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مشكالت السموك – كما يقدزها املعمم -لدى التالمير العاديني وذوى
صعوبات التعمم.

إعداد
األستاذ الدكتور

األستاذ الدكتور

كرميان عويضة منشار

كنال إمساعيل عطية

أستاذ عمم النفس التربوى

أستاذ عمم النفس التربوى المساعد

كمية التربية -جامعة بنها

كمية التربية -جامعة بنها

يه د البحث ددثلإحددرلبحلىددلالكالددرلبحوك د اتلبحيددالى ينلبحلددرليىددت رلو هددتلاىنل ددىىثتتلبحددلىال لو تل ددنلثدداىيه لو د ل
بحىت يي ،لىكوتلإابل ت تلهاةلبحوك اتللخلالالفرل لجتلهتلثدخخلاالبحجد

،لىبخدلاالللتكدجلبحجد

لفدرلبحوجوىكدنل

(كت يي ،لاىنلبح ىىثن).ل ل

عينة الدراسة:

ل ى تلكي نلبح لبينلبح هتئينلو ل()44للالويالىلالوياةلو للاويالبح البحلبثعلبالثل بئرل( 22لاىنل

ىىثتتلخت نلفرلبحلىال -ل11لا ىل-ل11لب تث،ل22لو لبحىت يي ل11لا ىل-ل11لإ تث).

أدوات الدراسة:

ىل ي لإحرلوتليالر:

أواًل :أدوات التشخيص:
 .1بخلثتللبحا تءلبحو ىلل(إك ب :لأ و لز رل تحح)
 .2بخلثتللبح لبءةلبح تولنلألطلتجلبحول النلبالثل بئينل(إك ب :لبحيي لبحىزبىنلىآخلى ،ل.)1191
 .3لبخلثتللث للجكطالتلبحث لنلبح ل رل(إك ب :لحىليتلث ل،ل1193لىللجون:لو طلرلفهورلىيي لغ ي )
 .4ل و يت لى يالللحا تءلبألطلتجلبحوى جل(لىليبلىل ي لو و لكوت لبح ي لىحىي ل توجلوالي ن،ل.)1113

ثانيا :األداء األساسية:
مقياس السموك التكيفى إعداد :فاروق صادق.5891 ،
ىق لبكلو تلبح لبينلكالرلبحجزءلبحثت رلو لبحو يت لبحانليلىالقلثتإل لبفتتلبحيالى ينلىللضو لألثىنلككللوجتالًل
كيت لي ى لبحوىال لثل يل لبحلالويا لكاليهت لىف ًت لحث ى لبحو يت
فل ً

بحوجتالت.

لإال لأ لبح لبين لح لللو

لو لجوع لوىالىوتت لحجويعل
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وجاءت نتائج الدراسة كما يلى:
 لىجد لفددلىقلابتل الحددنلإ

ددتئينلثددي لولىيددطل لجددتتلبحطددابلبحىددت يي لىاىنل ددىىثتتلبحددلىال لفددرلوكد اتل

بحيددالى(ل(بحيددالى(لبحو د وللىبحى يددا،لبحيددالى(لبحوضددت لحالوجلوددع،ليددالى(لبحلوددل ،ليددالى(لالليىثددقلث د ،لبال ي د تب،ل
كت بتلبجلو تكينلغيدللولغىثدن،لكدت بتل دىلينلغيدللو ثىحدن،ليدالى(ليدؤانلبحد ل ،لبحويدجلإحدرلبح ل دنلبح بزئد ة،ل
بالضطلبثتتلبح ليينلىبال لىتحين)لىاح(لح تححلبحلاويالاىنل ىىثتتلبحلىال .
 اللفلىقلابتل الحنلإ
 الليىجد د لللتك ددجل بجلإ

تئينلىف ًتلحال ىعل(ا ىلىب تث)لفرلوك اتلبحيالى(لقي لبح لبين.ل

دتئيتلحوجو ددىكلرلبح بلي ددنل(ك ددت يي -لاىنل ددىىثن)لف ددرلبح ددىعل(ا ددىل-لإ ددتث)لفيو ددتل
د ً

يلىالقلثتحوك اتلبحيالى ينلقي لبحث ث.ل

 الليخلالالللليبلبحوك اتلبحيالى ينلقي لبح لبينلثتخلاالوجوىكليلبح لبينل(كت يي -لاىنلبح ىىثن).ل

