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 ادللخص:
 كانت ىناؾ فروؽ يف مستوى  إذاأتثراً ابلسلوؾ التكيفي وما  اإلعاقاتمعرفة أي  إىلىدفت الدراسة      

, وتكونت عينة البحث احلايل من البحوث السابقة اليت أعاقةالسلوؾ التكيفي ترجع للجنس حسب كل 
ة مصراتة, والبالغ عددىا أثرىا على السلوؾ التكيفي يف البيئة احمللية وخاصة يف مدينو  اإلعاقاتتناولت 

اليت استخدمت لتجميع البياانت, وادلقاييس  وأدواهتا حبوث( من خالؿ نتائجها وكل ما يتعلق هبا,10)
النتائج اليت تناولتها يف فصل الدراسات السابقة, وتوصلت نتائج  إىلللوصوؿ  اإلحصائية واألساليب
اصة اطلفاااً يف معدالت السلوؾ التكيفي تمتوس  أف التوحد أكثر فئات ذوي االحتياجات اخل إىلالدراسة 

 أف, كما األعلى إىل األدىنحسب السلوؾ التكيفي من  اإلعاقاتوقد مت تلخيص النتائج بًتتيب  110
وقد مت ترتيب الدرجات حسب اجلنس ونوع  97.15يف السلوؾ التكيفي تمتوس   األدىنذكور التوحد ىم 

 .اإلعاقة

السلوؾ , التوحد ,احلركية اإلعاقة ,البصرية اإلعاقة ,السمعية اإلعاقة ,الذىنية اإلعاقةالكلمات ادلفتاحية: 
 التكيفي.
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Disabilities and their impact on adaptive behavior 

"Summary of a set of studies in the city of Misurata" 

Abstract:  

The study aimed to find out which disabilities are affected by adaptive 

behavior and whether there are differences in the level of adaptive behavior 

due to gender according to each disability. The current research sample 

consisted of previous research that dealt with disabilities and their impact on 

adaptive behavior in the local environment, especially in Misrata city, (10 

research)of them is based on its results and everything related to it, And its 

tools that were used to collect data, and statistical measures and methods to 

arrive at the results that were dealt with in the chapter of previous studies, 

and the results of the study found that autism is the group with special needs 

lowest in rates of adaptive behavior with an average of 110, and the results 

were summarized in order of disabilities according to adaptive behavior from 

the lowest to the top,also, autistic males were the lowest in adaptive behavior 

with an average of 97.15, and the scores were arranged according to gender 

and type of disability. 

Key words : intellectual disability- hearing impairment- visual impairment- 

movement disability- autism- adaptive behavior. 

 ادلقدمة: 
دتثل ظاىرة اإلعاقة يف أي رلتمع بوجو عاـ مشكلة ذات أبعاد متعددة تعيق تقدـ اجملتمع ومسريتو     

ثني والدارسني ادلختصني ىذا ادلواوع أبعلية ابلغة, واعتربوا مشكلة اإلعاقة وتنميتو وألجل ذلك تناوؿ الباح
 أولوية القضااي االجتماعية الكربى.

ولعل من ادلؤشرات قياس حضارة اجملتمعات وتقدمها ىي يف مدي اىتمامها برعاية وتربية األجياؿ  
الصاعدة من أطفاذلا, ويظهر ذلك بواوح يف مدي الرعاية واالىتماـ لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة من 

هارهتم وقدراهتم األطفاؿ, وحتقيق النمو الشامل وادلتكامل ذلم يف مجيع اجلوانب الشخصية, وتنمية م
وإمكانياهتم إيل أقصي حد شلكن, وأتىيلهم نفسيا واجتماعيا وتربواي ومهنيا, حىت يستطيع كل منهم أف 
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يؤدي دوره يف احلياة وخدمة الوطن, وقد أولت الدوؿ ادلتحضرة يف العامل بتنشئة اإلنساف ورعايتو ورفع 
ي االحتياجات اخلاصة, وذلك تمساعدهتم يف مستوى مهاراتو وكفاءاتو, ومشلت برعايتها األشخاص من ذو 

 حياهتم اخلاصة واالستفادة من رلهوداهتم يف خدمة رلتمعهم وتنميتو.

 مشكلة الدراسة:
تعددت وتنوعت اإلعاقات حبسب اخللل الوظيفي ادلرتب  جبانب معني من جوانب الشخصية, فمنها       

حركي كاإلعاقة احلركية, ومنها ما ىو عقلي  ما ىو حسي كاإلعاقة السمعية والبصرية, ومنها ما ىو 
 كاإلعاقة الذىنية, ومنها ما ىو ظلائي كالتوحد.

كما تنوعت أسباهبا والعوامل ادلؤدية ذلا ما بني عوامل وراثية وجينية وعوامل بيئية, وكل ذلك يدخل أو       
 يساعد يف عملية التشخيص والتقييم.

وال يقتصر اخللل الوظيفي يف السلوؾ على جانب وظيفي مرتب  تمجاؿ واحد فق   من رلاالت     
الشخصية؛ وإظلا أببعاد ورلاالت سلتلفة من جوانب الشخصية, ختتلف شدة القصور فيها ابختالؼ نوع 

لبحث تشخيص كل إعاقة, وضلاوؿ يف ىذا ا توزلاكااإلعاقة, ويتضح ذلك جليًّا يف خطوات التشخيص 
حتديد أي اإلعاقات أكثر أتثريًا على السلوؾ التكيفي كونو زلك مهم يف تشخيص بعض اإلعاقات ومنها 
اإلعاقة الذىنية, كما سأوحل حتديد أثر اجلنس على السلوؾ التكيفي حسب كل إعاقة, ويف اوء ما تقدـ 

 ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
 ثري على السلوؾ التكيفي أي اإلعاقات أكثر أت -1
 أثر اجلنس يف السلوؾ التكيفي حسب اإلعاقة  -2

 أهداف الدراسة:
 التعرف على: إىلهتدف الدراسة احلالية 

 أي اإلعاقات أكثر أتثري على السلوؾ التكيفي. -1
 اجلنس األكثر أتثري على السلوؾ التكيفي لإلعاقة حسب نوعها.  -2
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 أمهية الدراسة: 
نتائج البحوث وتلخيصها يف البحث احلايل وتعترب ملخص للمعلومات النظرية اإلجرائية ىي جتميع  -1

حوؿ اإلعاقات وأثرىا على السلوؾ التكيفي حبيث نضع كل ما يتعلق هبذا ادلواوع يف إطار وملخص 
 بشكل علمي ودقيق.

عالقة هبذا ادلواوع  ميكن االستفادة من ىذا البحث كدراسة سابقة يف األحباث ذات الصلة واليت ذلا -2
مع إمكانية تطبيق ادلقًتحات والتوصيات اليت توصل إليها ىذا البحث كما يعترب ىذا البحث مرجع موحد 

 وملخص ذلذا ادلواوع.
 حدود الدراسة:

 احلدود ادلوضوعية: -1
ا السلوؾ اإلعاقة العقلية, اإلعاقة السمعية, اإلعاقة البصرية, اإلعاقة احلركية, التوحد, وأثر كل منهم

 التكيفي.
 احلدود ادلكانية: -2

 مدينة مصراتة حسب مكاف إجراء البحوث وعيناهتا.
 احلدود الزمنية: -3
 .( 2020البحث خالؿ العاـ اجلامعي  )  أجراءمث 

 مصطلحات الدراسة: 
 اإلعاقة العقلية:

ىو حالة تشري إىل جوانب قصور ملموسة يف األداء الوظيفي احلايل للفرد, وتتصف احلالة أبداء عقلي دوف 
ادلتوس  بشكل وااح يوجد متالزًما مع جوانب قصور ذات صلة يف رلالني أو أكثر من رلاالت ادلهارات 

االجتماعية, استخداـ ادلصادر اجملتمعية, لتكيفية التالية: التواصل, العناية ابلذات, احلياة ادلنزلية, ادلهارات اا
التوجيو الذايت, الصحة والسالمة, ادلهارات األكادميية, وقت الفراغ, ومهارات العمل وتظهر اإلعاقة العقلية 

 (105, 2007)فرج, قبل سن الثامنة عشر. 
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أبنو مستوي األداء الوظيفي والعقلي والذي يقل على ادلتوس  : ()أنيس وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي لػ
( فما 70تمعدؿ اضلرافيني معياريني ويقاس ذلك من خالؿ ادلقاييس واختبارات الذكاء, أي: معدؿ ذكائو )

أقل, أو ما يعادؿ ذلك على أحد مقاييس الذكاء الفردية وادلقننة يف البيئة احمللية, وكذلك معدؿ سلوؾ 
( فما أقل, أو ما يعادؿ ذلك على أحد مقاييس السلوؾ التكيفي الفردية وادلقننة يف البيئة 70التكيفي )

 (160, 2017)الصل ,                 السنة. 18احمللية ويظهر ذلك قبل سن 

 اإلعاقة السمعية:
تشري إىل اللفظي, كما  -اإلعاقة السمعية تعين اضلراًفا يف السمع ػلّد من القدرة على التواصل السمعي

مستوايت متفاوتة من الضعف السمعي تًتاوح ما بني اعف مسعي بسي  واعف مسعي شديد 
ا.)  (16جدًّ

ىي فقداف الفرد احلاسة السمع وتكوف درجة اخلسارة )أنيس,ىالة(:بنت الباحثة التعريف اإلجرائي لػت
فأكثر والذي ينتج عنو صعوبة يف مساع األصوات والتواصل اللفظي مع اآلخرين, شلا  ديسيبل 90السمعية 

 (478, 2017الصل, كريدلة,  )                                       غلعلو يعتمد على لغة اإلشارة يف التواصل

 اإلعاقة البصرية:
العني, وىذا اجلهاز يعجز  ىو ذلك الفرد الذي يفقد الرؤية ابجلهاز ادلخصص ذلذا الغرض وىو

  عن أداء وظيفتو إذا أصابو خلل طارئ, كاإلصابة يف احلوادث, أو خلل خلقي يولد معو.
 (198, 2013)اجلرواين, العطار,                                                                         

اإلعاقة البصرية ىي فقداف يف حاسة البصر وتكوف حدة  ىالة(: )أنيس, وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي لػ
  شلا يؤثر سلبا على الوظائف البصرية للفرد. 20/200اإلبصار أقل من 

 (478, 2017)الصل, كريدلة,                                                                                      

 اإلعاقة احلركية:
ا عجز أو قصور يف جسم اإلنساف يؤدي إىل التأثري على قدرة الفرد على احلركة أو التنقل "تعرؼ أبهن     

أو على قدرة اإلنساف على التناسق يف حركات اجلسم أو على قدرتو على التواصل مع اآلخرين بواسطة 
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                   الشخصي والتعلم". اللغة ادلكتوبة أو ادلنطوقة, وكذلك تؤثر ىذه اإلعاقة على قدرة الفرد ادلعوؽ على التوافق
 (163, 2003, ز)كوافحة, عبد العزي

تتمثل يف الفرد الذي لديو عائق : (2018, شعالة, الصلأبو وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي لػػػ )
جسدي مينعو من القياـ بوظائفو احلركية بشكل طبيعي نتيجة مرض وإصابة أدت إىل امور يف العضالت 

القدرة احلركية أو احلسية أو كليهما معا يف األطراؼ السفلية والعلوية أو احدعلا أو إىل اختالؿ يف أو فقداف 
 (8, 2017)الصل, ابوشعالة,        التوازف احلركي أو يف بثر األطراؼ.

 تعريف التوحد:
"ىو إعاقة ظلائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خالؿ السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل. ويقدر       

( طفال من كل 20عدد األطفاؿ الذين يصابوف ابلتوحد واالاطراابت السلوكية ادلرتبطة يقدر بنحو )
انتشار التوحد بني (  تقريبا, وذلك نتيجة الاطراب عصيب يؤثر يف عمل الدماغ. ويزيد معدؿ 10000)

األطفاؿ الذكور أربع مرات عنو بني اإلانث, كما أف اإلصابة ابلتوحد ليس ذلا عالقة أبي خصائص ثقافية 
  (2007, 119 )فرج, أو عرقية أو اجتماعية, أو بدخل األسرة أو ظل  ادلعيشة أو ادلستوايت التعليمية".

ااطراب ظلائي طويل ادلدى يؤثر سلبا على الطفل يف  (:2017)أنيس  التعريف اإلجرائي لػوتبنت الباحثة 
العالقة االجتماعية والتواصل اللفظي وغري اللفظي واللعب, شلا يؤدي إىل سلوكيات ظلطية غري ىادفة  رلاالت

وميكن تقدير ىذا االاطراب كميا ابلدرجة اليت حتصل عليها ادلفحوص من خالؿ أحد مقاييس التوحد 
 (161, 2017)الصل,      ة اليت تطبق بشكل فردي.ادلقننة ابلبيئة احمللي

 السلوك التكيفي:
 (161, 20117)الصل,                         ىو كفاءة الفرد لالحتياجات ادلادية واالجتماعية للبيئة.  

أبنو مدى وفاء الطفل دلتطلبات احلياة اليومية يف وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي لػػػ)أنيس(:   
  اجملاالت التالية:
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)السلوؾ االجتماعي, العناية ابلذات, االتصاؿ, ادلعرفة األساسية, استعماؿ اجلسم, التكيف االجتماعي 
ـ اليت يتحصل عليها الطفل من خالؿ القياس السلوكي التكيفي ادلطبق عليو  والشخصي(, أي: الدرجة اخلا

 لًتبية اخلاصة أو ادلعلم. من خالؿ ويل أمر الطفل أو األخصائي النفسي أو سلتص ا
وىذا ادلقياس مقنن يف األردف من قبل الدكتور عبد هللا زيد الكيالين, الدكتور دمحم وليد البطش, ومت تكييفو 

 (161, 20117)الصل,          يف مدينة بنغازي من قبل صندوؽ التضامن االجتماعي.

 :العقلية اإلعاقة
"يعرؼ التخلف العقلي يف اجلمعية األمريكية أبنو )إعاقة دتيزت بقصور جوىري لكل من األداء العقلي 

     ".سنة 18العملية االجتماعية ادلفاعلية وتنشأ قبل سن  الكيفيةوالسلوؾ التكيفي معرب عنها يف ادلهارات 
  (87, 2013)ابوزيد, 

ػلدد الدليل التشخيص الرابع ادلعدؿ, الصادر عن اجلمعية األمريكية  تشخيص اإلعاقة العقلية: حماكات
 األساسية لتشخيص التأخر الذىين اباليت:  احملاكاتللطب النفسي, 

 على اختبارات ومقاييس الذكاء ادلقننة زلليا واليت تطبقها بشكل فردي. 70معدؿ الذكاء أقل من  -1
ادؿ ذلك على أحد مقاييس السلوؾ التكيفي ادلقننة أو ما يع 70معدؿ السلوؾ التكيفي أقل من  -2

 ابلبيئة احمللية واليت تطبيقها بشكل فردي.
 (165, 2017)الصل,                            سنة(. 18سنة أو أقل )ظهور األعراض قبل  18العمر  -3

 اإلعاقة السمعية:
ادلنطوؽ ثقيل السمع بدوف  "تعرؼ أبهنا حرماف الطفل من حاسة السمع إىل درجة جتعل الكالـ
 (103, 2013)ابوزيد,          استخداـ ادلعينات وتشمل اإلعاقة السمعية األطفاؿ الصم واعاؼ السمع".

 كات التشخيصية لإلعاقة السمعية:ا أهم احمل
 فقداف السمع الكلي )الصمم الكلي(.  -
 %( ديسبيل.91الضعف السمعي احلاد, وىو ما يزيد عن ) -
 %(.71( إىل )90السمعي الشديد, وىو من )الضعف  -
 %(.56( إىل )70الضعف السمعي ادلتوس , وىو من ) -
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 %(.41( إىل )50الضعف السمعي ادلعتدؿ, وىو من ) -
 %(.26( إىل )40الضعف السمعي اخلفيف, وىو من ) -

 تعريف اإلعاقة البصرية:
 يستطيع أف يقرا أو يكتب يشري إىل أف الشخص الذي يعترب كفيفا, ىو ذلك الشخص الذي ال

 (7, 2017)الصل,            إال بطريقة برايل.

 تشخيص اإلعاقة البصرية: حماكات
 .اإلعاقة البصرية الشديدة: حالة يؤدي فيها الشخص الوظائف البصرية على مستوى زلدود 
  ا: حالة غلد فيها اإلنساف صعوبة ابلغة يف أتدية الوظائف البصرية اإلعاقة البصرية الشديدة جدًّ

 األساسية.
 .شبو العمى: حالة ااطراب بصري ال يعتمد فيها على البصر 
 .(114, 2013)ابوزيد,  العمى: فقداف القدرات البصرية 

 تعريف اإلعاقة احلركية:
تعرؼ أبهنا عجز أو قصور يف جسم اإلنساف يؤدي إىل التأثري على قدرة الفرد على احلركة أو 

نساف على التناسق يف حركات اجلسم أو على قدرتو على التواصل مع اآلخرين التنقل أو على قدرة إل
 (162, 2013)ابوزيد,   بواسطة اللغة ادلكتوبة أو ادلنطوقة.

  عالمات اإلعاقة احلركية:
 الشكوى من التعب ادلفرط وعدـ القدرة على القياـ ابلنشاطات البدنية. -
 إظهار ردود حركية ظلطية.  -
 (34, 2004)السرطاوي,   على استخداـ العضالت الكبرية والصغرية. عدـ القدرة -
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  تعريف التوحد:
ىو ااطراب ظلائي شامل يظهر قبل عمر ثالث سنوات ويؤثر سالبا على العديد من اجملاالت 
يشمل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين و التواصل اللفظي والتواصل الغري اللفظي وظهور سلوكيات 

 (130, 2013)ابوزيد,          ظلطية واالنشغاؿ أبشياء واىتمامات غري عادية.وحركات غري 

 تشخيص التوحد: حماكاتأهم 
 ( IV2000-DSM - IRحددىا الدليل التشخيصي الرابع ادلعدؿ )

 يشًتط يف حتديد ااطراابت التوحد أف تطابق ستة أعراض على األقل حبيث توزيعها كاآليت: أوال:
  األقل من اجملموعة األوىل.عرااف اثناف على 
 .عرض واحد على األقل من اجملموعة الثانية 
 .عرض واحد من اجملموعة الثالثة 
 ظهور أداء وظيفي غري عادي يف واحد على األقل شلا أييت مع ظهورىا قبل سن الثالث سنوات. اثنيا:
 التفاعل االجتماعي. -1
 اللعب الرمزي والتخيلي. -2
 (167, 2017)الصل,  التواصل االجتماعي. اللغة كما تستخدـ يف -3

 كات التشخيص للتوحد حسب الدليل الرابع ادلعدلا ( يوضح حم1جدول رقم )
 اجملموعة الثالثة اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل

القصور النوعي يف التفاعل االجتماعي فيما 
 أييت:
ـ رفرفة أظلاط  -1 قصور حاد يف استخدا

 الواحدة أو ادلتعددة السلوكيات غري اللفظية
 مثل:التواصل البشري.

 فشل الطفل بعالقاتو مع أقرابئو. -2
 قصور يف التلقائية ومشاركتو اآلخرين. -3
االفتقار يف التبادؿ االجتماعي عرااف  -4

 .اثناف على األقل

القصور يف عملية التواصل كما تظهر 
 فيما يلي:

 األسلوب اللفظي يف اللغة. -1
 تخيلي االجتماعي.نقص اللعب ال -2
 أتخر يف ظلو اللغة. -3
قصور يف القدرة على ادلبادرة  -4

عرض واحد على  واحلديث مع اآلخرين
 .األقل

 تكرار سلوكيات يظهر فيها ما يلي:
 االنشغاؿ ادلستمر أبجزاء األشياء. -1
 .التأكد على الروتني -2
شلارسة حركات ظلطية مثل:رفرفة  -3

 .اليدين
واحد أو  أبسلوب ظلطياالنشغاؿ  -4

 أكثر أو عرض واحد على األقل.
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 لسلوك التكيفي:ا

ىو القدرة على حتمل مسؤولياتو الشخصية وخاصة مهارات احلياة اليومية مهارات تناوؿ الطعاـ       
كالتنقل والتعامل والنقود واستخداـ  والصحة الشخصية وارتداء ادلالبس وادلهارات االستقاللية األخرى,

يف التعبري عن نفسو, ومدى قدرتو على حتمل مسؤولياتو االجتماعية ادلتوقعة منو وخاصة يف ادلراحل  اللغة
العمرية ادلتقدمة وما تتطلبو من مسؤوليات اجتماعية تتمثل يف التفاعل مع اآلخرين والقياـ بعمل ما ميكنو 

 (167, 2017)الصل,               من االستقالؿ ادلعيشي.

 وجماالت السلوك التكيفي:أبعاد 
اجملاؿ اللغوي: يرتب  ىذا اجملاؿ وادلهارات األكادميية بدرجة كبرية, إال أنو استخداـ يف ىذا ادلقياس  .1

هبدؼ التعرؼ على األساس االجتماعي لو وىذه ادلهارات بدال من الًتكيز على ادلستوي األكادميي 
 ادلطلوب وصوؿ الطفل إليو.

: إف ىذا اجملاؿ ػلاوؿ قياس مستوي العمر الذي يستطيع الطفل عنده حتمل األداء الوظيفي ادلستقل .2
 ادلسؤولية يف مواجهة متطلبات احلياة اليومية يف ادلواقف اليت عادة ما يتعرض ذلا.

األداء األسري واألعماؿ ادلنزلية: يقيس ىذا اجملاؿ فاعلية الطفل يف مواجهة األعماؿ ادلنزلية واألدوار  .3
 األساسية اليت تتطلب أظلاط سلوكية على درجة عالية من الدقة والكفاءة.األسرية 

النشاط ادلهين االقتصادي: ػلاوؿ ىذا اجملاؿ قياس مستوي فهم الطفل للمفاىيم ادلتضمنة يف ميادين  .4
 العمل, والبيع والشراء اليت تعد من اجملاالت الضرورية اذلامة يف حياة الفرد, وقدراتو على استخدامها.

لتطبيع االجتماعي: ىو ظلو ادلهارات ادلتصلة بتعاوف الطفل مع اآلخرين يف نطاؽ واسع من البيئة, ا .5
 ومهاراتو يف دتييز ادلطالب االجتماعية اذلامة عن تلك ادلطالب البسيطة أو األقل أعلية.

يف الصورة  األداء ادلستقل: قدرة الطفل على اإلصلاز الناجح للمهاـ أو األنشطة ادلطلوبة من اجملتمع .6
 مطالب مهمة للحياة.
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ـ واليت ميكن إصلازىا )عادة حتت إشراؼ  .7 ادلسؤولية الشخصية: ىي رغبة الطفل يف استكماؿ ىذه ادلها
ما(, وقدرتو على حتمل ادلسؤولية الفردية لسلوكو الشخصي, وتنعكس ىذه القدرة يف إصلاز القرار 

 واختيار السلوكيات.
على القياـ ابلوظائف االستقاللية ادلتعلقة ابلطعاـ واللباس والسالمة  العناية ابلذات: ىي قدرة الطفل .8

 العامة والنظافة.
 االتصاؿ: يقيس ىذا اجملاؿ ادلهارات السمعية والتعبريية وغري اللفظية وادلهارات اللغوية. .9
ومات ادلعرفة األساسية: ػلاوؿ ىذا ادلقياس قياس مستوي الطفل يف ادلفاىيم األساسية والوعي ابدلعل .10

 العامة.
  استعماؿ اجلسم: يقيس ىذا اجملاؿ ادلهارات احلس احلركية واللياقة البدنية والعادات الصحية. .11

 (161, 2017)الصل,                                                                                                                       

 الدراسات السابقة:
( دراسة استهدفت التعرؼ على وجود فروؽ بني كل من ادلتأخرين ذىنيا وادلعاقني 2016 )اعبيد, اجري

مسعيا يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل من ىذه الفروؽ و التعرؼ على الفروؽ بني كل من الذكور واإلانث 
ت عينة الدراسة من يف متغري السلوؾ التكيفي لدي ادلتأخرين ذىنيا ولصاحل من ىذه الفروؽ وتكون

( من ادلعاقني مسعيا,)وىي العينة ادلتاحة( وكانت الفئة 6( من فئة ادلتأخرين ذىنيا و)24(طفل, منهم )30)
واستخدمت الباحثة مقياس السلوؾ التكيفي من إعداد )عبدا  ( سنة,12العمرية ادلطبق عليها ادلقياس من )

كيفيو يف مدينة بنغازي من قبل صندوؽ التضامن هلل زيد الكيالين, دمحم وليد البطش( والذي مث ت
االجتماعي, وكذلك حساب صدقو الظاىري وصدؽ احملتوي وثباتو تمدينة مصراتة من قبل أنيس الصل 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة  نتائج الدراسة أواحت, واعتمدت الباحثة على ذلك يف الدراسة و 2017
عيا يف متغري السلوؾ التكيفي, و وجود فروؽ ذات داللة إحصائية إحصائية بني ادلتأخرين ذىنيا وادلعاقني مس

 بني الذكور واإلانث لفئة ادلتأخرين ذىنيا يف متغري السلوؾ التكيفي لصاحل اإلانث.
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التعرؼ على وجود فروؽ يف متغري السلوؾ التكيفي بني كل  إىل( دراسة ىدفت 2017)الصل اجريو       
سنة فما دوف والتعرؼ على وجود فروؽ يف متغري السلوؾ  12من ادلتأخرين ذىنيا وأطفاؿ التوحد من عمر 

التكيفي بني كل من الذكور واإلانث لدى أطفاؿ ادلتأخرين ذىنيا والتعرؼ على وجود فروؽ يف متغري 
( طفل 24ل من الذكور واإلانث لدى أطفاؿ التوحد, وتكونت عينة الدراسة من )السلوؾ التكيفي بني ك

سنة فما فوؽ, ومث استخدـ  12( طفل من عمر 24من ذوي التأخر الذىين وبلغ عدد أطفاؿ التوحد )
 الباحث مقياس السلوؾ التكيفي ادلطور يف األردف قبل )عبدا هلل زيد الكيالين/ دمحم وليد البطش( ومث تكيفيو
يف مدينة بنغازي من قبل صندوؽ التضامن االجتماعي, وقاـ الباحث حبساب الصدؽ الظاىري وصدؽ 
احملتوي وتباتو تمدينة مصراتة ومث االعتماد عليو يف العديد من الدراسات الالحقة وادلتضمنة يف ىذا البحث, 

وأطفاؿ التوحد يف متغري  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني ادلتأخرين ذىنيا نتائج الدراسة أواحتو 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث  السلوؾ التكيفي وكانت لصاحل أطفاؿ التأخر الذىين,

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة  من أطفاؿ ادلتأخرين ذىنيا يف متغري السلوؾ التكيفي وكانت لصاحل اإلانث
  متغري السلوؾ التكيفي.إحصائية بني الذكور واإلانث من أطفاؿ التوحد يف

معرفة  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  إىل( ىدفت 2017)كريدلة, الصل,  أجراىاويف دراسة          
( سنة و وجود فروؽ ذات داللة 12يف متغري السلوؾ التكيفي بني الصم وادلكفوفني لألطفاؿ حتت السن )

ث لدى العينة الكلية, ومت تطبيق البحث على العينة إحصائية يف متغري السلوؾ التكيفي بني الذكور واإلان
( سنة فما أقل 12( أطفاؿ من ادلكفوفني من سن )6( أطفاؿ من الصم و)6طفل( منهم )12ادلتاحة )

ومث تطبيق مقياس السلوؾ التكيفي ادلطور يف األردف من قبل )عبد هللا زيد الكيالين, دمحم وليد البطش( بعد 
 إىلنتائج الدراسة  أواحتية تمدينة بنغازي من قبل صندوؽ التضامن االجتماعي, و تكييفو يف البيئة احملل

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني ادلعاقني مسعيا وادلعاقني بصراي يف متغري السلوؾ التكيفي وعدـ 
 لية.وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدي العينة الك

التعرؼ على الفروؽ يف متغري السلوؾ التكيفي  إىل( دراسة ىدفت 2017)الرعيض اجريكما              
( سنة و التعرؼ على الفروؽ يف 12إىل  6بني كل من ادلعاقني حركيا وادلتأخرين ذىنيا للفًتة العمرية من )
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قة احلركية والتعرؼ على الفروؽ يف متغري السلوؾ التكيفي بني كل من الذكور واإلانث لذوي أطفاؿ اإلعا
متغري السلوؾ التكيفي بني كل من الذكور واإلانث لذوي األطفاؿ ادلتأخرين ذىنيا وتكونت الدراسة من 

( 21)( سنة و12( من األطفاؿ الدارسني يف مركز تنمية القدرات الذىنية دلا دوف )24( حالة منهم )45)
من األطفاؿ ادلصابني ابإلعاقة احلركية وادلًتددين على مراكز العالج الطبيعي يف مدينة مصراتة ومث استخداـ 

دمحم البطش( ومث تكيفيو تمدينة بنغازي من قبل صندوؽ  مقياس السلوؾ التكيفي إعداد )عبد هللا الكيالين,
ؽ ذات إحصائية بني ادلعاقني حركيا عدـ وجود فرو  إىلنتائج الدراسة  وأواحتالتضامن االجتماعي, 

وادلتأخرين ذىنيا يف متغري السلوؾ التكيفي, و عدـ وجود فروؽ بني الذكور واإلانث لذي ادلعاقني حركيا يف 
متغري السلوؾ التكيفي, ووجود بني الذكور واإلانث لدى ادلتأخروف ذىنيا يف متغري السلوؾ التكيفي لصاحل 

 اإلانث.
التعرؼ على الفروؽ بني كل من ادلعاقني ذىنيا وادلعاقني  إىلاسة ىدفت ( در 2017)عبيد واجري

بصراي يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل من ىذه الفروؽ و التعرؼ على الفروؽ بني كل من الذكور 
واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدى عينة  الكلية ولصاحل من ىذه الفروؽ, واشتملت عينة البحث على 

 )ذكور وإانث( من الفئتني )اإلعاقة الذىنية واإلعاقة البصرية( حيت بلغت عينة ادلعاقني ذىنيا ( طفال30)
ومث استخداـ مقياس السلوؾ  ( أطفاؿ وىي العينة ادلتاحة,6( طفل, إما عينة ادلعاقني بصراي عددىا )24)

ينو يف مدينة بنغازي من قبل التكيفي ادلطور يف األردف من قبل )عبد هللا الكيالين/ دمحم البطش( ومث تقن
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني  إىلنتائج الدراسة  أواحتصندوؽ التضامن االجتماعي, و 

فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور  ادلعاقني ذىنيا وادلعاقني بصراي يف متغري السلوؾ التكيفي وعدـ وجود
 الكلية.واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدى العينة 

التعرؼ على وجود فروؽ بني كل من ادلعوقني بصراي  إىل( دراسة ىدفت 2017)عبيد اجريو  
وأطفاؿ التوحد يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل من ىذه الفروؽ و التعرؼ على الفروؽ يف متغري السلوؾ 

تملت عينة الدراسة التكيفي بني كل من الذكور واإلانث لدى عينة الكلية ولصاحل من ىذه الفروؽ, واش
( طفال )ذكور وإانث( من الفئتني )اإلعاقة البصرية, ااطراب التوحد( حيث بلغت عينة ادلعاقني 29على )
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( طفال, ومث استخداـ مقياس 23( أطفاؿ وىي العينة ادلتاحة, إما عينة أطفاؿ التوحد عددىا )6بصراي )
السلوؾ التكيفي ادلطور يف األردف من قبل )عبد هللا الكيالين, دمحم البطش( والذي مث تكييفو يف البيئة احمللية 

وجود فروؽ ذات داللة  إىلنتائج الدراسة  وأسفرتتمدينو بنغازي من قبل صندوؽ التضامن االجتماعي, 
التوحد يف متغري السلوؾ التكيفي لصاحل ادلعاقني بصراي وعدـ وجود إحصائية بني ادلعاقني بصراي وأطفاؿ 

 فروؽ ذات إحصائية بني الذكور واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدي العينة الكلية.
التعرؼ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  إىل (دراسة ىدفت2017,)كريدلة اجريكما 

التعرؼ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني  سنة 12بني كل من الصم والتوحد لألطفاؿ حتت سن 
( أطفاؿ من 6الذكور واإلانث لدى العينة الكلية ولصاحل من ىذه الفروؽ وتكونت عينة البحت على )

ـ مقياس السلوؾ التكيفي ادلطور يف األردف 23الصم وىي العينة ادلتاحة و) ( طفال من التوحد, و مث استخدا
الكيالين, دمحم وليد البطش( بعد تكيفو يف البيئة احمللية تمدينة بنغازي من قبل صندوؽ  من قبل )عبد هللا زيد

عاقة السمعية (, اإل2017التضامن االجتماعي, واعتماد صدقو وثباتو ادلستخرج من دراسة أنيس الصل )
توحد يف داللة إحصائية بني الصم وال وجود فروؽ ذات  إىلنتائج الدراسة  أسفرتوااطراب التوحد, و 

متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل الصم, و عدـ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف 
 متغري السلوؾ التكيفي لعينة الكلية.

التعرؼ على الفروؽ بني كل من أطفاؿ التوحد وادلعاقني حركيا  إىل( دراسة ىدفت 2018)الرعيض اجريو 
من ىذه الفروؽ و التعرؼ على الفروؽ بني كل من الذكور واإلانث يف يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل 

متغري السلوؾ التكيفي لدى أطفاؿ التوحد ولصاحل من ىذه الفروؽ و التعرؼ على الفروؽ بني كل من 
الذكور واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدى ادلعاقني حركيا ولصاحل من ىذه الفروؽ, ومث  استخداـ 

/ دمحم البطش( ومث تقنينو تمدينة بنغازي من قبل الكيالين التكيفي من أعداد )عبد هللا مقياس السلوؾ
( 11( طفل من فئة أطفاؿ التوحد منهم )24صندوؽ التضامن االجتماعي, واشتملت عينة دراسة على )

احلركية منهم  ( من فئة اإلعاقة21( ذكور وقد مث اختيارىم ابلطريقة العشوائية الطبقية النسبية )13إانث و )
نتائج الدراسة وجود فروؽ  أواحت(, و 45( ذكور واجملموع الكلي للفئتني يساوي )12( إانث و )9)
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ذات داللة إحصائية بني ادلعاقني حركيا  وأطفاؿ التوحد لصاحل ادلعاقني حركيا وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
روؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور إحصائية بني الذكور واإلانث لدى أطفاؿ التوحد و عدـ وجود ف

 واإلانث لدى ادلعاقني حركيا.
التعرؼ على وجود فروؽ بني كل من ادلعاقني  إىل( دراسة ىدفت 2018)أبوشعالة, الصل  واجري       

( فما فوؽ دوف ولصاحل من ىذه 12حركيا وادلعاقني بصراي يف متغري السلوؾ التكيفي الفًتة العمرية من )
الفروؽ و التعرؼ على وجود فروؽ بني كل من الذكور واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل من ىذه 

 الفروؽ, 
العالج الطبيعي, و مث استخداـ مقياس السلوؾ التكيفي ادلطور عربيا وادلقنن من قبل )عبد هللا الكيالين, 

يف البيئة احمللية تمدينة بنغازي من قبل صندوؽ التضامن االجتماعي, دمحم البطش( والذي مث تكييفو 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني معاقني حركيا ومعاقني بصراي يف  إىلنتائج الدراسة  وأواحت
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث لدي العينة الكلية.السلوؾ التكيفي, و متغري 
التعرؼ على الفروؽ بني كل من األطفاؿ ادلعاقني   إىل( دراسة ىدفت 2018)الرعيض اجريكما           

مسعيا واألطفاؿ ادلعاقني حركيا يف متغري السلوؾ التكيفي ولصاحل من ىذه الفروؽ والتعرؼ على الفروؽ بني 
اشتملت , و ده الفروؽكل من الذكور واإلانث يف متغري السلوؾ التكيفي لدى العينة الكلية ولصاحل من ى

( إانث, 4( ذكور, و)2( ذكور وإانث من ذوي اإلعاقة السمعية وىي العينة ادلتاحة منهم )6العينة على )
وىي الفئة ادلتاحة اليت استطاع  اإلانث( من 9( ذكور و)12( طفال من فئة اإلعاقة احلركية و )21و)

اء ادلقياس, ومت استخداـ مقياس السلوؾ التكيفي الباحثوف التواصل معهم وافقوا على التعاوف معهم يف إجر 
ادلطور يف األردف من قبل )عبد هللا الكيالين, دمحم البطش( الذي مث تكيفو تمدينة بنغازي من قبل صندوؽ 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني  إىلنتائج الدراسة  أسفرتبنغازي, و  التضامن االجتماعي,
واإلعاقة احلركية يف متغري السلوؾ التكيفي وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ادلصابني ابإلعاقة السمعية 

 بني كل من الذكور واإلانث للعينة الكلية )اإلعاقة السمعية, واإلعاقة احلركية(.
 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 1, No. 17, mar. 2021 

        Published online in March 
 2021 مارس ،عشر السابع العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                 

Issn :2710- 4141 

  

442 
 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
كل الدراسات السابقة مت إجرائها على التالميذ مركز الرعاية الشاملة)مركز الصم, مركز القدرات          

الذىنية, مركز التوحد, مركز العالج الطبيعي( وتالميذ مدرسة مصراتة للكفيف, واعتمد البحث احلايل على 
ميع البياانت وعراها ومقارنتها مع الدراسات السابقة من حيث النتائج ومقارنتها وتعترب ىي األساس يف جت

 بعضها البعض.

 الدراسة: إجراءات
 : منهج الدراسة: أوال

تائج احدث البحوث يف رلاؿ لذي اعتمد على جتميع ناالبحث ادلنهج الوصفي ادلقارف و  استخدـ يف ىذا
وؿ مواوع النتائج ح تكلفة بعينة جتميعميكن االستفادة منها أبقل وقت وجهد و  تلخيصها حبيثمعني و 
 عرض نتائجها بشكل مقارف.البحث و 

 اثنياً جمتمع الدراسة وعينته: 
يتكوف البحث احلايل من البحوث السابقة اليت تناولت اإلعاقات وأثرىا على السلوؾ التكيفي يف 

حبوث( من خالؿ نتائجها وكل ما يتعلق هبا,  10والبالغ عددىا ) ,مصراتةالبيئة احمللية وخاصة يف مدينو 
ومقاييس وأساليب إحصائية للوصوؿ إىل النتائج اليت تناولناىا يف  وأدواهتا اليت استخدمت لتجميع البياانت,

 فصل الدراسات السابقة. 
 

 أداة البحث:
فسريىا يعتمد ىذا البحث على جتميع نتائج من البحوث السابقة وعراها يف سياؽ مستقل واحد, وت

  جدوؿ واحد لكل النتائج السابقةىي عليو, وسيتم تنظيمها يف وحتليلها بشكل علمي حسب ما
 واجلنس اإلعاقة( توزيع عينة البحث حسب 1جدول رقم )
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 نالحظ من خالل اجلدول السابق:
 نتائج التساؤل األول: أي اإلعاقات أكثر أتثرياً على السلوك التكيفي: 

 :التكيفي من األدىن إىل األعلىميكن تلخيص النتائج بًتتيب اإلعاقات حسب السلوؾ 
   110التوحد ىو احلد األدىن تمتوس. 
   166.5اإلعاقة السمعية تمتوس. 
   169.09اإلعاقة احلركية تمتوس. 
   184.08التأخر الذىين تمتوس. 
   214اإلعاقة البصرية تمتوس. 

 نتائج التساؤل الثاين:
 دور اجلنسني األكثر أتثريا على السلوك التكيفي لإلعاقة حسب نوعها؟ 

 ( إىل اآليت:1وميكن ترتيب الدرجات حسب اجلنس ونوع اإلعاقة كما ىو مواح يف اجلدوؿ رقم )
   97.15ذكور التوحد ىم األدىن يف السلوؾ التكيفي تمتوس. 
     106.1إانث التوحد تمتوس. 
   167.7إانث اإلعاقة احلركية تمتوس. 
   184.8ذكور اإلعاقة احلركية تمتوس. 
  178.5ذكور التأخر الذىين تمتوس. 
   272إانث التأخر الذىين تمتوس. 

 الفئات                  
 البياانت

 أتخر الذهين
إعاقة 
 مسعية

إعاقة 
 بصرية

إعاقة 
 حركية

 توحد

 110 169.09 214 166.5 184.08 متوس  درجات حسب اإلعاقة

   174.8 97.15 178.5 متوس  درجات الذكور

   167.7 12201 272 متوس  درجات اإلانث
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 التوصيات:
 . االىتماـ بفئة التوحد من اوء السلوؾ التكيفي بربامج أتىيلية وتدريبية لرفع مستوى السلوؾ التكيفي.1
 االىتماـ أيًضا ابلفئات األخرى حسب اجلانب األكثر أتثًرا من رلاالت السلوؾ التكيفي.. 2
. إعطاء دورات دلختص الًتبية اخلاصة واختصاصني علم النفس وعلم االجتماع من حيث رفع مستوايت 3

 السلوؾ التكيفي لدى فئات ذوي االحتياجات اخلاصة.
 ادلقرتحات:

 دف األخرى لتقييم النتائج.. إجراء دراسات مقارنة يف ادل1
 . إجراء دراسات مقارنة يف متغري الصحة النفسية على فئات ذوي االحتياجات اخلاصة.2
 . إجراء دراسات مقارنة حسب فئات اإلعاقة يف متغري السلوؾ التوافقي.3
 

 ادلراجع: 
 

 , عماف.ادلسريةدار , 3ط دراسة احلالة لذوي االحتياجات اخلاصة,(. 2013) ,محد دمحمأأبوزيد,  -
اإلعاقة اجلسمية والبصرية وأثرىا كل منهما على السلوؾ (. 2018) ,منة , انيسأ الصل,, أبوشعالة -
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التأخر الذىين وااطراب التوحد وأثر كل منهما على السلوؾ التكيفي (, 2017) ,نيسأ الصل, -
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