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دف البحتتا الف تت  التتء الواي التتسري   ال تت   المستتلص: ه  تت       
المدرك مء قبل المهات والالقله ببعض الجسانب النمائية متء الست:سك اللفي ت  

. وللحقيت   ت ا المعاقيء الق:يا القاب:يء ل:لع:تي ى ابنائهء ف  م ح:ة ال وضة لد
تتتتت  التتتت ي الم تتتتا ي  النب التتتتة الصايتتتتة دالالاقتتتتة العق:يتتتتة  والواي التتتتسري   

والستتت:سك اللفي تتت   ونلتتتائا البحتتتس  الستتتادقة فتتت   تتت ا ال تتتدو. وتتتت  ال تتت    
( يسجتتتد ارتبتتتاال ةو وللتتتة اح تتتائية بتتتيء الواي 1يتتتيااة ال تتت وي اللاليتتتةه  

الواي السري   ال    المدرك مء قبتل المهتات وضعتض الجسانتب النمائيتة متء 
د فت و  تسجت (2    الس:سك اللفي   لدى ابنائهء ةو  الالاقة العق:ية البسيطة

ةات وللة إح ائية ف  أدعاو األواي السري   األ    المدرك متء قبتل األب بتيء 
أمهات األط تا  الت رسر ةو  ااالاقتة العق:يتة البستيطة وأمهتات األط تا  اانتا  

ةات وللتتتة إح تتتائية فتتت  ( تسجتتتد فتتت و  3ةوات ااالاقتتتة العق:يتتتة البستتتيطة   
ء أمهتتات أط تتا  التت رسر ةو  دعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت  بتتي

ااالاقتتتتة العق:يتتتتة البستتتتيطة وأمهتتتتات األط تتتتا  اانتتتتا  ةوات ااالاقتتتتة العق:يتتتتة 
الينتة البحتا متء ياليتيء أمتاأ متء أمهتات األط تا  الت رسر  تفسنتتوقد البسيطة.

ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة وياليتتيء أمتتاأ متتء أمهتتات األط تتا  اانتتا  ةوات 
 تتنة   (40.61متتء ت اوحتتت ملس تتر أالمتتار ء  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة  م
 ر(. رمتتتا تتتت اوو الملس تتتر الحستتتاب  ألالمتتتا3.98 ± دتتتانح اف معيتتتار  قتتتدر  

 ±(  تتتتنة  دتتتتانح اف معيتتتتار  قتتتتدر   4.91األط تتتتا  ةو  ااالاقتتتتة العق:يتتتتة  
الت     (. إضافة إلت   ت ا  تت  ا تلصداب مقيتاا األواي التسري   األ ت   1.38

والقيتاب دتاألووار لل االتل األ ت    واللسايتل األ ت    تفسن مء األدعاو اللاليتةه ا
األ تتت الة  وحتتتل ال تتت االات والم تتتاإل األ تتت الة  ولنتتتبا  الحاجتتتات الن ستتتية 
لألط تا   والمستتاندأل األ تت الة  وتحقيتت  النمتس ال ص تت  والجلمتتاال   وال تتبر 

ال   تفتسن متء األدعتاو   ومقياا الجانب النمائ  مء الس:سك اللفي  األ     
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ه الل تت فات ال تتلقاللية  النمتتس الجستتم   الن تتاال القل تتاو   النمتتس اللاليتتة
ال:غتتس   م هتتسب العتتتدو والسقتتت  األالمتتا  المنطليتتتة  الن تتاال المهنتت   اللسجيتتته 

وحساب يباتهما ال:  مجمسالتة موسنتة ال ات   المسئسلية  اللطبيع الجلماال   
ة. وقتد أ ت  ت ( أماأ مء أمهتات األط تا  ةو  ااالاقتة العق:يتة البستيط25مء  

النلتتتائا التتتء وجتتتسو ارتباطتتتات مسجبتتتة ةات وللتتتة إح تتتائية بتتتيء أدعتتتاو األواي 
التتسري   األ تت   المتتدرك متتء قبتتل األب وضعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك 

ةو  ااالاقتتة البستتيطة. التتالوأل ال:تت  فتت  م ح:تتة ال وضتتة اللفي تت  لتتدى األبنتتاي 
ية فتتت  أدعتتتاو األواي  تتت ا  أوضتتتحت النلتتتائا وجتتتسو فتتت و  ةات وللتتتة إح تتتائ

التتسري   األ تت   المتتدرك متتء قبتتل األب  وضعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك 
ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة وأمهتتات اللفي تت  بتتيء أمهتتات األط تتا  التت رسر 

األط ا  اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة. وقد ت  ت سي  النلائا فت  ضتسي 
ستتادقة  والنلهتتاي بتتبعض اللسيتتيات والبحتتس  متتا أنلهتتت إليتته نلتتائا البحتتس  ال

 المقل حة.
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 مقدمة البحث:
إن األ تتتت أل دمتتتتا ت:عبتتتته متتتتء أووار مصل: تتتتة فتتتت  رالا تتتتة أف او تتتتا وت تتتتويل 
نص تتياته  منتت  الم احتتل المبوتت أل فتت  حيتتاته  متتء المستت:مات األ ا تتية اللتت  
أجمتتع ال:يهتتا ال:متتاي التتن ل والعتتام:سن فتت  مجتتا  ال تتحة الن ستتية والل ضيتتة  

 ت أل  ت  مستت و الل االتل الت   يتتل  فيته النمتس واللع:تتي  دوافتة أنتوالها  إلتت  فاأل
فتت ن األ تت أل  تت  م تتدر الصبتت أل األو  ل: تت و والحمتت  والمتتالة التت   جانتتب  تت ا  
 ي:جأ إليه.

الملمًتتل فتت  حتتديًاأ ال لمتتاب بدرا تتة التتدور التتسري   األ تت    وقتتد رهتت 
تجتتا  إنتتبا  الحاجتتتات المصل: تتة القيتتاب بسرائ هتتا  متتدى قتتدرأل األ تت أل ال:تت  

ورالا تتة بنمتتس   الحستت  والن ستت  الماو تتة والن ستتية ألف او تتا وتن تتئة أبنائهتتا 
والعق:تت  والجلمتتاال  وةلتتح فتت  محاولتتة لدرا تتة العسامتتل واللتتأيي ات األ تت الة 
د سرأل أإً  تفامالأ ووينامية  فاأل ت أل الستسالة  ت  اللت  تلتيا ألف او تا تنميتة 

 (.2004ة يحيحة وضنايأل  البد السالب  قدراته  ولنبا  حاجاته  دط الق

( ف   ت ا ال تدو أن األواي التسري   األ ت   Siu  2003والؤرد  يس 
ال ت ا  بتيء اادتاي واألبنتاي والعنت  الت    موتء مء الم ا ي  الهامتة ل هت  

أن  بهتت  فتت  األ تت أل  والؤرتتد ال:تت  أنتته ر:متتا تقارضتتت وجهتتات نبتت  اادتتاي 
لتتتتسري   األ تتتت    ر:متتتتا   تتتتت حتتتتدأل واألبنتتتتاي فتتتت  إوراك وت تتتتسر األواي ا

 ال  االات بينه  وازواو الل ادر وا ل األ  أل.

( Petrson & Green  1999والطت و لنتا رتل متء بل  تسن وجت الء 
 األووار األ ا ية لأل  أل فيما ي: ه

إوارأل النستت  األ تت    والقيتتاب دتته متتء  تتال  القيتتاوأل ال نتتيدأل وتتتدبي   -1
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و وتأإيتتتد أنمتتتاال الستتت:سك الم اسضتتتة المتتتسارو الماليتتتة وتهتتت يب  تتت:سك األفتتت ا
 واا جابية لديه .

تسفي  الحلياجات األ ا ية متء م:تبل وحما تة ومتأمء لجميتع أفت او  -2
 األ  أل.

اللن تتئة الستتسالة والمستتاندأل وتتتسفي  ال احتتة والتتدفي الن ستت  لجميتتع  -3
 أف او ا.

مية تنمية المهارات الحياتية والجلماالية والل ضسالة والن عاليتة والجست -4
 ألف او ا.

اللغي ات الج رالة البنائية الل  ره ت ف  األ  أل د و:ها الجديد  وضسبب
المعايتت   ف ننتتا ن تتهد زالتتاوأل ربيتت أل فتت  ف تتل الفًيتت  متتء األ تت  فتت  أواي 
ورائ ها د سرأل  سالة   ايتة النتدما تلعت ي  ت   األ ت أل لبت وف  ايتة 

   مًل وجسو ط ل معا  الق:ياأ.طةاأو ضا

ط تتل معتتا  الق:يتتاأ فتت  األ تت أل  يتتؤي  ال:يهتتا وال:تت  إضتتافة إلتت  أن وجتتسو 
وجه الص سص السالديء ألنه الندما   تص  ط :هت  دأنته معتا  الق:يتاأ  فت ن 
 :س:ة مء اللغيت ات  موتء اللنبتؤ بهتا وا تل األ ت أل  حيتا أن اادتاي يبت لسن 
المطالد مء الجهتد ااضتاف  ل الا تة ط :هت  المعتا  الق:يتاأ التء الط تل العتاو   

 تت  تسيتت  دالعتتار نليجتتة لل تتصي  أحتتد أبنائهتتا دأنتته معتتا  و نتتاك دعتتض األ
الق:ياأ  ولل  جانب ةلح نجد أن آداي  ؤلي األط ا  يبقسن ف  منازله  ل لت ات 
أطتتتس  نبتتت اأ ل: الا تتتة الموً تتتة اللتتت   حلاجهتتتا الط تتتل ممتتتا  عتتتس  ت تتتاال:ه  

 (.222ه 2001الجلماال   إ اف   

 تتتل المعتتتا  ( أن الط443ه Jonson  1998وقتتتد أوضتتتا جسنستتتسن 
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الق:يتتاأ يتتؤي  فتت  األ تت أل  حيتتا يتتؤو  إلتت  انص تتاي مستتلسى أواي السالتتديء 
وا تتتل األ تتت أل ونتتتعسر   دعتتتدب الف تتتايأل ال ص تتتية. إضتتتافة إلتتت  أن البيئتتتة 
األ تت الة  تت  الس تتر ال ئيستت  لنمتتس الط تتل و ايتتة إةا رتتان الط تتل معتتا  

 ا تتتلجادات والد تتته واتجا تتتات أ ستتتته نحتتتس   وط القتتتة الق:يتتتاأ  حيتتتا ت:عتتتب
معتتام:له  لتته   تت  اللتت  ت تتول يتتسرته التتء ةاتتته وتحتتدو مستتلسى تفي تته 

 إ جابياأ أب  :بياأ.

ومتء يت   فتت ن  نتاك الالقتتة تباوليتة بتيء األواي التتسري   األ ت   والستت:سك 
اللفي تت  ل:ط تتل المعتتا  الق:يتتاأ  حيتتا أن األ تت أل النتتدما تعامتتل ط :هتتا ال:تت  أنتته 

فت ن  ت ا يتنعول ال:ت   ت:سك  معا  الق:ياأ ول يدرك نيئاأ ولتيل لد ته م تاال  
الط ل دالس:ب  والندما تسسي  :سريات الط ل ت ع  األ ت أل دال تغر وااحبتاال  
في ع  الط ل به ا ااحباال وال   يل تتب ال:يته إحباطته أ  تاأ  والعوتل يتحيا 
النتتتدما تل االتتتل األ تتت أل وتجعتتتتل الط تتتل   تتتع  دأنتتتته  تتتس   وتحم:تتته دعتتتتض 

ط تتا  فتت ن  تت ا يل تتتب ال:يتته نتتعسر  المستتئسليات اللتت  تلنا تتب متتع قدراتتته والنج
دالًقة دالن ل  وضأنته نتص  إ جتاب   والحتاو  أن يلحستء ليل:قت  متء األ ت أل 
يقة أإبت  و تعاوأل وحتب وقبتس  متء اا ت الء لته. وال:يته  يتنعول تحستنه  ت ا 

 ال:  تحسء تما ح األ  أل والعالقات بينها.

 ت   رمتا ونب اأ لق:ة البحس  اللت  حاولتت الف ت  التء األواي التسري   األ
فتت  م ح:تتة لتتدى أبنتتائهء النمائيتتة تدررتته األمهتتات والالقلتته بتتبعض الستت:سريات 

ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة   ستتع  البحتتا التت ا ء ل تتلجالي  تت   ال وضتتة 
 العالقة بيء   يء الملغي الء.
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 مشكلة البحث:
تعتتان  دعتتض األ تت  ال:تت  الجانتتب الن ستت  والجلمتتاال  متتء وجتتسو ط تتل 

ف نها تعان  مء العطلة الجلماالية وضعض العق:ية  لهب اأ االاقونمعا  الق:ياأ. 
  ط  ا إل  دقتاي الط تل فت  مما وتصجل مء ت  فاته  الضط ادات الن سية 

المنتتط  معبتت  السقتتت ممتتا يتتؤو   تت ا إلتت  ح مانتته متتء الل االتتل متتع اا تت الء 
إضتتافة إلتت  أن  وتطتتسر دعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت  لد تته.

و ط تتل معتتا  الق:يتتاأ قتتد يتتؤي  ال:تت  األواي التتسري   األ تت   متتء ت االتتل وجتتس 
وتسايل والقياب داألووار األ  الة  وحل ال  االات والم اإل األ  الة  ولنتبا  
الحاجتتتات الن ستتتية لألبنتتتاي  والمستتتاندأل األ تتت الة  وتحقيتتت  النمتتتس ال ص تتت  

جسانتب ال:  دعتض الوالجلماال   وال بر األ     و  ا مما ل نح قد يؤي  
 النمائية ل:س:سك اللفي   لدى الط ل ة  ااالاقة العق:ية.

أن  نتتاك الستتادقة فتت   تت ا ال تتدو إمتتا تبتتيء متتء  تتال  م اجعتتة البحتتس  
 االجتاهاااا اللالد ااة وال االلي التكي اا دعتتض البحتتس  قتتد تناولتتت 

(Belanger, 2000)   املنااا  (  وضحتتس  أ تت ى تناولتتت 2004   فلحتت
(. رما 2012(   البد العا   2009 حسيء   األسري وال للي التكي  
 األداء اللظي   األسري وعالقتهتناولت الل  تبيء وجسو ق:ة مء البحس  

لدى الط تل  (Maclinton, 1997)  (Litt, 1997) بال للي التكي  
 ة  ااالاقة العق:ية.

تبتتتيء متتتء  تتتال  م تتتا ي  التجا تتتات السالد تتتة  والمنتتتا  األ تتت     وال:يتتته
رمؤ ستتتة ت ضسالتتتة ومتتتدى وور تتتا فتتت     األ تتت   أ ميتتتة األ تتت أل واألواي التتتسري

. الجسانب النمائية مء الس:سك اللفي   لدى الط ل ة  ااالاقة العق:يتة البستيطة
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وال:يه  ت ى الباحًة الحاليتة فت  ضتسي متا تقتدب أ ميتة األواي التسري   األ ت   
ة متء الامة  والمدرك مء قبتل األب  ايتة فت  ارتباطته بتبعض الجسانتب النمائيت

الست:سك اللفي تت . وفتت  ضتتسي المعطيتتات الستتادقة  تفمتتء م تتو:ة البحتتا التت ا ء 
ف  محاولة الف   الء األواي التسري   األ ت   المتدرك متء قبتل األب والالقلته 
بتتبعض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت  لتتدى أبنهتتا ة  ااالاقتتة العق:يتتة 

ة ااجادتتة ال:تت  فتت  محاولتتالتت ا ء البستتيطة. والموتتء يتتيااة م تتو:ة البحتتا 
 اللساؤلت اللاليةه 

ما العالقة بتيء األواي التسري   األ ت   المتدرك متء قبتل األب وضعتض  -1
 الجسانب النمائية مء الس:سك اللفي   لدى أبنائهء ةو  ااالاقة العق:ية؟

ما ال  و  ف  أدعاو األواي السري   األ    المدرك مء قبل األب بتيء  -2
  ااالاقتتتة العق:يتتتة البستتتيطة وأمهتتتات األط تتتا  أمهتتتات األط تتتا  التتت رسر ةو 

 اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة؟

متتا ال تت و  فتت  دعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت  بتتيء  -3
أمهتتتات األط تتتا  التتت رسر ةو  ااالاقتتتة العق:يتتتة البستتتيطة وأمهتتتات األط تتتا  

 اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة؟

 هدف البحث:
حا ال ا ء الف   الء األواي السري   األ    المدرك متء قبتل  دف الب

األمهات والالقله ببعض الجسانب النمائيتة متء الست:سك اللفي ت  لتدى أبنتائهء 
 . يالمعاقيء الق:ياأ القاب:يء ل:لع:ف  م ح:ة ال وضة 
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 أهمية البحث:
  موء تحديد أ مية البحا الع:مية والعم:ية ف  النقاال اللاليةه

اللتت  أج التتت ال:تت  يتتعيد المجلمعتتات الع ضيتتة الامتتة   ق:تتة البحتتس  -
والمجلمتتع الم تت    ايتتة اللتت  تناولتتت الف تت  التتء العالقتتة بتتيء األواي 
السري   األ    المدرك مء قبل األب وضعض الجسانتب النمائيتة متء الست:سك 

 اللفي   لدى أبنها ة  ااالاقة العق:ية البسيطة.

فت   تسف  ستاالد العتام:يء  أن النلائا الل   س   النها البحا الت ا ء -
مجتتا  ااالاقتتة العق:يتتة فتت  اللعتت ف ال:تت  أف تتل األوايات األ تت الة السري يتتة 

اللفي ت  لتدى الل  يل تب ال:يها تحستء دعتض الجسانتب النمائيتة متء الست:سك 
 الط ل ة  ااالاقة العق:ية البسيطة.

 حدود البحث:
أمهتات البحتا دالعينتة المستلصدمة الموسنتة متء ياليتيء أمتاأ متء يلحدو 

األط تتا  التت رسر ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة  وياليتتيء أمتتاأ متتء أمهتتات 
األط تتا  اانتتا  ةوات ااالاقتتتة البستتيطة  وضالمقتتتاييل المستتلصدمة لقيتتتاا 
األواي التتسري   األ تت    وضعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت   

 وضاأل اليب ااح ائية المنا بة.

 م اهيم البحث:
 ا ي  البحا ال:  النحس اللال ه موء ال ي م 
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 : اإلعاقة العقلية:والً أ
تعتتت اف ااالاقتتتة العق:يتتتة دأنهتتتاه حالتتتة متتتء تسوتتتم النمتتتاي العق:تتت  أو التتتدب 
اإلماله  تل   د ول  اص دا لاللت ف  المهارات تبه  أيناي طسر النمتاي  
والتتتؤي  فتتت  المستتتلسى العتتتاب ل:تتت راي  أ  القتتتدرات المع فيتتتة وال:غسالتتتة الح ريتتتة 

جلماالية. وقد  حد  اللأ   مع أو بدون اضط اب ن ست  أو جستم  آ ت . وال
ولفء األف او ةوو ااالاقة العق:ية قد   تابسن دوتل أنتسا  الضتط ادات الن ستية  
وضااضتتافة إلتت  ةلتتح فتت ن األفتت او ةوو ااالاقتتة العق:يتتة يلع ضتتسن بدرجتتة أإبتت  

:سك اللفي تتت  لمصتتتاط  ال تتتلغال  والاللتتتداي الجستتتم  والجنستتت . والوتتتسن الستتت
مصتتلالأ وائمتتاأ  ولفتتء فتت  البيئتتات الجلمااليتتة اللتت  تف تتل السقا تتة  واللتت  يلتتسف  
فيهتتتا التتتدال  ل:متتت ي  قتتتد ل  وتتتسن  نتتتاك  تتت ا ال تتتلال  رتتتا  اأ مط:قتتتاأ فتتت  

-238ه 1999األنتتصاص ةو  اللص:تت  الص يتت   منبمتتة ال تتحة العالميتتة  
239.) 

( فت  51ه 1997او   وتع اف الجمعيتة األم الويتة ل:طتب الن ست   ال تن
الطبعة ال ادعة مء وليتل ت تصي  الضتط ادات الن ستية والجلمااليتة ااالاقتة 
العق:يتة دأنهتاه انص تاي م:حتسن وون المستلسى العتاو  فت  السرتائ  العق:يتة 
العامة   وسن م حسضاأ دانص اي م:حسن ف  السرائ  اللفي ية  ومء ي  فت ن 

اليتتة لل تتصي  الحالتتة ال:تت  أنهتتا  تت ا اللع التتم يلط:تتب ا تتلي اي المحوتتات الل
 إالاقة الق:يةه

( أو 70أواي ة ن  وري ت  وون الملس تر وورجتة ةرتاي حتسال    -
 أقل ال:  ا لبار ةراي  طب  ف و اأ.

جسانتتب ق تتسر م تتاحبة لتتألواي اللفي تت  التت ا ء فتت  أينتتيء ال:تت   -
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األقل مء المجالت اللاليتةه اللسايتل  ا تلصداب إموانتات المجلمتع  اللسجيته 
المهتتارات األإاو ميتتة السري يتتة  العمتتل  ال تت اا  ال تتحة  الستتالمة  التت ات  

 واللفي  مع ملط:بات المساوم والحياأل الجلماالية.

 (  نة.18 حد  ةلح قبل  ء   -

إما تمًل ااالاقة العق:ية رما أنتارت إلت  ةلتح الجمعيتة األم الويتة ل:لص:ت  
اي ال تت و  ( التتدواأ متتء جسانتتب الق تتسر فتت  أو27ه 2005العق:تت   ال و تتان  

 نة  وتلمًل ف  اللدن  الساضتا فت  القتدرأل العق:يتة  18والل  تبه  وون  ء 
ورجة  وق سر واضا فت  اينلتيء أو أإًت  متء مبتا    70الء ملس ر ال راي 

الس:سك اللفي   مء مهتارات الت تا  ال:غتس   العنا تة ال اتيتة  الحيتاأل اليسميتة  
مااليتتتتة  ال تتتتحة والستتتتالمة  الجلمااليتتتتة  اللسجيتتتته التتتت ات   الصتتتتدمات الجل

 المهارات األإاو مية  وأوقات ال  اا والعمل.

إلتت  جانتتب  تت ا  يتتن  اللع التتم ال يتتدرال  ل:لص:تت  العق:تت  دأنتتهه الق تتسر 
المحتتتدو وون الملس تتتر فتتت  األواي العق:تتت  التتتسري   الم تتتحسب دق تتتسر فتتت  
أواي الس:سك اللفي    والبه  ةلح بسضسو ف  فل أل النمس  مما يؤي   ت:باأ ال:ت  

 .(Smith & Tyler, 2010: 268)الط ل اللع:يم  

إضافة إل    ا  تسجد تع ال تات ال ضيتة لاالاقتة العق:يتة  تعبت  فت  جس   تا 
التتء تع التتم الجمعيتتة األم الويتتة لاالاقتتات العق:يتتة. فقتتد ات تت  مجمسالتتة متتء 

( ال:تتتت  أن 2005  الق الطتتتت   2002  نتتتتقي   1998البتتتتاحًيء  حمتتتتسوأل  
ه حالتتتة ت تتتي  إلتتت  جسانتتتب ق تتتسر م:حتتتسن فتتت  األواي ااالاقتتتة العق:يتتتة دأنهتتتا

التتسري   الحتتال  ل: تت و  وتلمًتتل فتت  األواي العق:تت  المتتنص ض التتء الملس تتر 
بدرجة جس  الة أو نق  ال راي أو نق  أو تتأ   أو تص:ت  أو تسوتم أو التدب 
اإلمتتا  النمتتس العق:تت  المع فتت   يسلتتد بهتتا ال تت و فتت   تتء مبوتت أل نليجتتة السامتتل 
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رحتد أال:ت  لت و  ااالاقتة العق:يتة   70ة  وحدو معامل الت راي ورايية أو مولسب
والوسن ملالزماأ مع ق سر ف  مجتاليء أو أإًت  متء مجتالت المهتارات اللفي يتة 
اللاليتتتةه اللسايتتتل  العنا تتتة ال اتيتتتة  الحيتتتاأل اليسميتتتة  المهتتتارات الجلمااليتتتة  

لسرتتائ  ا تتلصداب الم تتاور المجلمعيتتة  اللسجيتته التت ات   ال تتحة والستتالمة  ا
األإاو مية  ق اي أوقات ال  اا  ومهتارات العمتل والحيتاأل وال تلقاللية  وتفتسن 
قتتدرته  اللفي يتتة محتتدووأل  والحلتتاجسن إلتت  رالا تتة وحما تتة  ايتتة فتت   تتنسات 
الدرا تتة  وتبهتت  ااالاقتتة العق:يتتة أينتتاي فلتت أل النمتتس متتء المتتيالو إلتت  قبتتل  تتء 

 الًامنة ال  أل.

لعق:ية إل  أإًت  متء ت تني . ومتء أ ت  وقد ت  ت ني  حالت ااالاقة ا
الل ني ات الل  تسات ت اانارأل إليها فت  األوبيتات الن ستية األجنبيتة والع ضيتة 

 والتصنيف الكلينيكا (  1992 الوانتة   التصنيف الطب ما ي: ه 
  التتت   ت تتتمء والتصااانيف الن  ااا (  2010 ال تتتص  والتتتدماط   

  (Smith & Tyler, 2010)الل تتني  ال:تت  أ تتاا معامتتل التت راي 
  وال   تبنله الباحًة ف  دحًها الت ا ء  و تس يل تمء والتصنيف الرتبلي

  و   ةوو ااالاقة العق:ية البسيطة وتل اوو نستب القابللن للتعلمما ي: ه 
  و   ةوو ااالاقة والقابللن للتدر ب( ورجة  50 – 70ةرائه  ما بيء  

ورجتتتتة.  25 – 50العق:يتتتتة الملس تتتتطة  وتلتتتت اوو نستتتتبة ةرتتتتائه  متتتتا بتتتتيء 
  و ت  ةوو ااالاقتة العق:يتة ال تديدأل  وت ت  األفت او الت يء تقتل واملعتمدون

(. وقتتد تنتتاو  البحتتا 2005ورجتتة  إامتتل و تت:يمان   25نستتبة ةرتتائه  التتء 
 70ال ا ء مجمسالة األط تا  القتاب:يء ل:تلع:   ممتء تلت اوو نستبة ةرتائه  متء 

 ورحة. 50إل  
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 األداء اللظي   األسري:ثانيًا: 
عتتد األواي التتسري   األ تت   متتء الم تتا ي  الهامتتة ل هتت  ال تت ا  بتتيء  

ااداي واألبناي  حيا يلمًل وور األ  أل فت  القيتاب بسرائ هتا الملنسالتة نحتس 
إنتتبا  الحاجتتات الماو تتة والن ستتية ألف او تتا وتن تتئة أبنائهتتا ورالا تتة نمتتس   

 الجسم  والن س  والعق:  والجلماال .

اي التسري   دأنته أ ت:سب وط القتة األ ت أل فت  ومء ي    موتء تع التم األو
القيتتتاب بسرائ هتتتا متتتء أجتتتل تحقيتتت  أ تتتدافها واايلهتتتا  وتتتتسفي  الملط:بتتتات 

 تال  الل االتل واللسايتل األ ا ية والحاجتات الن ستية والل ضسالتة ألبنائهتا متء 
بتتيء أف او تتا والقيتتاب دتتاألووار األ تت الة وحتتل الم تتوالت وال تت االات بتتدا :ها 

ائها ومساندتها ووال  جسانب النمس ال ص ت  والجلمتاال  ولنبا  حاجات أبن
 (.2004 البد السالب   وال بر واللنبي  لديه 

وتصل:تتتت  األووار السري يتتتتة األ تتتت الة التتتتء أ تتتتاليب المعام:تتتتة السالد تتتتة  
فأ اليب المعام:ة السالد ة    ما ي ا  السالدان واللمسوان ده متء أ تاليب فت  

ن تئة المصل: تة  رمتا  موتء تع ال هتا دأنهتا تعام:هما مع األبناي ف  مساوتم الل
ما ي ا ا األب واألب واللمسوان دته متء أ تاليب وطت   متع األبنتاي رمتا  بهت  

 تق ال  األبناي ال: ب  الء ةلح.

أما التجا ات السالد ة فلعب  التء مساوتم اادتاي نحتس أبنتائه  فت  مساوتم 
نتتائه  ممً:تتة حيتتاته  المصل: تتة  وتعوتتل ت:تتح المساوتتم اتجا تتات اادتتاي نحتتس أب

م اال    الصاية نحس    ساي رانت نعسرالة أو ل نتعسرالة  رمتا تعوتل ت:تح 
التجا ات السالد ة نتس  وطبيعتة  بت ات الط سلتة ونتس  وطبيعتة الل ضيتة الصايتة 
 لآلداي رما تمً:ها أ اليبه  الل ضسالة ف  الم:ية اللن ئة الجلماالية ومساق ها.
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فهتتت  ت:تتتح العم:يتتتة الل اال:يتتتة  أمتتتا اللن تتتئة الجلمااليتتتة وا تتتل األ تتت أل
الديناميوية بيء ااداي واألبناي  دمعن  أن     العم:ية تل  دااللبار ا مًي ات 
 :سرية ت در مء  ال  اادتاي واللت  دال عتل  قاب:هتا ا تلجادات مبانت أل أو 
اي  مبان أل يلمً:ها األبناي ال:  أنها معتايي  وقتي  مجلمعيتة دحيتا تلحتس  

ل:  و  والل  تناولها مء منبسرالء رمتا البناي الن س       القي  إل  جطي مء
 (  رما ي: ه1998أنار إل  ةلح وروالش  

دااللبار ا أ اليب معام:ة ت در مء ااداي تجا  أبنائه  والمًل  -1
  ونب التتتة أدعتتتاو Rohnerالتتت فض السالتتتد  ل ونتتت   –ةلتتتح نب التتتة اللقبتتتل 

 .Scheafarالمعام:ة السالد ة ل ي   
ل لمعام:تتة والد تته لتته دطتت   مصل: تتة  تتساي التتء ا تتلجادة الط تت -2

واللمًتتل ةلتتح فتت  أو التتدور الجلمتتاال    ط التت  التتلع:  الجلمتتاال  أو اللسحتتد
 نب الة اللع:  الجلماال  ونب الة الدور الجلماال  ونب الة اللسحد.

 ال للي التكي  :ثالثًا: 
تعتتتد األ تتت أل  تتت  البتتت رأل األولتتت  اللتتت  ت تتتول الط تتتل وتفستتتبه المهتتتارات 

: تتة وأ   طتتأ فيهتتا ل  موتتء دتتأ  حتتا  متتء األحتتسا  إيتتالحه  لتت ا فتت ن المصل
إ ايأل معام:ة األط ا  من  يغ     ساالد ال:  التدب إإستاب الط تل المهتارات 
الالزمتتة ل:لفيتت . وتعلبتت  القتتدرأل ال:تت  اللفيتت  متتء المهتتارات الهامتتة والالزمتتة 

الجلمتاال   ل:حياأل  وتطواو أ مية  ت   المهتارات وتل تاق  دازو تاو معتد  اللغيت 
واللفنسلتسج   وحيتا أن معتتد  اللغيت  الجلمتاال   علبتت  متء األمتسر المؤرتتدأل 

وأن ةلح  حتل  ال:ت  المستئسليء فت  المجلمتع والقتائميء ال:ت   حيا  المسلقبل
ت ضيتتتة األط تتتا  تسجيتتته مطالتتتد متتتء ال لمتتتاب للنميتتتة مهتتتارات اللفيتتت  لتتتديه  



 

 
إدراك األمهات لألداء 

 الوظيفي
 

كريمة عبدالمجيد د. 

 عبدالشافعي

 
266 

 
عدد        مجلة كلية  دراسات إنسانية وعربية 

 (م2015 ديسمبر)

 (.9ه 1991 ال ص   

ألمتت  ضتتمء ال:تت  البيسلسجيتتا  رمتتا وقتتد ن تتأ م هتتسب اللفيتت  فتت  دتتاو  ا
ف  نب الة الن سي والرتقاي  Charles Darwinأنار إليه ت ارلط وارون 

واللتتت  أقتتت  فيهتتتا أن الفائنتتتات الحيتتتة اللتتت  تستتتلطيع البقتتتاي  1859التتتاب 
والمحافبة ال:  نسالها ت:ح اللت  تستلطيع أن تلتسايب متع أ طتار ويتعسضات 

وارون دالنلصتتتاب الطبيعتتت   الطبيعيتتتة  و تتتس متتتا البتتت  النتتتهالعتتتال  والبيئتتتة 
 (.29ه 1985 لهادر  

واللسع الم هتسب فت  مجتا  الع:تسب الجلمااليتة لي تمل اللفيت  المع فت  
ات لست:سره  ز  العق: ( والجلماال  ل:بيئة الجلماالية لف   ح ل ال:  المعتط 

ا لتته دال تتلم ار فتت  السحتتدأل الجلمااليتتة اللتت  ينلمتت  لهتتا. وقتتد بتتدأ م ستت
 Socialلفي تتتت  د فتتتت أل القتتتتدرأل الجلمااليتتتتة الحتتتتديا التتتتء الستتتت:سك ال

Comperency  المسلمدأل أ ا اأ مء ففت أل اللفيت  فت  الع:تسب البيسلسجيتة
 (.351ه 1997 ال ناو   

( إلت  م هتسب المسائمتة اللت  ا تلمد متء 20ه 1987إما أنار فهم   
فتتت  ال:تتت   Adaptationال:تتت  البيسلتتتسج   وتستتتلصدب تحتتتت ا تتت  اللفيتتت  

دالبقتاي الستيوسلسج  التء البقتاي ال يطالقت  رمتا  لن لالن ل  وا ل  ال:ماي ا
    ال:  البيسلسج  م هسب المسائمة ال     س  الس:سك اانسان  ال:  أنه 
الم:ية تفي  ل:مطالتب وال تغسال والمساوتم  و ت   المطالتب التاوأل متا تفتسن 

 اجلماالية أو نادعة مء العالقات بيء األف او.

واضتتتا بتتتيء اللسافتتت  وجتتتسو فتتت   ال:تتت  ( 37ه 1987والؤرتتتد ر تتتاف   
واللفي   حيا   ي  اللساف  إل  تغيت ات فت  الست:سك اللت  تفتسن ضت ورالة 

اانبا  فت  إطتار العالقتات المنستجمة فت  المجلمتع  أمتا اللفيت  حل  يل  
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فهس اللغي  الت    طت أ ال:ت   ت:سك ال ت و فت  محاوللته للحقيت  اللسافت  متع 
أل ال:ت  ال تلقاللية ( أن القدر 53ه 2003. وت ى مح وا  المسوم الجديد

وقدرأل ال  و ال:  مقاب:ة حاجاته الماو ة تعلب ان مء العالقات المميطأل لألفت او 
المتتاوييء بينمتتا يلجتته المعتتاقيء إلتت  الاللمتتاو ال:تت  ايتت    بل تتاوت ورجتتات 
الاللمتتاو متتء حيتتا المستتوء والمأإتتل والم:تتبل والمستتاندأل  ولعتتل مقيتتاا 

بلفتتت   وو   تتتس البدا تتتة التتت   ا Social Maturityالن تتتا الجلمتتتاال  
ة ل:لعت ف ال:ت  القتدرات العق:يتة الحقيقيتة لألفت او فت  مساوتم الحيتاأل يالحقيق

اليسميتتة ومنتته انط:تت  اللطتتسر الحقيقتت  لم هتتسب الستت:سك واللفيتت  رمحتتح أو 
 أواأل  موء الاللماو ال:يها ف  الحو  ال:  حالت ااالاقة.

يابلتتاأ ل:لعتت ف  والمًتتل معيتتار الستت:سك اللفي تت  ملعتتدو التتدرجات ومقيا تتاأ 
ال:  مدى قدرأل ال  و ال:  مقاب:ة مسئسليله الجلماالية ف  الم  معيء وف  

(  وتؤرتتتد الباحًتتتة ال:تتت  أن الستتت:سك 61ه 1996و تتتر معتتتيء  القتتت اف   
اللفي تت   علمتتد ال:تت  جسانتتب رًيتت أل منهتتا المستتلسى القل تتاو  والجلمتتاال  

لمااليتة وقدراتته ومقدار م اررة ال  و ف  النساح  ال ص ية والمهنيتة والج
 العق:ية لف  تل  الم:ية اللسايل.

ولل  جانب   ا  ره  م هسب الس:سك اللفي   ف  ال:  الن ل ألو  م أل 
(   ا الم ط:ا لي   ده المسلسى المهار  1949 الندما ا لصدب جيط  

ال    مل:فه الط ل ف  م ح:ة الم الة معينة وضناياأ ال:ت  م هتسب جيتط  فت ن 
 (.2ه 1985 م  دم احل الم الة مصل: ة  ياو   الس:سك اللفي   ل:ط ل 

وتطتسر م هتسب الستت:سك اللفي ت  وزاو انل تار  نليجتتة  تسي تقتدي  نستتب 
ال راي والدب وجسو معيتار وقيت  ومسحتد لل تني  األط تا  الملص: تيء الق:يتاأ 

 & Cequlka)الند اللحتاقه  ل:درا تة واللتدرالب د  تس  الل ضيتة الصايتة 
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Prehm, 1981)ات النب  د أن تحديد م هسب الس:سك . وقد تحدوت وجه
وال:تت  التت ا  متتء أن م هتتسب الستت:سك اللفي تت  متتء الم تتا ي  اللتت  اللفي تت   

( 13ه 1991تحلاج إل  مطالد مء الل فيت  د تسرأل وقيقتة إل أن ال تص   
قدب تع ال اأ إج ائياأ مقبسلأ يتن  ال:ت  نأنته الط القتة أو األ ت:سب الت   ينجتط 

 .نة الملسقعة مء أق انه  ف  العم  الطمن ده األط ا  األالما  المصل: 

وتتت  تع التتم الستت:سك اللفي تت  دأنتتهه نورجتتة ال اال:يتتة اللتت   قابتتل بهتتا 
ال تتص  المعتتايي  الصايتتة دا تتلقالله ال ص تت  ومستتئسليله الجلمااليتتة 

(  وضأنتهه نأ  31ه 1985الملسقعة حسب العم  الطمن  ويقافلهن  ياو   
 ,Wolman)ات البيئتتة واللسافتت ن مهتتارأل أو  تت:سك ت تتاف لل االتتل ملط:بتت

  وضأنتتهه نال تتلجادة المنا تتبة أو  تت:سك  ستتاالد ال تت و ال:تت  (50 :1989
(  وضأنتتهه 16ه 1988الل االتتل د تتسرأل أنستتب متتع المحيطتتيء دتتهن  الاقتتل  

مستتتلسى فعاليتتتات ال تتت و المصل: تتتة فتتت  مساجهتتتة مطالتتتب البيئتتتة الماو تتتتة ن
(  وضأنتتتهه 363ه 1993والطبيعيتتتة والستتت:سرية والجلمااليتتتةن   :تتت     

 Henley, et)قدرأل ال  و ال:  ال لقاللية وتحمل المسئسلية الجلمااليتةن ن

al., 1993: 80)الس:سك المسجته ل:لغ:تب ال:ت  القبتات البيئتة أو   وضأنهه ن
ضات مسق ها. رما أن آليات تسافقه الل  يلع:مها    ا لجابله المعلاوأل س يع

اي ووافعتتته وتص يتتت  تست اتتتتهن اللتتت   ستتتي  ال:يهتتتا انتتتبا  حاجاتتتته  ولرضتتت
 (.32ه 1985 و سق   

واللحتتتدو الستتت:سك اللفي تتت  بدرجتتتة ال اال:يتتتة اللتتت   قابتتتل بهتتتا ال تتتص  
المعايي  الصاية دا لقاللية ومسئسليله الجلماالية الملسقعة منه مء  ال  
الم ح:ة العم الة اللت   مت  بهتا دااضتافة إلت  يقافلته ولهت ا يسجتد مبهت الء 

أل ال:ت  التلع:  واللتدرالب التسري    والقتدرأل ال:ت  مساجهتة أ ا ييء  ما القتدر 
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 (.61ه 1993المطالب الجلماالية  حافظ  

( أن الستتت:سك اللفي تتت  ل:ط تتتل 7ه 1992والتتت ى ال تتتص  والتتتدماط   
 موء اللع ف ال:يه مء  ال  مع فة األواي السري   ال   يلمًل ف   مستة 

  همجالت والل  تمًل أدعاو الس:سك اللفي    و   رما ي:

ه  قتتيل  تت ا المجتتا  نمتتس المهتتارات ال:تت  األ تتاا النماال اللياالي -1
 الجلماال .

ه  قتيل  ت ا المجتا  مستلسى العمت  الت   األداء اللظي   امل تقل -2
  سلطيع الط ل الند  تحمل المسئسلية.

 [ حجم األسرة:3]
 عد حج  األ  أل ةات تأيي  ربي  ال:  الس:سك اللفي   ل:معا   فاأل ت أل 

مء ال الا ة الل  ينالها أبناؤ تا  وضاللتال  يتنص ض مستلسى  إبي أل العدو تق:ل
الس:سك اللفي   ل:ط ل دعول األ  أل ق:ي:ة العدو  نجد ا تتسف  دالحلياجتات 

 تتبع متتع ق:تتة تال تت ورالة ل:ط تتل وتتتطواو ال الا تتة  فالحلياجتتات الماو تتة قتتد 
 العدو.

 [ امل تلى الثقايف لألسرة:4]
ف  تأيي   ال:ت  الست:سك اللفي ت  ل:ط تل  ي:عب المسلسى الًقاف  ووراأ دارزاأ 

المعتتس   فاأل تت أل اللتت  تلميتتط دمستتلسى يقتتاف  م ت تتع تستته  بتتدور ا فتت  رفتتع 
مسلسى قدرات المعتس  دعوتل األ ت  ةات المستلسى الًقتاف  المتنص ض اللت  
تع ي ط :ها لاحباال وال  ل  والعجط الء مساجهة المساوم  وقد أت ا متء 

أل تت  ةات المستتلسى الًقتتاف  الم ت تتع يتتسف ون  تتال  العديتتد متتء البحتتس  أن ا
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ل:ط ل ال الا ة والعنا ة واللعامتل معته دط القتة  تسالة فتل ه  ملط:باتته وتفستبه 
الًقة دالن ل واللقبل السالد  الول األ ت  ةات المستلسى الًقتاف  المتنص ض 

 (.5ه 1999ت ع  ط :ها دالدونية وااحباال والدب الًقة  البد المنع   

 تماع  االقتصادي:[ امل تلى االج5]
 عتتد  تت ا العامتتل متتء العسامتتل المتتؤي أل فتت  الستت:سك اللفي تت  إة تصل:تت  
األ   ةات الس:سك الجلماال  القل او  ف  معام:ة ابنها المعا  وتقب:ته  
فأط تتا  الطبقتتة الجلمااليتتة القل تتاو ة الم ت عتتة أف تتل فتت  اللفيتت  متتء 

ا ي:عتتتب المستتتلسى أط تتتا  الطبقتتتة الجلمااليتتتة القل تتتاو ة المنص  تتتة  رمتتت
 القل او  لأل  أل ووراأ ربي اأ ف  نمس ةراي الط ل أو تسوم نمس .

 نظر اا علم الن س وال للي التكي  :
تلناو  الباحًة م هسب الس:سك اللفي   مء وجهة نبت  رتل متء مدر تة 

 الن س  والمدر ة الس:سرية والتجا  اانسان .اللح:يل 

 [ وجهة نظر التحليل الن   :1]
اللح:يتل الن ست  إلت  حالتة التدب اللفيت  ال:ت  أنته  حتد  مدر ة  تنب 

  Ego  األنتتا Idنليجتتة ال تت ا  بتتيء موسنتتات التتن ل الب تت الة و تت  الهتتسا 
وةلح  وسن اللساف   س محاولتة إزالتة األ تاليب  Super Egoاألنا األال:  

 بدلأ مء محاولة اللص:  مء األال اي.

فعه ال ص تية اللت  ل  ق  تا والعيش ال  و ف  حالة ي ا  وائ  بيء ووا
المجلمع مء جهة والملط:بات الجلماالية مء جهة أ ت ى  واانستان  تس  
اللساف   س ال    وسن دا تلطاالله المسايمتة بينته وضتيء ووافعته ال ص تية 
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 وملط:باته الجلماالية.

إمتتا يتت ر  ف والتتد دتتأن الستت:سك اانستتان  ين تتر النتتدما  وتتسن فتت  حالتتة 
ي لحالة الدب اتطان حل    ل إل  حالة اللسازن  رما ا لًارأل وتست  أ  يلع  

أنه ي ى أن الم:يات اللساف  االباأ ما تفتسن ل نتعسرالة وأن ال ت و ال:ت  والت  
داأل تتتباب الحقيقيتتتة أإًتتت  متتتء  تتت:سرية   تتت ا وقتتتد البتتت  ال  والتتتديسن الجتتتدو 

سسن  وف وب  ومسرا  التء ا تليائه  متء وجهتة نبت  ف والتد لانستان إة وإرال
الم:يات اللساف  قد تفتسن نتعسرالة االبتاأ وأن اانستان  موتء ي ون أن دعض 

ه 1993الجلمتتاال   حستتيب  أن  عبتت  التتء ووافتتع ايتت  أنانيتتة ت:قتت  اللأييتتد 
76.) 

 [ وجهة نظر املدرسة ال للكية:2]
 قسب ت سر م هتسب اللفيت  النتد الست:سرييء ال:ت  قتدرأل ال ت و لإلستاب 

  الء والل   ب  أن تع:مها  اامجمسالة مء العاوات المنا بة وال عالة مع 
وأوت إل  دعض تست   وق:قه أو نجحت فت  إنتبا  ووافعته وحاجاتته  وضت لح 
والمت وأيتبحت  ت:سراأ  ستلداليه ال ت و ر:متا ووتم فت  ن تل المسوتم مت أل 

 أ  ى.

إما ي ى واطستسن و تون  أن اللسافت  البتارأل التء تع:ت  ال ت و لمجمسالتة 
اللت   موتء التء ط القهتا إنتبا  مء العاوات الس:سرية المولسبة مء البيئة و 

حاجاته المصل: ة  وأن تع:      ال لجادات يتل  د تسرأل آليتة وضتدون ق تد 
نعسر   اية ف   تنسات المت   األولت   فالهتدف األ ا ت  ل:مستاالدأل  تس 
إحتتال  مجمسالتتة متتء العتتاوات الستت:سرية النافعتتة أو اللفي يتتة محتتل العتتاوات 

 .(Coan, 1983: 16-17)اي  اللفي ية ال ارأل 
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 [ وجهة نظر االجتاه اإلن ان :3]
أن تار التجتا  اانستان  ال:ت    سيتية اانستان بتيء الفائنتات يؤرد 

الحيتتة  وأن اللحتتد  ال ئيستت  أمتتاب اانستتان  تتس أن  حقتت  ةاتيلتته ر نستتان  
ورائء ملميط الء الفائنات الحية األ  ى  فهس رائء الاقل وم ف  ومسئس   

  دته ةاتته إةا تهيتأت البت وف لت لح  والسلطيع أن  س:ح  :سراأ حستناأ  حقت
ومء أ   الس:سك الم تبر داللست  و تسي اللسافت  النتد أيتحاب  ت ا التجتا  
دحا اانسان الء  دف أو مغطى لحياته  حق  ده ةاته ولةا ل  يهلتد  إلت  
 تت ا الهتتدف أو المغتتطى فأنتته  تتلفسن ال ضتتة ل:لتتست  و تتسي اللفيتت   والتت ى 

  التت    ستتلطيع أن  حقتت  ةاتتته ما تت:س أن ال تتص  الملسافتت   تتس ال تتص
دمعن  أن أال:  الحاجات ف  مدرج ما :س  و   الحاجة إل  تحقت  الت ات  
و تتتتت   الحاجتتتتتة ل  ستتتتتلطيع ال تتتتت و إنتتتتتباالها إل دعتتتتتد إنتتتتتبا  الحاجتتتتتات 
ال سيسلسجية والحاجتة لألمتء والحاجتة ل:حتب والنلمتاي والحاجتة إلت  تقتدي  

   ا تتلطا  أن  حقتت  التت ات  رمتتا أنتته قتتاب بلحديتتد   تتائ  ال تتص  التت
ةاتتته  وضاللتتال  فتتاللفي   تتسه ااوراك الحقيقتت  ل:عتتال  واألنتتصاص اا تت الء  
اللقبتتتتل الحقيقتتتت  ل:تتتت ات وتقبتتتتل اا تتتت الء  أن يل تتتت   تتتت:سره دالل:قائيتتتتة 
والبستتاطة  ال تتلقال  والقتتدرأل ال:تت  اللج التتب  القتتدرأل ال:تت  تفتتسالء الالقتتات 

 .(Morris, 1982: 397)ملباولة الميقة وحميمة 

 :لث سابقةحب
( بدرا تتة التجا تتات السالد تتة نحتتس الملص: تتيء 1984قامتتت ال:حتتام    

الق:ياأ والالقلها دول مء العالقات وا ل األ  أل والست:سك اللفي ت   وتت  تطبيت  
 –مقيتتاا الستت:سك اللفي تت   ومقيتتاا العالقتتات األ تت الة  ومقيتتاا  تتلان سرو 
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ن التجا تتات السالد تتة بينيتته ل:تت راي  وا تتلمارأل المستتلسى القل تتاو   وا تتلبيا
نحس ااالاقة العق:ية ال:ت  الينتة موسنتة متء مائتة أب متء م ت عت  ومنص  ت  
المسلسى الجلماال  القل او   و مستيء فلتاأل معاقتة الق:يتاأ  ممتء ت اوحتت 

( ورجتة. 70( إلت   50 نة  وةرائهء ما بتيء   18 – 13أالمار ء ما بيء 
ت السالد ة نحس ااالاقتة العق:يتة وأنلهت النلائا إل  وجسو الالقة بيء التجا ا

والستتت:سك اللفي تتت   والعالقتتتة األ تتت الة. رمتتتا تبتتتيء وجتتتسو فتتت و  ةات وللتتتة 
إح تتتتائية فتتتت  اتجتتتتا   الل  قتتتتة واا متتتتا  ل تتتتالا األفتتتت او ةو  المستتتتلسى 

 القل او  الم ت ع.

( اتجا تتات اادتتاي نحتتس أبنتتائه  الملص: تتيء الق:يتتاأ 1991وتنتتاو  محمتتد  
ات دستت:سك أبنتتائه  اللفي تت . وأنلهتتت النلتتائا إلتت  وجتتسو والالقتتة ت:تتح التجا تت

ف و  والة إح ائياأ بيء ابناي ةو  التجا ات العالية وأبناي ةو  التجا تات 
المنص  تتة فتتت  دعتتض أدعتتتاو مقيتتاا الستتت:سك اللفي تت   ل تتتالا المتتت ت عيء. 
وضع تتها ل تتالا المنص  تتسن  وأ  تتاأ وجتتد فتت و  والتتة إح تتائياأ متتء أبنتتاي 

القل او  الم ت تع وأبنتاي ةو  المستلسى  –المسلسى الجلماال   ااداي ةو  
القل تتاو  المتتنص ض  ل تتالا ةو  المستتلسى الم ت تتع  رمتتا  –الجلمتتاال  

 وجد الالقة ارتباطية بيء اتجا ات ااداي والس:سك اللفي   ألبنائه .

( إلتت  مع فتتة أيتت  تقتتد   تتتدرالب Mclean  1995و تتدفت ورا تتة متتاإ:يء 
ديها أف او معسقيء الق:ياأ والعي سن ف  مؤ ستات وا :يتة. وقتد تت  لأل  أل الل  ل

تقيي  أيت  اللتدرالب ال:ت  اللطتسر اللفي ت  الصتاص دتاألف او المعتاقيء الق:يتاأ. وقتد 
انلهت النلائا إل  أن م اررة اادتاي واأل ت أل لحيتاأل الط تل المعتا  الق:يتاأ تتؤي  

 ف   :سره اللفي  .

تتأيي  التجا تات السالد تة ال:ت  ( إل  مع فتة 1996و دفت ورا ة ال:   
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الستت:سك اللفي تت  ل:ط تتل المعتتس  الق:يتتاأ والم تتابيء دتتأال اي واون. وللحقيتت  
بينيه لقياا ال راي  ومقياا التجا تات  –  ا  ت  تطبي  مقياا  لان سرو 

السالد تتتة ل:ملص: تتتيء الق:يتتتاأ  ومقيتتتاا الستتت:سك اللفي تتت   وا تتتلمارأل المستتتلسى 
( ط تتالأ وط :تتة  ممتتء 30الينتتة موسنتتة متتء  القل تتاو  ال:تت   –الجلمتتاال  

( إلت  50(  نة  ونستب ةرتائه  متء  12( إل   6ت اوحت أالمار   ما بيء  
( ورجتتة. وأ تت  ت النلتتائا التتء وجتتسو الالقتتة ارتباطيتتة والتتة بتتيء رتتل متتء 70 

 اللقبل  اا ما   ال فض  الل  قة( وضتيء أدعتاو الست:سك اللفي ت . وأ  تاأ التدب 
بتتتيء رتتتل متتتء الحما تتتة الطائتتتدأل  القستتتسأل  الل بتتت ب وجتتتسو الالقتتتة ارتباطيتتتة 

والالواقعية  وضيء أدعاو الس:سك اللفي  . رما وجد ف و  ف  الست:سك اللفي ت  
 –بتتتتتتيء األبنتتتتتتاي الم تتتتتتابيء دتتتتتتأال اي واون ةو  المستتتتتتلسى الجلمتتتتتتاال  

القل او  الم ت ع  والمنص ض ل الا المسلسى الم ت ع  وورجتة فت و  فت  
 ر  التتتء تقبتتتل الحالتتتة لالبنتتتة األنًتتت  فتتت  المستتتلسى تقبتتتل الحالتتتة لألبتتتء التتت

القل او  الم ت ع النه ف  المسلسى المتنص ض ل تالا البتء  –الجلماال  
 ال ر  ف  المسلسى الم ت ع.

( التتء مع فتتة العالقتتة الرتباطيتتة Semel  1996ور تت ت ورا تتة  تتيميل 
 تتسي بتتيء يتت ات الط تتل المعتتا  الق:يتتاأ وال تتغر األبتتس . وأدانتتت النلتتائا أن 

الس:سك اللفي   لألط ا  المعاقيء الق:ياأ يتؤو  إلت  زالتاوأل ال تغر ال:ت  األ ت أل  
 مما   ع  مء المنا  األ    ر:ه.

( إلت  مع فتة ارتبتاال الست:سك اللفي ت  Litt  1997و دفت ورا تة ليتت 
دتتتاألواي التتتسري  . وللحقيتتت   تتت ا  تتتت  ا تتتلصداب مقيتتتاا الستتت:سك اللفي تتت   

 ت    ومقيتاا ف الت  لقيتاا الن جستية ال تحية ومقياا اللفي  والل ادر األ
والم ضتتتية  وا تتتل لايات مؤنتتت ات لتتت ووو فعتتتل ال ص تتتية لقيتتتاا اللعتتتاط  
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السجتتدان . وأ تت  ت النلتتائا التتء وجتتسو الالقتتة بتتيء البنتتاي األ تت   والستت:سك 
اللفي    حيا يؤي  الل ادر األ    ال:  رافة جسانتب الست:سك اللفي ت  ل:ط تل 

وجد أن ااف اال ف  الم اررة السجدانيتة األمسميتة ينتلا المعس  الق:ياأ  وأ  اأ 
 النه زالاوأل  سي الس:سك اللفي  .

( أي  م تاررة اادتاي Maclinton  1997وتناولت ورا ة ماإ:ينلسن 
( ط تتالأ 28ال:تت  تفيتت  الط تتل المعتتا  الق:يتتاأ. وتفسنتتت الينتتة البحتتا متتء  
ئيتتتة واأل تتتئ:ة معاقتتتاأ الق:يتتتاأ. وقتتتد تتتت  تطبيتتت  مقيتتتاا النقتتتاال السقليتتتة الًنا

واللج الب لمجمسالة مء الصب اي وأ  ى مء الم اقبيء. وقد أدانت النلتائا أن 
م اررة ااداي مع دع ه  يتؤو  إلت  ق:تة الم تاإل الست:سرية لتدى األط تا  
المعسقيء الق:ياأ والجع:ه  يلفي سن مع البيئة المحيطتة بهت   وأ  تاأ وجتد أن 

نائه  المعسقيء الق:ياأ وقتدراته   ناك الالقة إ جابية بيء لعب األمهات مع أب
 ال:  حل الم اإل الل  تساجهه .

( التتتء مقارنتتتتة الستتتت:سك Belanger  2002ور تتت ت ورا تتتتة دالنجتتتت  
اللفي تت  ونستتبة المتت ي الن ستت  بتتيء األط تتا  المعتتاقيء الق:يتتاأ التت يء يل:قتتسن 
رالا تتة األقتتتارب أو رالا تتة الل ضيتتتة. وقتتد تتتت  تطبيتت  مقيتتتاا فينالنتتد ل:ستتت:سك 

قياا و  تسررل لالضتط ادات العق:يتة ال:ت  مجمسالتة متء األط تا  اللفي   وم
(  تتنة. وأ تتت  ت 12( إلتتت   5المعتتاقيء الق:يتتاأ  ممتتتا تلتت اوو أالمتتتار   متتء  

النلتائا التتء أن األط تتا  الت يء يل:قتتسن رالا تتة األقتارب يبتتدو  تت:سره  اللفي تت  
 أف ل مء األط ا  ال يء يل:قسن رالا ة الل ضية.

ا تتتات السالد تتتة والالقلهتتتا دالضتتتط ادات ( التج2004وتناولتتتت فلحتتت   
الستت:سرية النتتد ضتتعاف العقتتس . وقتتد تتت  تطبيتت  مقيتتاا التجا تتات السالد تتة 
ومقياا الس:سك اللفي   ال:  مجمسالة مء  مسيء ط الأ معاقاأ الق:يتاأ  ممتء 
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( أدتاأ. وأوضتحت النلتائا 50(  تنة  و 18( إلت   12ت اوحتت أالمتار   متء  
جسو ف و  ةات وللة إح ائية بيء ال ئة القاب:تة ل:تلع:  وال ئتة ايت  القاب:تة و 

ل:لع:  ف  الضط ادات الست:سرية  رمتا تسجتد فت و  ةات وللتة إح تائية بتيء 
ال ئة القاب:ة ل:لع:  وال ئة ايت  القاب:تة ل:تلع:  فت  التجا تات السالد تة. وأ  تاأ 

ادات الستت:سرية النتتد ضتتعاف تسجتتد الالقتتة بتتيء التجا تتات السالد تتة والضتتط  
 العقس .

( المنتتتا  األ تتت   والالقلتتته دالستتت:سك 2009ور تتت ت ورا تتتة حستتتيء  
اللفي   لدى األط ا  المعاقيء الق:يتاأ القتاب:يء ل:تلع:  دمتدارا الل ضيتة ال ف التة 
وقد ت  تطبيت  مقيتاا العالقتة األ ت الة واللطتاب   ومقيتاا الست:سك اللفي ت  

( 8اأ الق:يتاأ  ممتء ت اوحتت أالمتار   متء  ( ط الأ معاقت79ال:  مجمسالة مء  
( ورجتة. وأنلهتت النلتائا 70( إلت   50(  نة  ومعد  ةرائه  مء  14إل   

ح التة  –إل  وجسو الالقة ارتباطية  البة بتيء دعتد المنتا  األ ت    اللما تح 
اللسجيته نحتس  –ال تلقال   –ي ا  الل االل األ ت    –اللعبي  الء الم اال  
 –اللسجيتتتته الل والحتتتت   –اللسجيتتتته العق:تتتت  والًقتتتتاف   –اللح تتتتيل واانجتتتتاز 

ال تتبر( روتتل دوتتل أدعتتاو   –اللنبتتي   –اللسجيتته نحتتس القتتي  الدينيتتة والص:قيتتة 
 والنح افات الس:سرية لدى األط ا  المعاقيء الق:ياأ القاب:يء ل:لع: .

( إل  الف ت  التء العالقتة بتيء المنتا  2012و دفت ورا ة البد العا   
لست:سك اللفي ت  لتدى األط تا  المعتاقيء الق:يتاأ. وللحقيت   ت ا  األ    وأدعاو ا

تتتت  تطبيتتت  مقيتتتاا المنتتتا  األ تتت    ومقيتتتاا الستتت:سك اللفي تتت   ومقيتتتاا 
( 40المستتلسى الجلمتتاال  والقل تتاو  لأل تت أل ال:تت  مجمسالتتة موسنتتة متتء  

ط الأ مء األط تا  المعتاقيء الق:يتاأ القتاب:يء ل:تلع:   ممتء ت اوحتت أالمتار   متا 
( ورجتتة. وقتتد 70( إلتت   50(  تتنة  ومتتدى ةرتتائه  متتء  12إلتت    (6بتتيء  
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أوضتتحت النلتتائا وجتتسو الالقتتة مسجبتتة والتتة إح تتائياأ بتتيء المنتتا  األ تت   
والجانب النمائ  مء الس:سك اللفي    بينما تسجد الالقة  البة والة إح تائياأ 
بتتتيء المنتتتا  األ تتت   والجانتتتب الصتتتاص دالنح افتتتات الستتت:سرية متتتء الستتت:سك 

ي تت . رمتتا أنتتارت النلتتائا وجتتسو فتت و  ةات وللتتة إح تتائية فتت  أدعتتاو اللف
الجانب النمائ  مء الست:سك اللفي ت  بتيء األط تا  الت يء ينلمتسن إلت  المنتا  
األ    السس . رما تبيء وجتسو فت و  ةات وللتة إح تائية فت  دعتض أدعتاو 

متتع  النح افتتات الستت:سرية  الستت:سك المتتدم  والعنيتت   الستت:سك الم تتاو ل:مجل
الاوات اي  مقبسلة  الدرجة الف:ية لالنح افات الس:سرية( مء الس:سك اللفي ت  
ل الا األط ا  المعتاقيء الق:يتاأ الت يء ينلمتسن إلت  أ ت  ةات المنتا  األ ت   

 اي  السس .

ومتتتء  تتتال  م اجعتتتة الباحًتتتة ل:بحتتتس  الستتتادقة المتتت رسرأل  تتت: اأ تبتتتيء أن 
لتدى الط تل  للي التكي ا االجتاهااا اللالد اة وال ادع ها قتد تناولتت 

  ال:ت   Mclean, 1995  1991  محمتد  1984المعا  الق:ياأ  ال:حتام   
1996  Belanger, 2002   والتتبعض اا تت  قتتد تنتتاو  2004  فلحتت  )

 ,Semelلتدى الط تل المعتا  الق:يتاأ   املنا  األسري وال اللي التكي ا 

حتتس  (  رمتتا تناولتتت دعتتض الب2012  البتتد العتتا   2009  حستتيء  1996
بال اللي التكي ا  لادى الط ال  اللظي   األساري وعالقتاهاألواي 

 (.Litt, 1997  Maclinton, 1997  املعاق عقلياً 

ومتتء يتت   أوضتتحت البحتتس  الستتادقة الم تتار إليهتتا  تتادقاأ ق:تتة البحتتس  
اللتتت  تناولتتتت الف تتت  التتتء األواي التتتسري   األ تتت   رمتتتا تدررتتته األمهتتتات 

ة لتدى أبنتائهء فت  م ح:تة ال وضتة ةو  والالقله ببعض الس:سريات اللفي يت
ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة. وال:يتته تفمتتء م تتو:ة البحتتا التت ا ء فتت  محاولتتة 
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اللع ف ال:  طبيعة العالقة بيء األواي السري   األ    رما تدرره األمهتات 
ببعض الست:سريات النمائيتة لتدى أبنتائهء فت  م ح:تة ال وضتة ةو  ااالاقتة 

 العق:ية البسيطة.
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 لبحث:فروض ا
  موء ييااة ف وي البحا ال:  النحس اللال ه

يسجد ارتباال ةو وللة إح تائية بتيء األواي التسري   األ ت   المتدرك  -1
مء قبل األمهات وضعض الجسانب النمائية مء الس:سك اللفي   لدى أبنتائهء 

 ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة.

سري   األ تت   تسجتتد فتت و  ةات وللتتة إح تتائية فتت  أدعتتاو األواي التت -2
المتتتدرك متتتء قبتتتل األب بتتتيء أمهتتتات األط تتتا  التتت رسر ةو  ااالاقتتتة العق:يتتتة 

 البسيطة وأمهات األط ا  اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة.

تسجتتد فتت و  ةات وللتتة إح تتائية فتت  دعتتض الجسانتتب النمائيتتة متتتء  -3
ستتيطة الستت:سك اللفي تت  بتتيء أمهتتات أط تتا  التت رسر ةو  ااالاقتتة العق:يتتة الب

 وأمهات األط ا  اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة.

 منهج البحث وإجراءاته:
 ستتتلند البحتتتا التتت ا ء إلتتت  المتتتنها السيتتت    حيتتتا أنتتته متتتء أنستتتب 

 المنا ا للحقي  أ دافه.

 عينة البحث:
تفسنتتت الينتتة البحتتا متتء  تتليء أمتتاأ  متتء أمهتتات األط تتا  ةو  ااالاقتتة 

(  تتنة  45إلتت   ( 37متتا بتتيء   ءأالمتتار العق:يتتة البستتيطة  ممتتء ت اوحتتت 
(. 3.98  ±(  نة  وضانح اف معيار  مقدار  40.61دملس ر حساب  قدر   

إضتتافة إلتت   تت ا  تفسنتتت الينتتة األبنتتاي ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة متتء 
( 5( إلتتت   4( ط :تتة  ممتتء ت اوحتتتت أالمتتار   متتا بتتيء  30( ط تتالأ  و 30 
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 ±نة  وضتتتانح اف معيتتتار  مقتتتدار  (  تتت4.91 تتتنة  دملس تتتر حستتتاب  قتتتدر   
( ورجتتتة متتتء واقتتتع 70( إلتتت   50(  رمتتا تتتت اوو نستتتب ةرتتتائه  متتء  1.38 

الستتتجالت المدر تتتية. وقتتتد تتتت  ا ليتتتار الينتتتة األط تتتا  ةو  ااالاقتتتة العق:يتتتة 
العبا تتتية والمط التتتة  لتتت البستتتيطة متتتء دعتتتض المتتتدارا ال ف التتتة فتتت  منطق

 دمحافبة القا  أل.

 أدواا البحث:
 قاييل الن سية اللاليةهت  ا لصداب الم

 [ مقياس األداء اللظي   األسري:1]
( بل تتمي  مقيتتاا األواي التتسري   األ تت   2004قامتتت البتتد الستتالب  

إما يدرره األبناي  و س يهدف إل  قياا أ :سب وط القتة األ ت أل فت  القيتاب 
بسرائ هتتتتا متتتتء تحقيتتتت  أ تتتتدافها وتتتتتسفي  الملط:بتتتتات النمائيتتتتة األ ا تتتتية 

ية والل ضسالتتتة ألبنائهتتتا متتتء  تتتال  الل االتتتل واللسايتتتل بتتتيء والحاجتتتات الن ستتت
أف او تتا وأواي األووار األ تت الة وحتتل الم تتوالت وال تت االات وا :هتتا وت:بيتتة 
حاجتتتات أبنائهتتتا ومستتتاندته  ووالتتت  جسانتتتب النمتتتس ال ص تتت  والجلمتتتاال  

بنتتتداأ  120 داأ نتتتب 240وال تتتبر واللع:تتتي  لتتتديه . واللفتتتسن المقيتتتاا متتتء 
 الباأ(  مسزالة ال:  يمانية مقاييل ف الية ال:ت  النحتس  بنداأ  120مسجباأ  و

اللتال ه مقيتتاا الل االتتل األ تت    مقيتاا اللسايتتل األ تت    مقيتتاا القيتتاب 
داألووار األ  الة  مقياا حل الم اإل وال  االات األ  الة  مقيتاا إنتبا  
الحاجتتتتات الن ستتتتية  مقيتتتتاا المستتتتاندأل األ تتتت الة  مقيتتتتاا تحقيتتتت  النمتتتتس 

   ومقيتتاا ال تتبر األ تت  . وللتت  جانتتب  تت ا  قامتتت الجلمتتاال  ال ص تت
يدقه ويباته ال:  الينات م ت الة. وتتل  ال تلجادة معدأل المقياا دحساب 
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 ناوراأ(. –أحياناأ  –ال:  رل بند مء  ال  ميطان يالي   االباأ 

وقد قامت الباحًة الحالية دحساب يبات مقياا األواي السري   األ    
نبتتا   وةلتتح متتء  تتال  تطبيقتته ال:تت  مجمسالتتة دا تتلصداب معاولتتة أل تتا لف و 

( أمتتاأ متتء أمهتتات األط تتا  ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة. 25موسنتتة متتء  
( 0.69( ل:ل االتتتل األ تتت    و 0.71 فب:غتتتت معتتتامالت الًبتتتات رمتتتا ي:تتت ه 

( لحتتتتل 0.57( ل:قيتتتتاب دتتتتاألووار األ تتتت الة  و 0.61ل:لسايتتتتل األ تتتت    و 
( انتتتتتبا  الحاجتتتتتات الن ستتتتتية 0.73ال تتتتت االات والم تتتتتاإل األ تتتتت الة  و 

( للحقي  النمتس ال ص ت  0.74( ل:مساندأل األ  الة  و 0.67األ  الة  و 
( ل:درجة الف:يتة ل:مقيتاا 0.79( ل: بر األ     و 0.76والجلماال   و 

 ور:ها معامالت م ت عة ومقبسلة إح ائية.

 [ مقياس ال للي التكي  :2]
في    ال   يهدف إل  ( بلع الب مقياا الس:سك الل1985قاب ياو   

قيتتاا مستتلسى فعاليتتات ال تت و المصل: تتة فتت  مساجهتتة مطالتتب بيئلتته الماو تتة 
والطبيعية والس:سرية والجلمااليتة. واللفتسن المقيتاا متء جتطئيء رئيستييء  
حيا يل مء الجطي األو  الجانب النمائ   ال   يلفسن مء ال  أل مجالت  

  النمتتس الجستتم   الن تتاال  تت  ال:تت  السجتته اللتتال ه الل تت فات ال تتلقاللية
القل او   النمس ال:غس   م هسب العتدو والتطمء  األالمتا  المنطليتة  الن تاال 
المهن   اللسجيته الت ات   المستئسلية  اللطبيتع الجلمتاال   وال تمل الجانتب 

والتتت   يلفتتتسن ممتتتا ي:تتت ه الستتت:سك المتتتدم  الًتتتان  النح افتتتات الستتت:سرية  
 يان   :سك ل يسي  ع:سك اللم و والوالعني   الس:سك الم او ل:مجلمع   

  ده  النسحاب  الس:سك النمطت  وال:طمتات  التاوات اجلمااليتة ايت  مقبسلتة
التتاوات يتتستية ايتت  مقبسلتتة  التتاوات ايتت  مقبسلتتة   تت:سك يتتؤة  التتن ل  
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الميتتتل إلتتت  الح رتتتة الطائتتتدأل  الستتت:سك ال تتتاة جنستتتياأ  الضتتتط ادات الن ستتتية 
 الن عالية  ا لعما  األووالة.

تناو  البحا ال ا ء الجانب النمائ  متء مقيتاا الست:سك اللفي ت .  وقد
تتت  حستتاب يتتد  ويبتتات المقيتتاا ال:تت  الينتتات م تت الة وللتت  جانتتب  تت ا  

(. إضافة إل   ت ا  2012العا     البد 1984  ال:حام   1981 إب ا ي   
قامتتتت الباحًتتتة الحاليتتتة دحستتتاب يبتتتات مقيتتتاا الستتت:سك اللفي تتت  نالجانتتتب 

ط تتالأ ( 25 موسنتتة متتء  متتء  تتال  تطبيقتته ال:تت  مجمسالتتة النمتتائ ن  وةلتتح
دا تلصداب وط :ة مء األط ا  ة  ااالاقة العق:ية البسيطة بسا طة أمهاته  

ط القة إالاوأل اللطبي  د ايل زمن  قدر  أ بساليء. وقد أوضحت النلائا أن 
( ل:ل ت فات 0.58معامالت الًبات ألدعاو الس:سك النمائ  ب:غت رمتا ي:ت ه  

( ل:ن تتتتتاال القل تتتتتاو   0.63( ل:نمتتتتتس الجستتتتتم    0.54لية   قال لال تتتتت
( لألالمتا  0.51( لم هتسب العتدو والسقتت   0.54 ( ل:نمس ال:غتس   0.63 

( 0.52( ل:لسجيتتته التتت ات    0.59( ل:ن تتتاال المهنتتت    0.61المنطليتتتة   
( ل:درجتة الف:يتة ل:ست:سك 0.76( ل:لن ئة الجلمااليتة   0.70ل:مسئسلية   
 ا معامالت مقبسلة إح ائياأ.النمائ   ور:ه

 إجراءاا البحث:
 ت  تن ي  البحا وفقاأ ل:صطسات اللاليةه

تتتت  حستتتاب يبتتتات مقيتتتاا األواي التتتسري   دا تتتلصداب معاولتتتة أل تتتا  -
( 25لف ونبا  األ    وةلح مء  تال  تطبيقته ال:ت  مجمسالتة موسنتة متء  
اب يبتات أماأ مء أمهات األط ا  ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة. رمتا تت  حست

إالتاوأل ال لبتار ال:ت  بسا تطة  –الجانب النمائ   –مقياا الس:سك اللفي   
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 ( ط الأ مء األط ا  ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة.25مجمسالة موسنة مء  

دعد اللأإد مء  المة الص ائ  السيوسمل الة لفل مء مقياا األواي  -
التتتسري   التتسري   األ تت    والستتت:سك اللفي تت   تتت  تطبيتتت  مقيتتاا األواي 

( أمتاأ. رمتا تت  تطبيت  مقيتاا 60م أل أ  ى ال:  الينة موسنة مء  األ    
ط تالأ   30الس:سك اللفي   ال:ت  مجمسالتة موسنتة متء  تليء ط تالأ وط :تة  

ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة بسا تتطة ال وضتتة ط :تتة( متتء أط تتا   30و
 أمهاته .

 هما إح ائياأ.ت  ت  الغ ا لجادات بنسو المقيا يء  وت  الغهما  للح:ي: -

 األساليب اإلحصائية امل تخدمة:
 ت  ا لصداب األ اليب ااح ائية اللاليةه 

 معامل ارتباال بي  سن. -

 معاولة أل ا لف ونبا . -

 .t-testا لبار نتن  -

 نتائج البحث وت  ريها:
[ النلائا الصاية ل لبار يحة ال  ي األو  وت سي  ا ال   ين  1]

وللتة إح تائية بتيء األواي التسري   األ ت   ال:  ما ي: ه يسجد ارتبتاال ةو 
المدرك مء قبل األمهات وضعض الجسانب النمائية مء الست:سك اللفي ت  لتدى 

 أبنائهء ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة.
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 (1جدو   
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( وجتسو ارتباطتات مسجبتة والتة إح تائياأ 1أوضحت النلائا ف  جتدو   
ي   األ ت   رمتا تدررتته بتيء أدعتاو األواي التسر 0.01  0.05النتد مستلسى 

األب  الل االتتتل األ تتت    اللسايتتتل األ تتت    القيتتتاب دتتتاألووار األ تتت الة  حتتتل 
ال ت االات والم تتاإل األ ت الة  إنتتبا  الحاجتتات الن ستية لألدعتتاو  المستتاندأل 
األ تت الة  تحقيتت  النمتتس ال ص تت  والجلمتتاال   ال تتبر األ تت  (  والدرجتتة 

الست:سك اللفي تت   الل تت فات  الف:يتة ل:مقيتتاا وضعتتض الجسانتب النمائيتتة متتء
ال تتلقاللية  النمتتس الجستتم   الن تتاال القل تتاو   النمتتس ال:غتتس   م هتتسب 
العتتتتدو والسقتتتتت  األالمتتتتا  المنطليتتتتة  الن تتتتاال المهنتتتت   اللسجيتتتته التتتت ات   
المسئسلية  اللطبيع الجلماال (  والدرجة الف:ية ألدعاو الجانب النمتائ  متء 

األط تا  الت رسر ةو  ااالاقتة العق:يتة الس:سك اللفي ت  لتدى رتل متء أمهتات 
البسيطة  وأمهات األط تا  اانتا  ةوات ااالاقتة العق:يتة البستيطة  وأمهتات 
العينة الف:ية مء األط ا  ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة. ومء ي   تؤالد  ت   
النلتتتائا يتتتحة ال تتت ي األو  التتت   يتتتن  ال:تتت  وجتتتسو ارتبتتتاال ةو وللتتتة 

   األ تت   المتتدرك متتء قبتتل األمهتتات وضعتتض إح تتائية بتتيء األواي التتسري
الجسانتتب النمائيتتة متتء الستت:سك اللفي تت  لتتدى أبنتتائهء ةو  ااالاقتتة العق:يتتة 

 البسيطة.

وتل   نلائا   ا ال  ي الامتة متا أنلهتت إليته نلتائا رتل متء البحتس  
لتدى الط تل المعتا   االجتاهاا اللالد ة وال للي التكي  الل  تناولتت 

  ال:تتت   Mclean, 1995  1991  محمتتتد  1984الق:يتتتاأ  ال:حتتتام   
1996  Belanger, 2002     والبحتتس  اللتت  تناولتتت 2004فلحتت  )

 ,Semelلتدى الط تل المعتا  الق:يتاأ   املنا  األسري وال للي التكي  

(  والبحتتتس  اللتتت  تناولتتتت 2012  البتتتد العتتتا   2009  حستتتيء  1996
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المعتا  الق:يتاأ لتدى الط تل  التكي ا  األداء اللظي   األسري وال للي
 Litt, 1997  Maclinton, 1997 الل  أوضتحت أن البيئتة األ ت الة )

اللتت   عتتيش فيهتتا الط تتل ة  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة دمتتا تل تتمنها متتء 
أو اتجا تتتات والد تتتة إ جابيتتتة أو  تتتالبة  ومنتتتا  أ تتت   مسجتتتب أو  تتتالب  

انب النمائ  وري ية أ  الة مسجبة أو  البة ت:عب ووراأ ربي اأ ف  الجأوايات 
 مء الس:سك اللفي   له داا جاب أو دالس:ب.

السري ية األ  الة مسجبة  دمعن  أن األوايات ول نح أنه الندما تفسن 
 وسن  ناك ت االالأ وتسايالأ أ  الاأ  ورل ف و ف  جماالتة األ ت أل  قتسب بتدور  
المنتسال دتته  وتفتتسن  نتتاك إموانيتتة لحتتل ال تت االات وضعتتض الم تتوالت اللتت  

الن سية نطا  األ  أل  إل  جانب وجسو إموانات انبا  الحاجات  تحد  ف 
لألبناي  وتحقيت  النمتس ال ص ت  والجلمتاال   وأن تحتاو  جماالتة األ ت أل 
تقد   أوجه المساندأل  وتساالد ال:  تن يت  آليتات ال تبر األ ت    فت ن  ت ا 

أن  موتتتء يل تتتتب ال:يتتته آيتتتار إ جابيتتتة  –األواي التتتسري   األ تتت   المسجتتتب 
ل ال:  الجسانب النمائية ل:ط ل ة  ااالاقة العق:يتة البستيطة. رمتا أن تنعو

األوايات السري يتتة األ تت الة المسجبتتة تستتاالد ال:تت  تنميتتة الجسانتتب النمائيتتة 
ل:ط ل المعا  الق:ياأ مما ينعول ال:  ت  فاته ال لقاللية  ونمس  الجسم  

األالمتا  والقل او  وال:غس   وم هسمه الء العدو والسقت  وممار ة دعض 
المنطلية  وضعض أوجته الن تاال المهنت   واللسجيته الت ات   وتحمتل قتدر متء 

 المسئسلية  وت ه  ا ل اتيجيات اللطبيع الجلماال   والعول يحيا.
إضتتتافة إلتتت   تتت ا  ررتتتط البحتتتا التتت ا ء ال:تتت  إوراك األب وون األب فتتت  
األواي التتسري   األ تت    ايتتة فتت  األ تت  اللتت  يسجتتد بهتتا ط تتل ة  إالاقتتة 
الق:ية دسيطة  ألنه قد تبيء أن وجسو ط ل معا  الق:ياأ وا ل نطا  األ  أل  
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فتت ن التت    حمتتل التتبي  تت ا فتت  المقتتاب األو   تت  األب  فهتت  اللتت  تفتتسن 
مهمسمة به ا الط ل  وتلحمل مسئسليله مء رالا ة وت ضية  وليل معن    ا 

  الل   أن األب ليل له وور ف    ا ال دو  ولفء دالمقارنة نجد أن األب 
تلحمل العبي األإب  تجا  أبنها المعا  الق:ياأ. و  ا ما  جع:ها تتدرك األواي 

األواي التتسري   األ تت   متتء واقتتع التتء التتسري   األ تت   د تتول قتتد  صل:تت  
إوراك األب. إل  جانب الجسانب النمائية متء الست:سك اللفي ت  لالبتء المعتا  

انتب النمائيتة لط :هتا  رمتا الق:ياأ  فقد تبيء أن األب    األإً  مالحبة ل:جس 
أن ال:يها ووراأ مهماأ ف  تنمية     الجسانب النمائية د ول  حق  نسالتاأ متء 

 اللفي  الس:سر  ل:ط ل ة  ااالاقة العق:ية البسيطة.
[ النلتتائا الصايتتتة ل لبتتار يتتتحة ال تتت ي الًتتان  وت ستتتي  ا التتت   2]

ألواي يتتن  ال:تت  متتا ي:تت ه تسجتتد فتت و  ةات وللتتة إح تتائية فتت  أدعتتاو ا
التتسري   األ تت   المتتدرك متتء قبتتل األب بتتيء أمهتتات األط تتا  التت رسر ةو  
ااالاقتتتة العق:يتتتة البستتتيطة وأمهتتتات األط تتتا  اانتتتا  ةوات ااالاقتتتة العق:يتتتة 

 البسيطة.
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 (2جدو   
 الملس طات الحسابية والنح افات المعيارالة وقي  نتن  وولللها ااح ائية

 مء قبل األب ف  األواي السري   األ    المدرك

 بيء أمهات األط ا  ال رسر وأمهات األط ا  اانا 

 مء ةو  ااالاقة البسيطة

األواي السري   
 المدرك  األ    

 مء قبل األب
 العدو مجمسالات البحا

 الملس طات

 الحسابية

 النح افات

 المعيارالة

 قي 

 نتن

 الدللة

 ااح ائية

 الل االل األ    

أمهات أط ا  
 4.98 38.34 30 ال رسر

2.64 0.05 

 6.51 42.35 30 أمهات أط ا  إنا 

 اللسايل األ    

أمهات أط ا  
 4.11 37.45 30 ال رسر

2.67 0.01 

 4.21 40.36 30 أمهات أط ا  إنا 

 القياب داألووار

 األ  الة

أمهات أط ا  
 6.67 37.82 30 ال رسر

2.38 0.05 

 7.98 42.42 30 أمهات أط ا  إنا 

 اتحل ال  اال

 والم اإل األ  الة

أمهات أط ا  
 6.29 38.75 30 ال رسر

2.21 0.05 

 6.26 42.39 30 أمهات أط ا  إنا 
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 إنبا  الحاجات

 الن سية لألبناي

أمهات أط ا  
 6.36 49.54 30 ال رسر

2.06 0.05 

 7.83 53.39 30 أمهات أط ا  إنا 

 المساندأل األ  الة

أمهات أط ا  
 3.31 58.76 30 ال رسر

3.12 0.01 

 3.01 61.35 30 أمهات أط ا  إنا 

 تحقي  النمس

ال ص   
 والجلماال 

أمهات أط ا  
 ال رسر

30 53.81 3.86 
4.20 0.01 

 4.44 58.39 30 أمهات أط ا  إنا 

 ال بر األ    

أمهات أط ا  
 ال رسر

30 57.49 5.29 
3.68 0.01 

 3.76 61.94 30 أمهات أط ا  إنا 

 الف:يةالدرجة 

أمهات أط ا  
 ال رسر

30 371,87 8.25 
13.57 0.01 

 9.01 402.68 30 أمهات أط ا  إنا 

( إلتت  وجتتسو فتت و  والتتة إح تتائياأ النتتد 2أنتتارت النلتتائا فتت  جتتدو   
فتت  أدعتتاو األواي األ تت   رمتتا تدررتته األب  الل االتتل  0.01  0.05مستتلسى 

الة  حل ال  االات والم اإل األ     اللسايل األ     القياب داألووار األ   
األ  الة  إنبا  الحاجات الن سية لألبناي  المساندأل األ  الة  تحقي  النمتس 
ال ص تتت  والجلمتتتاال   ال تتتبر األ تتت  (  والدرجتتتة الف:يتتتة ل:مقيتتتاا بتتتيء 
أمهتتات األط تتا  التت رسر ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة  وأمهتتات األط تتا  
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. وتتتدال   تت   النلتتائا يتتحة ا لبتتار اانتتا  ةوات ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة
ال  ي الًان  ال   ين  ال:  وجسو ف و  ةات وللتة إح تائية فت  أدعتاو 
األواي التتتسري   المتتتدرك متتتء قبتتتل األب بتتتيء أمهتتتات األط تتتا  التتت رسر ةو  
ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة  وأمهتتات األط تتا  اانتتا  ةوات ااالاقتتة العق:يتتة 

 البسيطة.

الًان  أن أمهات األط ا  اانا  ةوات ااالاقة وقد أدانت نلائا ال  ي 
العق:يتتة البستتيطة أإًتت  إوراإتتاأ إ جابيتتاأ لفتتل متتء الل االتتل واللسايتتل األ تت    
والقياب داألووار المنسطة بها أ  الاأ  والقدرأل ال:  حل ال ت االات والم توالت 
اللتت  تقتتع فتت  نطتتا  األ تت أل  ولتتديها القتتدرأل ال:تت  إنتتبا  الحاجتتات الن ستتية 

ي  وتحقيتت  النمتتس ال ص تت  والجلمتتاال   ولوراك المستتاندأل األ تت الة  لألبنتتا
 والقدرأل ال:  ال بر األ   .

وال:  ال ا  مء الدب وجسو دحتس   تادقة فت   ت ا ال تدو ل:ف ت  التء 
األواي التتسري   األ تت   المتتدرك متتء قبتتل األب بتتيء رتتل متتء أمهتتات التت رسر 

اي ةلتتح إلتت  نتتس  واانتتا  ةو  ااالاقتتة العق:يتتة البستتيطة  ف نتته  موتتء إالتتط 
الط ل الم اب دااالاقة العق:ية  حيا ي:عب نس  الط تل  تساي أإتان ةرت اأ أب 

النطتا  األ تت    رمتا أنتته يتؤي  تتتأيي اأ ربيت اأ ال:تت  األواي أنًت  ووراأ ج:يتاأ فتت  
السري   لآل  أل   اية أن نس  الط ل مازا   حلل موانة ف  الًقافة الع ضية 

دغتتض النبتت  التتء معقسليتتة  تت   الموانتتة  الامتتة  والًقافتتة الم تت الة  ايتتة 
ومنطقيلها. فنجد أن الًقافة الم  الة مازالت تميل ب ا  اللقدب الجلمتاال   
 اية ف  دعض األ   أن  وسن لديها أبنتاي ةرتسر التء إنتا   و ت ا  وتسن 
مء قبل األب ال:  الص سص  االلقاواأ منها أن ولوأل ط ل ةر   سف يتؤو  

ها وأ :ته  رمتا أن  ت ا قتد  ع تد متء موانلهتا إل  ارت ا  أ همها أماب زوج
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ف  منط  الطوجية  ل ا ف ن األب قد ت تاب دتاله:ع والفمتد نليجتة ولوأل ط تل 
 ةر  معا  الق:ياأ  و  ا ما يؤي  رًي اأ ال:  إوراإها لألواي السري   األ   .

[ النلتتائا الصايتتة ل لبتتار يتتتحة ال تت ي الًالتتا وت ستتي  ا التتت   3]
جتد فت و  ةات وللتة إح تتائية فت  دعتض الجسانتتب يتن  ال:ت  متا ي:تت ه تس 

النمائيتتة متتء الستتت:سك اللفي تت  بتتيء أمهتتتات األط تتا  التت رسر ةو  ااالاقتتتة 
 العق:ية البسيطة وأمهات األط ا  اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة.
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 (3جدو   
 الملس طات الحسابية والنح افات المعيارالة وقي  نتن  

 دعض الجسانب النمائية مء الس:سك اللفي   النمائ  ف  وولللها ااح ائية

 مء ةو  ااالاقة البسيطةبيء األط ا  ال رسر واألط ا  اانا  

جسانب الس:سك 
اللفي   
 النمائ 

مجمسالات 
 العدو البحا

 الملس طات
 الحسابية

 النح افات
 المعيارالة

 قي 
 نتن

 الدللة
 ااح ائية

الل  فات 
 ال لقاللية

أط ا  
 3.36 35.30 30 ةرسر

5.23 0.01 
 3.33 39.90 30 أط ا  إنا 

 النمس الجسم 
أط ا  
 ةرسر

30 13.70 3.89 
3.33 0.01 

 3.85 17.10 30 أط ا  إنا 

الن اال 
 القل او 

أط ا  
 3.37 8.90 30 ةرسر

5.00 0.01 
 3.78 13.60 30 أط ا  إنا 

 النمس ال:غس  
أط ا  
 3.34 17.30 30 ةرسر

5.00 0.01 
 3.17 21.60 30 أط ا  إنا 

م هسب العدو 
 والسقت

أط ا  
 ةرسر

30 14.30 3.25 4.07 0.01 
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 3.63 18.00 30 أط ا  إنا 

األالما  
 المنطلية

أط ا  
 3.03 9.80 30 ةرسر

4.07 0.01 
 3.10 13.10 30 أط ا  إنا 

الن اال 
 المهن 

أط ا  
 3.06 5.70 30 ةرسر

3.68 0.01 
 2.74 2.90 30 ا أط ا  إن

 اللسجيه ال ات 
أط ا  
 3.20 15.10 30 ةرسر

4.71 0.01 
 3.40 19.20 30 أط ا  إنا 

 المسئسلية
أط ا  
 3.63 3.20 30 ةرسر

3.84 0.01 
 2.94 6.00 30 أط ا  إنا 

اللطبيع 
 الجلماال 

أط ا  
 3.08 14.40 30 ةرسر

5.12 0.01 
 3.17 18.60 30 أط ا  إنا 

 لدرجة الف:يةا
أط ا  
 10.31 137.7 30 ةرسر

11.02 0.01 
 11.93 170.00 30 أط ا  إنا 

التء وجتسو فت و  ةات وللتة إح تائية ( 3النلتائا فت  جتدو   أ   ت 
فت  الجسانتب النمائيتة متء الست:سك اللفي ت   الل ت فات  0.01الند مسلسى 
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غتتس   م هتتسب ال تتلقاللية  النمتتس الجستتم   الن تتاال القل تتاو   النمتتس ال:
  الن تتتتاال المهنتتتت   اللسجيتتتته التتتت ات   ةالعتتتتدو والسقتتتتت  األالمتتتتا  المنطليتتتت

المستتتئسلية  اللطبيتتتع الجلمتتتاال (  والدرجتتتة الف:يتتتة ل:جانتتتب النمتتتائ  متتتء 
الس:سك اللفي   بتيء رتل متء األط تا  الت رسر واانتا  ةو  ااالاقتة العق:يتة 

الت   يتن  ال:ت   البسيطة. وتؤالد     النلائا يحة ا لبار ال ت ي الًالتا
وجسو ف و  ةات وللتة إح تائية فت  دعتض الجسانتب النمائيتة متء الست:سك 
اللفي   بيء أمهات األط ا  ال رسر ةو  ااالاقة العق:يتة البستيطة  وأمهتات 

 األط ا  اانا  ةوات ااالاقة العق:ية البسيطة.

وال:يتتته  وفتتت  ضتتتسي نلتتتائا ال تتت ي الًالتتتا تتتت ى األب أن ط :هتتتا التتت ر  
ق:ياأ القابل ل:لع:  أإً  ن اطاأ مهنياأ  بينمتا تت ى أب الط :تة المعاقتة المعا  ال

الق:يتتة القاب:تتة ل:تتلع:  دأنهتتا أإًتت  قتتدرأل ال:تت  الل تت فات ال تتلقاللية  وأإًتت  
أنماياأ جسمياأ ولغسالاأ  ون اطاأ اقل او اأ  وأإً  فهماأ لم هسب العتدو والسقتت  

   وتحمتتتل المستتتئسلية  وم تتتاررة فتتت  األالمتتتا  المنطليتتتة  واللسجيتتته التتت ات
 وت همهاأ اليات اللن ئة الجلماالية.

ورضمتتا  عتتطى  تت ا  ال:تت  التت ا  متتء التتدب وجتتسو دحتتس   تتادقة فتت   تت ا 
ال دو إل  أن البنة دحو  تفسالنهتا البيسلتسج  والن ست  أإًت  الل تاقاأ دتاألب 
الء البء ال ر . ومء ي   ف ن  ت ا يلتيا لهتا رًيت  متء السقتت لتلع:  دعتض 

ال تتلقاللية  والنمتتس الجستتم   والنمتتس ال:غتتس   وممار تتة دعتتض  الل تت فات
رمتا أن األب  األالما  المنطلية وضعض الجسانب النمائية األ  ى مء قبل األب.

ح ال ة لفسن ابنلها معاقة الق:ية أن تقدب لهتا مطالتد متء ال لمتاب وال الا تة 
د تسرأل وتع:ي  دعض الس:سريات اا جابية حل  تبه  البنة المعاقتة الق:يتة 

لئقة أماب أف او األ ت أل  حلت  ل يسجته إلت  األب متء قبتل اا ت الء انلقتاوات 
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نحتس إ مالهتتا أو ت رهتتا لبنلهتا وون تع:تتي  دعتتض الجسانتب النمائيتتة الالزمتتة 
 حل  تسلطيع أن تحق  قدراأ مء الس:سك اللفي  .

ومتتء يتت   وفتت  ضتتسي متتا أنلهتتت إليتته نلتتائا البحتتا الحتتال   فتت ن  تت ا 
حاجة إلت  المطالتد متء البحتس    ايتة اللج البيتة لل عيتل األواي المجا  ف  

التتتسري   األ تتت   ل:سالتتتديء ومتتتا يل تتتتب ال:يتتته متتتء تنميتتتة دعتتتض الجسانتتتب 
 النمائية ألبنائه  ةو  ااالاقة العق:ية البسيطة.
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 :املراجع
 املراجع العربية: -أ 

(. ورا تتة تح:ي:يتتة لتتبعض أنمتتاال 1981إبتت ا ي   البتتد ال قيتتب أحمتتد  
رساالة :سك الال س  الند الملص: يء الق:يتاأ فت  معا تد الل ضيتة ال ف التة  الس

   ر:ية الل ضية  جامعة أ يسال.دكتلراه غري منشلرة

(. أيتت  ب نتتاما للنميتتة دعتتض جسانتتب الن تتتاال 1993حتتافظ  دطتت ا  
المع فتت  والمهتتارات الجلمااليتتة ال:تت  الستت:سك اللفي تت  لتتدى أط تتا  متتا قبتتل 

  ر:يتتة الل ضيتتة  جامعتتة التتيء  منشاالرةرسااالة دكتاالراه غااريالمدر تتة  
 نمل.

(. مسلسى م هسب الت ات واللسافت  1993حسيب  البد المنع  البد    
الن ستت  والالقلهتتا دالستت:سك اللتتأم:  والنتتدفاال  لط:بتتة الم ح:تتة الًانسالتتةه 

  معهتد الدرا تات منشالرة رسالة دكتلراه غاريورا ة وي ية مقارنتة  
 .الع:يا ل:ط سلة  جامعة اليء نمل

(. المنتتا  األ تت   والالقلتته دالستت:سك 2009حستيء  رم تتان الانتتسر  
اللفي تتت  لتتتدى األط تتتا  المعتتتاقيء الق:يتتتاأ القتتتاب:يء ل:تتتلع:  دمتتتدارا الل ضيتتتة 

   ر:ية الل ضية  جامعة ح:سان.رسالة ماج تري غري منشلرةال ف الة  

الط للااااة واملراهقااااة: (. 1998حمتتتسوأل  محمتتتتسو البتتتتد التتتت حمء  
   الطبعة الًالًة  القا  أله المطبعة اللجارالة.العالجاملشكالا الن  ية و

(. ااحستتاا دالسحتتدأل الن ستتية 1993 :تت     زالنتتب البتتد ال:طيتت   
جملااة والالقلهتتا دالستت:سك اللفي تت  لتتدى أبنتتاي مؤ ستتات ال الا تتة  القتتا  أله 
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   جامعة األز  .معلقاا الط للة
رمتتتا (. أ تتتاليب المعام:تتتة السالد تتتة 1998وروالتتتش  رم تتتان محمتتتسو  

يتتتدررها البتتتتء السحيتتتد والبتتتتء ملعتتتدو األ تتتتسأل والالقلهتتتا بتتتتبعض ملغيتتتت ات 
   ر:ية الل ضية  جامعة األز  .رسالة ماج تري غري منشلرةال ص ية  

  النمااال الرتبااالي للط ااال واملراهااا (. 1985و تتسق   رمتتتا   
 الطقازال ه مطادع جامعة الطقازال .

  المتانه وار يةمقدمة يف اإلعاقة العقل(. 2005ال و ان  فارو   
 ال ف  ل:طباالة والن   واللسزالع.

مقيااااس ال اااللي التكي ااا  (. 1991ال تتتص   البتتتد العطالتتتط  
الطبعتة الًانيتة  القتا  أله مولبتة  لألط ال: املعا ري املصر ة وال اعلد ة 

 النج:س الم  الة.

قاااملس (. 1992ال تتص   البتتد العطالتتط  والتتدماط   البتتد الغ تتار  
   القا  أله مولبة ز  اي ال   .العاد ني يل غريهالرتبية اخلاصة وتأ

قاااملس (. 2010ال تتص   البتتد العطالتتط  والتتدماط   البتتد الغ تتار  
  الطبعة ال ادعتة  لذوي االحتياجاا اخلاصة الرتبية اخلاصة والتأهيل

 القا  أله مولبة النج:س الم  الة.

سااايكلللجية ال  ااااا اخلاصاااة (. 2002نتتقي   زالنتتتب محمتتتسو  
 ه مولبة النه ة الم  الة.  القا  ألواملعلقني

التخلااف العقلاا : األساابا   (. 1997ال تتناو   محمتتد محتت وا  
   الب اما  القا  أله مولبة ا الب ل:طباالة والن  .التشخيص
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نظر اااا اإلرداااد والعااالج (. 1997ال تتناو   محمتتد محتت وا  
   القا  أله وار ا الب ل:طباالة والن  .الن   

   اااللي التكي ااا مقيااااس ال(. 1985يتتاو   فتتتارو  محمتتتد  
 القا  أله مولبة النج:س الم  الة.

  لبنتانه وار ال ائتد معجم العلال  الن  اية(. 1988الاقل  فا    
 الع ض .

(. األواي التتسري   األ تت  ه 2004البتتد الستتالب   تتمي أل أبتتس الحستتء  
ورا تتة مقارنتتة لعينتتات ملباينتتة متتء أ تت  األط تتا  العتتاوييء وةو  الحاجتتات 

نال باب مء أجل  احلادي عشر املؤمتر ال نلي الصاية  دحا مقدب إل 
-1246مستتلقبل أف تتلن لم رتتط اارنتتاو الن ستت   جامعتتة التتيء نتتمله 

1311. 

(. المنتتتا  األ تتتت   لألط تتتتا  2012البتتتد العتتتتا   فتتتايطأل فتتتت و محمتتتتد  
رسااالة المعتتسقيء الق:يتتاأ القتتاب:يء ل:تتلع:  والالقلتته دالستت:سك اللفي تت  لتتديه   

 را ات الل ضسالة  جامعة القا  أل.  معهد الدماج تري غري منشلرة
(. فعاليتتة ب نتتاما لص تتض ال تتغسال 1999البتتد المتتنع   آمتتا  محمتتسو  

رساالة ماج اتري غاري الن سية لدى األمهتات األط تا  الملص: تيء الق:يتاأ  
   ر:ية الل ضية  جامعة الطقازال .منشلرة

  القتا  أله مولبتة الطب الن  ا  املعاصار(. 1992الوانة  أحمتد  
 م  الة.النج:س ال

(. التجا تتات السالد تتة والالقلهتتا دالستت:سك 1996ال:تت   ميتتاوأل محمتتد  
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رسااالة ون  االلفي تت  لألط تتا  الملص: تتيء الق:يتتاأ والم تتابيء دتتأال اي التتد
  معهتد الدرا تات الع:يتا ل:ط سلتة  جامعتة التيء ماج تري غاري منشالرة

 نمل.

 (. التجا ا تتت السالد تتة والالقلهتتا دالضتتط ادات2004فلحتت   نجتتالي  
  معهتد رساالة ماج اتري غاري منشالرةالس:سرية الند ضعاف العقس   

 الدرا ات الع:يا ل:ط سلة  جامعة اليء نمل.

  القتتتا  أله مولبتتتة التكياااف الن  ااا (. 1987فهمتتت   م تتتط    
 الصازنج .

  رعا اااة املتخل اااني  هنيااااً (. 1996القتتت اف   رم تتتان محمتتتد  
 اا وندرالةه المولب الجامع  الحديا.

ساايكلللجية  وي االحتياجاااا (. 2005د المط:تتب  الق الطت   البتت
   الطبعة ال ادعة  القا  أله وار ال ف  الع ض .اخلاصة وتربيتهم

ساايكلللجية األط ااال (. 2005إامتتل   تتهي   و تت:يمان  نتتحاته  
  الطبعة الًانية  اا وندرالةه م رتط اا توندرالة  وي االحتياجاا اخلاصة

 ل:فلاب.

  الطبعتتة الًانيتتة  الصااحة الن  ااية(. 1987إ تتاف   التتالي التتديء  
 القا  أله مولبة النج:س الم  الة.

اإلرداااد األسااري لألط ااال  وي (. 2001إ تتاف   التتالي التتديء  
   القا  أله وار قباي.احلاجاا اخلاصة

(. العالقة بتيء التجا تات السالد تة نحتس 1984ال:حام   نه  يس    
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للفي تت  لم ا قتتات ملص: تتات ااالاقتتة العق:يتتة والعالقتتات األ تت الة  والستت:سك ا
  ر:يتة الدرا تات اانستانية  جامعتة رسالة دكتلراه غري منشلرةالق:يتاأ  
 األز  .

(. ال غسال الن سية األ  الة والس:سك اللتسافق  2003مح وا  وفاي  
  ر:يتة الل ضيتة  رسالة ماج اتري غاري منشالرةلط ل ال وضة الف يت   

 جامعة الطقازال .

اتجتتا  اادتتاي نحتتس أبنتتائه  الملص: تتيء  (.1991محمتتد  أنتت ف يتتب    
الق:ياأ والالقة ت:ح التجا ات دس:سك أبنائه  اللفي   دمدينة أ يسال  ر تالة 

 ماجسلي  اي  من سرأل  ر:ية الل ضية  جامعة أ يسال.

املراجعااة العاداارة للتصاانيف (. 1999منبمتة ال تتحة العالميتتة  
تصاااانيف االضااااطراباا الن  ااااية ه ICD-10 الدويل لألمراض 

ه المولتب اإلساكندر ة أنت ف ال:ت  الل جمتةه أحمتد الوانتة(   ال للكية
 ااق:يم  ل    البحا الملس ر.

  الطبعتة التكيف والصحة الن  اية(. 1985الهادر  محمد الستيد  
 الًانية  اا وندرالةه المولب الجامع .
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The Functional Family Performance  

and its Relationship with Some  

The Perception of Mothers for Developmental 
Aspects for their Educable  

Mental Retarded Children in Kindergarten 

 Abstract: The aim of this study is to explore the 
functional family performance as perceived by mothers and 
its relationship with some developmental aspects of 
adapative behavior for their educable mental retarded 
children in Kindergarten. The concepts of research study as 
the following: mental retardation, functional family 
performance, and adapative behavior are presented. 
Further, the previous research studies are presented. The 
hypotheses of the research study are as the following: (1) 
there is significant correlation between functional family 
performance as perceived by the mothers and some 
developmental aspects for their children who educable 
mental retarded, (2) there are significant differences in 
functional family performance dimensions as perceived by 
the mother between educable mental retarded male 
children mothers and educable mental retarded female 
children mothers, (3) there is significant differences in some 
developmental aspects between educable mental retarded 
male children mothers and educable mental retarded female 
children mothers. The sample consists of (30) mother of 
educable mental retarded male children and (30) mother of 
educable mental female children. The ages mean of the 
mothers is (40.61 Yrs) and at the ages mean of the educable 
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mental children is (4.91Yrs). Further more, Functional Family 
Performance Scale is consisted of the following: family 
interaction, family communication, family roles, family 
problems and conflicts solving, psychological needs for 
children, family support, social and personal development, 
family control and Developmental Aspects of Adapative 
Behavior Scale is consisted of the following: independence 
behaviors, psychical development, economic activity, 
language development, the concept of number and time, 
home works, vocational activity, self – orientation 
responsibility and socialization are used and its reliability are 
computed. The results indicated that there are positive 
statistical significant correlations between functional family 
performance as perceived by mother and some 
developmental aspects of adaptive behavior. As well as, 
there are statistical significant differences in functional 
family performance dimensions as perceived by the mother. 
Additionally, there are statistical significant differences in 
some developmental aspects of adaptive behavior between 
the mothers of educable mental retarded male children and 
the mothers of educable mental retarded female children. 
The results are interpreted according to the previous 
research studies. Some suggestions and future research 
studies are required.    
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