اإلرشاد النفسي مساعدة العمالء على أن يصبحوا أكثر نشاًطا في تلبية احتياجاتهم وتلبية  
باإلنج  يشعروا  أن  إلى  وتهدف  وطموحاتهم  رغباتهم  قدراتهم  ويدركوا    & VandenBos)از 

American Psychological Association Staff,2015)    تشامبرلين وعرفه 
Chamberlain (1997)    التمكين النفسية، فيشير إلى  التأهيل في الصحة  من منظور إعاده 

ات، رفاهية  على أنه عملية امتالك عدد من الصفات مثل: سلطة اتخاذ القرار، مصادر المعلوم
( ذات  Burke et al.,2019االختيار  تقدير  يملكون  بأنهم  الممكنين  األفراد  وصف  ويتم   .)

عة، القدرة على التحكم في حياتهم، وزيادة الوعي الناقد وزيادة المشاركة  مرتفعًا، فعالية ذات مرتف
التمكين  Zimmerman,2000.)المدنية للتمكين:  أنواع  ثالثة  ويوجد  والتمكين  ،  المنظوماتي (. 

إلى العمليات اإلدارية داخل المنظمة    المنظوماتيالمجتمعي، والتمكين الفردي. فيشير التمكين  
مشارك من  تزيد  المنظمةالتي  أهداف  تحقيق  مستوى  وتحسن  أداءهم  وتحسن  األفراد  أما   ة   ،

ين  التمك أما  ،التمكين المجتمعي فيشير الى الفعل الجمعي لتحسين جودة الحياة في مجتمع ما
كانوا   التي  الغايات  الى  والوصول  األهداف  إنجاز  إلى  اأَلفراد  حياة  بتحويل  فيتعلق  الفردي 

 يعتقدون َأنها مستحيلة  
(Mufti,et al.,2020;Parmer&Patel,2018.ويقصد بالتمكين الفردي، التمكين النفسي .) 

)كما   نفسي  وتمكين  تنظيمي  تمكين  ُبعدين:  إلى  التمكين  مفهوم  بعضهم    & Jhaقسم 
Nair,2008  توزيع فيها  يتم  التي  والبيئة  القرار  واتخاذ  بالسلطة  يرتبط  التنظيمي  والتمكين   .)

التحكم،   ومصادر  الفعل  القيادة  على  القدرة  لديِه  بأن  الفرد  شعور  فهو  النفسي:  التمكين  أما 
ي وُيعد التمكين النفسي هو المنظور السيكولوج   (.Zhang et al., 2010والنجاح فيما فعل )

. ويعرف بأنه حالة معرفية لدى (Logan&Ganster,2007)والمكون النفسي لعملية التمكين  
والكفاء بالتحكم  بشعوره  تتسم  )الفرد  األهداف  وتحقيق  المدركة  ويشير  Menon,2002ة   .)

(.  كما  Shultz & Nakamoto,2013التمكين النفسي إلى شعور الفرد بأن  لديِه اإلمكانية )
الموق بأنه  تحقيق  ُعرف  باألمان في قدرته على  الشعور  ُيمكن الشخص من  الذي  ف االنفعالي 
( بنجاح  النفسZhang et al.,2018أهدافه  والتمكين  و (.  السلوك  بدء  هو  حتى  ي  استدامته 

( بأنه  1995(. ويعرفه زيمرمان ) Huertas-Valdivia, et al.,2019إنجاز أهداف المهمة )
ى التحكم في بيئته و تحقيق أهدافه ومشاعر الفرد حول معتقدات الفرد الخاصة حول قدرته عل



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 

                                          

 

 

 1364 

ه التحكم المدرك،  ( فعرفه بأن2000(. أما زيمرمان )Kasturirangan,2008عالمه الداخلي )
 (. (Aji,et al.,2010والكفاءة والدافعية لدى الفرد  وفعالية الذات،

السابقة   التعريفات  تحليل  اتفقيومن  والباحثين قد  العلماء  وا على وجود ثالثة مكونات  تضح أن 
أساسية في بنية التمكين النفسي، فقد ركزت بعض التعريفات على الجانب المعرفي في التمكين  

مينون) النفس مثل  )Menon ( 2002ي  زيمرمان  وتعريف   ،1995) Zimmerman والبعض  ،
وأخرين زانج  تعريف  مثل  الوجداني  الجانب  على  ركز  وكل   (.(Zhang et al.,2018اآلخر 

 وبناء على ذلك فقد تم قيام الباحثة بتعريف الجانب السلوكي.    كانت متضمنةً لتعريفات السابقة  ا
ها الفرد بتقوية معارفه ووجداناته ومهاراته السلوكية من  التي يقوم في  بأنه:العملية   التمكين النفسي

ا التعريف  هذ وبناًء على     أجل تدعيم قدرته على التحكم في حياته وتحقيق أهدافه بشكل أفضل.
 تم تحديد تعريفات إجرائية للبحث الحالي.

ووجداناتها ومهاراتها من  : قيام أم الطفل المعاق بتنمية معارفها  تعريف إجرائي للتمكين النفسي
أفضل تحقيق  المعاق.    أجل  إلبنها  وهم  رعاية  النفسي  للتمكين  أبعاد  ثالثة  تحديد  تم  وقد 

 كالتالي: 
 التي تفيد في رعاية الطفل المعاق  مهارات األمتنمية  :  لسلوكيلتمكين النفسي اتعريف إجرائي ل

ى تنمية  ت واإلصرار والمثابرة علوالقدرة على حل المشكال  حولها  القدرة على التأثير فيمن  مثل
 سلوكيات الطفل المعاق، والقدرة على تحمل الضغوط.

اق، والهدف من رعايته.  معنى الطفل المعل  األم  إدراك:  لتمكين النفسي المعرفيتعريف إجرائي ل
 المعاق في الرعاية. الطفل وإدراك أهمية الرعاية وفاعليتها ، وااليمان بحق 

بتقبل الطفل المعاق واإلحساس بمعاناته    األم  شعور:  الوجداني  النفسي لتمكينتعريف إجرائي ل
 ته .واحتياجاته،والشعور بالقدرة على التعامل معه، واإلحساس بالحماس واإلصرار على رعاي

التمكين النفسي بنيًة متعددة األبعاد حيث تشتمل على أكثر من بعد واحد للتحكم المدرك.    يعد و 
 ،معرفي في علم النفس يعد التمكين النفسي دااًل على الفعالية الشخصيةومن وجهه نظر التيار ال

كم الفرد،  داخل  التحكم  موضع  الى  النفسي  التمكين  يشير  الشخصية،  نظريات  منظور  ا  ومن 
   .(Villagomez,2016)يتضمن األبعاد التي تحدد الدافعية داخل الفرد 

بينها: المكون التمكين النفسي إلى ثالثة مكوننظرية زيمرمان  وقسمت   داخل   ات مترابطة فيما 
التحكم   بأنه  الشخص  داخل  المكون  وُيعرف  السلوكي،  والمكون  التفاعلي،  والمكون  الشخص، 

والكف الذات،  وفعالية  هو  المدرك،  النفسي  للتمكين  التفاعلي  والمكون  الفرد.  لدى  والدافعية  اءه 
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( الخارجية  لظروفه  الفرد  تحليل  على  التفاعلية  Zimmerman,2000القدرة  البنية  وتتضمن   .)
الناقد   الوعي  من:)  القرار  –كاًل  اتخاذ  على  المشكالت   -القدرة  حل  القيادة    -مهارة  مهارات 

يبذلها  (Aji,et al.,2010.....(-الفعالة   التي  الجهود  فهو عبارة عن  السلوكي  المكون  أما   .)
األفعال والسلوكيات التشاركية  الفرد وتزيد من قوته وكفاءته على تحقيق األهداف، كما يشير إلى  

( وتحقيقها  فيها  والتحكم  المرغوبة  النواتج  على  بالتأثير  الفرد  بها  يقوم   ,Robinsonالتي 
نت(.  2005 النظرية  بهذه  التمكين  وارتبطت  ارتباط  أوضحت  التي  الدراسات  من  العديد  ائج 

( بدراسة مكثفة  Bandura, 2008النفسي بالعديد من المفاهيم النفسية المختلفة، فقام  باندورا )
عن فعالية الذات، التي تعرف بأنها اعتقاد الفرد أنه يستطيع إنجاز أهداف محددة. وقام كارفر 

( بScheier, 2014 Carver &وشيرر  قام (  كما  المتفائلة.  النواتج  توقعات  مفهوم  دراسة 
( باكتشاف ارتباط التمكين النفسي بمشاعر االستقالل  Deci , Ryan, 2000ديتشي و ريان )

قة القوية بين هذه المفاهيم والتمكين النفسي. وإحدى األفكار  والكفاءة. وقد اكتشفوا جميعًا العال
النفسي هي بالتمكين  السابقة  المفاهيم  بنجاح األفعال    األساسية وراء ارتباط  المتفائل  التوقع  أن 

والسلوكيات أمر ضروري من أجل سعي األفراد للتجريب والمحاولة من أجل تحقيق األهداف، 
فعالية الكفاءه و  يسعون    وبدون مشاعر  األفراد سوف  أن  أعتقد  والتفاؤل، ال  واالستقالل  الذات 

المدركة ذاتيًا يؤدي الى مشاعر  وراء تحقيق أهدافهم، باإلضافة الى ذلك فإن انخفاض الكفاءة  
فقدنا  قد  نكون  وبالتالي  أخرى،  مرة  المحاولة  في  الرغبة  عدم  إلى  بدورها  تؤدي  والتي   سلبية، 

( Pearlin& Poili, 2003ذلك أيضًا ما ذكره بيرلين وبولي )  مفهوم التمكين النفسي. وأوضح
ُحسن الحال تتضمن شعور    من أن التمكين النفسي هو أحد أوجه ُحسن الحال الذاتي ألن خبرة

أهداف إنجاز  يستطيع  بأنه  واعتقاده  الذاتي، الفرد  الحال  أوجه ُحسن  اإليجابي كأحد  فالوجدان  ه. 
ال  بالتمكين  لتعريف  يمكن أن يؤثر ويتأثر  الحالي  البحث  التي دعت  نفسي. وهذا أحد األسباب 

 لوكي(.الس -الوجداني -التمكين النفسي بحيث يتضمن ثالثة مكونات:)المعرفي
( في نظريته، التمكين النفسي بأنه عبارة عن حالة دينامية وليس    1995وقد وصف زيمرمان )  

ح ُممكَنًا مع مرور الوقت وذلك  سمة شخصية ثابتة، مما يوضح أن كل فرد لديه الفرصة ليصب
يتباين عبر مجاالت  النفسي  والتمكين  ُممكنة.  تمكين، وظروف  تمكين، وبيئة  في وجود عملية 

المدرسة( وخاصة مع األطفال ذوي الصعوبات، وأضاف    -العمل    -)األسرة    حياة المختلفة:ال
برامج التمكين النفسي،    زميرمان أن أهل األطفال ذوي الصعوبات في البداية يفتقدون الثقة في

فعملية التمكين النفسي عملية تفاعلية  (.  Robinson, 2005)وتزداد هذه الثقة مع مرور الوقت  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617301672#bb0190
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إ عبرتؤدي  الحالة  هذه  وتتغير  معينة،  نفسية  حالة  و   لى  الوقت  الحادثة  عبر  مرور  السياق 
الع  (. Heywood, 2020فيِه) في  بالتمكين  يشعر  أن  يمكن  الفرد  أن  يعني  ولكنه وذلك  مل 

المدرسة   منظومة  مع  تفاعله  أثناء  التمكين  وعدم  بالعجز  ذوي     –يشعر  األطفال  وخاصة 
 ج ومقاييس التمكين النفسي حسب مجال العجز والصعوبة.   لذلك تتباين برام –واإلعاقات 

قاما    السياق  هذا  )وفي  وكانونجو  نموذج  (  1988كونجر  النفسيبوضع  التمكين  اعتمد  ،  في 
: االشخاص الذين حيث اوضحت أن فعالية الذات تتضمن  بندورا في فعالية الذات،  على نظرية  

 ,Banduraعون وضع أهداف أكثر صعوبة )يعتقدون أنهم قادرون ويستطي و يؤمنون بأنفسهم  
التمكين النفسي بأنه عملية زيادة مشاعر فعالية الذات بين    ى (. وقد حدد نموذجهما معن2006

ا تحديد  واكتساب  األفراد من خالل  تقديم  وتزيد من فرص  بالعجز،  الشعور  تقلل  التي  لظروف 
تستخدم   فعالة  أداة  النفسي  التمكين  أن  ويعتبران  )  المعلومات.  للفرد  الذاتية  الكفاءة  لتطوير 

Huertas-Valdivia, et al., 2019 النفسي هو بدء واستدامة السلوك (. وذكرا أن التمكين 
 حدد نموذجهما خمس مراحل للتمكين وهي كالتالي: الفعال من أجل إنجاز المهمة، وقد 

 حالة العجز. تسبب الشعور بتحديد الظروف التي    -1
 ل الشعور بالعجز وتزيد فعالية الذات.يات واألساليب التي تقلاستخدام االستراتيج   -2
النشط،    -3 االكتساب  خالل  من  الذات  فعالية  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  المعلومات  إتاحة 

ناع غير المباشر، والخبرة غير المباشرة واإلستثارة االنفعالية حتى يتغلب الفرد على حالة واإلق
 الشعور بالعجز 

 ا يشعرون حقا أنهم متمكنون.ألفراد التي فيهزيادة خبرة ا -4
 . تنفيذ التعديالت السلوكية التي بها  تنجز المهمة ويتحقق الهدف.5
أوضح  للتمكين  وكذلك  مينون  لمفهوم  n,2002Meno) نموذج  األبعاد  من  جديدة  مجموعة   )

بأنه   فعرفه  المدرك  التمكين،  بالتحكم  الفرد  بشعور  تتسم  معرفية  ،  ontrolPerceived cحالة 
الكفاءة   األهداف  peceived competence وإدراك  وتذويت   ،  goal internalisation  

فا باالستقالل،  شعوره  حول  الفرد  معتقدات  الُمدرك  التحكم  اإلدراك  ويعكس  هو  المدرك  لتحكم 
الداخلي لحق تقرير المصير لدى الفرد، والذي فيه يكون الفرد قادرًا على التأثير على مخرجات 

والكفاءة المدركة تشير إلى إحساس الفرد بالفعالية ومشاعر    .اله بطريقة مرغوبة لديه شخصياً أفع
الفرد ق الداخلي لكون  الذاتي  التقدير  بالمهام أو اكتساب  القدرة الشخصية، فتعد  القيام  ادرًا على 

الم في  االجتهاد  خالل  من  األهداف  لتحقيق  دافعًا  لديه  تولد  والتي  المطلوبة،   .حاولةالقدرات 
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ورسالة   ورؤية  بأهداف  الفرد  وارتباط  المستقبل  إلى  للنظر  الدافعة  القوة  يمثل  الهدف  وتذويت 
أهداف   مع  الشخصية  أهدافه  بربط  الفرد  فيقوم  التزامه المجتمع،  تعزز  والتي  األكبر  المجتمع 

 & ,kotze, menon)  بتوجيه طاقاته نحو األهداف التي تكون ذات معنى شخصي بالنسبه له
Vos, 2007 .) 

ويتكون التمكين النفسي من توافر مجموعة من الظروف مثل )التوجهات و اإلدراكات والقدرات  
للت  مانحة  بيئة  داخل   ) واألفعال  والمهارات  )والمعارف  (. Caldwell et al., 2018مكين، 

توزيع   منها:  أساسيات  عدة  للتمكين  المانحة  البيئة  تتضمن  المختلفة  الحياة  مجاالت  وداخل 
في ا التحكم  امتالك  على  األفراد  قدرة  وزيادة  األشخاص  لدى  بالعجز  الشعور  وتقليل  لسلطة 

)  حياتهم مشاركتهم  زيادة  خالل  وبارتول Kalleson et al.,2019من  زانج  أوضح  وقد   .)  
(Zhang & Bartol, 2010  النفسي التمكين  تؤثر على  قد  المرتفع  التمكين  ذات  البيئة  أن   )

والمشار  الداخلية  الدافعية  من  كل  على  بدوره  يؤثر  والذي  سلوكهم.  ألفرادها  في  االبتكارية  كة 
( التي هدفت إلى معرفة العالقة بين  Onder,2019واتفقت مع هذا الكالم دراسة اوندر شانلى )

مستوى الضغط الُمدَرك. وتوصلت نتائج الدراسة  المعلمين لمستوى التمكين النفسي لديهم و   إدراك
معلمين وإدراكهم للضغط النفسي.  إلى وجود عالقة سالبة دالة بين التمكين النفسي الُمدَرك لدى ال

م بأن  كما استطاع التمكين النفسي الُمدَرك أن يتنبأ بمستوى الكفاءة لدى المعلمين. وكأن إدراكهِ 
والتمكين   النفسي.  الضغط  من  أقل  درجات  يدركون  جعلهم  ممكنة  والخارجية  الداخلية  بيئتهم 

لنفسية الداخلية للشخص والبيئة  التغيرات في كل من المظاهر ا  النفسي يمكن تحسينه عن طريق
دامين وآخرين )  George& Zakkariyah,2018الخارجية ) الكالم مع دراسة  (. واتسق هذا 

2020   Damen et al., )  التي هدفت إلى معرفة عالقة تمكين الوالدين بالمشكالت السلوكية
األ اإلرشاد  أثناء  وذلك  العائلين  وذات  الواحد  العائل  ذات  األسر  في  هذه  للطفل  وقامت  سرى. 

الدراسة ببحث الدرجة التي إليها نجح برنامج إرشادي متمركز حول األسرة في تحقيق التمكين  
لدى الوالدين والنواتج السلوكية لدى الطفل في كل من األسر ذات العائل الواحد النفسي الناجح  

الدراسة على   أم عزباء وأسرة ذ   140والعائلين، واحتوت  كاًل من األب أسرة تحتوي    156ات 
واألم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عالقات دالة بين تحسن الوالدين أو األم العزباء في مستوى  

 وتحسن المشكالت السلوكية لألطفال. التمكين النفسي
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kalleson%2C+Runa
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 Adjustment Behaviorثانيًا: السلوك التوافقي 
ع  بشكل  النفس  علم  في  االستخدام  قديمة  المصطلحات  من  التوافقي  و السلوك   مجال في  ام 

السلوك  اهتمت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي بدراسة    1961اإلعاقات  بشكل خاص، فمنذ  
(، وما زال هذا االهتمام  إلى اآلن، فال غنى عن استخدام  Allen-Meares, 2008التوافقي )

من جوانب  ولتوضيح معنى السلوك التوافقي سيتم تعريفُه    ذوي اإلعاقات هذا المفهوم أثناء دراسة  
 مختلفة. 

سيرة   بمعنى:  السلوك  كلمة  كلمتين،  يتضمن  العربية   اللغة  في  التوافقي  السلوك  فمصطلح 
و  ومذهبه  التوافقي  اإلنسان  كلمة  أما  السلوك.  سيء  وفالن  السلوك  حسن  فالن  فيقال  اتجاهه، 

كان صوابًا   األمر:  َوفق  األشيتعني:  بين  وفق  والئم،  وفاقًا: جانس  للمراد،  المختلفة: موافقًا  اء 
(.   1989ضمها في تناسق. ووفق الشيء:ألمه، يقال: تم األمر على وفق المصلحة )الوجيز،

بالسلوك التوافقي أن سيرة الفرد واتجاهه تسير بشكل صحيح ومتالئم  ذلك يوضح أن المقصود  
أما كلمة التكيف بمعنى َكيَف الشيء: جعل له كيفية معلومه، تكيف الشيء: صار   ومتناسق.

(. فمعنى السلوك التكيفي   1989على كيفية من الكيفيات، كيفية الشيء: حاله وصفته )الوجيز،
سير بكيفية معلومة، تصف حالٌه وصفته. ويتضح مما سبق أن  هو سيرة الفرد واتجاهه التي ت

 عربية.معنى السلوك التوافقي مساٍو لمعنى السلوك التكيفي في اللغة ال
ال فُعرف  النفس  علم  في  الجمعية    Adaptive Behaviorالتكيفي   سلوك أما  لقاموس  طبقًا 

المطلوب للمهام  اليومي  األداء  بأنه مستوى  النفس  لعلم  على  األمريكية  بأدواره  للقيام  الفرد  من  ة 
ف الثقافية  التوقعات  وتلبية  االستقالل  ومنها  وجه،  الشخصية  أكمل  بالمسؤولية  يتعلق  يما 

التي يتم تقييم السلوك التكيفي بها مثل:) المساعدة الذاتية،   واالجتماعية، وتشمل الفئات المحددة 
المنزلي والمهارات  والتواصل،  الصحية،  والرعاية  والمشاركة والحركة،  المستهلك،  ومهارات  ة، 

أثناء    APAالمجتمعية، والمهارات األكاديمية العملية، والمهارات المهنية( وقد أوصى قاموس  
لية  عمف  Adjustment Process وع أيضًا لمعنى عملية التوافق  تعريفه السلوك التكيفي بالرج

التوافق هي أي وسيلة يستطيع الفرد من خاللها تعديل المواقف والسلوكيات لتتناسب استجاباته  
الحفاظ على التوازن بين احتياجات    مع متطلبات البيئة من حوله، وتهدف محاوالت التعديل إلى
االحتياجات  تلك  تلبية  على  تؤثر  التي  والظروف   VandenBos & American)  الفرد 

Psychological Association Staff, 2015)   التكيف معنى  أن  سبق  مما  ويتضح    .

https://dictionary.apa.org/adjustment-process
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السلوك  الحالي الستخدام مصطلح  البحث  التوافق في علم لنفس. وهذا ما دعا  مشابه  لمعنى 
 التوافقي في العنوان ورغم ذلك فقد تبني المصطلحين في النظري والدراسات السابقة. 

يقة التي يتعامل بها الفرد مع البيئة  فقي بأنه الطر السلوك التوا  Duncan(1980فعرف دنكن)  
(  1988،عرف )جابر، كفافىو (.  2015إيجابية متوازنة جديدة )نهاية عبد الرحيم، لتكوين عالقة  

يفي )التوافقي( بأنه أي سلوك يستطيع به الفرد أن يتوافق مع بيئته بطريقة صحيحة  السلوك التك
ت بيئته الداخلية ومتطلبات على تحقيق التوازن بين متطلبا  وأيضًا ُعرف بأنه قدرة الفرد    وفعالة.

الحافظ، عبد  أسمى  بينهما)  التفاعل  خالل  من  الخارجية  عرفه)جمال 2001بيئته  كما   .)
الشخصية (  2001الخطيب، لمعايير)االستقاللية  طبقًا  الفرد  فعالية  الشخصية(    -بأنه  المسئولية 

الثقا وبيئته  الزمني  عمره  في  ممن  للتخلف  المتوقعة  األمريكية  الجمعية  عرفته  وقد  فية.  
من المهارات والمفاهيم االجتماعية والعملية التي يتعلمها    بأنه مجموعة  AAmr(  2002العقلي)

 العيش خالل حياته اليومية  الفرد لكي يتمكن من
(Allen-Meares, 2008  يتمكن وفيها  وبيئته  الفرد  بين  تفاعل  عملية  بأنه  ُعرف  وكذلك   .)

م ) الفرد  البيئة  متطلبات  وفق  حاجاته  إشباع  السيد،ن  عرفه)عبد  (.  2003محمد  كما 
الطريقة 2014العزيز، بأنه   توقعةالم المختلفة األعمال األطفال  به ينجز الذي األسلوب  أو ( 

 منهم، مثل أقرانهم في نفس العمر الزمني. 
قة إيجابية بين الفرد وبتحليل التعريفات السابقة يتضح أن السلوك التوافقي يتضمن: تكوين عال

الف  –وبيئته الداخلية   البيئة    –رد وبيئته الخارجية  تكوين عالقة إيجابية بين  التوازن بين  تحقيق 
على تحقيق مجموعة من المهارات والعوامل بالتناسب مع العمر    القدرة  -الداخلية والخارجية للفرد 

تبنى البحث الحالي تعريف الجمعية األمر الزمني للفرد.   يكية للتخلف العقلي، وذلك بسبب وقد 
من مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف    المعربةحث الحالي للنسخة  استخدام الب

 العقلي. 
والبا العلماء  تحديد  واختلف  في  األساسية حثون  تحليل السلوك  ل  األبعاد  خالل  فمن  لتوافقي، 

ما: التوازن بين الفرد وذاته، والتوازن بين  تعريفاته اتضح أن للسلوك التوافقي بعدين أساسيين وه
اتفق كما  الخارجية.  وبيئته  وآخرون)  الفرد  رجب  خالد  ووليد  أربعة 2013هاربر  تحديد  على   )

االجتماعي( )نهاية عبد  –األسري  -التعليمي -التوافقي وهي:) الشخصي  للسلوكأساسية  أبعاد 
عية األمريكية للتخلف العقلي وطبقًا لمقياس  (. وينقسم السلوك التوافقي طبقًا للجم 2015الرحيم،
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وسوف يتم    ن ُبعدًا أو مجااًل مقسمين على جزئي   24( إلى  1995السلوك التوافقي)صفوت فرج،
 ُبعدًا. 24في البحث الحالي بإعتباره  وافقيمع السلوك التالتعامل 

 العام، المظھر النظافة، الحاجة، قضاء األكل، يقصد به مھارات  : االستقاللي السلوك -1
 . العامة االستقاللية الوظائف التنقل، المالبس، وخلع لبس الحذاء، العناية بالمالبس:

به  الجسمي: النمو -2 الجسم،  توازن  ع،والسم اإلبصار في  الحسية الصعوبات   يقصد 
 . والساقين اليدين في الجيد  التحكم الجري، كالمشي، والحركية

به:   االقتصادي النشاط -3 وعمل د النقو  تناول يقصد   والمهارات  الفرد  ميزانية وتعريفها 
 الشرائية. 

 .الحركية التعليمات  وفهم القرائى، الفهم والتعبير اللفظي، الكتابة : يقصد بهاللغة ارتقاء -4
 . ومعادالتھا والزمن العدد  : يقصد به مفھوموالزمن األعداد -5
 أخرى  زليةنم أعمال المطبخ، واجبات  الحجرات: تنظيف : يقصد بهاالمنزلية األنشطة -6

 ترتيب السرير. مثل
 . العمل وعادات  للعمل صالحية الفرد  يقصد به مدى المهني: النشاط -7
 . والتنظيم التخطيط والمثابرة، المبادرة السلبية في رد الفعل، : يقصد بهالذاتي التوجيه -8
 . العامة والمسئولية الشخصية الممتلكات  على المحافظة ية: يقصد بها تحمل المسئول  -9

شئونهم والبعد عن   ومراعاة : يقصد بها التعاون والوعي باآلخريناالجتماعية ةالتنشئ -10
 األنانية والنضج االجتماعي.  

عنف   -تدمير الممتلكات   -ني العنيف: يقصد به السلوك البد العنف والسلوك التدميري  -11
 المزاج.

للمجتمع -12 المضاد  وعدم السلوك  عليهم  والتآمر  اآلخرين  أعمال  عرقلة  به  يقصد   :
 ترامهم. اح

: يقصد به تجاهل القوانين والقواعد ومخالفاتها وعدم االلتزام بالواجبات السلوك المتمرد -13
 والمواعيد. 

 والغش. الكذب  –: يقصد به السرقة السلوك غير المؤتمن -14
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 : يقصد به عدم الفعالية والمبادرة واالنسحاب والخجل.السلوك االنسحابي -15
 ركات المتكررة والحركات الغريبة.بها الح: يقصد السلوك النمطي والتصرفات الشاذة -16
: يقصد به أي سلوك غير مالئم أو غريب أو مقزز السلوك االجتماعي غير المناسب -17

 مع اآلخرين. 
ا -18 غير  الصوتية  أو  لمقبولةالعادات  الئقة  غير  أصوات  أو  كلمات  أي  بها  يقصد   :

 مالئمة. 
كررة مقززة وغير معتاد : يقصد بها أي سلوكيات متالعادات الغريبة أو غير المقبولة -19

 يها. عل
 : يقصد به أي سلوك عدواني أو مضر تجاه ذاته. سلوك إيذاء الذات -20
 وغير المبررة . : يقصد به الكالم والحركة الكثيرة الميل إلى النشاط الزائد -21
 : يقصد به أي سلوك جنسي خاطيء أو غير مقبول. سلوك جنسي شاذ -22
  -ضطهاد الشعور باال  -دعاء المرض : يقصد به سلوكيات مثل ااالضطرابات النفسية -23

 المبالغة في تقييم الذات.   -إضطراب إنفعالي 
 . (1995: يقصد به أي أدوية نفسية يتناولها الفرد)صفوت فرج،استخدام العالج  -24

 اختلفت نظرة علم النفس لتفسير السلوك التوافقي طبقا الختالف نظرياته. و 
يعد السلوك التوافقي وظيفة من وظائف  ي:  النفس التحليل نظرية منظور من فالسلوك التوافقي

األعلى)وليد   األنا  متطلبات  وبين  الهو  ودوافع  غرائز  بين  التوفيق  محاولة  حيث  األنا 
 (. 2013خالد،

يعد السلوك التوافقي عبارة عن عملية ارتباط  السلوكية:   النظرية منظور من السلوك التوافقي
فيتكرر   تعزيز،  عملية  ويتبعهما  واستجابة  السلوكيات مثير  تغيير  يمكن  كما  التوافقي.  السلوك 
المثي بين  الرابطة  كسر  طريق  عن  التوافقية  عن  غير  ذلك  ويمكن  التوافقية  غير  واالستجابة  ر 

 (.2013فنيات المدرسة السلوكية األخرى ) وليد خالد رجب،طريق العقاب أو أحد 
التوافقي لتطاباإلنسانية:   النظرية منظور من السلوك  نتيجة  ايعد  الذات  مفهوم  لواقعي ق 

والمدرك لدى الفرد مع مفهومه المثالي عن ذاته، والسلوك التوافقي هو أحد عالمات تقبل الفرد 
وليد   لذاته الرغم  (. 2013خالد،  )  السلوك   وعلى  تفسير  في  النظرية  التوجهات  اختالف  من 
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بيعي. واهتمت األبحاث  التوافقي إال أن الجميع اتفق على أهميته لممارسة الحياة اليومية بشكل ط 
العقلية  بدراسته بشكل مكثف مع أصحاب اإلعاقات  والصعوبات مثل  دراسة    وخاصة اإلعاقة 

الرزاق، منى  ) مد 2003عبد  معرفة  إلى  التي هدفت  مهارات (  تنمية  في  الدمج  نظام  فاعلية  ى 
عقليًا. المعاقين  لدى  التكيفي  إلى   السلوك  الدراسة  نتائج  ذات   وتوصلت  فروق  داللة  وجود 

بين متوسطات درجات عينات التالميذ المعاقين عقليدًا بدرجدة بسيطة في نظام الدمج  إحصائية  
النمو البدني   – د:) األداء االستقالليوأقرانهم في نظام العزل في السلوك التكيفي وذلك في أبعا

. كما توصلت  تحمل المسؤولية _  في ارتقاء اللغة ( لصالح تالميذ الدمج  –األنشطة المنزلية   –
عق المعاقين  التالميذ  عينات  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ليدا إلى 

ف العزل  الدمج وأقرانهم في نظام  أبعاد  بدرجدة بسيطة في نظام  الالتكيفي، وتلك من  السلوك  ي 
 ل. االضطرابات النفسية( لصالح تالميذ العز  -االنسحاب  -التدميري  – السلوك )المتمدرد 
 (2002 العقلي) للتخلف األمريكية تم تعريف اإلعاقة العقلية من قبل الجمعيةاإلعاقة العقلية:  

في  العقلية، القدرات  في جوھري  عجز بأنه  المفاھيمية سلوكال مھارات  وكذلك   التكيفي 
(. وهذا التعريف  2004 العتيبى، عشرة)بندر الثامنة سن قبل ذلك ويظھر والعلمية، واالجتماعية

 ي.لمستخدم في البحث الحالا
  -العقلي   للتخلف األمريكية واتفقت معظم الجمعيات المختصة بدراسة هذه الفئة مثل:)الجمعية

( أن اإلعاقة العقلية تصنف  WHOالعالمية   الصحة ظمةمن   -النفسي   للطب  األمريكية الجمعية
دراسة األبناء من  جدًا( وقد اختص البحث الحالي ب  ةشديد   –  ةشديد   –  ةمتوسط   -ة إلى )بسيط

ا اإلعاقة  )فئة  من  ذكائهم  نسبة  وتتراوح  للتعلم(  البسيطة)قابلين  يحي  07-  50لعقلية  )السيد   )
إجرائي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة: بأنهم   وبناء على ذلك قد تم وضع تعريف (.2007محمد،

 (. 70-50) أبناء األمهات الممثلين لعينة البحث الحالبي وتتراوح نسب ذكاءهم مابين 
وفي الدراسات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات تم    والتمكين النفسي:  اإلعاقة العقلية البسيطة

االتوصل إلى أن أهمية دور األ ألم في العمل على رفع مستوي طفلهم،  سرة والوالدين وخاصة 
جانب ذلك   )  إلى  دراسة  مثل  واألخصائي،  المعلم  دور  ( Dempsey&Dunst,2004أهمية 

(، ولذلك اهتم البحث الحالي Trute,2007ودراسة )  Dunst&Dempsey,2007 ) )  ودراسة
ها.  وفي  برفع مستوى األم في التمكين النفسي لتكون أكثر كفاءة في رعاية وتحسين سلوك طفل

( وصف التمكين النفسي ألسر األطفال ذوي الصعوبات واإلعاقة Drury,2008دراسة دروري )
ريقها يصل األهل إلى المعارف والمعلومات والمهارات والمصادر  بأنه عبارة عن عملية عن ط
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اكتساب   من  تمكنهم  حياتهم،  التي  جودة  تحسين  من  تمكنهم  كما  حياتهم،  في  إيجابي  تحكم 
تفاعالت اإليجابية التي تحدث بين األهل والمعلم أو األخصائي، وتؤثر بشكل إيجابي  وكذلك ال

ن يدخلون بشكل نشط في شراكات متكافئة مع المدارس  على سلوكيات األبناء، فإن األهل الذي
يمتلكون معارف ومهارات، وكفاية ذاتية مدركة    ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.ومؤسسات رعاية  

تؤثر   أبنائهم.  أعلى،  رعاية  في  كفاءتهم  على  من و بدورها  ترفع  الشراكات  هذه  أن  يعني  ذلك 
   .مستوى تمكينهم النفسي

لنفسي هدفًا مهمًا بالنسبة للمعلمين واألخصائين بسبب  قات يعد التمكين افي مجاالت  واإلعاو 
هتموا (. فقد ا (Turnbull,et al.,2000استخدامه مع أسر األطفال ذوي الصعوبات واإلعاقات  

 بالعمل في شراكات مع أسر األطفال المعاقين واستخدموا مفهوم التمكين النفسي الجمعي لألسر
(Turnbull&Turnbull,2001  وأهدافهم ممارساتهم  في  التمكين  فلسفة  تبنوا  انهم  بمعنى   .)

وزن   زاد  كما  أبنائهم.  على  بالتالي  وتنعكس  لألسر  المساعدة  هدف  ُتحقق  مخرجات  ليضمنوا 
ن النفسي أيضًا  نظرًا لرؤيته على أنه عامل وقائي ضد "االحتراق النفسي" بين العاملين  التمكي

بالع الصله  ذات  للضغوط   Laschinger,et al.,2009; Boudrias,etمل)المعرضين 
al.,2012  Spence   مع المتعاملين  واآلباء  واألمهات  واألخصائيين  المعلمين  من  وكل   .)

رب عقليًأ،  المعاقين  تبنى  االطفال  فقد  لذلك  النفسي،  باالحتراق  لإلصابة  عرضة  يكونون  ما 
التأهيلية. برامجهم  ضمن  النفسي  التمكين  فلسفة  د أكد فالمتخصصون  روبنسون  ت  راسة  

(Robinson,2005 معرفة إلى  الدراسة  فهدفت  التمكين  عملية  في  المعلم  دور  أهمية  على   )
الصعو  ذوي  المدرسة  سن  أطفال  أهل  بين  التمكين  عن تنبؤات  تمكينهم  في  المعلم  ودور  بات 

حياة    في  األسرة  دور  أهمية  إلى  نتائجها  توصلت  حيث  األسرة.  المتمركز حول  السلوك  طريق 
ألطفال ذوي . كما توصلت إلى إسهام إدراك أهل الطفل ذوي الصعوبات ألهمية سلوك المعلم ا

ب التنبؤ  في  األسرة  معهالمتمركز حول  واتفقت  لألهل.  النفسي   Nachshenدراسة  م  التمكين 
and Minnes,2005) الذين المدرسة  سن  في  األطفال  أمور  أولياء  لدى  التمكين  بعنوان   )

ي النمو والذين ال يعانون منه. وتوصلت الدراسة إلى أهمية تمكين أولياء  يعانون من إعاقات ف
دراسة عزة  و ت  كما هدف  طفال المعاقين نمائيًا أكثر من أولياء أمور ااألطفال األسوياء.األأمور  

عبد هللا غنيم  إلى معرفة فاعلية مجموعة أدوات تعزيز الصحة على تمكين األسر التي ترعى  
ن إعاقة في النمو، مع افتراض أن مجموعة أدوات تعزيز الصحة ستعمل على  أطفااًل يعانون م 

فروض  والدين، وأثبتت نتائج الدراسة صحة التحسين تمكين األسر بشكل فعال وتخفيف إجهاد ال
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الوالدين) إجهاد  درجة  وانخفاض  واضح  بشكل  األسر  تمكين  زيادة  (.  Ghoneim,2018حيث 
األمهات والمعلمين   لعربي واألجنبي قد اهتم بدراسة تمكينفيتضح مما سبق أن الواقع البحثي ا

 ذوي اإلعاقة العقلية.  والقائمين على رعاية األطفال 
 : والسلوك التوافقي اإلعاقة العقلية البسيطة

الشخصية   المهارات  مثل  التكيفية  اليومية  السلوكيات  في  صعوبات  لديهم  الفئة  هذه  أطفال 
التفاعل   ومهارات  سيد  واالستقاللية  الرحمن  األكاديمية)عبد  والمهارات  االجتماعي 

التواف2016وآخرين، السلوك  بدراسة  واألبحاث  الدراسات  اهتمت  لذلك  مثل (.  لديهم  قي 
السلوك تدريبي برنامج فاعلية مدى درست  التي ( 2001ن،سليما السيد أحمددراسة)  لزيادة 
 االجتماعية المهارات  تنمية م علىمساعدته إلى الدراسة المعاقين عقليًا، وهدفت لدى التكيفي

ومساعدتهم   اآلخرين،  التفاعل مع تمكنهم من التي حركية- النفس والمهارات  التواصل ومهارات 
 من طفالً  20من  الدراسة  عينة عقليًا، تكونت  المعاق  تكيف دةوزيا المجتمع، داخل الدمج  على

 وتتراوح سنوات،(  9 -8 )بين أعمارهمتتراوح   العقلية التربية بمدرسة الذكور من عقلياً  المعاقين
 واألخرى  تجريبية إحداھما إلى مجموعتين العينة  تقسيم وتم ) 71 - 50 (بين ذكائهم نسبة 

 ( وتوصلت 1980فاروق صادق) التكيفي، إعداد  السلوك سمقيا العينة على طبق وقد  ضابطة 
 لصالح  والضابطة التجريبية  المجموعتين بين إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  إلى الدراسة

 -النمو الجسمي    –)السلوك االستقاللي   األول الجزء ) التكيفي في )السلوك التجريبية المجموعة
 المجموعتين بين إحصائية داللة ذات  فروق  وجود كما توصلت إلى    . البرنامج تطبيق بعد  ...(

 بعد  التكيفي وكسلال مقياس في الثاني أبعاد الجزء  بعدًا من  عشر أحد  في  والضابطة التجريبية
 التمرد،  سلوك للمجتمع، المضاد  المدمر،السلوك )السلوك التجريبية: المجموعة لصالح التدريب 

 غير صوتية عادات  المناسب، غير الجتماعيالسلوك ا النمطي، السلوك االنسحاب، العصيان،
 النفسية رابات االضط  الزائدة، الحركة إلى النفس، الميل يؤذي سلوك مقبولة،  غير عادات  مقبولة،

( التي هدفت إلى معرفة مدى تأثير تفاعل  (Renblad, 2003دراسة    واالنفعالية(. وأكدت ذلك
لى مستوى تمكينهم وقدرتهم على التكيف الطفل المعاق عقليًا مع مواقع التواصل االجتماعي ع

التواصل االجتماعي في الدراسة موضحة نجاح مواقع  نتائج  اليومية. وجاءت  الحياة  زيادة   مع 
بتمكين   بدراسة  اهتمت  الدراسة  فهذه  اليومية.  الحياة  مع  تكيفهم  وزيادة  عقليًا  المعاقين  تمكين 

جتماعي وجاءت النتائج بزيادة تكيفه في  طريق بيئته عبر مواقع التواصل اال المعاق عقليًا عن  
الحالية الدراسة  أهداف  أحد  وهذا  ماالحياة  و  وايس  دراسة  النتائج  بهذه  وارتبطت  و  ،  كمولين 
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أمهات    Lunsky   (Weiss, MacMullin and,2015لونسكي) تمكين  دراسة  إلى  تهدف 
وا لديهن  الضيق  مشاعر  بين  كوسيط  التوحد  طيف  باضطراب  المصابين  لدى االطفال  لعدوان 

أبنائهن المصابين بإضطراب طيف التوحد، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط  سلبي بين  
العد  األبناء  معهم  سلوك  واتسقت  أمهاتهم.  تمكين  ومستوى  دراسة  واني 

ذوي Villagomez,2016فيالجوميز) والراشدين  المراهقين  لدى  المصير  تقرير  حق  بعنوان   )
الصبغي   هدفت  :العالXمتالزمة  الفردية.  والخصائص  الوالدين  وتنبؤات  الذاتي  التقرير  بين  قة 

القلق من:)خصائص  كل  قدرة  مدى  معرفة  إلى  العقلياأل  -الدراسة  التكيفي   -داء    -السلوك 
المصير)االستقالل    -العمر لتقرير  الفرعية  المجاالت  بدرجات  بالتنبؤ  الذات   –النوع(   –  تنظيم 

النفسي  الذات(،  -التمكين  بين    تحقيق  دال  إيجابي  ارتباط  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت 
م  ذوي  والراشدين  المراهقين  لدي  التكيفي  والسلوك  النفسي  الصبغي  التمكين  كما    Xتالزمة   ،

أشارت النتائج إلى قدرة السلوك التكيفي لديهم على التنبؤ بالتمكين النفسي كمجال فرعي لمتغير  
المصير تقرير  بعض حق  أستعراض  وبعد  والدراسات   .  واألجنبي  العربي  النفسي  التراث  من 

 ي.السابقة الخاصة بالمتغيرات وعالقتهم ببعض، يمكن تحديد فروض البحث الحال
 فروض البحث : 

 : قد تم صياغة فروض البحث الحالي في فرضين رئيسيين وهما كالتالي
 الفرض الرئيسي األول: 

وجداني( لألمهات   –معرفي  –سلوكي  (النفسي  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التمكين
 ؟  لبسيطةذوي اإلعاقة العقلية ااألربعة والعشرون ُبعدًا( ألبنائهن (والسلوك التوافقي 

 الفرض الرئيسي الثاني: 
وجداني( لألمهات بالسلوك التوافقي)   -معرفي  -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي) سلوكي 

االستقاللي الجس  -السلوك  والمدمر  -ميالنمو  العنيف  مقبولة   -السلوك    -عادات صوتية غير 
 سلوك يؤذي النفس( ألبنائهن من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة .  

د تم تحديد أبعاد السلوك التوافقي الخمسة التي أظهرت عالقات دالة في الفرض األول ليتم  قو 
ت، وذلك لزيادة إحتمال قدرتها إختبار مدي إمكانية التنبؤ بها من خالل  التمكين النفسي لألمها

سي  تفرع الفرض الرئيعلى التنبؤ وذلك إستنادًا لنتائجها في الفرض األول. وبناء على ذلك قد  
 سة فروض فرعية كما يلي: الثاني إلى خم
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وجداني( لألمهات بالسلوك  -معرفي  -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي) سلوكي -1
 نائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . االستقاللي( ألب  السلوكالتوافقي)

وجداني( لألمهات بالسلوك   -معرفي  -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي) سلوكي -2
 التوافقي)ُبعد النمو الجسمي( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 

وجداني( لألمهات بالسلوك  -معرفي  -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي) سلوكي -3
 لتوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . ا

سلوك وجداني( لألمهات بال -معرفي  -) سلوكييمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي: -4
 التوافقي)ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 

وجداني( لألمهات بالسلوك  -معرفي  -ين النفسي:) سلوكييمكن التنبؤ من خالل التمك -5
 بسيطة   . التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي النفس( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية ال

 منهج البحث و إجراءته: 
 في ضوء أهداف وفروض البحث الحالي تم استخدام المنهج الوصفي بصورته المنهج: 

  -مط العالقة بين التمكين النفسي لألمهات )سلوكياالرتباطية التنبؤية، وذلك بهدف تعرُّف ن
اقين عقليًا، وإمكانية  وجداني( والسلوك التوافقي )أربعة وعشرون بعدًا( ألبنائهن المع -معرفي

من خالل متغير التمكين النفسي   ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةألبنائهن  التنبؤ بالسلوك التوافقي
               اني(.الوجد  -المعرفي -لألمهات )السلوكي

مصر، بحيث تتضمن   سقد تم جمع العينة من أحد المراكز التابعة إلى كريتاعينة البحث: 
   .لبسيطةإبنها من ذوى اإلعاقة العقلية االعينة األم و 

 
 (1جدول )

 وصف عينة البحث 

 العدد  العينة

 المستوى التعليمي العمر الزمني

المدى 

 الزمني
 عالي  طمتوس االنحراف المتوسط

 93 27 4.93 39.09 30-45 120 األمهات 

 1.35 11.48 9-13 120 األبناء

 نسبة الذكاء

 االنحراف المتوسط

63.67 4.36 
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( أمًا ممن لديهن أطفال ذوي اإلعاقة العقلية  120) بلغ حجم العينة ( أن 1ويتضح من الجدول )
( سنة، كما  45-30فراد العينة من األمهات )المدى الزمني ألبنًا، ولقد بلغ ا ( 120البسيطة و)

مدى لابلغ و ( سنة، 4.93( سنة بانحراف معياري ) 39.09) لهممتوسط العمر الزمني بلغ 
لهم  متوسط العمر الزمني ( سنة وبلغ 13-9) ذوي اإلعاقة العقلية البسيطةمن لألبناء  الزمني

حسب مستوى تعليمهن الى ) ( سنة، وتتوزع األمهات 1.35( سنة بانحراف معياري )11.48)
 ( أمًا تعليم عالي.  93( أمًا تعليم متوسط، )27

 أدوات البحث: 
م إعداد مقياس التمكين النفسي بهدف معرفة التمكين النفسي)  ت  قد أوال مقياس التمكين النفسي:  

وجداني( لدى األمهات ممن لديهم أبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، ومن    -معرفي  -سلوكي
 بناء المقياس فقد تم االطالع على:   أجل

 )جامعة هونج كونج (استخبار التمكين لذوي تلف المخ   -1

 Empowerment Questionnaire for people with brain damage(Man,2001 .) 
 (.(Rogers,Chamberlin,Ellison&Crean,1997مقياس التمكين لروجرز وآخرين  -2
 (KOTzE, MEnon, , & Vos, 2007)مقياس مينون  -3
داخل مقياس ارك لتقرير  عي للتمكين النفسي  الموجود تم االطالع على المقياس الفر  -4

الذي يتضمن أربعة أبعاد)   The Arc’s Self-Determination Scale المصير
  15ق الذات تحقي –بندًا  16التمكين النفسي  –بنود  9تنظيم الذات  -بنداً   32االستقالل  

  .(Wehmeyer et al., 2011) بندًا(
ية واألبحاث العربية واألجنبية التي تناولت ديد من المؤلفات النظر تم القيام بمراجعة العكما 

مثل نظرية زيمرمان للتمكين   وقد تم ذكرهم سابقًا في اإلطار النظري  مفهوم التمكين النفسي
ون للتمكين النفسي، حيث تم فيها توضيح مفهوم  النفسي و نموذج كونجر وكانونجو ونموذج مين

 مفصل. التمكين النفسي بشكل
( بندًا توزعت على ثالثة أبعاد  28تكون المقياس في صورته النهائية من  )وصف المقياس: 

( يوضح توزيع  2أساسية تمثُل أبعاد التمكين النفسي)السلوكي، العقالني، الوجداني(، وجدول )
 ه األبعاد: عبارات المقياس على هذ 

 (2جدول )

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rogers+ES&cauthor_id=9255837
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chamberlin+J&cauthor_id=9255837
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ellison+ML&cauthor_id=9255837
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Crean+T&cauthor_id=9255837
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 مثلها في المقياسأبعاد مقياس التمكين النفسي، وأرقام البنود التي ت  
 أرقام البنود  البعد 

 .27، 23 ،22-، 21،  19-،  18،  16-،  14،  13-،  11-،  6،  3،  1 البُعد السلوكي

 . 28،  24،  15- ،12- ، 10-،  9،  8،  7،  5،  -2 البُعد العقالني 

 .26،  25،  20،  17،  4 جدانيالبُعد الو

، ل االختيار من بين ثالثة استجابات متدرجةوتستجيب األمهات على بنود المقياس من خال
هي: تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، التنطبق، وتصحح البنود كالتالي ثالث 

ة(، درجة واحدة درجات الختيار )تنطبق بدرجة كبيرة(، درجتان الختيار )تنطبق بدرجة متوسط
 لسالبة.الختيار )ال تنطبق(، وذلك للجمل الموجبة، والعكس للجمل ا

 الخصائص السيكوميترية لمقياس التمكين النفسي: 
 طريقتين وهما: تم حساب صدق المقياس باستخدامصدق المقياس : 

  30الصدق الظاهري )المحكمين(: تم عرض المقياس في صورته األولية ) حيث تكون من    -1
النفس  علم  مجال  في  المختصين  األساتذة  من  أربعة  على  للحكم  1مفردة(  وذلك  مدى  ،  على 

ة بنود المقياس من حيث المحتوى، ومن حيث الصياغة، ، فقد تم إجراء بعض التعديالت مالءم
البسيطة على الصياغة اللغوية لبعض البنود، مثل )أشعر أنني أستطيع أن أتحكم فى المشكالت 

ي  امل ابني المعاق مع المجتمع الخارجي( أصبحت بعد التعديل اللغوي)أشعر أنن الناجمة عن تع
المجتم  مع  المعاق  ابني  تعامل  الناجمة عن  المشكالت  مع  أتعامل  أن  و  أستطيع  الخارجى(  ع 

اللغوي)أشعر   التعديل  بعد  أصبحت  يحتاجه(  شيئا  ابني  تعليم  فى  فشلت  إذا  باإلحباط  )أشعر 
فأكثر من المحكمين    %50يم ابني سلوكًا يحتاجه( ولم يتم اتفاق نسبة  باإلحباط إذا فشلت فى تعل

ح التحكيمعلى  بعد  المقياس  ليصبح  المقياس،  بنود  من  بند  أي  من    ذف  مفردة 30)مكوًنا   )
مفردات( ، البعد    10مفردات(، البعد المعرفي)10)  البعد السلوكي:توزعت على ثالثة أبعاد وهي

                                                                                                                                                                                                      2( مفردات.10الوجداني )
نفيذ التحليل العاملي  : تم التحقق من الصدق التكويني للمقياس من خالل ت الصدق التكويني  -2

كوميترية لمعامالت االرتباط المتبادلة  االستكشافي، باستخدام عينة التحقق من الخصائص السي
لمقياس التمكين النفسي ، وذلك باستخدام طريقة المكونات األساسية، ثم أديرت  30بين بنود الد  

 
   أسماء األساتذة المحكمين لمقياس التمكين النفسي بمالحق الدراسة1

 ياس األولية  والنسخة بعد تحكيم المحكمين بمالحق الدراسة مرفق صورة من نسخة المق 2
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دوير المائل عن تشبع بنود وأظهرت نتائج الت  Promaxالعوامل تدويرا مائاًل بطريقة البروماكس  
كامن) بجذر  عوامل  ثالثة  على  حيث   2.039،  2.898،  4.254المقياس  التوالي  على   )

ن الكلي في درجات التمكين النفسي، حيث فسر ( من التباي30.635استطاعوا أن يفسروا معًا)
السلوكي(   األول)التمكين  تباين)   13العامل  بنسبة  العامل  14.180بندًا  فسر  بينما  الثاني)  (، 

المعرفي(   تباين)  10التمكين  بنسبة  الثال9.660بنود  العامل  أما  فقد (،  الوجداني(  التمكين  ث) 
( لم يتشبعا على أي عامل من  30(، )9رقم)(. أما البندان  6,795بنود بنسبة تباين )   5فسر  

 ( بين  ما  األول  العامل  تشبعات  أنحسرت  وقد  الثالثة.  بينما  0.731  -0.307العوامل   ،)
بين)انح الثاني  العامل  تشبعات  الث0.909  -0.318سرت  العامل  تشبعات  وانحسرت  الث (، 

( البنود الثمانية والعشرين المكونة لمقياس التمكين  3(. ويوضح الجدول)0.567  -0.309بين)
 .1النفسي وتشبعات كل منها على العوامل الثالثة للمقياس 

 مقياس التمكين النفسي: ثبات
في إطار البحث الحالي باستخدام ثالث طرق، فقد بلغ معامل ثبات   تم حساب ثبات المقياس

يح  ، كما بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية بعد معادلة التصح0.75باخ للمقياس ألفا كرون
وتتسم   0.78معامل ثبات التجزئة النصفية بتعديل جتمان  ، وبلغ  0.79براون    -لسبيرمان 

 جميعها بكونها معامالت ثبات مقبولة.
 التساق الداخلي لمقياس التمكين النفسي:ا

بيرسون   ارتباط  للمقيتم استخدام معامل  الداخلي  النهائية،  للتحقق من االتساق  اس في صورته 
الذي   البعد  درجات  بمجموع  المفردات  درجات  بين  االرتباط  معامالت  من خالل حساب  وذلك 

األول البعد  ارتباط  معامالت  تراوحت  وقد  إليه.  السلوكي(  )التمكيتنتمي  النفسي  )   ن  بين  ما 
(،  0,628،0,258ما بين)  فسي المعرفي(  ين الن )التمك(، وتراوحت للبعد الثاني0,510  ،0,245

الوجداني(   النفسي  )التمكين  الثالث  للبعد  تراوحت  بين  وأخيرًا  (.   0,684الى    0,228)ما 
(  0,05ل عند مستوى ) (، ما عدا بند واحد في البعد الثالث دا0,01وجميعها دالة عند مستوى ) 

    (.6(،)5(،)4) 2وموضح ذلك بجداول ط.فق
 توافقي)تعريب صفوت فرج وناهد رمزي( س السلوك الثانيًا مقيا

قد تم اختيار هذا المقياس رغم قدمه النتشاره وثبات صالحيته على مدار العديد من األبحاث  
جمعي لجنة  قبل  من  المقياس  هذا  إعداد  وتم  واألجنبية.  العقلي العربية  التخلف  ة 

 
 حليل العاملي بالمالحق جدول الت 1
 جداول االتساق الداخلي لمقياس التمكين النفسي بالمالحق  2
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وآخرين،  في  1995األمريكية)كازونهيرا  بإعداده  قام  وقد  وناهد (،  فرج  العربية)صفوت  الصورة 
األول: يقيس مهارات الفرد في عشرة أبعاد) السلوك  رمزي(. ويتكون المقياس من جزئين:، الجزء 

الجسمي   -االستقاللي  االقتصادي  -النمو  اللغة  -النشاط  والوق  -ارتقاء  األنشطة    -تاألعداد 
المهني   -المنزلية الذاتي  -النشاط  المسئولية   -التوجه  الجزء ال  -تحمل  أما  االجتماعية(،  تنشئة 

السلوك   -السلوك غير االجتماعي  -)العنف التدميري الثاني فيتكون من أربعة عشر ُبعدًا سلوكياً 
المؤتمن   -المتمرد  غير  الشاذة  -االنسحاب   -السلوك  والتصرفات  النمطي  سلوك    -السلوك 

مناسب  غير  المقبولة  -اجتماعي  غبر  الصوتية  الغريبة   -العادات  المقبولة   العادات  غير    -أو 
الذات  إيذاء  الزائد   -سلوك  للنشاط  شا  -الميل  جنسي  النفسية   -ذ  سلوك  سوء   -االضطرابات 

المحكمين   ُمعدِيه عن طريق صدق  قبل  من  المقياس  تم حساب صدق  العقاقير(.وقد  استخدام 
  وكذلك قاموا بالتحقق من ثبات المقياس   ى صدق بنود المقياس لقياس التعريف.للحكم على مد 

  0,77للجزء األول، وبلغ    0,93قين عقليًا وكان الثبات  فردًا من المعا  133على عينة قوامها  
 (. 2007للجزء الثاني)السيد يحي محمد،

ثبات ألفا كرونباخ    بلغ معاملوقد تم حساب ثبات مقياس السلوك التوافقي في البحث الحالي، ف
بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية بعد معادلة  0.70 .  0.72براون    -التصحيح لسبيرمان   كما 

 وتتسم جميعها بكونها معامالت ثبات مقبولة.  ،  0.71وبلغ معامل ثبات جتمان  
 وتفسيرها ومناقشتها: النتائج عرض

سلوكي    (يًا بين التمكين النفسيتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائ   عرض نتائج الفرض األول: 
الت  –معرفي    – والسلوك  لألمهات   ) ذوي  (وافقي  وجداني  ألبنائهن   ) ُبعدًا  والعشرون  األربعة 

. البسيطة    العقلية  ارتباط    اإلعاقة  معامالت  حساب  تم  األول  الفرض  صحة  من  وللتحقق 
ال   Person Correlationبيرسون  متغيرات  بين  االرتباط  معامالت  الحالية.  لحساب  دراسة 

( الجدول  بين  7ويوضح  بيرسون  ارتباط  معامالت  التو (  ُبعدًا(افقي)األربعالسلوك  والعشرون   ة 
 و التمكين النفسي ألمهاتهم )سلوكي، معرفي، وجداني(. لألبناء من ذوي الهمم 

 (7جدول )
 ن ٌبعد(السلوك التوافقي لألبناء ذوي الهمم )األربعة والعشرو معامالت ارتباط بيرسون بين 

 والتمكين النفسي ألمهاتهم )سلوكي، معرفي، وجداني(. 
 الدرجة الكلية الوجداني  المعرفي ي السلوك البعد 

 0.861**  0.510**  0.351**  0.574**  السلوك االستقاللي  -1

 0.411**  0.146 0.239**  0.296**  النمو الجسمي  -2
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 -0.084 -0.051 0.014 -0.100 النشاط االقتصادي  -3

 -0.129 -0.094 -0.025 -0.096 النمو اللغوي  -4

 -0.024 -0.051 -0.163 0.163 مفهوم العدد والزمن -5

 0.075 0.086 -0.036 0.075 األعمال المنزلية  -6

 -0.145 -0.028 -0.079 -0.131 النشاط المهني  -7

 0.121 0.036 0.164 0.005 التوجيه الذاتي  -8

 -0.003 -0.036 0.010 0.020 المسئولية  -9

 -0.019 0.039 -0.029 -0.040 ماعي التطبيع االجت -10

 -0.485**  -0.320**  -0.232* -0.261**  السلوك المدمر والعنيف -11

 0.010 0.004 -0.075 0.084 السلوك المضاد للمجتمع -12

 0.177 0.158 0.050 0.090 سلوك التمرد والعصيان -13

 -0.031 0.132 -0.146 -0.034 سلوك اليوثق به  14

 0.035 0.116 -0.077 0.022 االنسحاب -15

 -0.046 0.046 -0.165 0.040 السلوك النمطي واللزمات 16

عادات اجتماعية غير مقبولة -17

 وشاذة 

0.028 0.029 0.114- 0.031- 

 -0.456**  -0.315**  -0.216* -0.233* عادات صوتية غير مقبولة   -18

 0.030 -0.175 0.167 0.051 عادات غير مقبولة أو شاذة-19

 -0.408**  -0.304**  -0.198* -0.183* لوك يؤذي النفس س-20

 -0.082 -0.114 0.008 -0.033 الزائدة الميل الى الحركة-21

 0.061 -0.124 0.136 0.083 السلوك الشاذ جنسيا -22

 -0.017 -0.015 -0.038 0.050 االضطرابات النفسية االنفعالية -23

 -0.079 -0.082 0.037 -0.086 استعمال األدوية -24

 0.05*دال عند مستوى                     0.01** دال عند مستوى 
 ( ما يلي: 7ن الجدول )ح م يتض 

ناء  ( بين السلوك التوافقي لالب0,01وجود عالقة ارتباطية طردية ودالًة إحصائيًا عند مستوى ) -
العقلية البسيطة النفسي ألمهاتهم) سلوكي  ذوي اإلعاقة   -)ُبعد السلوك االستقاللي( والتمكين 

(    0.861،    0.510،  0.351،  0.574قيمتها )الدرجة الكلية( بلغت    –وجداني    –معرفي  
 على التوالي. 

( بين السلوك التوافقي لألبناء  0,01وجود عالقة ارتباطية طردية ودالة إحصائيا عند مستوى ) -
  –معرفي    -يطة)ُبعد النمو الجسمي( والتمكين النفسي ألمهاتهم) سلوكي ذوي اإلعاقة العقلية البس 

( قيمتها  بلغت  الكلية(  على  0.411،   0.239،  0.296الدرجة  الوجداني التوال(  البعد  أما  ي. 
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( داللة  مستوى  عند  دااًل  يكن  فلم  لألمهات،  النفسي  قيمة 0,05للتمكين  بلغت  حيث  (؛ 
 (. 0.146الداللة)

ارتباطية - عالقة  )  وجود  مستوى  عند  إحصائيًا  ودالة  )0,01عكسية  السلوك   (0.05(،  بين 
ا السلوك  )ُبعد  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألبناء  النفسي  التوافقي  والعنيف(والتمكين  لمدمر 

ا  –وجداني    –معرفي    -ألمهاتهم)سلوكي ) الدرجة  قيمتها  بلغت    -0.232،  -0.261لكلية( 
التوالي، ال-0.485،    -0.320، دااًل عند )( على  النفسي كان  للتمكين  المعرفي  (  0.05ُبعد 

 فقط.
- ( مستوى  عند  إحصائيًا  ودالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  )0,01وجود  السلوك   (0.05(،  بين 

المقبولة( والتمكين   العقلية البسيطة)ُبعد العادات الصوتية غير  التوافقي لألبناء ذوي اإلعاقة 
سلوكي ألمهاتهم)  )   –ني  وجدا  –معرفي    -النفسي  قيمتها  بلغت  الكلية(    -0.233الدرجة 

للتمكين  -0.456،  -0.315،  -0.216، المعرفي  والُبعد  السلوكي  الُبعد  التوالي،  على   )
 ( فقط.0.05النفسي كانا داليِن عند )

- ( مستوى  عند  إحصائيًا  ودالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  )0,01وجود  السلوك    (0.05(،  بين 
اإلعاق ذوي  لألبناء  النفسي التوافقي  والتمكين  النفس(  يؤذي  سلوك  البسيطة)ُبعد  العقلية  ة 

-0.198،-0.183)الدرجة الكلية( بلغت قيمتها    –وجداني    –معرفي    -ألمهاتهم) سلوكي
كانا  -0.408،  -0.304، النفسي  للتمكين  المعرفي  والُبعد  السلوكي  الُبعد  التوالي،  على   )

 ( فقط. 0.05دالين عند )
(؛  0,05( فلم تكن دالًة عند مستوى داللة )التكيفي)األربعة والعشرينأما باقي أبعاد السلوك   -

 (.  0,175  - 0,015حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ) 
 تفسير ومناقشة الفرض األول: 

التوافقي لألبناء ذوي  وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا بين   السابقة النتائج من يتضح السلوك 
 –معرفي    -والتمكين النفسي ألمهاتهم) سلوكي  )ُبعد السلوك االستقاللي(اإلعاقة العقلية البسيطة

الكلية(  –وجداني   القوةالدرجة  )متوسطة  بين  متراوحة  بكونها  العالقة  هذه  واتسمت  قوية(،   -، 
ووجدانيًا( في الموضوعات الخاصة بذوي    -معرفياً   -بمعنى أنه كلما زاد تمكين األمهات)سلوكياً 
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ال  العقلية  األبناء  اإلعاقة  مستوى  زاد  السلوك  بسيطة  أبعاد  كأحد  االستقاللي  السلوك  ُبعد  في 
التوافقي. ونفس العالقة بالنسبة للدرجة الكلية للتمكين النفسي لدى األمهات. كما اتضح أيضًا  

السلوك التوافقي لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة )ُبعد وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا بين  
ا ألالنمو  النفسي  والتمكين  سلوكيلجسمي(  الكلية(،    –معرفي    -مهاتهم)  هذه الدرجة  واتسمت 

القوة، متوسطة  بكونها  أنه    العالقة  سلوكياً بمعنى  األمهات)  تمكين  زاد  في    (معرفياً   -كلما 
الموضوعات الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية البسيطة زاد مستوى األبناء في ُبعد النمو الجسمي 

ا أبعاد  يظهر  كأحد  ولم  التوافقي  الجسمي  لسلوك  النمو  ُبعد  مع  وجدانيًا  األمهات  لتمكين  تأثيرًا 
بين   إحصائيًا  دالة  عكسية  عالقة  وجود  اتضح  وكذلك  ذوي لألبناء.  لألبناء  التوافقي  السلوك 

البسيطة   -العادات الصوتية غير المقبولة  -في أبعاد)السلوك المدمر والعنيف   اإلعاقة العقلية 
الدرجة الكلية(.    –وجداني    –معرفي    -ألمهاتهم) سلوكي النفس( والتمكين النفسي    سلوك يؤذي

أنه كلما زاد تمكين  بمعنى  الضعيفة(،  -واتسمت هذه العالقات بكونها متراوحة بين)متوسطة القوة
ووجدانيًا( في الموضوعات الخاصة بذوي اإلعاقة العقلية البسيطة،    -معرفياً   -األمهات) سلوكياً 

األبناء  قل مستو  الى  اإلعاقة  والعنيف  ذوي  المدمر  أبعاد)السلوك  البسيطة في  العادات   -عقلية 
 للسلوك التوافقي لألبناء. كأبعاد  سلوك يؤذي النفس( -الصوتية غير المقبولة

ويفسر ذلك تعريف البحث الحالي للتمكين النفسي حيث عرفه بأنه العملية التي فيها يقوم الفرد 
ن أجل تدعيم قدرته على التحكم في حياته وتحقيق  ناته ومهاراته السلوكية م بتقوية معارفه ووجدا
فيوضح ذلك أن تقوية معلومات ومهارات األم نحو موضوع اإلعاقة العقلية    أهدافه بشكل أفضل.

وزيادة مشاعر األم اإليجابية تجاه ابنها يزيد من قدرتها على التحكم في حياتها وتحقيق أهدافها 
دافها الخاصة وركنًا أساسيًا في حياتها فيتأثر بارتفاع  ويعد ابنها وسالمته من أهعلى أكمل وجه  

ُذكر لدى من أن التمكين النفسي     (Villagomez,2016)مستوى تمكينها. ويتفق ذلك مع ما 
يشير الى موضع التحكم داخل الفرد، كما يتضمن األبعاد التي تحدد الدافعية داخل الفرد. حيث 

ويزيد من   ا على التعلم والنجاح مع ابنها المعاق عقليًا،لدى األم يزيد من إصراره  زيادة الدافعية
اهتمامها بتعليمه سلوكيات االستقالل مثل االستقالل في الطعام والشراب والملبس مثل األطفال  
نموه   لسالمة  دائم  بشكل  طبيبِه  ومراجعة  الصحيح  الجسمي  بنموه  تهتم  يجعلها  كما  العاديين. 

بتعليالجسمي،   تهتم  يجعلها  سلوك  وأيضًا  أي  عن  الُبعد  مثل  اجتماعيًا  الالئقة  السلوكيات  مه 
عن  والبعد  الالئقة  األصوات  تعلمه  كما  حوله،  من  اآلخرين  يضر  أو  يضره  مدمر  أو  عنيف 
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األصوات غير الالئقة. وكذلك تعلمه كيف يحافظ على نفسه من أي سلوك يمكن به أن يؤذي 
نتائج  التمكين النفسي. واتفق مع هذا الكالم    ارتفاع دافعية األم نتيجةنفسه، كل ما سبق نتيجة  

العديد من الدراسات التي أوضحت ارتباط التمكين النفسي بالعديد من المفاهيم النفسية المختلفة،  
( بدراسة مكثفة عن فعالية الذات، التي تعرف بأنها اعتقاد الفرد Bandura,2008فقام  باندورا )
يستطيع   قأنه  كما  محددة.  أهداف  )إنجاز  ريان  و  ديتشي  باكتشاف  Deci,Ryan,2000ام   )

ثقة األم بنفسها، وبأنها تستطيع،   التمكين النفسي بمشاعر االستقالل والكفاءة. فازدادت  ارتباط 
ابنه  وتقدر، سلوكيات  من  ترفع  المجتمع.أن  مع  تكيفًا  أكثر  تجعله  التي  مع     ا  سبق  ما  ويتفق 

الدراسات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات التي تم التوصل فيها إلى أهمية دور األسرة والوالدين 
وخاصة األم في العمل على رفع مستوى طفلهم، على الرغم من أهمية دور المعلم واألخصائي،  

درا )مثل  )Dempsey & Dunst, 2004سة  ودراسة   ) ( Dunst & Dempsey,2007  
( حيث وصف Drury, 2008دراسة دروري )  هم أيضاً معوأتسقت  (.  Trute, 2007ودراسة )

التمكين النفسي ألسر األطفال ذوي الصعوبات واإلعاقة بأنه عبارة عن عملية عن طريقها يصل  
اكتساب تحكم إيجابي في  والمصادر التي تمكنهم من  األهل إلى المعارف والمعلومات والمهارات  

حياتهم، كما تمكنهم من تحسين جودة حياتهم، مما يؤثر بدوره على كفاءتهم في رعاية أبنائهم.  
التي هدفت إلى معرفة عالقة تمكين   (,.Damen et al  2020دراسة دامين وآخرين )  وكذلك  

ذ  اأُلسر  في  للطفل  السلوكية  بالمشكالت  الالوالدين  وذات  الواحد  العائل  أثناء ات  وذلك  عائلين 
اإلرشاد األسري. وقامت هذه الدراسة ببحث الدرجة التي إليها نجح برنامج إرشادي متمركز حول  
األسرة في تحقيق التمكين النفسي الناجح لدى الوالدين والنواتج السلوكية لدى الطفل في كل من  

وتوصل والعائلين،  الواحد  العائل  ذات  عالقاألسر  إلى  الدراسة  نتائج  تحسن  ت  بين  دالة  ات 
الوالدين أو األم العزباء في مستوى التمكين النفسي وتحسن المشكالت السلوكية ألطفالهم. واتفق  

( حيث االهتمام بالعمل في شراكات مع أسر Turnbull&Turnbull,2001مع ما ذكره )ذلك  
إلعاقة العقلية النفسي الجمعي ألسر ذوي امفهوم التمكين    اماألطفال المعاقين لتمكينهم واستخد 

( مع نتائج الفرض األول حيث هدفت إلى 2003عبد الرزاق،منى  كما اتفقت دراسة )  البسيطة..

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617301672#bb0190


 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1408- 1357، 2020أكتوبر   2،ج2، ع2مج )     

 

 

1385 

 

معرفة مدى فاعلية نظام الدمج في تنمية مهارات السلوك التكيفي لدى المعاقين عقليًا. وباعتبار  
فال المعاقين عقليًا  التمكين النفسي ألمهات أطأن الدمج هدفه إثراء بيئة المعاق عقليًا، فكذلك  

والدراسة  الدراسة  هذه  بين  التشابه  جاء  هنا  ومن  عقليًا.  المعاق  بيئة  إثراء  ونتائجه  أهدافه  من 
إلى الحالية، الدراسة  هذه  نتائج  متوسطات   وتوصلت  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

انهم في نظام العزل  بسيطة في نظام الدمج وأقر درجات عينات التالميذ المعاقين عقليدًا بدرجدة  
  –األنشطة المنزلية    –النمو البدني   – في السلوك التكيفي وذلك في أبعاد ) األداء االستقاللي 

تحمل المسؤولية _ في ارتقاء اللغة( لصالح تالميذ الدمج. كما توصلت إلى وجود فروق ذات  
جدة بسيطة في نظام  ميذ المعاقين عقليدًا بدر داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينات التال

  -التدميري   – الدمج وأقرانهم في نظام العزل في السلوك الالتكيفي، وذلك أبعاد السلوك )المتمدرد 
االضطرابات النفسية( لصالح تالميذ العزل. فقد جاءت النتائج مؤكدة لنتائج البحث  -االنسحاب  

 مدى دراسة ي هدفت إلىالت ( 2001سليمان، السيد  الحالي. وكذلك اتفقت معهم دراسة )أحمد 
مساعدتهم   إلى الدراسة المعاقين عقليًا، وهدفت  لدى التكيفي لزيادة السلوك تدريبي  برنامج فاعلية
 تمكنهم من التي الحركية- النفس  والمھارات  التواصل ومھارات  االجتماعية  المھارات  تنمية على

مع  على اآلخرين، التفاعل  عقليًا،   المعاق تكيف دةوزيا المجتمع، داخل الدمج  ومساعدتهم 
 والضابطة التجريبية  المجموعتين بين إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  إلى الدراسة وتوصلت 

)السلوك التجريبية  المجموعة  لصالح االستقاللي   األول الجزء ) التكيفي في  النمو    –)السلوك 
 بين إحصائية ةدالل ذات  فروق  ت إلى وجود كما توصل  . البرنامج  تطبيق  بعد  ...(  -الجسمي  

 السلوك مقياس في الثاني أبعاد الجزء من  بعداً  عشر أحد  في والضابطة التجريبية المجموعتين
العنيف ) التجريبية  المجموعة لصالح  التدريب  بعد  التكيفي  السلوك السلوك   المضاد  والمدمر، 

 غير  االجتماعي  السلوك لنمطي،ا السلوك االنسحاب، العصيان، التمرد، سلوك للمجتمع،
الميل يؤذي سلوك مقبولة، غير عادات  مقبولة، غير صوتية عادات  المناسب،  إلى النفس، 

واالنفعالية(. فتتضمن هذه الدراسة نفس األبعاد الدالة في   النفسية االضطرابات  الزائدة، الحركة
عادات صوتية   -والمدمر  السلوك العنيف  -النمو الجسمي   -البحث الحالي) السلوك االستقاللي 

مقبولة غي دراسة    -ر  النتائج  في  معهم  واتسقت  النفس(.  يؤذي  و  سلوك  ماكمولين  و  وايس 



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 

                                          

 

 

 1386 

التي تهدف إلى دراسة تمكين أمهات   Lunsky   (Weiss, MacMullin and,2015لونسكي)
لدى  والعدوان  لديهن  الضيق  مشاعر  بين  كوسيط  التوحد  طيف  باضطراب  المصابين  األطفال 

لتوحد، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط  سلبي بين  ن المصابين باضطراب طيف اأبنائه
أمهاتهم. تمكين  ومستوى  العدواني  األبناء  محمد وجاءت    سلوك  منصور  كريم  دراسة 

توصلت نتائجها إلى    بعكس هذه النتائج بالنسبة لبعد السلوك االستقاللي حيث    (2018عسران)
بين داللة  ذات  فروق  و   وجود  التجريبية  النفسي  جموعة  المالمجموعة  التمكين  في  الضابطة 

ذات داللة بين المجموعة التجريبة والضابطة في    ق البعدي. ووجود فرو القياس  لألمهات لصالح  
لألبناء التكيفي  السلوك  عقلياً   أبعاد  السلوك القياس  لصالح    المعاقين  بعد  عدا  ما  البعدي 

 . االستقاللي

الثان الفرض  نتائج  ا  ي:عرض  خالل  من  التنبؤ  سلوكييمكن  النفسي)    -معرفي   -لتمكين 
االستقاللي السلوك  التوافقي)  بالسلوك  لألمهات  الجسمي  -وجداني(  العنيف   -النمو  السلوك 

مقبولة   -والمدمر غير  صوتية  العقلية    -عادات  اإلعاقة  ذوي  ألبنائهن  النفس(  يؤذي  سلوك 
 البسيطة   .  

األول: الفرعي  التنب  الفرض  النفسييمكن  التمكين  خالل  من  سلوكيؤ  وجداني(    -معرفي  -) 
 لألمهات بالسلوك التوافقي)السلوك االستقاللي( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .

 Multipleوللتحقق من صحة  الفرض الفرعي األول تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 
regression  باستخدام طريقةInter   ربط بين عدة   التوصل إلى معادلة خطية توذلك من أجل

متغيرات إحداها متغير تابع: السلوك التوافقي)السلوك االستقاللي( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية  
وجداني(   -معرفي -البسيطة     والمتغيرات المستقلة  أو المنبئة وهي التمكين النفسي) سلوكي 

  ألمهاتهم 
رف على المتغيرات التى يل االنحدار المتعدد للتع( نتائج تحل9(، )8يوضح الجدوالن )

استطاعت التنبؤ بالسلوك التوافقي) ُبعد السلوكيات االستقاللية( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية  
 البسيطة   . 
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 (  8جدول ) 
تحليل تباين االنحدار المتعدد لتعرف المتغيرات التي تسهم في التنبؤ بالسلوك التوافقي) ُبعد  

 ألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . يات االستقاللية( لدى االسلوك

مصدر 

 التباين 
 مجموع المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 الداللة قيمة )ف( 

معامل 

 R2التحديد 

 229.229 3 687.688 االنحدار 

 1.553 116 180.104 البواقي  0.792 0.000 ** 147.641

  119 867.792 الكلي

 0.01*  دال عند مستوى *
مما يشير إلى وجود تأثير ذي   0.01( أن قيمة ف دالة عند مستوى  8يتضح من الجدول )

وجداني( في التنبؤ بالسلوك  -معرفي -داللة إحصائية للتمكين النفسي لألمهات )سلوكي
ا يتضح من  التوافقي) ُبعد السلوك االستقاللي( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . كم

( أي أن أبعاد التمكين النفسي لألمهات 0.792بلغ )    R2 مة معامل التحديد الجدول أن قي
( من التباين الكلى لدرجة %79,2وجداني( استطاعوا أن يفسروا معا )  -معرفي -)سلوكي

                                                                   السلوك التوافقي) ُبعد السلوك االستقاللي( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 
( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي) ُبعد السلوكيات 9و يوضح الجدول )

االستقاللية( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    على أبعاد التمكين النفسي لألمهات 
لحصول على معادلة االنحدار التى يمكن من  داني( ويمكن من خالله اوج -معرفي -)سلوكي

خاللها التنبؤ بدرجة السلوك التوافقي) ُبعد السلوكيات االستقاللية( لدى األبناء ذوي اإلعاقة  
 العقلية البسيطة   .                   

 ( 9جدول )
لدى   السلوكيات االستقاللية( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي) ُبعد 

  -معرفي -األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    على أبعاد التمكين النفسي )سلوكي 
 ألمهاتهم. وجداني(

مصدر 

 االنحدار 

معامل 

 االنحدار 

الخطأ 

 المعياري 

 الداللة قيمة)ت(  معامل بيتا 

ثابت  

 االنحدار 

20.756 3.284  6.320 ** 0.000 

 0.000 ** 11.743 0.513 0.074 0.869 السلوكي 



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 

                                          

 

 

 1388 

 0.000 **11.664 0.502 0.077 0.900 المعرفي

 0.000 **12.513 0.548 0.069 0.861 الوجداني 

 0.01** دال عند مستوى 
 ( ما يلي: 9يتضح من الجدول )  
  -معرفي -( ألبعاد التمكين النفسي الثالثة)سلوكي0.01يوجد تأثير موجب )دال عند مستوى   -

التوافقي) ُبعد السلوك االستقاللي( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة  ألمهات في درجة السلوك وجداني( ل
  -معرفي -العقلية البسيطة   ، أي أنه كلما ارتفعت درجة األمهات في التمكين النفسي )سلوكي 

وجداني( إرتفعت درجات أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    في السلوك التوافقي) ُبعد 
 االستقاللي(. السلوك

نه يمكن صياغة معادلة انحدار السلوك التوافقي) ُبعد السلوك أ (9الجدول ) ويتضح من
  -معرفي -االستقاللي( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على التمكين النفسي)سلوكي

                                                                                            يوجداني(ألمهاتهم.على النحو التال
( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    = االستقاللي السلوكالسلوك التوافقي) ُبعد 

الُبعد المعرفي  ) 0.900الُبعد السلوكي للتمكين النفسي لالمهات(+ ) 0.869+   20.756
 ن النفسي لألمهات( الُبعد الوجداني للتمكي) 0.861للتمكين النفسي لألمهات( + 

الثاني:الفر  الفرعي  سلوكي   ض  النفسي)  التمكين  خالل  من  التنبؤ  وجداني(    -معرفي  -يمكن 
 لألمهات بالسلوك التوافقي)ُبعد النمو الجسمي( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .

المتعدد   االنحدار  تحليل  استخدام  تم  الثاني  الفرعي  الفرض  من صحة    Multipleوللتحقق 
regression   ام طريقة  باستخدInter      وذلك من أجل التوصل إلى معادلة خطية تربط بين عدة

العقلية   اإلعاقة  ذوي  لألبناء  الجسمي(  النمو  التوافقي)ُبعد  السلوك  تابع:  متغير  إحداها  متغيرات 
جداني( و   -معرفي  -البسيطة     والمتغيرات المستقلة  أو المنبئة وهي التمكين النفسي) سلوكي

  ألمهاتهم 
( نتائج تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على المتغيرات التي 11(، )10الجدوالن ) يوضح

ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة     استطاعت التنبؤ بالسلوك التوافقي)ُبعد النمو الجسمي( لدى األبناء
 (  10جدول ) 

توافقي)ُبعد  م في التنبؤ بالسلوك التحليل تباين االنحدار المتعدد لتعرف المتغيرات التي تسه
 النمو الجسمي( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .

معامل   الداللة قيمة )ف( متوسط  درجات  مجموع المربعات مصدر  
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 R2 التحديد المربعات  الحرية  التباين

 

 9.595 3 28.786 االنحدار

 1.065 116 123.581 البواقي  0.189 0.000 ** 9.007

  119 152.367 الكلي

 0.01**  دال عند مستوى 
مما يشير إلى وجود تأثير ذي   0.01( أن قيمة ف دالة عند مستوى  10يتضح من الجدول )

)سلوكي لألمهات  النفسي  للتمكين  إحصائية  ُبعد   -داللة  التوافقي)  بالسلوك  التنبؤ  في  معرفي( 
من الجدول أن قيمة  البسيطة   . كما يتضح    النمو الجسمي( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية

معرفي(    -( أي أن بعدي التمكين النفسي لألمهات )سلوكي0.189بلغ )    R2 معامل التحديد 
( من التباين الكلي لدرجة السلوك التوافقي) ُبعد النمو الجسمي(  %18,9استطاعا أن يفسرا معا )

                                                                   لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 
( الجدول  يوضح  النمو 11و  التوافقي)ُبعد  السلوك  لمتغير  المتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج   )

لألمهات  النفسي  التمكين  أبعاد  على  البسيطة     العقلية  اإلعاقة  ذوي  األبناء  لدى  الجسمي( 
خال  -)سلوكي من  ويمكن  امعرفي(  معادلة  على  الحصول  خاللها  له  من  يمكن  التي  النحدار 

 التنبؤ بدرجة السلوك التوافقي) ُبعد النمو الجسمي( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .  
 ( 11جدول )

نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي) ُبعد النمو الجسمي( لدى األبناء ذوي  
وجداني(  -معرفي   -التمكين النفسي )سلوكي ة البسيطة    على أبعاداإلعاقة العقلي

 ألمهاتهم.
مصدر 
 االنحدار 

معامل  
 االنحدار 

الخطأ  
 المعياري 

 الداللة قيمة)ت(   معامل بيتا 

 0.662 0.438  2.720 1.193 ثابت االنحدار

 0.001 * 3.453 0.298 0.061 0.212 السلوكي  

 0.001 * 3.544 0.301 0.064 0.226 المعرفي

 0.068 1.842 0.160 0.057 0.105 الوجداني 

 0.05* دال عند مستوى  
 ( ما يلي:  11يتضح من الجدول )  
مستوى    - عند  )دال  موجب  تأثير  )سلوكي0.05يوجد  النفسي  التمكين  لبعدي  معرفي(    -( 

العقل اإلعاقة  ذوي  أبنائهن  لدى  الجسمي(  النمو  التوافقي)ُبعد  السلوك  درجة  في  ية  لألمهات 



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 
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معرفي( ارتفعت   -كلما ارتفعت درجة األمهات في التمكين النفسي )سلوكي البسيطة   ، أي أنه  
 درجات أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    في السلوك التوافقي) ُبعد النمو الجسمي(.

، في كما تشير النتائج إلى عدم داللة بقية أبعاد التمكين النفسي لألمهات) الُبعد الوجداني(  -
ال بالسلوك  عند  التنبؤ  البسيطة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  أبنائهن  لدى  الجسمي(  النمو  ُبعد  توافقي) 

 (.0,05مستوى داللة )
( الجدول  من  النمو  أ  ( 11ويتضح  ُبعد  التوافقي)  السلوك  انحدار  معادلة  صياغة  يمكن  نه 

لألب البسيطةالجسمي(  العقلية  اإلعاقة  ذوي  )س  ناء  النفسي  التمكين  معرفي(   -لوكيعلى 
 على النحو التالى :                                                                                             ألمهاتهم.

+    1.193السلوك التوافقي) ُبعد النمو الجسمي( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة  = 
عد المعرفي للتمكين  )البُ   0.226ألمهات (+  )الُبعد السلوكي للتمكين النفسي ل  0.212

 النفسي لألمهات(.
وجداني(  -معرفي -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي) سلوكي  الفرض الفرعي الثالث:

 لألمهات بالسلوك التوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    
 Multipleم تحليل االنحدار المتعدد  عي الحادي عشر تم استخداوللتحقق من صحة الفرض الفر 

regression    باستخدام طريقةInter      وذلك من أجل التوصل إلى معادلة خطية تربط بين عدة
متغيرات إحداها متغير تابع: السلوك التوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف( لألبناء ذوي اإلعاقة 

والمتغيرات  البسيطة  و   العقلية  المنبئة  أو  سلوكيالمستقلة   النفسي)  التمكين    -معرفي   -هي 
  وجداني( ألمهاتهم. 
( الجدوالن  )12يوضح  التي  13(،  المتغيرات  على  للتعرف  المتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج   )

استطاعت التنبؤ بالسلوك التوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية  
 .   البسيطة 
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 ( 12جدول )
ُبعد  يل تباين االنحدار المتعدد لتعرف المتغيرات التي تسهم في التنبؤ بالسلوك التوافقي)تحل

 ( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . السلوك المدمر والعنيف
مصدر 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

 د معامل التحدي الداللة  قيمة )ف( 

R2 

 

 12.166 3 36.497 االنحدار 

 0.906 116 105.094 البواقي  0.258 0.000 ** 13.428

  119 141.592 الكلي

 0.01**  دال عند مستوى 
مما يشير إلى وجود تأثير ذي   0.01( أن قيمة ف دالة عند مستوى  12يتضح من الجدول )

)سلوكي لألمهات  النفسي  للتمكين  إحصائية  التنب   -يمعرف  -داللة  في  بالسلوك  وجداني(  ؤ 
التوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . كما يتضح  

( أي أن أبعاد التمكين النفسي لألمهات  0,258بلغ )    R2 من الجدول أن قيمة معامل التحديد 
)  -معرفي  -)سلوكي معًا  يفسروا  أن  استطاعوا  الكلي  %25,8وجداني(  التباين  من  لدرجة ( 

                                                                   السلوك التوافقي) ُبعد السلوك االستقاللي( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 
( الجدول  يوضح  الس13و  التوافقي)ُبعد  السلوك  لمتغير  المتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج  لوك  ( 

لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة  على أبعاد التمكين النفسي لألمهات   المدمر والعنيف(
وجداني( ويمكن من خالله الحصول على معادلة االنحدار التى يمكن من    -معرفي  -)سلوكي

اإلع ذوي  األبناء  لدى  والعنيف(  المدمر  السلوك  التوافقي)ُبعد  السلوك  بدرجة  التنبؤ  اقة  خاللها 
 .    العقلية البسيطة

 
 ( 13الجدول )

( لدى  ُبعد السلوك المدمر والعنيفنتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي)
  -معرفي -األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    على أبعاد التمكين النفسي )سلوكي 

  وجداني( ألمهاتهم.
مصدر 

 االنحدار 

معامل 

 االنحدار 

الخطأ 

 المعياري 

 الداللة قيمة)ت(  معامل بيتا 

ثابت  

 االنحدار 

26.125 2.509  10.414 ** 0.000 



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 
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 0.009 ** -2.663 -0.220 0.057 -0.151 السلوكي 

 0.000 ** -3.879 -0.316 0.059 -0.228 المعرفي

 0.000 ** -4.295 -0.356 0.053 -0.226 الوجداني 

 0.01** دال عند مستوى           
 ( ما يلي: 13الجدول )يتضح من 

  -معرفي   -)سلوكي  ( ألبعاد التمكين النفسي الثالثة0.01يوجد تأثير سالب)دال عند مستوى    -
والعنيف( المدمر  السلوك  التوافقي)ُبعد  السلوك  درجة  في  لألمهات  ذوي    وجداني(  أبنائهن  لدى 
  -ين النفسي)سلوكي اإلعاقة العقلية البسيطة   ، أي أنه كلما ارتفعت درجة األمهات في التمك 

البسيطة  -فيمعر  العقلية  اإلعاقة  ذوي  أبنائهن  درجات  السلوك   وجداني(انخفضت  في 
 التوافقي)ُبعد السلوك المدمر والعنيف(.

نه يمكن صياغة معادلة انحدار السلوك التوافقي)ُبعد السلوك المدمر  أ  (13ويتضح من الجدول )
وجداني(   -معرفي -)سلوكي  ة على التمكين النفسيوالعنيف( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيط

 ألمهاتهم.  على النحو التالى :                                                                                           
  = البسيطة   العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألبناء  والعنيف(  المدمر  السلوك  التوافقي)ُبعد  السلوك 

السلو   0.151  -  26.125 لألمهات  )الُبعد  النفسي  للتمكين  المعرفي     0.228  -كي  )الُبعد 
 )الُبعد الوجداني للتمكين النفسي لألمهات ( 0.226 -للتمكين النفسي لالمهات (  

الرابع: الفرعي  سلوكي   الفرض  النفسي:)  التمكين  خالل  من  التنبؤ  وجداني(    -معرفي   -يمكن 
التوافقي)ُبعد   بالسلوك  مقبو لألمهات  غير  صوتية  العقلية  عادات  اإلعاقة  ذوي  ألبنائهن  لة( 

 البسيطة   . 
المتعدد   االنحدار  تحليل  استخدام  تم  عشر  الحادي  الفرعي  الفرض  صحة   من  وللتحقق 

Multiple regression    باستخدام طريقةInter     معادلة خطية إلى  التوصل  أجل  وذلك من 
تابع:   متغير  إحداها  متغيرات  بين عدة  التوافقي)ُبعد تربط  مقبولة(    السلوك  عادات صوتية غير 

النفسي)   التمكين  أوالمنبئة وهي  المستقلة  والمتغيرات  البسيطة      العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألبناء 
  وجداني( ألمهاتهم.  -معرفي -سلوكي

( الجدوالن  )14يوضح  التي  15(،  المتغيرات  على  للتعرف  المتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج   )
التو   استطاعت  بالسلوك  اإلعاقة  التنبؤ  ذوي  األبناء  لدى  مقبولة(  غير  عادات صوتية  افقي)ُبعد 

 العقلية البسيطة   . 
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 (  14جدول ) 
ُبعد  تحليل تباين االنحدار المتعدد لتعرف المتغيرات التي تسهم في التنبؤ بالسلوك التوافقي)

 سيطة   . ( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البعادات صوتية غير مقبولة
مصدر 

 ين التبا

درجات  مجموع المربعات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

معامل  الداللة  قيمة )ف( 

 التحديد 

R2 

 15.684 3 47.053 االنحدار 

 1.399 116 162.247 البواقي  0.225 0.000 ** 11.214

  119 209.300 الكلي

 0.01**  دال عند مستوى         
مما يشير إلى وجود تأثير ذي  0.01ى  يمة ف دالة عند مستو ( أن ق14يتضح من الجدول )

وجداني( في التنبؤ بالسلوك  -معرفي -داللة إحصائية للتمكين النفسي لألمهات )سلوكي
 التوافقي )ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .

التحديد   معامل  قيمة  أن  الجدول  من  يتضح  )    R2 كما  أي0,225بلغ  التمكين    (  أبعاد  أن 
)   -معرفي  -النفسي لألمهات )سلوكي  يفسروا معا  أن  استطاعوا  التباين  %22,5وجداني(  ( من 

الكلي لدرجة السلوك التوافقي)ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية 
                                                                   البسيطة   . 

( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي)ُبعد عادات صوتية  15يوضح الجدول ) و 
األب  لدى  مقبولة(  البسيطة غير  العقلية  اإلعاقة  ذوي  لألمهات   ناء  النفسي  التمكين  أبعاد  على 

من  االنحدار التى يمكن  وجداني( ويمكن من خالله الحصول على معادلة    -معرفي  -)سلوكي
خاللها التنبؤ بدرجة السلوك التوافقي)ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( لدى األبناء ذوي اإلعاقة  

 العقلية البسيطة.  
 (  15جدول) 

نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي)ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( لدى  
وجداني(  -معرفي -كين النفسي )سلوكي على أبعاد التم سيطةناء ذوي اإلعاقة العقلية الباألب

  ألمهاتهم.
مصدر 

 االنحدار 

معامل 

 االنحدار 

الخطأ 

 المعياري 

 الداللة قيمة)ت(  معامل بيتا 

ثابت  

 االنحدار 

24.320 3.117  7.803 ** 0.000 



 

 مالا
 النمر

 اإلسهام النسبي للتمكين النفسي لألمهات في التنبؤ بالسلوك التوافقي 
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألبنائهن 
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 0.024 * -2.282 -0.192 0.070 -0.160 السلوكي 

 0.001 ** -3.533 -0.294 0.073 -0.259 المعرفي

 0.000 ** -4.039 -0.342 0.065 -0.264 ي الوجدان

 0.05*دال عند مستوى                                0.01** دال عند مستوى   
 ( ما يلي: 15يتضح من الجدول )

النفسي ) معرفي  - التمكين  تأثير سالب ألبعاد  )  -يوجد  داللة  (، 0.01وجداني( عند مستوى 
السلوكي   دال  والبعد  النفسي  )للتمكين  التوافقي)ُبعد 0.05عند  السلوك  درجة  في  لألمهات   )

عادات صوتية غير مقبولة( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   ، أي أنه كلما ارتفعت 
وجداني( انخفضت درجات أبنائهن ذوي    -معرفي  -درجة األمهات في التمكين النفسي )سلوكي 

ويتضح من    فقي)ُبعد عادات صوتية غير مقبولة(.في السلوك التوا     اإلعاقة العقلية البسيطة
( غير  أ  (15الجدول  صوتية  عادات  التوافقي)ُبعد  السلوك  انحدار  معادلة  صياغة  يمكن  نه 

وجداني(    -معرفي  -مقبولة( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على التمكين النفسي )سلوكي 
                                                                                        ألمهاتهم.على النحو التالى:    

العقلية البسيطة    =   التوافقي )ُبعد عادات صوتية غير مقبولة( لألبناء ذوي اإلعاقة  السلوك 
    0.259 -)الُبعد السلوكي للتمكين النفسي لالمهات(  0.160 -   24.320

المعرفي لال  )الُبعد  النفسي  (  للتمكين  النفسي     0.264  -مهات  للتمكين  الوجداني  )الُبعد 
 لالمهات (

وجداني(    -معرفي  -يمكن التنبؤ من خالل التمكين النفسي:) سلوكي   الفرض الفرعي الخامس:
 لألمهات بالسلوك التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي النفس( ألبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 

 Multipleلعشرين تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد  صحة  الفرض الفرعي اوللتحقق من  
regression    باستخدام طريقةInter     وذلك من أجل التوصل إلى معادلة خطية تربط بين عدة

لألب النفس(  يؤذي  سلوك  التوافقي)ُبعد  السلوك  تابع:  متغير  إحداها  اإلعاقة  متغيرات  ذوي  ناء 
البسيطة اوالمت  العقلية  أو  المستقلة  سلوكي غيرات  النفسي)  التمكين  وهي    -معرفي   -لمنبئة 

   .وجداني( ألمهاتهم
( الجدوالن  ) 16ويوضح  التى  17(،  المتغيرات  على  للتعرف  المتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج   )

العقلية   اإلعاقة  ذوي  األبناء  لدى  النفس(  يؤذي  سلوك  التوافقي)ُبعد  بالسلوك  التنبؤ  استطاعت 
 .  البسيطة  
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 (  16جدول ) 

ليل تباين االنحدار المتعدد لتعرف المتغيرات التي تسهم في التنبؤ بالسلوك التوافقي)ُبعد  تح
 سلوك يؤذي النفس( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 

مصدر 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 الداللة قيمة )ف( 

 معامل التحديد 

R2 

 

 18.312 3 54.935 االنحدار 

 2.138 116 248.057 البواقي  0.181 0.000 ** 8.563

  119 302.992 الكلي

 0.01**  دال عند مستوى         
مما يشير إلى وجود تأثير ذي   0.01( أن قيمة ف دالة عند مستوى  16يتضح من الجدول )

)سلوكي لألمهات  النفسي  للتمكين  إحصائية  بالسلمع  -داللة  التنبؤ  في  ُبعد رفي(  التوافقي)  وك 
سلوك يؤذي النفس( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . كما يتضح من الجدول أن  

التحديد  معامل  )     R2 قيمة  )معرفي0,181بلغ  لألمهات  النفسي  التمكين  بعدي  أن  أي   )- 
عد سلوك جة السلوك التوافقي)بُ ( من التباين الكلي لدر %18,1وجداني( استطاعا أن يفسرا معا )

( نتائج تحليل  17ويوضح الجدول )  يؤذي النفس( لدى أبناءهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   .
اإلعاقة   ذوي  األبناء  لدى  النفس(  يؤذي  سلوك  التوافقي)ُبعد  السلوك  لمتغير  المتعدد  االنحدار 

التمكين النفسي لألمهات )مع البسيطة    على أبعاد  ن خالله  وجداني( ويمكن م  -رفيالعقلية 
الحصول على معادلة االنحدار التى يمكن من خاللها التنبؤ بدرجة السلوك التوافقي)ُبعد سلوك 

 يؤذي النفس( لدى األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة   . 
 
 ( 17جدول )

ء فس( لدى األبنانتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير السلوك التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي الن
وجداني(   -معرفي -على أبعاد التمكين النفسي:)سلوكي  اقة العقلية البسيطةذوي اإلع

 ألمهاتهم.
مصدر 

 االنحدار 

معامل 

 االنحدار 

الخطأ 

 المعياري 

 الداللة قيمة)ت(  معامل بيتا 

ثابت  

 االنحدار 

25.589 3.854  6.640 ** 0.000 
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 0.100 -1.656 -0.144 0.087 -0.144 السلوكي 

 0.002 ** -3.126 -0.267 0.091 -0.283 المعرفي

 0.000 ** -3.719 -0.324 0.081 -0.300 الوجداني 

 0.01** دال عند مستوى          
 ( ما يلي:  17يتضح من الجدول )  
مستوى    - عند  )دال  سالب  تأثير  )معرفي0.01يوجد  النفسي  التمكين  لبعدي  وجداني(   -( 

العقلية  لتوافقي)ُبعد سلوك يؤذي الألمهات في درجة السلوك ا أبنائهن ذوي اإلعاقة  لنفس( لدى 
وجداني( انخفضت    -البسيطة، أي أنه كلما ارتفعت درجة األمهات في التمكين النفسي )معرفي

 درجات أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في السلوك التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي النفس(. 
النتائج إلى عدم د   - التمكين  كما تشير  الُبعد السلوكي(، في اللة بقية أبعاد  النفسي لألمهات) 

  التنبؤ بالسلوك التوافقي ُبعد سلوك يؤذي النفس( لدى أبنائهن ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة عند 
 (.0,05مستوى داللة )

التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي  أ  (17ويتضح من الجدول ) نه يمكن صياغة معادلة انحدار السلوك 
  وجداني( ألمهاتهم.   -عقلية البسيطة على التمكين النفسي )معرفي( لألبناء ذوي اإلعاقة الالنفس

 على النحو التالى:                                                                                            
-25.589ة البسيطة  =  السلوك التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي النفس( لألبناء ذوي اإلعاقة العقلي

الُبعد الوجداني للتمكين النفسي  )  0.300  -الُبعد المعرفي للتمكين النفسي لالمهات ()  0.283
 لالمهات (. 

 تفسير ومناقشة الفرض الثاني) خمسة فروض فرعية(: 
( أن ُبعد 17(،)15(،)13(،)11(،)9يتضح من قيم بيتا المعيارية الموضحة في الجداول أرقام )

اال مُ السلوك  ُبعد  أعلى  كان  النفسيستقاللي  التمكين  أبعاد  قبل  من  به  ويمكن  لألمهات.    تنبأ 
تفسير ذلك في ظل تحديد األنشطة الموجودة تحت البعد االستقاللي في مقياس السلوك التوافقي  

أول وأهم السلوكيات التي ترغب أم الطفل   فهي من.....(  -المالبس  –الشرب    –) األكل  مثل
ال العناية الشخصية عقلية البسيطة أن يتقنها  ذوي اإلعاقة  .  ابنها حتى ُتسقط عن كاهلها جانب 

أما التفسير في ظل الثقافة المصرية فيتحدد بإهتمام األمهات برأي اآلخر في أبنائها، وبالتالي  
بأال   األم  اآلخرين.أبنها  يضعها  تهتم  أمام  محرجة  مواقف  قدراتها    في  كل  األم  تحشد  ولذلك 

وال السلوكالمعرفية  ومهاراتها  االستقاللية. وجدانية  الحياتية  األنشطة  في  أبنها  مستوى  ليرتفع    ية 
والعنيف المدمر  السلوك  أبعاد)  ذلك  مقبولة -ويلي  غير  النفس(  -عادات صوتية  يؤذي    سلوك 
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وهي من السلوكيات التي تهتم األم بها خوفًا على أبنها من أن يضر نفسه، وتهتم بها أيضاص  
ة جاء ُبعد النمو الجسمي بمعنى أنه أقل ُبعدًا ُمتنبأ به  وفي النهاي  ثقافي السابق.لنفس السبب ال

النفسي التمكين  )الصعوبات   من خالل  يتضمن  الجسمي  النمو  ُبعد  ألن  ذلك  وربما  لألمهات، 
 اليدين في الجيد  التحكم الجري، كالمشي، الجسم، الحركية توازن  والسمع، اإلبصار في الحسية

بقدر   لتتنبأ بهم   تمكين األمهات أبعاد  درجة األولي إلى  هذه الجوانب ال تحتاج بالوالساقين(، و 
السلوكية األخرى، حيث أن معظمها جوانب تنمو طبيعيًا بفعل قوانين النمو والزمن، إلى    األبعاد 

التأهيل،    ين جانب أن أي قصور بأي جانب من جوانب النمو يقوم برعايته األطباء ومتخصص
  ا إرشادي مساعد فقط،فدور األم هن

لنسبة ُلبعد السلوك االستقاللي كان ُبعد التمكين النفسي الوجداني هو األكثر تنبؤًا به ثم تاله  وبا
ُبعد التمكين النفسي السلوكي ثم التمكين النفسي المعرفي. كما اتضح وجود تأثير موجب لألبعاد 

ه الثالثة  في التمكين النفسي وأبعاد الثالثة للتمكين، بمعنى أنه كلما ارتفعت درجات األمهات 
نستطيع أن نتنبأ بارتفاع درجات أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة  في السلوك التوافقي) ُبعد 

، وربما ترجع هذه النتيجة ألهمية بعد السلوك اإلستقاللي لدى األم، فيرتبط  السلوك االستقاللي(
ها على تعليمه، فيتولد يات فيزداد دافعها وإصرار وجدانها بالخوف من فشل أبنها في هذه السلوك

دافع للبعد السلوكي لديها فتقوم بانشطة وتدريبات لتعليمه، فلذلك البعد الوجداني هو البعد األكثر  
تنبؤ بالسلوك االستقاللي. ويلية البعد السلوكي.أما البعد المعرفي فليس األهم في تعليم الطفل  

 هذه السلوكيات المهارية.
ان ُبعد التمكين النفسي المعرفي هو األكثر تنبؤًا به، ثم تاله ُبعد  عن ُبعد النمو الجسمي فك  أما 

التمكين النفسي السلوكي، ولم يظهر لُبعد التمكين النفسي الوجداني لدى األمهات أي قدرة تنبؤية  
البس العقلية  اإلعاقة  ذوي  األبناء  لدى  التوافقي  السلوك  أبعاد  كأحد  الجسمي  كما  بالنمو   . يطة 

المعرفي(، بمعنى أنه كلما ارتفعت   -ر موجب لبعدي التمكين النفسي)السلوكياتضح وجود تأثي
)السلوكي التمكين  في  األمهات  أبنائهم    -درجات  درجات  بارتفاع  نتنبأ  أن  نستطيع  المعرفي(، 

الجسمي(.   النمو  التوافقي)ُبعد  السلوك  البسيطة في  العقلية  بقا فهذه  وكما ذكرنا ساذوي اإلعاقة 
يفسرها   عن  النتيجة  معارف  األم  تعرف  أن  يكفي  حيث  البعد،  لهذا  الطبية  البيولوجية  الطبيعة 

لتنفيذ أرشادات األطباء والمتخصصين وال تحتاج   النمو الجسمي لطفلها ويكون لديها المهارات 
 صين. إلى الجانب الوجداني حيث أنها مطمئنة ألن المسئولية األكبر في يد األطباء والمتخص
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لسلوك المدمر والعنيف وُبعد عادات صوتية غير مقبولة  قدرات تنبؤية مماثلة وأيضًا أظهر ُبعد ا
تقريبًا، حيث كان ُبعد التمكين النفسي الوجداني هو األكثر تنبؤًا بهما ثم تاله ُبعد التمكين النفسي  

لألبع سالب  تأثير  وجود  اتضح  كما  السلوكي.  النفسي  التمكين  ثم  للتمكين،  المعرفي  الثالثة  اد 
نتنبأ  بمعن أن  نستطيع  الثالثة  وأبعاده  النفسي  التمكين  األمهات في  ارتفعت درجات  كلما  أنه  ى 

بانخفاض درجات أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في السلوك التوافقي) ُبعد السلوك المدمر  
ه في ظل خوف األم على  ويمكن تفسير هذه النتيجُبعد عادات صوتية غير مقبولة(.    -والعنيف

ها من أن يضر نفسه أو يحرجها أمام اآلخرين فيتولد لديها دافع لتبحث وتزيد معارفها في طفل
وفنيات   وااليجابي  السلبي  التعزيز  آليات  معرفة   مثل  ابنها  لدى  السلوكيات  هذه  تقليل  كيفية 

ا المعارف  هذه  لتنفذ  السلوكي  الجانب  النهاية  في  ويأتي  السلوك،  االم  تعديل  بوجدان  لمدفوعه 
بهذا الخا البعد  بهذا  المتنبأة  النفسي  التمكين  أبعاد  جاءت  ولذلك  أبنها.   على  ئف 

 السلوكي(.–المعرفي   -الترتيب)الوجداني
أما عن ُبعد سلوك يؤذي النفس فكان ُبعد التمكين النفسي الوجداني هو األكثر تنبؤًا به، ثم تاله 

النفسي المعرفي، ولم التمكين  النف  ُبعد  التمكين  لُبعد  سي السلوكي لدى األمهات أي قدرة يظهر 
تنبؤية بُبعد سلوك يؤذي النفس كأحد أبعاد السلوك التوافقي لدى األبناء من ذوي اإلعاقة العقلية  

بمعنى أنه    المعرفي(،  -البسيطة . كما اتضح وجود تأثير سالب لُبعدي التمكين النفسي)الوجداني 
المعرفي(،  نستطيع أن نتنبأ بانخفاض    -ات في التمكين )الوجدانيكلما ارتفعت درجات األمه

ويمكن    درجات أبنائهم ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في السلوك التوافقي)ُبعد سلوك يؤذي النفس(
 تفسير هذا البعد مثل تفسير البعدان السابقان تقريبًا. 

النتائج    هذه  مع  )عبد هللا حماد،مع  واتفقت  ال2014دراسة  وجو (  إلى  نتائجها  توصلت   د تي 
أفراد  متوسطات  بين إحصائيا  دالة فروق  التجريبية درجات   القبلي القياسين في المجموعة 

 القياس  لصالح لألطفال الحياة جودة ومقياس  النفسي  التمكين مقياس  أبعاد  على والبعدي
األمهات وبالتالي    البعدي، مما يدل على نجاح البرنامج األرشادي في زيادة التمكين النفسي لدي

 2001 سليمان، السيد  أحمد  دراسة )وكذلك اتفقت معهم   وى جودة الحياة لدى األطفال.  زاد مست
توصلت  (  والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود  إلى التي 

االستقاللي األول الجزء ) التكيفي في)السلوك  التجريبية  المجموعة لصالح النمو    –  )السلوك 
 بين إحصائية داللة ذات  فروق  كما توصلت إلى وجود   . البرنامج  تطبيق  عد ب ...(  -الجسمي  

 السلوك مقياس في الثاني أبعاد الجزء من  بعدا عشر احد  في والضابطة التجريبية المجموعتين
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العنيف التجريبية) المجموعة لصالح  التدريب  بعد  التكيفي  السلوك السلوك   المضاد  والمدمر، 
 غير االجتماعي  السلوك النمطي، السلوك االنسحاب، العصيان، التمرد، سلوك ، للمجتمع

الميل يؤذي سلوك مقبولة، غير عادات  مقبولة، غير صوتية عادات  المناسب،  إلى النفس، 
واالنفعالية(. فتتضمن هذه الدراسة نفس األبعاد الدالة في   النفسية االضطرابات  الزائدة، الحركة

الح العنيف والمدمر  -لنمو الجسميا  -الي)السلوك االستقالليالبحث  عادات صوتية   -السلوك 
مقبولة  )  -غير  دراسة  معهم  اتفقت  كما  النفس(.  يؤذي  الرزاق،منى  سلوك  بشكل  2003عبد   )

جزئي حيث هدفت إلى معرفة مدى فاعلية نظام الدمج في تنمية مهارات السلوك التكيفي لدى  
ة المعاق عقليًا، فكذلك التمكين النفسي ألمهات  أن الدمج هدفه إثراء بيئ المعاقين عقليًا. وباعتبار

أطفال المعاقين عقليًا من أهدافه ونتائجه إثراء بيئة المعاق عقليًا. ومن هنا جاء التشابه بين هذه  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى الدراسة والدراسة الحالية،

امتوسطا التالميذ  عينات  درجات  في  ت  وأقرانهم  الدمج  نظام  في  بسيطة  بدرجدة  عقليدًا  لمعاقين 
األنشطة    –النمو البدني   – نظام العزل في السلوك التكيفي وذلك في أبعاد) األداء االستقاللي

اللغة( لصالح تالميذ الدمج. كما توصلت إلى وجود   –تحمل المسؤولية    –المنزلية   في ارتقاء 
سطات درجات عينات التالميذ المعاقين عقليدا بدرجدة بسيطة  ات داللة إحصائية بين متو فروق ذ 

 – في نظام الدمج وأقرانهم في نظام العزل في السلوك الالتكيفي، وذلك أبعاد السلوك )المتمدرد 
االضطرابات النفسية( لصالح تالميذ العزل. واتسقت معهم في النتيجة    -االنسحاب    -التدميري  

دفت إلى معرفة مدى تأثير تفاعل الطفل المعاق عقليًا مع  ( التي ه(Renblad, 2003ة  دراس
الحياة مع  التكيف  على  وقدرتهم  تمكينهم  مستوى  على  االجتماعي  التواصل  وجاءات   مواقع 

الحياة   مع  تكيفهم  مستوي  بزيادة  جاءت  النتائج  وأيضًا  دراسة اليومية. 
تن   (Villagomez,2016فيالجوميز) البحث بنتائج  نتائج  مع  تتفق  كان  الحالي    بؤية  حيث 

العالقة بين    Xحق تقرير المصير لدى المراهقين والراشدين ذوي متالزمة الصبغي  عنوانها "  :
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة كل   التقرير الذاتي وتنبؤات الوالدين والخصائص الفردية"  

بدرجات المجاالت النوع( بالتنبؤ    -العمر  -السلوك التكيفي  -األداء العقلي-من )خصائص القلق
تحقيق الذات(، وأسفرت    -التمكين النفسي  –تنظيم الذات    –الفرعية لتقرير المصير)االستقالل  

نتائج الدراسة عن وجود ارتباط إيجابي دال بين التمكين النفسي والسلوك التكيفي لدى المراهقين  
التكيفي لديهم على    النتائج إلى قدرة السلوك  ، كما أشارت   Xوالراشدين ذوي متالزمة الصبغي  

 التنبؤ بالتمكين النفسي كمجال فرعي لمتغير حق تقرير المصير.
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والمعلمين  واآلباء  لألمهات  النفسي  التمكين  مستوى  تنمية  أهمية  البحث  نهاية  في  ويتضح 
طريقة تعاملهم  والقائمين على رعاية األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.، الن ذلك يوثر على  

التوافقية مع البيئة من حولهم  األطفال    سلوكيات   كفاءةوبالتالي يؤثر بشكل ما على    مع األطفال
البشرية. أو  المادية  البيئة  النفسي    سواء  التمكين  لتنمية  برامج  بإعداد  التوسع  األفضل  فمن 

 للقائمين على رعاية هذه الفئة.
 المراجع 

عفيفي) سليمان  السيد  تدريبي  (.م2001أحمد  برنامج  فاعلية  لدى دى  التكيفي  السلوك  لزيادة 
جامعة  اآلداب.  كلية  منشورة.  غير  ماجستير  دراسة  الخفيف.  العقلي  التخلف  ذوي  األطفال 

 الزقازيق. 
الجعافرة.) الحافظ  عبد  اإلنجاز  2001أسمى  ودافع  االبتكاري  التفكير  في  مقارنة  دراسة   .)

ا الطلبة  لدى  النفسي  والتوافق  متباينالدراسي  برامج  في  ماجستير  لمتفوقين  األردن. رسالة  في  ة 
 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية. 

فينالند  مقياس من سعودية لصورة السيكومترية (.الخصائص 2004العتيبى.) ناصر بن بندر
 ياض،الر  الخامس، الخاصة، العدد  استطالعية(،مجلة أكاديمية التربية  التكيفى، )دراسة  للسلوك

 . 63-13ص  ص 

(. معجم علم النفس والطب النفسي، الجزء الثالث، 1988الحميد، عالء الدين كفافي)   ر عبد بجا
 القاهرة. دار النهضة العربية. 

(.الدليل الموحد لمصطلحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل.المجلس 2001جمال الخطيب.)
االجتماعية والشئون  العمل  وزارة  لمجلس  الخلي   التنفيذي  التعاون  مجلس    ح بدول 

 العربي.المنامة.البحرين.

الشهابي شوقي  أحمد  لدى    (.2018.)سامية  التوافقي  الخاضعين    األطفالالسلوك  الذاتويين 
 . 1212-1177(، 29. مجلة الطفولة،عدد)لتدريبات التكامل الحسي و غير الخاضعين

( محمد  يحي  با2007السيد  وعالقتها  االجتماعية  المساندة   . المرا (  لدى  التوافقي  هقين  لسلوك 
 كلية التربية،جامعة الزقازيق. المتخلفين عقليًا. رسالة ماجستير غير منشورة.
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وجمال سيد  الرحمن عبد  ونجوي  حسن محمد  سليمان  ) محمد  محمد  نافع  (. 2016حمدي. 
 لاألطفا لدي السلوكية وخفض المشكالت  التكيفي السلوك لتحسين مقترح  تدريبي برنامج فاعلية
 ، 47 العدد  النفسي، اإلرشاد  والمترددين. مجلة داخلياً  متوسطة المقيمينال العقلية اإلعاقة ذوي 

 أغسطس، جامعة عين شمس، القاهرة.  ، 2 ج

المصرية( لألطفال التكيفي السلوك (.مقياس2014الشخص.) السيد  العزيز عبد   المعاير 
 ض.الذهبية،الريا الصفحات  شركة مطابع  ، . 5 ط( والسعودية

 لألم النفسي التمكين  مستوى  لرفع إرشادي برنامج   .( 2014 ) .حماد   عبد هللا محمود عبد هللا
للطفل  معهد  منشورة، غير دكتوراه  رسالة لديه، الحياة جودة على وأثره عقليا  المعاق المعيلة 

 .لقاهرةا جامعة الدراسات التربوية،

فك راى  ليالند.)ازونهيرا،  هنرى  شلهاس،  ماكس  التوافقي.ترجمة  1995وستر،  السلوك  (.مقياس 
 مكتبة األنجلو المصرية.القاهرة.  صفوت فرج وناهد رمزي.

فعالية برنامج إرشادى قائم على الدعم النفسى اإليجابى    (.2018كريم منصور محمد عسران.)
كيفى لدى أطفالهن ذوى اإلعاقة  هات وأثره على السلوك التفى تحسين التمكين النفسى لدى األم

 . 239-137(، 25. مجلة التربية الخاصة، عدد)الفكرية

 (. المعجم الوجيز. جمهورية مصر العربية. 1989مجمع اللغة العربية.)
)  السيد  محمد  ، الجامعي  المكتب  .النفسية والصحة التوافق  .)2003الهابط   ،2ط الحديث 

 .رمص اإلسكندرية،

. مدى فاعلية نظام الدمج في تنمية مهارات الدسلوك التدوافقي وبعدض  (2003منى عبدالرزاق. ) 
جامعة   منشورة.  غير  ماجستير  رسالة  للتعلم.  القابلين  عقليا  المعوقين  لدى  المعرفية  الجوانب 

 القاهرة.  
سبو  الرحيم حسن  عبد  اال2015ه.)بنهاية  والذكاء  التوافقي  السلوك  بين  العالقة  لدى  (.  نفعالي 

ال تخصص  العلياطلبة  الدراسات  كلية  في  الرياضية  نابلس تربية  الوطنية،  النجاح  جامعة   ،-  
 . رسالة ماجستير غير منشورة فلسطين.

 كلية في الرابعة الدراسية السنة لطالب  التوافقي السلوك مقياس (. بناء2013وليد خالد رجب.) 
 العراق.. التربية ةكلي ،الرياضية للعلوم دينالراف الموصل. مجلة جامعة، التربية الرياضية
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The relative contribution of Mother's Psychological empowerment 

in predicting adjustment behavior of their children with mild mental 

disabilities  

Dr. Amal El Nemr1  

Abstract  :The study aimed to identify the relationship between 

Psychological empowerment(behavioral-cognitive-emotional) of 

mothers and adjustment behavior  of their children with mild mental 

disabilities ,as well as predicting adjustment behavior of children with 

mild mental disabilities,through their mothers' Psychological 

empowerment(behavioral- cognitive-emotional) .The sample of the 

study consisted of 120 mothers who have mild mental disabilities 

children, and 120 children ( children of mother sample).The mean and 

the standard deviation of mothers' age were (39..09±,4..93) years 

respectively, and of the children were(11,48±1.35) years 

respectively.The study used the Psychological empowerment scale 

(prepared by the researcher), and adjustement behavior scale 

(translated by Safwat Farag and Nahed Ramzy),and the psychometric 

properties of these tools was calculated.The data of the study was 

analyzed using Pearson correlation coefficient, and multiple linear 

regression analysis using the Inter method.The study reached the 

following results:There are a positive correlations-statistically 

significant at (0,01) level - between adjustment behavior(independent 

behavior) of mild mental disabilities children ,and Psychological 

empowerment (behavioral- cognitive- emotional- total marks)of their 

mothers. And There are a positive correlations- statistically significant 

at (0,01) level - between adjustment behavior(physical development) of 

mild mental disabilities children,and Psychological empowerment 

(behavioral- cognitive- total marks)of their mothers. There are inverse 

statistically significant correlations between adjustment behavior 

(destructive behavior and violence) of mild mental disabilities children, 

and Psychological empowerment (behavioral- emotional- total marks) 

of their mothers at significance level (0,01), but (cognitive) dimension 

at significance level (0,05). There are inverse statistically significant 

correlations between adjustment behavior (unsuitable vocal behavior – 

self-abusive behavior) of mild mental disabilities children, and 

Psychological empowerment (emotional- total marks) of their mothers 
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at significance level (0,01), but (behavioral -cognitive) dimensions 

correlated at significance level (0,05). Meanwhile, the rest of the 

relationships between Psychological empowerment (behavioral- 

cognitive- emotional- total marks) of mothers, and the rest of 

adjustment behavior dimensions of mild mental disabilities children 

were not statistically significant at the level (0,05). Only Psychological 

empowerment (behavioral- cognitive- emotional) could be predicted by 

adjustment behavior(independent behavior- destructive behavior and 

violence- unsuitable vocal behavior), and Psychological empowerment 

(behavioral- cognitive) could be predicted by adjustment 

behavior(physical development),and Psychological empowerment 

(cognitive- emotional) could be predicted by adjustment behavior(self-

abusive behavior). 

Key words: Psychological empowerment - adjustment behavior  –  

adaptive behavior - mild mental disabilities- mothers-children  

 


