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 ملخص 

ىل تعرف الفروق ف تقدير اذلات دلى الأشخاص املعاقي ذهنيا  امللتحقي مبركز الشفلح للأ  طفال  هدفت ادلراسة ا 

ىل معرفة الفروق بي اذلكور وال انث ف تقدير   أأيضا  هدفت ادلراسةبدول قطر، كام حتياجات اخلاصةذوي الا ا 

 20-18و  جامتعيبرانمج التأأهيل الاف س نة  18-16 املوزعتي عىل الفئتي العمريتيمجموعيت ادلراسة ى اذلات دل

 26بيهنم  ،ذهنيا  بدرجة بس يطة خشصا  من املعاقي 47اسة من وتكونت عينه ادلر  هين.برانمج التدريب املف س نة 

س تخدام مقياس تقدير  ا، ومت هين والتدريب امل جامتعيمن ال انث امللتحقي بربانمج التأأهيل الا 21من اذلكور و 

التدريب   يت وأأظهرت النتاجئ وجود فروق بي متوسطات مجموع. (Battle, 2003)اذلات اخلايل من أأثر الثقافة 

ىل وجود فروق أأ ، كام هين حل مجموعة التدريب املصال جامتعي والتأأهيل الاهين امل حصائي دالشارت النتاجئ ا  لصاحل   اا 

، ف مجيع أأبعاد املقياس أأما ابلنس بة للفروق بي اجلنسي فاكنت لصاحل اذلكور .س نة 19الفئة العمرية أأكرب من 

ذ مل تكن"جامتعيبعد تقدير "اذلات الا ابس تثناء  الفئات العمرية.  فروق بي اجلنسي وبيهناك  ، ا 

 : تقدير اذلات؛ املعاقون ذهنيا؛ برانمج التدريب املهين؛ التأأهيل الاجامتعي. اللكامت املفتاحية 

Differences in self esteem among persons with intellectual disabilities 

attending the functional training center and the social rehabilitation 

center in the State of Qatar 

Mariam E. Al-Shirawi 
Abstract 

This study aimed at identifying differences in self-esteem among subjects with 

intellectual disability attending Al Shafalah Training Center for the mentally disabled 

in the State of Qatar. This study also aimed to compare self-esteem among subjects of 

both sexes aged between 16-18 years in the vocational program, and 18-29 years in the 

employment training program. The sample consists of 47 subjects with mild 

intellectual disability; 26 of them were males and 21 females. We evaluated self-esteem 

by "Culture-free self-steem inventories Scale (Battle, 2003)". The results showed 

differences between the two groups; so those attending the "Employment Training 

Program" have high self-esteem than those attending the "Vocational Program". 

Furthermore, the study also revealed that self-esteem tends to increase with age. Also, 

we noted that males have higher self-esteem than females, but we found no 

differences in social self-esteem between males and females and age groups. 
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