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ىذكرىوتقدور
 

هىوالصدد وىوالددد ىىرلدد ىألذددرءىاِّنموددينىوالمردددلو ىدددودنيىمحمدددىورلدد ى لددهىوصددحمهىىىىىىىىىالحمدددىلل ددى
ىيىمعد:ألجمعو ،ىألمَّ

الدراددددأىوألردددينن ىكمددديذىهددد  ىمإددددمحينهىوتعددديل ىالددد  ىألكرمنددد ىىهىلل دددالذدددكرىألوددديرىوألخودددرارى
يرىنددي ىالعمددوىىارترا ددىىوألجدددىلمامدديرىرلدد َّىأل ىألتوجددهىميلذددكرىالجموددذىوايمتىىىىرلدد ىتحمددذىمذددي  ي،ىىى

ى:رلوددهىودددلىىهىالل ددصددل ىىميلجموددذىىلدد ىكددذىالدد و ىألرددينون ىرمدد رىمقددوذىالردددوذىالكددروىىمحمدددىىىىى
ىىم ىلىىوذكرىالنيسى"هىالل وذكرى"ىيى

ورمودددد ىىوودددددعدن ىألودددديرىوملددددوبىمدددد ىالذددددعورىمييمتنددددي ىأل ىألتقدددددىىميلذددددكرىالجموددددذىىىىىى
 دديىمندد ىاللحمددأىىىتطوموعلم دديىمى ألرددينتنىلدد ىحةددروىالدددكتوروىرموددموىرحمددأىالتدد ىىىىىىايمتنددي 

والدددلوذىوالمعلددىى دد ىىىىىالموجددهىىهكينددىوى،التدد ىتلةددلهى و دديىمذددكورورىمقمددوذىا ذددراءىرلدد َّىىىىىى
ى،لتددد لوذىجموددداىالصدددعي ىألوىنصدددّّوىألوىارذددديٍدىج دددٍدأ ىمدددىمخدددذىرلددد َّتولدددىىىالدراددددأكدددذىمراحدددذى

ى.ىوايحتراىوايمتني ىىالتقدورىوىالذكرىمن ىكذُّىي ل 
ويددددرىجددديموسىوالددددكتوروىىالكدددراىىالددددكتورىالحكدددىةدددينىلجندددأىركمددديىوددددعدن ىأل ىألذدددكرىأل

اللدددد و ىأل ددددرواى و ىدوتلةددددلو ىممني ذددددأىهدددد  ىالرددددديلأىالمتواةددددعأ،ىوىلددددالىرندددديى وذددددحأ
ملكدددرهىىو را  دددىىالدددددودوىوم حمددديت ىىوتوجو ددديت ىىالرذدددودو،ى ل دددىىالذدددكرىىىىالدراددددأ

ل ددددىىاِّجددددرىىوألدددددأذىاللددددهىأل ىوكتدددد ىيوتقووم ددددىىالدرادددددأىى رلدددد ىج دددددهىى دددد ى ددددرانوىهدددد ى
ىوالم ومأ.

اِّخدددهىالعمودددموىرومدددي ىالملةددد ىىىىوامتندددين ىللددددكتوروىرنددديى وذدددحأىوىىىىأل ددددىىذدددكر ىىكمدددي
ى ى دمتيىل ىاِّدواهىالت ىادتخدمت يى  ىدرادت .اللتو
كددمىمدددارسىومراالمدد ىتعدديو ىمعدد ى دد ىهدد  ىالدرادددأىمدد ىمدددرانىىىىكددذيىألتقدددىىميلذددكرىىلدد ىكمدديى

،ىوأل دددددرادىروندددددأىىوالمرذددددددو ىالنلددددددوو ىوو يصدددددصتخالترمودددددأىالخيصدددددأىىوالعلمدددددو ىوايى
ى.م ىاِّطليذىالعيدوو ىوالمعو و ىرقلويرىالدرادأ

كددذىمدد ىددديردن ىوكددي ىروندديرىلدد ىمدد ىىىىىىىىلدد ىىودديىألنددد ىأل ىأل دددىىذددكر ىوتقدددور ىورر ددين ىىىىى
ىوكذىالح ىوالتقدور.ىالذكرألصد ي  ىر ي ىالدر ىوالدرادأى ل ىىمن ى
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 :مقدمة
تظير قد التي و الشخصية اضطرابات االضطرابات السموكية واالنفعالية و المشكالت و تعد       

أىم العوامل التي تسبب عدم  ،من ذوي االحتياجات الخاصةكانوا عاديين أو  لدى األطفال سواءً 
وجود ىذه االضطرابات يسيم ف .والمدرسية واألسريةتكيف ىؤالء األطفال مع بيئاتيم االجتماعية 

مدرسية أو سرية أو الألطفال مع بيئاتيم األوسوء تكيف ىؤالء ااالجتماعي ندماج االضعف في 
 .عامٍ  في المجتمع بشكلٍ 

والمضطرب حجر األساس لجميع المين المتعمقة  تشكل عممية تحديد السموك السوي  و       
 - أي سموكٍ  - والسموك، أن ىذا التحديد بحد ذاتو ليس باألمر السيل بالصحة النفسية. غير

ب ىذا السموك. ولكن إذا ما سب   لمنبوٍ  يمكن فيمو من وجية نظر عمم النفس عمى أنو استجابةٌ 
  - سويًا أو مضطرباً   ان ىذا السموكأي فيما إذا ك - نا أن نحكم عمى طبيعة ىذا السموكأرد
 لنحكم وفقو عمى ىذا السموك. أو مقياسٍ  ىنا نحتاج إلى معيارٍ  فإننا

بناء  ىميةنظرًا أل وجود مقاييس مقننةٍ  بضرورة في األعوام األخيرة يزدادوقد بدأ االىتمام       
االضطرابات السموكية واالنفعالية المشكالت و بتقويم وتشخيص  ختصمقاييس تتقنين و وتطوير 

 والتعرف عمى ،من ذوي االحتياجات الخاصة أمكانوا عاديين أتوجد لدى األطفال سواًء  قد التي
 السموكيات المضطربة لدييم ومدى تأثيرىا عمى اندماجيم االجتماعي.

إلى تقييم السموك التكيفي مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي  يدفوي      
وقد مر ىذا المقياس  ،سنة 21سنوات حتى عمر  3لدى األفراد من عمر السموكية المشكالت و 

المقياس صورة كان آخرىا  1161منذ ظيور الصورة األولى منو عام  وتنقيحاتٍ  بعدة تعديالتٍ 
 لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي مقياس السموك التكيفيوالتي سميت ب 1113عام  تظير  التي
 American Association on Mental Retardation) الطبعة الثانية -المدرسية صورةال-

Adaptive Behavior Scale-school second edition) الذي يرمز لو اختصارًا باألحرف 
ABS-S2،  الشخصي وتحمل باالستقالل  خاٌص  أولٌ  جزءٌ  .جزأينمن ىذا المقياس ويتكون

تقييم وتشخيص والذي يقوم ب، بالسموك االجتماعي خاٌص  ثانٍ  وجزءٌ  ،المسؤولية في الحياة اليومية
لدى االضطرابات السموكية واالنفعالية واضطرابات الشخصية والمشكالت و  الجتماعيا السموك

تشخيص  إلى تيدفويعد من أىم المقاييس التي  ،سنة 21سنوات حتى عمر  3األفراد من عمر 
 الفئات العمرية سواًء أكانواىذه  مناالضطرابات السموكية لدى األفراد والمشكالت و سوء التكيف 
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 وغيرىاضطرابات النمو والتوحد وا ةالعقمي كاإلعاقةذوي االحتياجات الخاصة  من عاديين أومن ال
 .يةالحال الدراسةوالذي ىو موضوع  الالتكيفي السموكِ  مل مظاىرَ أي أنو يش من اإلعاقات.

  :الدراسة موضوع
 .األطفال غير العاديين فئاتف عمى دورًا ىامًا في التعر   انإن القياس والتشخيص يؤدي      

وتحويل المضطربين منيم  ،ياواسطتاألطفال ب لتقييملذلك البد من توفير أدوات القياس المالئمة 
 بيم لرعايتيم وتأىيميم وعالجيم. وتصميم برامج خاصةٍ  ،عاىد والمراكز التأىيمية والعالجيةلما إلى
 ن  إحيث  ،أمرًا متوقعاً  تكيفيالال من السموك مختمفةٍ  عد إظيار الطفل المعاق عقميًا ألنماطٍ يُ و 
 اصرَ عنتشكل  واضحٍ  انخفاض الذكاء بشكلٍ  إلىضافة مشكالت السموكية واالجتماعية باإلال

خدمات التربية  إلىخذ القرار بإحالة الطفل ت  العقمية وفي ضوئيما يُ  اإلعاقةفي تعريف  ةً رئيس
 (.185، ص2006القمش، )الخاصة 
 مختمفة من السموكالنماط واأل السموكية واالجتماعيةواالضطرابات المشكالت وتظير       

المتوسطة والمتأخرة أي في الفئات لدى األطفال في مرحمة الطفولة  أكبربصورة  تكيفيالال
سنة بالمقارنة مع األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة ومع األفراد في  12إلى  6العمرية من 

. وىذا األمر ىو الذي رجح اختيار األطفال الذين (25، ص2003مرحمة المراىقة )كازدين، 
 ة.( سنوات كأفراد لعينة الدراسة الحالي10-6تتراوح أعمارىم بين )

مازالت الحاجة  فإن   ،لتقنين المقاييس العالمية محمياً  جرترغم المحاوالت والدراسات التي و       
لتقنين ما يمكن االستفادة منو من المقاييس العالمية في عمميات التشخيص والمتابعة أو  ماسةً 
المبرت الذي أنشأه لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي ويمثل مقياس السموك التكيفي . العالج

نشأت لمفئات واحدًا من أىم المقاييس التي أُ ( Lambert, Nihira and Leland)ليالند و  نيييراو 
وقد امتد استخدامو  .الخاصة في المؤسسات التعميمية والتأىيمية ومؤسسات الرعاية االجتماعية

 (.1، ص1985فئات األسوياء أيضًا )صادق،  إلى
لدى الفرد عمى مقدرتو عمى النجاح في مواجية المشكالت والمتطمبات  سوء التكيف ؤثريُ و       

ولذلك  معينةً  إعاقاتٍ لدى أولئك الذين يعانون  خاصٍ  وىذا النقص يظير بشكلٍ  .االجتماعية
ألولئك الذين يعممون في  ةٍ رئيس صورةٍ ب بجزئو الثاني ىامٌ  ABS-S2فمقياس السموك التكيفي 
 ,Lambert and etal) األخرى اإلعاقاتأنواع  أحدأو  ةٌ عقمي إعاقةٌ خدمة األفراد الذين لدييم 

1993 ,p2.) 
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أىم المقاييس التي تستخدم في تشخيص التكيف االجتماعي  ىذا المقياس منعد يُ كما       
أىم المقاييس العالمية التي من  ُيعد ىذا المقياس بأن  يذكر الروسان و  ،عقمياً لألفراد المعوقين 

انفعاليًا وذوي قين عقميًا والمضطربين و السموك التكيفي لدى األطفال المعستخدم في قياس تُ 
عمى ف ر تعال إلى ABS-S2 مقياسوييدف تطبيق الجزء الثاني من  .االضطرابات في النمو

جوانب ومظاىر السموك التكيفي وغير التكيفي لدى األطفال المعاقين عقميًا والمضطربين انفعاليًا 
 (.236-235، ص2001)الروسان، 

، حيث صنفت عمى السموك االجتماعي ABS-S2 ركز الجزء الثاني من مقياسويُ       
ىر الشخصية االتي تتعمق بمظ الالتكيفيةات يتقيس السموك مجاالتٍ  ةفي سبع ضمنوالسموكيات 

 (.Lambert and etal, 1993, p3) واالنفعالية االضطرابات السموكيةالمشكالت و و 
في  النفسي واالجتماعي المرشدمن  الً لذلك فإن وجود ىذا المقياس في قطرنا يزود كو       

الخاصة  التربيةوالقائمين عمى التشخيص في مراكز  ،النفسيين واالختصاصيين ،المدارس العادية
التقويم والتشخيص ووضع البرامج العالجية والتأىيمية المناسبة  زيادة دقةتسيم في  عمميةٍ  بأداةٍ 
 .فردلكل 

ودوره  ABS-S2الجزء الثاني من مقياس ( عمى أىمية 1985أكدت دراسة رونكا ) وقد      
كما  .أو صعوبات تعممٍ  نمائيةٍ  اليام في تشخيص وتصنيف األفراد الذين يعانون من إعاقاتٍ 

قياس في تشخيص المشكالت االجتماعية لدى الم( عمى أىمية 2008أكدت دراسة ستورتش )
( دور 2001في حين أظيرت دراسة برودوس ) .*األفراد المصابين بداء تخزين الكاليكوجين

 المقياس في تشخيص فرط النشاط لدى األطفال.
 ،النفسية عامةً واختبارات السموك التكيفيوانطالقًا من أن االختبارات  عمى ما سبق وبناءً       

ضرورة من و  ،يم وتشخيص وتصنيف ذوي الحاجات الخاصةيخاصًة تمعب دورًا أساسيًا في تق
أو  انفعاليةٍ  اضطراباتٍ  وأ مشكالتٍ  ف وجودِ تعر  ك التكيفي عمى كل طفل للمسمو  تطبيق مقياسٍ 

 السموك التكيفي ولشيرة مقياس ،ودرجة تأثيرىا عمى تكيفو مع المجتمع ،لديو أو شخصيةٍ  سموكيةٍ 
ABS-S2  ًبصورتو الصادرة عام المقياسالجزء الثاني من النسخة الثانية من  ن  وأل ،عالميا 

                                                           

اضطراب في تركيب جزيء الجميكوجين أو زيادة تركيزه في الكبد، وىو ناتج عن نقص أحد األنزيمات  : ىوداء تخزين الكاليكوجين *
المسؤولة عن تكسير الجميكوجين واالستفادة منو في األوقات التي ينقص فييا السكر في الدم كوقت النوم أو الصيام فيحدث ىذا 

 الخمول والغيبوبة والتشنجات.االضطراب، ومن أعراضو االحساس بالجوع والقمق والتعرق و 
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يجعل الحاجة –في حدود عمم الباحث  –في أي من األقطار العربية  تقنينوو تم دراستو تلم  1993
 إلغناء مكتبة القياس النفسي بأداةٍ  ،ذوي الحاجات الخاصةو العاديين األطفال لتقنينو عمى  محةً مُ 

من مقياس السموك فقد تم اختيار الجزء الثاني  .في بيئتنا السورية لالستخدامتصمح  عالميةٍ 
موضوعًا لمدراسة الحالية وبيذا يتحدد موضوع الدراسة الحالية بــ:  ليكون ABS-S2 التكيفي

عمى " الجزء الثاني" ABS-S2مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي تقنين )
 (.في مدينة دمشق ميدانية   صة، دراسة  ل العاديين وذوي االحتياجات الخامن األطفا عينات  

 :الدراسة أهمية
األىمية  الدراسة الحالية من أىمية المقياس موضوع الدراسة ويمكن تمخيص ىذه أىمية تنبع      

  :التالية النقاط في
قياس ستخدم في من أىم المقاييس العالمية التي تُ  ABS-S2 مقياسمن  الثاني الجزءيعتبر  .1

تكيفي واالضطرابات السموكية والشخصية لدى األفراد من عمر الالو السموك التكيفي وتقييم 
غني مكتبة ليذا المقياس العالمي سيُ  سوريةٍ  وجود صورةٍ  أن   ن المؤكدوم .وات( سن6-10)

تقييم األفراد وتشخيصيم  في اليامةلو استخداماتو  ية بمقياسٍ في سور القياس النفسي 
 .وتصنيفيم وتخطيط وتطوير البرامج المناسبة لتأىيميم وعالجيم

ومراكز في معاىد والعاممين  النفسيين االختصاصيينحاجة و  ،قمة المقاييس النفسية الُمقننة .2
االضطرابات  في سورية الستخداميا في مجال تشخيص مقننةٍ  مقاييَس  إلىالخاصة التربية 

 ن  إحيث . ىذه المراكز إلىالحاالت الواردة السموكية وأشكال سوء التكيف االجتماعي في 
ه وبذلك تكون ىذ ،ً محميا مقننةٍ  غيرِ  عربيةٍ  المراكز تعتمد عمى صورٍ و المعاىد ىذه  أغمبَ 

 يمكن استخداميا في ىذا المجال. عالميةٍ  لتزويد ىذه المراكز بأداةٍ  محاولةً  الدراسةُ 
 من الطرائق لمتحقق من الخصائص السيكومترية لممقياساستخدام الدراسِة الحاليِة عددًا  .3

من األطفال سواء في مرحمة الدراسة  كبيرةً  عيناتٍ  اميااستخدو )الصدق والثبات(، 
 وىذا يصب في مصمحة ىذه الدراسة بطبيعة الحال.السيكومترية أم في مرحمة التقنين 

الصورة - ABS-S من مقياس لمجزء الثاني  عربيةٍ  الحالية ستكون أول دراسةٍ  الدراسة .4
والبحث في العديد استخدم في الدراسة ، والذي 1993الصادرة عام  الطبعة الثانية -المدرسية

 .عربيٍ  من دول العالم إال أنو لم يكن كذلك في أي قطرٍ 
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المختمفة  في أغراض البحث العممي   -موضوع الدراسة الحالية  -مكن استخدام المقياس يُ  .5
 .الخاصة االحتياجاتالمتعمقة بالعاديين وذوي 

 :الدراسة أهداف
الثاني من مقياس  جزءلم سوريةٍ  عربيةٍ  في إعداد صورةٍ  الدراسة د اليدف الرئيس ليذهتحدي      

بطبعتو الثانية الصادرة  -ة يالمدرس الصورة –السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي 
ولتحقيق ىذا اليدف البد  .والمعوقين عقمياً  من األطفال العاديين وتقنينيا عمى عينةٍ  1993عام 

 األىداف الفرعية التالية: من تحقيق
* مقياساستخراج دالالت الصدق والثبات ل .1

ABS-S2/P2، ستخدام والتأكد من صالحيتو لال
 .ةالسوري البيئةفي  المعوقين عقمياً مع األطفال العاديين و 

 األطفال العاديين والمعوقين عقميًا.ألداء عمى المقياس بين الفروق في اداللة دراسة  .2
 حسب متغير الجنس.الدراسة  عيناتأفراد  لدىالفروق في األداء عمى المقياس داللة دراسة  .3
 حسب متغير العمر.الدراسة عينات أفراد لدى الفروق في األداء عمى المقياس داللة دراسة  .4
 فئةٍ لكل  خاصةٍ  ، ووضع معاييرَ والمعوقين عقمياً  لألطفال العاديين خاصةٍ  وضع معاييرَ  .5

انتيت  في حالة ،لمذكور واإلناث مةٍ منفص ومعاييرَ  ،في عينة التقنين ةٍ متضمن عمريةٍ 
، وعدم إمكانية حسب الجنس أو العمربين األفراد  جوىريةٍ  الدراسات المقارنة إلى وجود فروقٍ 

 .واحدةٍ  وضعيا في عينةٍ 
 :الدراسةأسئمة 
من األسئمة المرتبطة بالمقياس وبنوده  اإلجابة عن عددٍ  الدراسةأىداف  تحقيق تطمبي      

 وىذه األسئمة ىي: ،حث وخصائصياوبعينة الب
 ؟ ABS-S2/P2ما مؤشرات صدق الصورة السورية من مقياس  .1
 ؟ ABS-S2/P2ت الصورة السورية من مقياس ما مؤشرات ثبا .2
توفر بعد  البيئة المحميةالدراسة المطبقة في  إليو انتيتالذي  الُمقنن شكل المقياس ما .3

 ؟وط العممية فيور الش

                                                           
*
لإلشارة إلى الجزء الثاني من مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي  ABS-S2/P2مقياس سيتم اعتماد االختصار  

AAMR ABS-S:2 
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العاديين والمعوقين  األطفالمتوسطات درجات  بين ائيةٍ إحص داللةٍ  ذاتُ  ىل توجد فروقٌ  .4
 ؟ABS-S2/P2مقياس عمى  عقمياً 

مقياس عمى عينات الدراسة متوسطات درجات أفراد  بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ ىل توجد  .5
ABS-S2/P2 تعزى لمتغير الجنس؟ 

مقياس عمى عينات الدراسة متوسطات درجات أفراد  بين إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  فروقٌ ىل توجد  .6
ABS-S2/P2 .تعزى لمتغير العمر؟ 

 :الدراسةمنهج 
 .إتباع المنيج الوصفي التحميمي أسئمتياواإلجابة عن الدراسة يقتضي تحقيق أىداف       

جراءات ىذا المنيج   ىما:تتمثل في جانبين  ةالحالي لمدراسةوا 
 الجانب النظري:

وعرض البنود المترجمة  ،وبنوده إلى المغة العربيةوتعميماتو ترجمة دليل المقياس  يتجمى في      
والتربية  ،القياس النفسيو  ،ن بالمغة اإلنجميزية والعربيةمن المحكمين المختصي عمى مجموعةٍ 

 تحميميةً  وصفيةً  دراسةً  المقياسدراسة و  ،وصحتيالمتأكد من مالءمتيا ، وعمم النفس، الخاصة
وكيفية  ومجاالت استخدامو، حتى وصولو إلى صورتو الحالية، نشأة المقياس وتطورهتصف 

بعض المشكالت السموكية لالدراسة النظرية و وحساب النتائج وتفسيرىا،  ،وتصحيحو ،استخدامو
استخدمت  التيوالرجوع إلى البحوث والدراسات  ،ABS-S2/P2مقياس  يقيمياواالجتماعية التي 

مكانية االستفادة منيا في ا  و البحوث والدراسات وذلك لمعرفة نتائج تمك  أو أداةٍ  كموضوعٍ المقياس 
 .ةالحالي الدراسة التي ستنتيي إلييا نتائجالومقارنتيا مع  ،يةالبيئة السور 

 الجانب الميداني:
، وتطبيق نفسيا ئص العينة األساسيةليا خصا استطالعيةٍ  يتجمى في اختيار عيناتٍ       

ومعرفة  ،ليا أولياء أمور األطفالومدى فيم عمييا لمتأكد من وضوح التعميمات والبنود، المقياس 
الوقت الذي يستغرقو تطبيق المقياس، والوقوف عند الصعوبات التي يمكن أن تنشأ أثناء 

جراء بعض التعديالت و ، التطبيق التي ال تتناسب في طبيعتيا  أو الُمبيمة والتعميمات البنود عمىا 
لمتحقق من الالزمة  الدراسات أخرى إلجراء اختيار عيناتٍ ، و السورية البيئةمضامينيا مع  وأ

طريقة البعن طريق سحبيا  البحث األساسية ةعين اراختيالخصائص السيكومترية لممقياس، و 
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عمييا بصورتو النيائية لإلجابة عن أسئمة  ABS-S2/P2مقياس ق يطبتو  ،البسيطة  عشوائيةال
 البحث.

 :اوعينته الدراسةمجتمع 
 تالميذ الحمقتين األولى والثانية لمتعميم األساسي جميعمن األصمي يتألف مجتمع الدراسة       

لمعام الرسمية دمشق  محافظةمدارس  سنوات والمنتظمين في (10-6)ممن تتراوح أعمارىم بين 
الموجودين ألطفال المعوقين عقميًا جميع امن مجتمع الدراسة ، كما يتألف 2012/2013الدراسي 

ممن تتراوح  دمشق في العام ذاتو في محافظةومراكز التربية الخاصة  وجمعيات في معاىد
   :الدراسة فقد جرى اختيار العينات التالية أما عينات، سنوات (10-6)أعمارىم بين 

مــن  (16)و مــن العــاديين (69) يممــن ( تمميــذًا وتمميــذةً 55تكونــت مــن ) سةةتطةعية:االعينةةة ال .1
 المعوقين عقميًا.

اسُتخدموا لمتحقق من  (125)منيم  ( تمميذًا وتمميذةً 628تكونت من ) عينة الصدق والثبات: .2
 الذي استخدم كمحك لمقياس BBRSالخصائص السيكومترية لمقياس بيركس لتقدير السموك 

ABS-S2/P2 ( من العاديين و100منيم )(25) (تالميذ 503من المعوقين عقميًا، و )
من  (77)( من العاديين و426منيم ) ABS-S2/P2اسُتخدموا لدراسة صدق وثبات مقياس 

 .المعوقين عقمياً 
( من العاديين 1170منيم ) ( تمميذًا وتمميذةً 1273التقنين من ) ةتكونت عين عينة التقنين: .3

من المعوقين عقميًا، حيث ُسحبت عينة العاديين بالطريقة العشوائية البسيطة من ( 103و)
مدارس الحمقة األولى والثانية الرسمية في محافظة دمشق، أما عينة المعوقين عقميًا فقد 
ُسحبت بالطريقة المقصودة من جميع معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في محافظة 

 دمشق.
 :الدراسةأدوات 
الصورة -رابطة األمريكية لمتخمف العقميعد الجزء الثاني من مقياس السموك التكيفي لميُ       

والتي أعدىا كل من المبرت ونيييرا وليالند  1993بطبعتو الثانية الصادرة عام  -المدرسية
 لتحقيق أىداف الدراسة وىي: اآلتيةكما تم استخدام األدوات  الحالية. موضوع الدراسة
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الصورة -ية لمتخمف العقمي من مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكالجزء األول  .1
والذي قامت ريمان المفضي بتقنينو عمى ، 1993بطبعتو الثانية الصادرة عام  -المدرسية

 .البيئة السورية
والذي أعده  Burks Behavior Rating Scale (BBRS) بيركس لتقدير السموكمقياس  .2

كان آخرىا عام  وتمت إعادة طباعتو أربع مراتٍ  1975عام  Harold Burksىارولد بيركس 
 .عمى البيئة البحرينية عربيةٍ  بإعداد صورةٍ ، والذي قام جالل جرار ويوسف القريوتي 1980

 :الدراسةحدود 
تم تطبيق الدراسة عمى التالميذ العاديين والمعوقين عقميًا الذين تتراوح  بشرية:الحدود ال .1

 سنوات. (10-6)أعمارىم بين 
الفصلين األول والثاني من العام الدراسي  في خاللالدراسة تطبيق تم  نية:ازمالحدود ال .2

 .م2012/2013
من التعميم المدارس الرسمية لمحمقتين األولى والثانية في الدراسة  تقبطُ  مكانية:الحدود ال .3

 معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق.األساسي وفي 
 التعريفات اإلجرائية:و  الدراسةمصطمحات 

الجـزء الثـاني  تطبيـقىو عممية : السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي مقياس تقنين
-6لألطفال الذين تتراوح أعمارىم بين ) لممجتمع األصمي ممثمةٍ  عمى عينةٍ  ABS-S2من مقياس 

مفئـــات ل لألطفـــال العـــاديين والمعـــوقين عقميـــاً  خاصـــة بيـــدف اســـتخراج معـــايير ذلـــكو ( ســـنوات 10
من الخصـائص السـيكومترية لممقيـاس وصـالحيتو  ، وذلك بعد التأكدالعمرية المتضمنة في الدراسة
 لالستخدام في البيئة السورية.

: ذوو االحتياجات الخاصة بأنيماألطفال  أبو زيدتعرف ذوو االحتياجات الخاصة: األطفال 
األطفال الذين يحتاجون لعناية خاصة بسبب بعض الظروف التي تجعل نموىم يختمف عن نمو "

غالبية األطفال، وىذه الظروف قد تؤخر النمو أو تعوقو أو قد يكون ليا أثر سمبي عمى النمو 
 (.14ص، 2001والتكيف في الحياة وىذه الظروف يطمق عمييا المعوقات )أبو زيد، 

 مراكزو في معاىد  ونالموجود األطفال: مبأنه إجرائيا  ذوو االحتياجات الخاصة األطفال عرف وي  
إحدى من  ُيعانون متم تشخيصو عمى أني نوالذي ،دمشق محافظةفي التربية الخاصة  جمعياتو 
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، وسيتم استخدام فئة اإلعاقة العقمية في الدراسة سنوات (10-6بين ) متراوح عمرىيو اإلعاقة فئات 
 .الحالية لتحقيق أىداف البحث 

والثانية من التعميم  األولى تينقىم األطفال المسجمون في مدارس الحم األطفال العاديون:
والذين لم يتم تشخيصيم  سنواتٍ  (10-6)دمشق والذين تتراوح أعمارىم بين  محافظةفي األساسي 

 ما. أو اضطرابٍ  أو مالحظة أنيم يعانون من إعاقةٍ 
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 مقدمة:
والسيما  ABS-S2مقياس  مف الجزء الثانييكف ىناؾ الكثير مف الدراسات التي دارت حوؿ  لـ

تناولت الصورة  عربيةٍ  دراسةٍ  أيَّة لـ يجد الباحثإذ  .لمنسخة الحالية مف المقياس الدراسات العربية
الحالية مف المقياس، مع وجود بعض الدراسات العربية التي تناولت النسخ السابقة مف المقياس 

بعض الدراسات التي  فوجد الباحث. أما الدراسات األجنبية واستخدمتو موضوعًا أو أداًة ليا
الدراسات  حث، وقد صنؼ الباليا ليا أو أداةٍ  تناولت الصورة الحالية مف المقياس كموضوعٍ 

 :ثالثة محاور فيالسابقة 
 .موضوعًا ليا بصورتو الحالية الدراسات التي كاف المقياسيتناوؿ  المحور األول:
 .ليا أداةً  بصورتو الحالية كاف المقياسيتناوؿ الدراسات التي  المحور الثاني:
 .الدراسات المتعمقة بالصور السابقة مف المقياسيتناوؿ  :المحور الثالث

 موضوعًا ليا: بصورتو الحالية الدراسات التي كان المقياسالمحور األول: 
 :( 1997Hansen)دراسة ىانسن ـ 1

 ةاألمريكيَّ  مع أطفاؿ المدارس ABS-S:2: صالحية مقياس السموؾ التكيفي عنوان الدراسة
 األصمييف المسجميف في مدارس االحتفاظ.

Validity of the AAMR ABS-S2 with native American school children enrolled 

in reservation schools.                                                      

لالستخداـ مع عينة  ABS-S:2 مف صالحية مقياس السموؾ التكيفي التحقؽ أىداف الدراسة:
 البحث.

 الدراسة ذاتيا.وىو موضوع  ABS-S:2مقياس السموؾ التكيفي  أدوات الدراسة:
طالبًا مسجميف في الصفوؼ مف األوؿ حتى الثاني  (263)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:

 قرب جامعة والية جنوب داكوتا.الواقعة عشر في مدارس االحتفاظ 
مف  ممتازةٍ  أظيرت نتائج حساب معامالت االرتباط وتوزيعات البنود وجود درجةٍ  نتائج الدراسة:

 بمتوسطٍ   ABS-S:2 مقياسضمف الجزء الثاني مف  فرعي   االرتباط الداخمي بيف بنود كؿ مجاؿٍ 
أيضًا  كما تـ حساب ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لمجزء الثاني وكانت جيدةً  (0,72)قدره 

 .(0,83)بمتوسط  (0,92 – 0,77)وتراوحت بيف 
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لالستخداـ مع ىذه الفئة العرقية مف   ABS-S:2 مقياسنتائج ىذه الدراسة عمى صالحية  ودلت
ىذه  ـلتالئضرورة توضيح وتفسير بعض البنود وتعديميا إلى ولكف مع التنبيو  .المجتمع األمريكي  

 الفئة العرقية.
 : (Stinnett and etal 1999)دراسة ستينيت وزمالؤه ـ 2

 ألمريكية لمتخمؼ العقمي،لمرابطة االصدؽ البنيوي لمقياس السموؾ التكيفي : عنوان الدراسة
 .الطبعة الثانية ،ةيالمدرس الصورة

Construct Validity of the AAMR Adaptive Behavior Scale – School:2       

مف خالؿ إجراء التحميؿ العاممي  ABS-S:2التحقؽ مف الصدؽ البنيوي لمقياس  أىداف الدراسة:
 يف عقميًا وعينة الطمبة العادييف.مف عينة الطمبة المتخمف عمى كؿٍ  منفصؿٍ  االستكشافي بشكؿٍ 

مقياس السموؾ التكيفي عة األولى )لمطب ممحوظٌ  ىو تحسيفٌ  ABS-S:2عمى الرغـ مف أف مقياس ف
دراسة فيما يتعمؽ بالصدؽ البنيوي ال المزيد مف إال أّنو يحتاج إلى ABS-SEالمدرسية  الصورة

 لممقياس.
عينة وىي التي ذكرت في دليؿ المقياس  ABS-S:2شممت عينة تقنيف مقياس  :عينة الدراسة

فردًا،  (7350)وبمغت الطمبة العادييف مف وعينة فردًا،  (3070) وبمغتالطمبة المتخمفيف عقميًا مف 
 سنة . (37-2)أعمارىـ ما بيف  وقد تراوحت

 الدراسة ذاتيا.وىو موضوع  ABS-S:2مقياس السموؾ التكيفي  :الدراسة أدوات
لمنموذج المكّوف مف خمسة عوامؿ  تجريبيٌ  إلى أنو لـ يوجد دعـٌ  الدراسة توصمت :نتائج الدراسة

 مشابيةٌ  لكال العينتيف بنيةٌ  ، حيث أظيرت النتائج أفَّ ABS-S:2و مؤلفو دليؿ مقياس الذي قدمو 
كما قصد  ،االجتماعييعكس االستقالؿ الشخصي والسموؾ أي أف المقياس  ،مف عامميف مكونةُ 
  ABS-S:2 مقياسجزء األوؿ مف ، حيث تشبعت بنود الABS-S:2ذلؾ مؤلفو مقياس إلى 

بعامؿ   ABS-S:2 مقياسيف تشبعت بنود الجزء الثاني مف عمى ح ،االستقالؿ الشخصيبعامؿ 
 .السموؾ االجتماعي

إلى النموذج ذي العامميف لكؿ مف ذوي  البيانات تشير بقوةٍ  أفَّ  إلى أنَّو بماكما تشير النتائج أيضًا 
التخمؼ العقمي والعادييف فإف عمى مستخدمي المقياس أف يكونوا حذريف عند تفسير نتائجو في 

 .المقياس مؤلفو وضوء النموذج ذي العوامؿ الخمسة الذي ُقد م
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 :(Watkins and etal 2002)دراسة ويتكنز وزمالؤه ـ 3
لمتخمؼ البنية العاممية المعيارية لمقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية  :عنوان الدراسة

 .الطبعة الثانية ،ةيالمدرس الصورةالعقمي، 
Normative Factor Structure of the AAMR Adaptive Behavior Scale- School, 

Second Edition. 

مف خالؿ إجراء التحميؿ ABS-S:2 التحقؽ مف البنية العاممية المعيارية لمقياس  أىداف الدراسة:
، وذلؾ بسبب كوف مقياس ABS-S:2 العاممي االستكشافي عمى العينة المعيارية المدمجة لمقياس

ABS-S:2  مف أكثر اختبارات السموؾ التكيفي شيوعًا، وألف العيوب المنيجية االنتقادية لمتحميؿ
في دليؿ المقياس ونتائج التحميالت العاممية االستكشافية المستقمة  اتـ ذكرىالتي العاممي التأكيدي 

 ناقص التحديد . ABS-S:2 بقي الصدؽ البنيوي لمقياس)الحيادية( تُ 
 ( طالباً 2238)المدمجة والبالغة  ABS-S:2مف العينة المعيارية لمقياس  تتألف عينة الدراسة :

بيف العادييف التي تتراوح أعمارىـ  مف الطمبة (7350)مف الطمبة المتخمفيف عقميًا و (3070)منيـ 
 سنة . (2-37)

 وىو موضوع الدراسة ذاتيا. ABS-S:2  مقياس السموؾ التكيفي الدراسة: أدوات
والسموؾ  ،ستقالؿ الشخصياال :اثنيف ىما إلى وجود عامميفتوصمت الدراسة  :نتائج الدراسة
حيث تشبعت بنود الجزء التحميؿ العاممي االستكشافي،  وذلؾ مف خالؿ استخداـ االجتماعي.
يف تشبعت بنود الجزء الثاني عمى ح ،االستقالؿ الشخصيبعامؿ   ABS-S:2 مقياساألوؿ مف 

وبالتالي تقترح ىذه الدراسة بأف تفسير مقياس  .السموؾ االجتماعيبعامؿ  ABS-S:2مقياس مف 
ABS-S:2 والسموؾ  ،يجب أف يركز عمى مكونيف إدراكييف أساسييف )االستقالؿ الشخصي

 تناوليا واضعو المقياس. بحسب مااالجتماعي( أكثر مف خمسة عوامؿ وستة عشر مجااًل 
المجالية لتحديد نقاط القوة والضعؼ التكيفية  مقارنة الدرجاتعمى يجب أف ال نؤكد وبالمقابؿ 

 .المجاالت التكيفية المحددة مف أفضؿٍ  بشكؿٍ  بالعامميف ألف التنوع في ىذه الدرجات ُيشرح
 :(Alonso &etal 2010) وآخرين دراسة الونسو ـ 4

مع األطفاؿ  ةسبانيإستخداـ في لال ABS-S2: تكييؼ مقياس السموؾ التكيفي الدراسة عنوان
 .الصعوبات الفكرية يذو 

Adaptation of the ABS-S:2 for use in Spain with children with intellectual 

disabilities.                                                                 
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 سبانية وتكييفو ليصبح مالئمًا لالستخداـ.مغة اإلإلى ال: ترجمة المقياس الدراسة ىدف
 -ةيالمدرس الصورة- لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي: مقياس السموؾ التكيفي الدراسة أداة

 .ABS-S2 ةالثاني الطبعة
سنة منيـ ( 78-6)تتراوح أعمارىـ بيف  أطفاؿٍ  (307): تكونت عينة الدراسة مف الدراسة عينة

 طفاًل عاديًا. (65)متخمفًا عقميًا و طفالً  (703)
 :اآلتيةتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج  نتائج الدراسة:

 في  ABS-S:2 مقياسمف الثاني درجات بمغ معامؿ االرتباط بيف درجات الجزء األوؿ و  .7
 .(-0,077)عينة المتخمفيف عقميًا وفي  (-0,307)عينة العادييف 

  ABS-S:2 قياسمالجزء الثاني مف طفاؿ المتخمفوف عقميًا الذيف كانت درجاتيـ في األحصؿ  .3
في الجزء الخاص بالسموؾ  منخفضةٍ  عمى درجاتٍ  الخاص بالسموؾ الالتكيفي مرتفعةً 

 التكيفي.
ارتباطًا عاليًا  شيرٌ مقدارىا بيف التطبيقيف  فاصمةٍ  منيةٍ ز  فترةٍ ب اإلعادةأظيرت معامالت ثبات  .2

 المقياسثبات  أفَّ مما يؤكد  ABS-S:2 قياسملمجاالت الجزء الثاني مف  وذلؾ لمدرجة الكمية
 .جيدٌ 

دالئؿ  ABS-S:2 قياسممف  بيف مجاالت الجزء الثاني االرتباط الداخمي   معامالتت أظير  .0
 .دالةٍ  عمى ارتباطاتٍ  جيدةً 

 ، ABS-S:2 قياسمف م األوؿالجزء بيف مجاالت الجزء الثاني و  سمبيةٌ  ظيرت ارتباطاتٌ  .5
 التأثير المختمؼ الذي تممكو السموكيات التكيفية عمى السموكيات الالتكيفية.ت والتي أظير 

( في الجزء 703أظير تطبيؽ التحميؿ العاممي عمى درجات األطفاؿ المتخمفيف عقميًا )ف= .6
عامميف يوافقاف العامميف المستخرجيف مف تعيير  ABS-S:2 قياسممف مقياس الثاني مف 

 االكتفاء الذاتي واالكتفاء االجتماعي. وىما عامال ،الصورة األصمية األمريكية لممقياس
أظيرت نتائج حساب الصدؽ المحكي لمجزء الثاني مف المقياس باستخداـ قائمة السموؾ  .7

ألف القائمة  ارتباطًا سمبيًا كما ىو متوقعٌ  ICAPالفردية  التكيفي لتخطيط الخدمات والبرامج
يقيس   ABS-S:2 قياسممف  مقياسالجزء الثاني مف  أفَّ  عمى حيفِ  .تقيس السموؾ التكيفي

 مظاىر السموؾ الالتكيفي واضطرابات السموؾ والشخصية.
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 أداة ليا: بصورتو الحالية : الدراسات التي كان المقياسالمحور الثاني
 :(Cutts and Sigafoos 2001) وسيغافوسـ دراسة كوتس 1

 لطمبة ذوي الصعوبة الفكريةدى االكفاءة االجتماعية وتفاعالت جماعات األقراف ل :عنوان الدراسة
 في المدرسة العميا الشاممة

Social Competence and peer interactions of students with intellectual disability 

in an inclusive high school 

عف التفاعالت االجتماعية بيف جماعات األقراف  ووصفي   تمييدي   تقديـ تقريرٍ  :اف الدراسةىدأ
كما ىدفت الدراسة إلى تحديد  .إعاقة عقمية في المدرسة العميا النظاميةالذيف لدييـ بيف العادييف و 

 المنتظميف في المدرسة. المعوقيف عقمياً طبيعة ومدى تفاعالت جماعة األقراف لدى الطمبة 
فحص العالقة بيف الكفاءة االجتماعية ومقدار ونوع تفاعؿ جماعة إلى أيضًا وىدفت الدراسة 

 .دى ىؤالء الطمبةاألقراف ل
واثناف مف  اناثٍ سبع  معوقيف عقميًا منيـ طمبةٍ  (9)مف  الدراسة عينةتكونت  :عينة الدراسة

 الذكور.
المالحظات ، باإلضافة إلى استخداـ ABS-S:2مقياس  راسةاستخدـ في ىذه الد :أدوات الدراسة

 الطبيعية لمحصوؿ عمى معمومات عف مقدار ونوع تفاعؿ جماعة األقراف .

مع مقدار  تةٍ ثاب بصورةٍ  الكفاءة االجتماعية لـ تكف مرتبطةً  أظيرت النتائج أفَّ  :نتائج الدراسة
في أنماط  فرديةٍ  الطبيعية وجود فروؽٍ نتائج المالحظات أظيرت تفاعؿ جماعة األقراف، كما 

أكثر تكرارًا وتواترًا مع جماعات أقراف لدييـ أيضًا  تفاعؿ جماعة األقراف مع الميؿ باتجاه تفاعالتٍ 
عمى كمية  ممحوظٍ  الدراسة إلى أف الكفاءة االجتماعية لـ تؤثر بشكؿٍ ، كما أشارت عقميةٌ  إعاقةٌ 

 ونوع تفاعؿ جماعة األقراف .
 :(Broaddus and etal 2002) وآخرين دراسة برودوس ـ 2

لألطفاؿ المصابيف بفرط النشاط وقمة االنتباه  وسيكولوجيالنير أداء االختبار  عنوان الدراسة:
 معايير االختبار وتقديرات الوالديف السموكية. إلى بالنسبةالشديديف 

Neuropsychological test performance of children with attention deficit hyper 

activity disorder (ADHD) relative to test norms and parent behavioral ratings.                                                                   

: فحص االرتباط بيف أداء األطفاؿ عمى اختبار فرط النشاط وقمة االنتباه ف الدراسةاىدأ
ADHD  مقياس بنود عمى  إجابتيـمف خالؿ  ـلسموكياتيوتقديرات والدييـABS-S:2. 
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واختبار فرط النشاط وقمة  ABS-S:2استخدمت الدراسة مقياس السموؾ التكيفي  أدوات الدراسة:
 . ADHDوسيكولوجيالنير االنتباه 

 طفاًل. (78)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
تقديرات بيف و  وسيكولوجيالنير حسبت معامالت االرتباط بيف درجات االختبار  نتائج الدراسة:

داللة العند مستوى  دالةً  المعامالتوكانت  ABS-S:2الوالديف عمى مقياس السموؾ التكيفي 
مف تحميالت  (%02)مف تحميالت قياس االنتباه و (%22)وفي االتجاه المتوقع في  (0,05)

دالة  المعامالتوقد كانت  .)المثابرة( اإلصرارمف تحميالت قياس  (%5)تقديرات فرط النشاط و
 مقياسئد المتضمف في الجزء الثاني مف مع مجاؿ السموؾ النمطي والميؿ لمنشاط الزا عاؿٍ  بشكؿٍ 

ABS-S:2. 
 :((Hampton 2003دراسة ىامبتون  ـ3

         مف خالؿ األيتاـشكؿ وزيادة السموؾ التكيفي لدى األطفاؿ خفض السموؾ المُ  :عنوان الدراسة
 طريقة التدريب عمى التحصيف ضد الضغط .              

Reducing problem behavior and increasing adaptive behavior in bereaved 

children through stress inoculation training  

في مساعدة  (SIT)تقييـ فعالية طريقة التدريب عمى التحصيف ضد الضغط : ف الدراسةاىدأ
 ستبداليا باستجاباتٍ ومف ثـ ا ،شكمة )الصعبة(عمى تحديد وتوقع ردود األفعاؿ المُ األيتاـ األطفاؿ 
 يدؼ خفض السموؾ المشكؿ وزيادة السموؾ التكيفي.ذلؾ بو  عمييا، متدربٍ 

لألطفاؿ  شاركوا في مجموعات دعـٍ  يتيـٍ  وشابٍ  طفؿٍ  (700)العينة مف  تتألف :عينة الدراسة
قد تـ تقسيـ العينة إلى و  .سنة (76-6)بيف أعمارىـ  تراوحت .الذيف ترعاىـ مستشفى جيمس

 .تجريبيةٌ  ومجموعةٌ  ضابطةٌ  مجموعتيف: مجموعةٌ 
 (RBPC)قائمة السموؾ المشكؿ المعدَّلة و  اً ديموغرافي اً استبياناستخدمت الدراسة  :أدوات الدراسة

 .ABS-S2 مقياسو  PARنسخة 

إحصائيًا في الدرجات المتوسطة  داؿٍ  الدراسة وجود انخفاضٍ  نتائج أظيرت :نتائج الدراسة
مع درجات أفراد المجموعة الضابطة، كما أشارت  بالمقارنة (RBPC)السموؾ المشكؿ لمقياس 
إلى أف تتابع طريقة التدريب عمى التحصيف ضد الضغط كاف ناجحًا في مساعدة أفراد النتائج 
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، وذلؾ مقدمو الرعاية ليـ اكما يدركي السموكيات الُمشكمةعمى خفض  التجريبيةمجموعة ال
 .ألفراد المجموعة الضابطةمع إدراؾ مقدمي الرعاية  بالمقارنة

 :Storch and etal) 2008) وآخرين  شستورتدراسة  ـ4

يكوجيف ى الشباب المصابيف بداء تخزيف الجملداالجتماعية الوظيفة النفسية  عنوان الدراسة:
 .Iالنمط 

Psychosocial Functioning in youth with glycogen storage disease type I. 

لدى  االجتماعية : ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ نوعية الحياة والوظيفة النفسيةف الدراسةاىدأ
 .(LB)و (LA)أنماط  (GSD)الجميكوجيف المرضى المصابيف بداء تخزيف 

إلى  يـتـ تقسيم، اببشفردًا مف األطفاؿ وال (72): تألفت عينة الدراسة مف عينة الدراسة
بداء اختزاف  مصابيف اببشفردًا مف األطفاؿ وال (27)مف  مؤلفةٌ  تجريبيةٌ  : مجموعةٌ مجموعتيف

 اببشفردًا مف األطفاؿ وال (03)مف  مؤلفةٌ  ضابطةٌ  ومجموعةٌ (، LB)و (LA) النمطالجميكوجيف 
 سنة . (35-2)األصحاء تراوحت أعمارىـ بيف 

الحياة لطب  جودةوقائمة تقدير  ABS-S:2استخدمت ىذه الدراسة مقياس أدوات الدراسة: 
وقائمة  (CBCL)وقائمة رصد سموؾ الطفؿ  (ALS)شر لموحدة آومقياس  (PQLI)األطفاؿ 

ؾ ماستر اوأداة م (PIP)وقائمة تقدير طب األطفاؿ لموالديف  (BSI)تقدير األعراض القصيرة 
 .(SRQ)واستبياف عالقة األقارب  (MMFAD)لتقييـ العائمة 
المصابيف  األفرادالحياة لدى  أدنى مف جودة درجةٍ د و وجأظيرت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

 مع أفراد المجموعة الضابطة األصحاء، ولكنيا كانت مشابيةً  بالمقارنةبداء تخزيف الجميكوجيف 
المصابيف بداء  األفراد الدراسة أفَّ  نتائج كما أظيرت، زمفٍ م لتمؾ الموجودة لدى المصابيف بمرضٍ 

في  تدفٍ داخمية و العراض األجتماعية و اال مشكالتقدٌر أكبر مف التخزيف الكاليكوجيف لدييـ 
أظيرت باإلضافة إلى ذلؾ فقد  .ارنة مع أفراد المجموعة الضابطةمقبالستقاللية وذلؾ اال الوظائؼ
بداء تخزيف األفراد الُمصابيف آباء  لدى والدي   وضغطٍ  نوعيةٍ  الدراسة وجود اضطراباتٍ نتائج 

 أفراد المجموعة الضابطة األصحاء.آباء مع  بالمقارنة GSD الجميكوجيف
  :( 2009Byrne and etal) ن وآخر يرنابدراسة ـ 5

 .الشباب المصابيف بمتالزمة بارث لدىالتوظيؼ النفسي االجتماعي عنوان الدراسة: 
Psychosocial functioning in youth with Barth syndrome.                   
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األفراد مقارنة المشكالت السموكية والوظائؼ التكيفية والدعـ االجتماعي عند ف الدراسة: اىدأ
 .المصابيف بمتالزمة بارث

 استخدمت الدراسة عددًا مف األدوات ىي:أدوات الدراسة: 
ومقياس ادراكات  (ALS) ومقياس آشر لموحدة النفسية (PQLI)قائمة بيدياتريؾ لنوعية الحياة 

عالقة  واستبانة (PIP) وقائمة أمراض الطفؿ (BSI) وقائمة األعراض السريعة (PPSS)المساندة 
واختبار بيبودي  (ABS-S2)ومقياس  (CBCL) وقائمة رصد سموؾ الطفؿ (SRQ)األشقاء 

 (PPVT) -الطبعة الثالثة-لممفردات المصورة 
بمتالزمة  يفمصابال اببشفردًا مف األطفاؿ وال (20)تكونت عينة الدراسة مف عينة الدراسة: 

 سنة. (37-6)تراوحت أعمارىـ بيف  يفعاديال اببشفردًا مف األطفاؿ وال (33)بارث  و
ومقياس  (ALS) المقارنة بيف درجات مقياس آشر لموحدة النفسية نتائجكشفت نتائج الدراسة: 

، عن وجود ABS-S2ومقياس  (CBCL) وقائمة رصد سموؾ الطفؿ( PPSS)المساندة  إدراؾ

كما  ،وىو مقياس لممشكالت االجتماعية الثانوية CBCLعمى الدرجة الكمية لقائمة  ىامةٍ  فروؽٍ 
في عينة األفراد المصابيف بمتالزمة بارث عف عينة األفراد العادييف في مقياس  فروٌؽ دالةٌ ظيرت 

ALS  بشكؿٍ  أقؿَّ  المصابوف بمتالزمة بارث درجاتٍ  األفرادوبخصوص الوظائؼ التكيفية أظير 
-ABSفيما أظيرت عينة العادييف تطورًا طبيعيًا في كافة مجاالت مقياس  ،عف العادييف ممحوظٍ 

S2 .بالمقارنة مع مرضى متالزمة بارث 
 (: 2009Hardiman and etal) وآخرين  ىارديمان دراسةـ 6

في ة توسطالم الصعوبة الفكرية ذويألطفاؿ بيف امقارنة الكفاءة االجتماعية  عنوان الدراسة:
 في أماكف مدرسية معزولة. الموجوديف واألطفاؿالشاممة المدارس 

A comparison of the social competence of children with moderate intellectual 

disability in inclusive versus segregated school settings. 

ألطفاؿ ذوي التخمؼ العقمي المعتدؿ في لدى االقدرة( االجتماعية مقارنة الكفاءة ): ىدف الدراسة
المعزوليف في أماكف مدرسية لدى األطفاؿ القدرة( االجتماعية الكفاءة )مع المدارس الشاممة 

 .معزولة في جميورية ايرلندا
 Strengths and ةالقوة والصعوبواستبانة  ،ABS-S2استخدمت الدراسة مقياس  أدوات الدراسة:

Difficulties Questionnaire(SDQ). 
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المجموعة مجموعتيف تضـ  إلىمقسميف  طفالً  (05)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
طفاًل في المدارس  (35)الثانية تضـ المجموعة تضـ طفاًل في المدارس الشاممة و  (30)األولى 
 .المعزولة

أداء األطفاؿ في المدارس الشاممة لـ يختمؼ بشكؿ  أفَّ أشارت نتائج الدراسة إلى  نتائج الدراسة:
ف عقميًا يمكف ياألطفاؿ المتخمف وىذا يدؿ عمى أفَّ  ،عف أداء األطفاؿ في المدارس المعزولة داؿٍ 

ىذه النتائج أىمية استعماؿ النموذج أبرزت و  ،في مختمؼ البيئات التربوية جيدٍ  أف يعمموا بشكؿٍ 
التخمؼ  يات المدرسة التعميمية لألطفاؿ ذو ختيار وتصميـ بيئالوظيفي لممتخمفيف عقميًا عند ا

 .المعتدؿ العقمي  

 مقياس:اسات التي تناولت الصور السابقة من ال: الدر المحور الثالث
 الدراسات التي كان المقياس موضوعًا ليا:أواًل: 

 :الدراسات العربيةأـ 

 :(1981)دراسة داوود والبطش ـ 1

دالالت صدؽ وثبات الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي لمجمعية األمريكية  :الدراسةعنوان 
مف األفراد العادييف والمعوقيف عقميًا في البيئة  وفاعميتو في عينةٍ  ،7970لمتخمؼ العقمي نسخة 

 األردنية.
التوصؿ إلى دالالت صدؽ وثبات الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي  :ىدف الدراسة

مف األفراد العادييف  وفاعمية فقراتو في عينةٍ  ،7970لمجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة 
 والمعوقيف عقميًا.

 (730)منيـ سنة، ( 76-0)تتراوح أعمارىـ بيف طالبًا  (300)بمغت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
 سنة وبيف (73-8) بيفأعمارىـ  تتراوح قيف عقمياً مف الطمبة المعو  (730)و ،مف الطمبة العادييف

 سنة مف طمبة معاىد التربية الفكرية باإلحساء. (76- 72)
الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي لمجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة  :أدوات الدراسة

7970. 
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 :اآلتيةانتيت ىذه الدراسة إلى النتائج  نتائج الدراسة :
مع الفرعية وبيف المجاالت  ،تراوحت معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية والمجاالت الفرعيةػ 1

  .(0,87-0,77)بيف بعضيا بعضًا 
بيف طالبًا ( 00) تراوحت معامالت ثبات اإلعادة لممجاالت الفرعية عمى عينة مكونة مفػ 3
 .0,90في حيف بمغ معامؿ ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية  (0,75-0,98)

 ف والمعوقيف عقميًا.ظيرت فاعمية الجزء الثاني مف المقياس في التمييز بيف العادييػ 2

ظيرت فاعمية الجزء الثاني مف المقياس في التمييز بيف شدة اإلعاقة العقمية مف جية والفئات ػ 4
العمرية مف جية ثانية، والتفاعؿ بيف متغيري الحالة العقمية والعمر مف جية ثالثة )الروساف، 

 (.98-97، ص3000

 (:1983. دراسة جرار )2
لمصورة األردنية مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة  تطوير معايير أردنيةٍ عنوان الدراسة: 

 .لمبيئة األردنية معدلةٍ  في صورةٍ  7970األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة 
لمصورة األردنية مف مقياس السموؾ التكيفي بداللة أداء  تطوير معايير أردنيةٍ ىدف الدراسة: 

 .العادييف والمتخمفيف عقمياً األطفاؿ 
مف العادييف تتراوح ( 760)منيـ  مفحوصًا. (307)ت عينة الدراسة مف تألفعينة الدراسة: 

 .سنوات (70-5)أعمارىـ بيف مف المتخمفيف عقميًا تتراوح  (87)سنوات و (70-2)بيف أعمارىـ 
الصورة األردنية مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة أداة الدراسة: 

7970. 
 :اآلتيةتوصمت الدراسة إلى النتائج  الدراسة:نتائج 

باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف األحادي مقياس السموؾ التكيفي توفر دالالت عف صدؽ ػ 1
إلعاقة لمجاالت المقياس لعينة العادييف، وباستخداـ أسموب تحميؿ التبايف الثنائي ألداء فئات ا

 (70-2)درتو عمى التمييز بيف الفئات العمرية مف المقياس ق العقمية البسيطة والشديدة. حيث أثبت
وبيف المتخمفيف عقميًا،  سنوات في عينة (70-5)سنوات في عينة العادييف و بيف الفئات العمرية 

 .مستويات الحالة العقمية
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مجاالت عمى  (0.07)الحالة العقمية عند مستوى  لمتغير إحصائيةٍ  داللةٍ  وجود أثٍر ذيػ 3
 وعمى مجاالت التمرد ومستوى النشاط واالنسحاب والسموؾ النمطي في ،األوؿو المقياس في جزئ
 .مقياس السموؾ التكيفيمف الجزء الثاني 

والمعوقيف عمى  مف فئات العادييف عمريةٍ  ألداء كؿ مجموعةٍ  مئوي   إلى توزيعٍ توصمت الدراسة ػ 3
يمكف مف خالليا  معياريةٍ  عمريةٍ  ة إلى مدرجاتٍ كما توصمت الدراس، كمييما جزئي المقياس

 .(98ص، 3000الروساف، )مقارنة أداء الفرد مع أداء المجموعة العمرية التي ينتمي إلييا 
 :(1985)دراسة الكيالني والروسان ـ 3

التحميؿ العاممي لمصورة األردنية مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية  :عنوان الدراسة
 .7970لمتخمؼ العقمي نسخة 

 الكشؼ عف التكويف العاممي لممقياس.: الدراسةىدف 
 تتراوح مفحوصًا مف العادييف (760)مفحوصًا منيـ  (307)مف  ت العينةتألف :راسةعينة الد
( 70-5)بيف تتراوح أعمارىـ  مفحوصًا مف المتخمفيف عقمياً  (87)سنوات و (70-2)بيف أعمارىـ 

 .سنوات
الصورة األردنية مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة أداة الدراسة: 

7970. 
العوامؿ الرئيسية وتدوير باستخداـ طريقة  التحميؿ العامميَّ استخدمت الدراسة  :نتائج الدراسة

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:و المحاور بالطريقة المتعامدة 
عة عوامؿ أرب وجودمقياس السموؾ التكيفي العاممي لمجزء األوؿ مف  نتائج التحميؿ أظيرتػ 7

 االجتماعية، والتطور الجسمي، والتنشئة االجتماعية.: االكتفاء الذاتي والمسؤولية الشخصية ىي

أربعة عوامؿ  وجودمقياس السموؾ التكيفي نتائج التحميؿ العاممي لمجزء الثاني مف أظيرت ػ 3
 .الالجتماعي والتكيؼ الشخصي واالنسحاب والثقة )الجدارة(واني : السموؾ العدىي

 إلى وجود ثالثة عوامؿ أساسيةٍ  بجزأيو السموؾ التكيفي مقياسأشارت نتائج التحميؿ العاممي لػ 3
ي ، والسموؾ العدوانوتكيفيةٍ  شخصيةٍ  وعاداتٍ  ىي السموؾ التكيفي العاـ المؤلؼ مف مياراتٍ 

 .(36-9، ص7985كيالني والروساف، االجتماعي )الالالاجتماعي، والتكيؼ الشخصي 
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 الدراسات األجنبية:ب ـ 
 (:Heath and Obrzut 1986دراسة ىيث واوبرزيوت ) ـ1

 الصدؽ التوافقي ،السموؾ التكيفي عنوان الدراسة:
Adaptive behavior: Concurrent validity 

الصدؽ التوافقي )الصدؽ التقاربي والتباعدي(   ىذه الدراسة إلى دراسة ىدفت أىداف الدراسة:
 .7987 طبعة عاـ -ةيالمدرس الصورة –السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقميلمقياس 

 .محكييفوذلؾ باستخداـ مقياسيف 
، لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقميمقياس السموؾ التكيفي استخدمت ىذه الدراسة  أدوات الدراسة:

وقائمة تقدير  ((CABS ومقياس السموؾ التكيفي لألطفاؿ ABS-SE)) -ةيالمدرس الصورة –
 .(ABIC)السموؾ التكيفي لألطفاؿ 

 (37)مف المعوقيف عقميًا القابميف لمتعمـ و طفالً  (26)عينة الدراسة مف  تكونت عينة الدراسة:
 .سنواتٍ  (70-6)بيف التعمـ تتراوح أعمارىـ  بطيئي طفاًل مف

 الجزء األوؿ مف مقياسبيف  مرتفعةٍ  دالةٍ  توصمت الدراسة إلى وجود ارتباطاتٍ  الدراسة: نتائج
(ABS-SE)  مقياسي  وبيف (CABS) و(ABIC) مما يدؿ عمى الصدؽ التقاربيconvergent) 

validity)  لمجزء األوؿ مف مقياس(ABS-SE) كما بينت ىذه  ،بداللة ىذيف المحكيف
بتقدير سموؾ  وابيف كؿ مف تقديرات اآلباء والمعمميف الذيف قام وتوافؽٍ  االرتباطات وجود تقاربٍ 

 ، كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود ارتباطاتٍ ةأفراد عينة الدراسة مف خالؿ ىذه المقاييس الثالث
مما يدؿ عمى  (ABIC)و (CABS) مقياسيوبيف  (ABS-SE)بيف الجزء الثاني مف مقياس  دالةٍ 

بداللة ىذيف  (ABS-SE)لمجزء الثاني مف مقياس  (discriminant validity)الصدؽ التباعدي 
الجزء الثاني السموكيات الالتكيفية والمشكالت السموكية واالجتماعية  يقيس حيث ،المحكيف

 السموكيات التكيفية لدى الفرد. (ABIC)و (CABS)والشخصية لمفرد بينما يقيـ مقياسا 
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 (:Cheramie 1994) ـ دراسة تشيرامي2
 -ةيالمدرس الصورة –لعقمي مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ ا: عنوان الدراسة
 يفضطربلمامف  عينةٍ  والتوافؽ بيف تقديرات المعمـ والوالديف لدى ثبات اإلعادةالجزء الثاني: 

 .اً سموكي
The AAMD Adaptive Behavior Scale-School Edition,  Part Two: Test-retest 

reliability and parent-teacher agreement in a behavior disordered sample. 

والتعرؼ عمى مدى التوافؽ بيف تقديرات بطريقة اإلعادة المقياس ثبات دراسة  أىداف الدراسة:
في  ممقياسمف الصدؽ التشخيصي لف ألفراد عينة الدراسة باإلضافة إلى التحقؽ ياآلباء والمعمم

 تصنيؼ األطفاؿ المضطربيف سموكيًا.
 –الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي  أدوات الدراسة:

 .(ABS-SE) 7987 طبعة عاـ -ةيالمدرس الصورة
 بيفارىـ تمميذًا في المرحمة االبتدائية تتراوح أعم (66)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:

األولى األطفاؿ المصنفيف عمى المجموعة تشمؿ  ،مقسميف إلى ثالث مجموعاتٍ سنة  (7-73)
لوجود  الذيف ُأشيرالثانية األطفاؿ المجموعة وتشمؿ  سموكيةٍ  أنيـ يعانوف مف اضطراباتٍ 

، وتشمؿ سموكيةٍ  اضطراباتٍ أنيـ يعانوف مف عمى  لدييـ لكف لـ يتـ تصنيفيـ سموكيةٍ  مشكالتٍ 
 لدييـ. سموكيةٍ  اضطراباتٍ شر إلى وجود الثالثة األطفاؿ الذيف لـ يُ  المجموعة

 الجزء الثاني مف مقياسلمجاالت معامالت ثبات اإلعادة حساب نتائج أظيرت  نتائج الدراسة:
(ABS-SE)  ثالثة  مقداره زمني   بفاصؿٍ وذلؾ  ،(0,820) مقداره بمتوسطٍ  دالةٍ  ارتباطاتٍ وجود

والمعمميف عمى الجزء تقديرات اآلباء التوافؽ بيف معامؿ ارتباط بيرسوف لرصد ، كما ُحسب أسابيع
مف  عاليةً  ودرجةً  غير دالةٍ  وأظيرت النتائج معامالت ارتباطٍ  (ABS-SE) مقياسالثاني مف 

تـ تحري الصدؽ عمى درجات ، أما نتائج الصدؽ التمييزي فقد ريفقد  التنوع )االختالؼ( بيف المُ 
مع تصنيؼ العينة إلى  متوافقةً  ىامةً  نتائج التحميؿ التمييزي تصنيفاتٍ أظيرت األبعاد والمجاالت و 
استخداـ درجات المجاالت لمنسبة الكمية لمتصنيؼ الصحيح كانت  إفَّ حيث  ،ثالثة مجموعات

وىذا  (%77,37)، واستخداـ درجات العوامؿ لمستوى التصنيؼ الصحيح يزيده إلى (77,37%)
مف خالؿ صدقو المتعمؽ بتصنيؼ  (ABS-SE) مقياسمف الصدؽ التمييزي لمجزء الثاني يؤكد 

 اضطرابات السموؾ لدى الطمبة.
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 ثانيًا: الدراسات التي كان المقياس أداة ليا:
 أـ الدراسات العربية:

 :(1981)ـ دراسة إبراىيم 1
في معاىد التربية المعوقيف عقميًا السموكية الشاذة واألكثر شيوعًا لدى  األنماطعنوان الدراسة: 

 الفكرية.
في معاىد المعوقيف عقميًا تحديد األنماط السموكية الشاذة واألكثر شيوعًا لدى ىدف الدراسة: 

وبناء  خصية والصراعات وميكانزمات الدفاعالتربية الفكرية، والكشؼ عف دينامية العالقات الش
 لبعض األنماط السموكية الشاذة.ية الشخص

مف المعوقيف عقميًا الممتحقيف بمعاىد التربية  (703)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
 .الفكرية بالمنيا وأسيوط وسوىاج وطنطا

إعداد وترجمة صفوت  7970نسخة مقياس السموؾ التكيفي استخدمت الدراسة  أدوات الدراسة:
فرج ومقياس ستانفورد بينيو لمذكاء ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي واستفتاء الشخصية 
واستمارة جمع البيانات الشخصية واستمارة المقابمة الشخصية واختبار بقع الحبر لرورشاخ 

 .TATواختبار تفيـ الموضوع 
 :اآلتيةتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج  نتائج الدراسة:

ببعض وظائؼ  إحصائيةٍ  يرتبط السموؾ الشاذ لدى المعوقيف عقميًا ارتباطًا إيجابيًا ذو داللةٍ ػ 7
 الشخصية المضطربة.

وجود فروٍؽ ذات داللٍة إحصائيٍة في السموؾ الشاذ بيف المعوقيف عقميًا لصالح الذكور بالمقارنة ػ 3
 مع اإلناث.

السموؾ االنسحابي والسموؾ الشاذ جنسيًا مف  في مجالي   إحصائيةٍ  وجود فروؽ ذات داللةٍ ػ 2
مقياس السموؾ التكيفي لصالح المفحوصيف ذوي اإلعاقة البسيطة، ووجود فروٍؽ ذات داللٍة 
إحصائيٍة في مجاؿ االضطرابات االنفعالية مف مقياس السموؾ التكيفي لصالح ذوي اإلعاقة 

 شديدة.المتوسطة وال
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 :(1988)ـ دراسة الخطيب 2
 الشائعة لدى األطفاؿ المعاقيف عقميًا. تكيفي  الالأنواع السموؾ  عنوان الدراسة:
الشائعة لدى األطفاؿ المعاقيف عقميًا  تكيفي  الالالتعرؼ عمى أنواع السموؾ  ىدف الدراسة:

مف  وكؿ   تكيفي  بيف السموؾ الالد طبيعة العالقة الممتحقيف بالمؤسسات والمدارس الخاصة، وتحدي
 العمر والجنس وشدة اإلعاقة العقمية.

ممتحقيف بأربع مف األطفاؿ ال طفاًل وطفمةً  (700)عينة الدراسة  بمغ عدد أفراد عينة الدراسة:
 .األردفمدارس في 

مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة الجزء الثاني مف  أدوات الدراسة:
 )الصورة األردنية(. 7970

 توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة:
نسبيًا، وأكثر ىذه المظاىر  التي تمت دراستيا منخفضةٌ  تكيفي  الالنسبة حدوث مظاىر السموؾ ػ 7

وؾ النمطي واالنسحاب والعادات الصوتية غير المقبولة انتشارًا ىي النشاط الزائد والسم
حدوثًا لدى أفراد  تكيفي  الالواالضطرابات االنفعالية، أما إيذاء الذات فكاف أقؿ مظاىر السموؾ 

 العينة.
بيف الذكور واإلناث أو بيف ة تكيفيَّ الالػ عدـ وجود فروٍؽ دالٍة إحصائيًا في المظاىر السموكية 3

 المختمفة.الفئات العمرية 
 حسب شدة اإلعاقة العقمية، أي أفَّ  ةتكيفيَّ الالػ وجود فروٍؽ دالٍة إحصائيًا في المظاىر السموكية 2

 الطفؿ.المشكالت السموكية ترتبط بشدة اإلعاقة العقمية لدى 
 :(1995)ـ دراسة الصبان 3

مدينة لدى طالب وطالبات معاىد التربية الفكرية في  تكيفي  الالأنماط السموؾ  عنوان الدراسة:
 المممكة العربية السعودية.جدة ب

لدى طالب وطالبات معاىد التربية الفكرية  تكيفي  الالالتعرؼ عمى أنماط السموؾ  ىدف الدراسة:
 في مدينة جدة، ومعرفة الفروؽ فييا تبعًا لمعمر والجنس ودرجة الذكاء.

، طالبةً  (80)طالبًا و (92)يـ من طالبًا وطالبةً  (772)فراد عينة الدراسة بمغ عدد أ عينة الدراسة:
 سنة. (77-50)سنة، وتتراوح درجة ذكائيـ بيف  (79-6)تتراوح أعمارىـ بيف 
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لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة  الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي أدوات الدراسة:
عداد فاروؽ محمد صادؽ. 7970  ترجمة وا 

 :اآلتيةتوصمت الدراسة إلى النتائج  نتائج الدراسة:
 .تكيفي  الالعدـ وجود فروٍؽ دالٍة إحصائيًا بيف فئات العمر عمى أنماط السموؾ  .7
 .تكيفي  الالعدـ وجود فروٍؽ دالٍة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث عمى أنماط السموؾ  .3
تبعًا لدرجة الذكاء في كؿ  تكيفي  الالحصائيًا في أنماط السموؾ عدـ وجود فروٍؽ دالٍة إ .2

مجاالت المقياس عدا مجاالت االنسحاب والسموؾ النمطي وسموؾ إيذاء الذات واالضطرابات 
 االنفعالية والنفسية لصالح ذوي درجة الذكاء األدنى.

وسموؾ إيذاء الذات ظيورًا ىي السموؾ المضاد لممجتمع  تكيفي  الالأكثر أنماط السموؾ  .0
 واالنسحاب وسموؾ التمرد والعصياف.

  (:1997)دراسة المسمم ـ 4

 .عقمياً معاؽ دى اللؾ التكيفي وعالقتو بمفيـو الذات السمو  :عنوان الدراسة
عقميًا وعالقتو بمفيـو الذات لديو لما المعاؽ الكشؼ عف السموؾ التكيفي لمطفؿ  :ىدف الدراسة

 عمى شخصية المعاؽ عقميًا . تأثيرٍ مف لو 
مف الذكور  (60)منيـ مف المعاقيف عقميًا  طالباً  (730)بمغت عينة الدراسة  :عينة الدراسة

 سنة مف طمبة معاىد التربية الفكرية باإلحساء. (76-8) بيفتتراوح أعمارىـ مف اإلناث،  (60)و
مف ترجمة  7970نسخة  لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي مقياس السموؾ التكيفي :أدوات الدراسة

عداد   ومقياس مفيـو الذات إلبراىيـ النقيثاف . محمد صادؽفاروؽ وا 
 : اآلتية النتائجتوصمت ىذه الدراسة إلى  :نتائج الدراسة

: السموؾ التكيفي ىي ثمانية مجاالت مفإحصائيًا بيف الذكور واإلناث في  دالةٍ  وجود فروؽٍ  .7
استحقاؽ سموؾ و المسؤولية و مفيوـ العدد و النمو المغوي والنشاط االقتصادي و النمو الجسمي 

حيث تبيف أف الذكور المقبولة، غير  الفموية عاداتوالمقبولة الصوتية غير العادات الثقة وال
 رًا ليذه السموكيات مف اإلناث .إظياأكثر 

دى المعاقيف عقميًا تبعًا لمتغير التكيفي ل السموؾمجاالت إحصائيًا في  دالةٌ  وجد فروؽٌ ال ت .3
 العمر.

 اقيف عقميًا وأبعاد مفيوـ الذات.ال يوجد عامؿ عاـ ألبعاد السموؾ التكيفي لألطفاؿ المع .2
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 الدراسات األجنبية: ب ـ
 :(Eyman and Call, 1977)وكول  إيماندراسة ـ 1

الجنس و لدى المعوقيف عقميًا وعالقتيا باألصؿ العرقي  المشكالت السموكية عنوان الدراسة:
 جة اإلعاقة.والعمر ودر

Maladaptive Behavior and Community Placement of  Mentally Retarded 

Persons. 

التعرؼ عمى أكثر المشكالت السموكية انتشارًا لدى المعوقيف عقميًا في ثالثة  ىدف الدراسة:
 )كمورادو وكاليفورنيا ونيفادا(، ومعرفة العالقة بيف المشكالت السموكية وكؿ   واليات أمريكية ىي

 العينة.عمر ودرجة اإلعاقة العقمية واألصؿ العرقي  الذي تنتمي لو مف الجنس وال
معوقًا عقميًا موجوديف في معاىد التربية  (6870)تكونت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:

 ث.الخاصة في الواليات الثال
الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة  أدوات الدراسة:

7970. 
 :اآلتيةتوصمت الدراسة إلى النتائج : نتائج الدراسة

بيف درجة التخمؼ العقمي والمشكالت السموكية،  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ارتباطيةٍ  وجود عالقةٍ  .7
 فكمما زادت درجة التخمؼ العقمي زاد ظيور المشكالت السموكية لدى الفرد.

 المشكالت السموكية لدى الذكور أكثر منيا لدى اإلناث. .3
أو العرؽ  السموكية تبعًا لمواليات الثالث في المشكالت إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  فروؽٍ  عدـ وجود .2

 نتمي إليو أفراد العينة.الذي ي
 ةعشر  اإلحدىمف المشكالت  في سبع مشكالتٍ  يمكف أف يكوف العمر عاماًل لمتنبؤ .0

 .المتضمنة في المقياس
 (:Roszkowski and Michael 1981) ميكيل دراسة روسكووسكي و  ـ2

 : العالقة بيف السموؾ التكيفي والتخمؼ العقمي.عنوان الدراسة
The relationship between adaptive behavior and intelligence in mental 

retardation.                                                                             

 سمحتبالتقنيات التي  فحص درجة الفصؿ بيف التخمؼ العقمي والسموؾ التكيفي   ىدف الدراسة:
 بالتعبير عف طبيعة التغيرات في ىذيف المفيوميف.
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ومقياس السموؾ التكيفي لمرابطة  (WAIS III)مقياس وكسمر لذكاء األطفاؿ  أدوات الدراسة:
 .(ABS-SE) األمريكية لمتخمؼ العقمي

طفاًل يتمقوف الخدمات التأىيمية والعالجية  في  (777)تكونت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
 لوالية الداخمي.مركز ا

 زيف درجات األفراد عمى مقياس الويظير نتائج حساب معامالت االرتباط بلـ تُ  نتائج الدراسة:
والسبب في  ،بيف األداء عمييما وجود ارتباطٍ  ABS-SEوالجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي 

ذلؾ تركيز الجزء الثاني مف مقياس السموؾ التكيفي عمى المظاىر االجتماعية والسموكية 
عمى قياس الذكاء والقدرات العقمية  زمقياس الوي بينما يركز .والشخصية المضطربة لدى الفرد

رتباطات كشفت نتائج حساب االبينما  ف ال تظير ارتباطات دالة بينيما.والمعرفية ومف الطبيعي أ
والجزء األوؿ مف مقياس السموؾ التكيفي عف وجود  زيف درجات األفراد عمى مقياس الويب

 .(0،68)ارتباطات متوسطيا 
 :(Hill and Bruininks 1984)نكز ـ دراسة ىيل وبروني3

 .في مراكز اإلعاقة الداخمية المعوقيف عقمياً  األفراد السموؾ غير التكيفي لدى عنوان الدراسة:
Maladaptive Behavior and of Mentally Retared Individuals in Residential 

Faciloties  

المعوقيف عقميًا في الواليات األفراد لدى عينة مف  تكيفي  التعرؼ عمى السموؾ الال :ىدف الدراسة
 .المتحدة

 .7970مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي نسخة  أدوات الدراسة:
مركز إقامة ( 326)معاقًا عقميًا يقيموف في  (3377)تكونت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:

ىي مجموعة المستجديف ومجموعة إعادة القبوؿ  تـ تقسيميـ إلى أربعة مجموعاتداخمية 
ومجموعة األفراد الذيف قدمت ليـ تسييالت اإلقامة المحمية ومجموعة األفراد الذيف قدمت ليـ 

 .تسييالت اإلقامة العامة
أكثر انتشارًا بيف أفراد المجموعة التي ة تكيفيَّ الالالسموكيات  النتائج إلى أفَّ  أشارت :نتائج الدراسة

 عمىقدمت ليا تسييالت اإلقامة العامة ومجموعة إعادة القبوؿ ومجموعة األفراد المستجديف، 
في مجموعة األفراد الذيف قدمت ليـ تسييالت اإلقامة  ومحدودةً  حيف كانت ىذه السموكيات قميمةً 

كانت أكثر ظيورًا لدى مجموعة ة تكيفيَّ الالت السموكيا أفَّ المحمية، كما أظيرت نتائج الدراسة 
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األفراد المستجديف )حديثي اإلقامة في مراكز اإلقامة الداخمية( والذيف لـ يخضعوا بعد لبرامج 
 .السموؾتعديؿ 

 :(Ronka 1985)دراسة رونكا ـ 4
ينالند لمسموؾ التكيفي ومقياس السموؾ امقارنة تقديرات السموؾ التكيفي: مقاييس ف عنوان الدراسة:

 .ABS-S2التكيفي 
A Comparison of adaptive behavior ratings: Vinland adaptive behavior scales 

and AAMD adaptive behavior scale – school edition. 

باء : ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص اتساؽ تقديرات السموؾ التكيفي مف قبؿ اآلىدف الدراسة
 مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف إعاقات نمائية. ومعممي التربية الخاصة لعددٍ 

 ABS-SE لمقياس ةيالمدرس الصورةاألولى مف  الطبعةمقياس السموؾ التكيفي أدوات الدراسة: 
 لمسموؾ التكيفي.ينالند اف ومقياس

 طالٍب  (9)و نمائيةٍ  البًا يعانوف مف إعاقاتٍ ط (29)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
حواصؿ ذكائيـ بيف تراوحت و  ،سنة (72-6)بيف أعمارىـ  تراوحت يعانوف مف صعوبات تعمـٍ 

في الصفوؼ  ومعممييـمف آبائيـ  البيانات الخاصة بيـ كؿ   ءوقد قاـ بمؿ ،درجةٍ  (05-93)
 .اآلباء والمعمميفالخاصة لممقارنة بيف تقديرات 

: أظيرت نتائج تحميؿ البيانات اختالفات في تقديرات السموؾ التكيفي بيف اآلباء نتائج الدراسة
كما وجدت اختالفات في تقديرات السموؾ  VABSوالمعمميف عمى الدرجة المركبة لمقياس 

وقد تراوحت ىذه االختالفات  ABSالتكيفي بيف اآلباء والمعمميف عمى الدرجة المركبة لمقياس 
 بيف اختالؼ متوسط في التقديرات واختالؼ بسيط. ABSعمى مقياس 

نوعيف  إلىوبسبب قمة المعايير المستخدمة في التصنيؼ فقد تـ إعادة تصنيؼ التالميذ باالستناد 
 النوع سبحُ و  ،عف متوسط الدرجات واحدٍ  معياري  النوع األوؿ بانحراؼ سب حُ  ،مف المعايير

 ثـ أعيد حساب تحميؿ التبايف والذي نتج عنو تأثيرٌ  ،الثاني بانحرافيف معيارييف عف المتوسط
إعادة تشخيص وتصنيؼ عدة أفراد  تحيث تم ،لممقياسيف في كال مجموعتي التالميذ ىاـٌ  رئيسي  

 موجوديف في المجموعة األولى عمى أف إعاقاتيـ تنتمي لممجموعة الثانية مف األفراد.
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 (:Bensberg and Irons 1986) بينسبيرغ وآيرونزدراسة ـ 5
مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي ومقياس بيف مقارنة ال عنوان الدراسة:

 فاينالند لمسموؾ التكيفي ضمف عينة مف األفراد ذوي اإلعاقة العقمية المتوسطة والشديدة.
A comparison of the AAMD Adaptive Behavior Scale and the Vineland 

Adaptive Behavior Scale within a sample of persons classified as moderately 

and severely mentally retarded. 

التحقؽ مف قدرة مقاييس السموؾ التكيفي عمى تشخيص : ىدفت ىذه الدراسة إلى ف الدراسةاىدأ
 .وفحص التوافؽ بيف نتائج المقاييس المستخدمة ،اإلعاقة العقمية

 صورةلمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي مقياس السموؾ التكيفي استخدمت الدراسة أدوات الدراسة: 
 قاـصورة غرفة الصؼ والمذيف  لمسموؾ التكيفيينالند اف ومقياس ABS-PSV العامة المدرسة

نسخة  -لمسموؾ التكيفيينالند اف مقياسستخدـ ف بنودىما معممو التالميذ، كما ااإلجابة عب
 .الصورة المسحية والذي أجاب عف بنوده أولياء أمور التالميذالُمقابمة 

 عقميةٍ  ُصنفوا عمى أنيـ ُيعانوف مف إعاقةٍ  اً تمميذ (00)تألفت عينة الدراسة مف  عينة الدراسة:
 ،(أشير 9سنة و  37)وبيف  (أشير 8سنوات و  2)، وقد تراوحت أعمارىـ بيف أو شديدةٍ  متوسطةٍ 

 .درجة (58-38)حواصؿ ذكائيـ بيف  تتراوحو 
وبيف حاصؿ  المقارنة بيف درجات مقاييس السموؾ التكيفي الثالثة: أظيرت نتائج نتائج الدراسة

في  مقاييس السموؾ التكيفيمما يدؿ عمى فاعمية  دالةٍ  إيجابيةٍ  ذكاء التالميذ وجود ارتباطاتٍ 
 (ABS-PSV)بيف مقياس  دالةٍ  تشخيص اإلعاقة العقمية، كما أظيرت النتائج وجود ارتباطاتٍ 

مما يدؿ عمى الصدؽ التالزمي لكؿ مقياس مف المقاييس  ((VABSوصورتي مقياس فاينالند 
ألفراد  عمريةٍ  مكافئاتٍ  وضع، وقد انتيت الدراسة إلى اتٍ كالثالثة بداللة المقياسيف اآلخريف كمح

 باستخداـ ىذه المقاييس. عينة الدراسة
 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في النقاط اآلتية:
دراسة ىانسف  كما في وأداةٍ  استخداـ المقياس موضوع البحث الحالي كموضوعٍ ػ 7
(7997Hansen )،  وآخريفدراسة ستينيت و (Stinnett and etal 1999) ، دراسة ويتكنز و

 ،(Alonso and etal 2010)وآخريف دراسة الونسو و ، (Watkins and etal 2002) وآخريف
وآخريف دراسة برودوس و  ،(Cutts and Sigafoos 2001) دراسة كوتس وسيغافوسو 
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(Broaddus and etal 2002) دراسة ىامبتوف ، وHampton 2003)) ، وآخريف شستورتدراسة و 
(3008 (Storch and etal يفوآخر  يرفابدراسة ، و (3009Byrne and etal )،  ىارديماف دراسةو 

 .( 3009Hardiman and etal)وآخريف 
لو، التحقؽ مف الصدؽ البنيوي مف أجؿ  ABS-S2 لمقياس إجراء التحميؿ العاممي االستكشافيػ 3

 Watkins) وآخريفدراسة ويتكنز و ، (Stinnett and etal 1999) وآخريفدراسة ستينيت كما في 

and etal 2002) ،ا درجات عينة تقنيف مقياس تاستخدم فوالمتاABS-S2  ،في صورتو األصمية
، واحد لمجزء الثاني مف المقياس ىو عامؿ السموؾ االجتماعي وجود عامؿ افوقد بيّنت الدراست

 إلييا الباحث. وىذا يدعـ النتيجة التي توصؿ

دراسػػػة و  ،(Hansen 7997)ىانسػػف كدراسػػة  جيػػدةٍ  وثبػػاتٍ  المقيػػاس بمعػػامالت صػػػدؽٍ  اتصػػاؼػػػ 2
والدراسػات السػػيكومترية التػي تناولػػت الصػور السػػابقة  ،(Alonso &etal 2010) وآخػريفلونسػو أ

 لممقياس.
 عقميػًا لصػالح والمعػوقيفالعادييف األطفاؿ  بيف تكيفي  الإحصائيًا في السموؾ ال دالةٍ  وجود فروؽٍ ػ 0

داوود دراسػة ، و (Eyman and Call 1977)إيمػاف وكػوؿ دراسػة عقميػًا كمػا فػي  المعػوقيف األطفػاؿ
 .(7982)، ودراسة جرار 7987والبطش 

 والمشكالت واالضطرابات السموكية واالنفعاليػة تكيفيالإحصائيًا في السموؾ ال دالةٍ  فروؽٍ وجود ػ 5
، (Eyman and Call, 1977)لصػالح الػذكور، كمػا فػي دراسػة إيمػاف وكػوؿ  الػذكور واإلنػاث بػيف
 (.7997)، ودراسة المسمـ (7987)دراسة إبراىيـ و 
والمشػػػكالت واالضػػػطرابات السػػػموكية  تكيفػػػيالإحصػػػائيًا فػػػي السػػػموؾ ال دالػػػةٍ  فػػػروؽٍ وجػػػود ػػػػ عػػػدـ 6

دراسػة ، و (7988)دراسػة الخطيػب بيف الفئػات العمريػة الُمتضػمنة فػي الدراسػة، كمػا فػي  واالنفعالية
 (.7997)المسمـ ودراسة  (،7995)الصباف 

 زت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط اآلتية:تمي  
طريقة الصدؽ المحكي و المجموعات الطرفية بطريقة  ABS-S2/P2مقياس ػ دراسة صدؽ 7

 .كمحؾ BBRSباستخداـ مقياس بيركس لتقدير السموؾ 
 بطريقة معادلة ألفا كرونباخ. ABS-S2/P2مقياس ػ دراسة ثبات 3
مف الثبات باستخداـ  جيدةٍ  بدرجةٍ  ABS-S2/P2مقياس  اتصاؼتوصمت الدراسة الحالية إلى  ـ2

 (.Cheramie 7990) لنتائج دراسة تشيرامي طريقة ثبات تقديرات الُمقدريف، وىذا ُمغايرٌ 
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 الذي أسفر عف وجود عامؿٍ و  ABS-S2/P2مقياس لبنود إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي ػ 0
 ، حيث جاءت ىذه النتيجة مخالفةً بنود المقياس وىو عامؿ السموؾ االجتماعي فيوتتشبع  واحدٍ 

 عمى عينة تعيير المقياس، ABS-S2 لدراسة التحميؿ العاممي التأكيدي التي أجراىا مؤلفو مقياس
لدراسة  جاءت ىذه النتيجة مخالفةً كما  ،مف المقياس عامميف لمجزء الثانيوالتي بّينت وجود 
 مقياسالمف  لمجزء الثانيوجود أربعة عوامؿ إلى ت توصم والتي (7985) الكيالني والروساف

 ىي: السموؾ العدواني الالجتماعي والتكيؼ الشخصي واالنسحاب والثقة )الجدارة(.
 لمتغير الجنستبعًا  ABS-S2/P2مقياس  متوسطات درجات إحصائيًا عمى دالةٍ  وجود فروؽٍ ػ 5

الخطيب دراسة نتائج ل حيث جاءت ىذه النتيجة مخالفةً تي العادييف والُمعوقيف عقميًا، في عين
  .(7995)، ودراسة الصباف (7988)
لمتغير الفئة تبعًا   ABS-S2/P2مقياس متوسطات درجات إحصائيًا عمى دالةٍ  فروؽٍ وجود ػ عدـ 6

لنتائج دراسة جرار  مخالفةً تي العادييف والُمعوقيف عقميًا، وقد جاءت ىذه النتيجة في عينالعمرية 
(7982.) 
، تي العادييف والُمعوقيف عقمياً باإلناث في عين خاصةٍ  بالذكور ومعاييرَ  خاصةٍ  إعداد معاييرَ ػ 7

 مع العمـ أفَّ ومعايير لمعينة الكمية لمدراسة أي تدمج بيف األطفاؿ العادييف والمعوقيف عقميًا، 
 .اإلناثخاصة  معاييرَ مذكور و ل خاصةٍ  لـ تزود بمعاييرَ ABS-S2مقياس مف الصورة األمريكية 

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
مف المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة وكتابة فادة ػ اإل7

 الفرضيات ومعالجة النتائج.
االطالع عمى و ي أسموب اختيار مجتمع البحث وعيناتو، ػ اإلفادة مف الدراسات السابقة ف3

 تمت بدراستيا.الجوانب التي تـ التركيز عمييا في ىذه الدراسات، وعمى المتغيرات التي اى
نتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة والمرتبطة مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع ال ـ2

 بجوانب الدراسة.
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 :تمييد

 حيث ،السموكية والشخصية لدى األطفاؿ واالضطرابات يتناوؿ الفصؿ الحالي دراسة المشكالت
الجزء ـو يقالتي السموكية  واالضطراباتالسموكية المشكالت  بأىـ   في ىذا الفصؿ سيتـ التعريؼ

االنسحاب وسموؾ  شاط ونقص االنتباهفرط الن  و  العدواف وىي يابقياس ABS-S2 الثاني مف مقياس
السموكيات الالتكيفية التي قد تظير لدى  مف أشكاالً  تمثؿ ، والتيإيذاء الذ اتوسموؾ  االجتماعي

 .معينةٍ  يعانوف مف إعاقةٍ  أكانوا عادييف أـسواًء  األطفاؿ
 :شكالت السموكية عند األطفالالم

 مقدمة: 
عدـ التوافؽ مع أنفسيـ  تعيقيـ عف وسموكيةٍ  اجتماعيةٍ  مف مشكالتٍ  األطفاؿيعاني العديد مف 

في  والمعمميففي البيت ومع اآلخريف، وينعكس ذلؾ عمى المحيطيف بيـ مف أولياء األمور 
بسبب ىذه  ،بعض األحيافمحيطيـ في مع  كيؼتجعميـ ال يستطيعوف الت المدرسة إلى درجة

والمشكمة أمر نسبي فما يعده الطفؿ مشكمة قد ال يراه الكبير كذلؾ  ،التي تظير لدييـ تالمشكال
 في مجتمع آخر. قد ال يعتبر مشكمةً  اتمجتمعأحد الفي  وما يعتبر مشكمةً 
ييف مف قبؿ االىتماـ الكبير بدراسة المشكالت التي يعاني منيا األطفاؿ العاد ويمكف القوؿ بأف  

المختصيف التربوييف وغيرىـ لـ ينتقؿ إلى األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة إال خالؿ العقود 
المشكالت السموكية التي يعاني منيا األطفاؿ المعاقوف تكوف في الغالب أكثر  رغـ أف   ،األخيرة
فالمشكالت  .العادييفشدًة وأعظـ أثرًا عمى الطفؿ المعاؽ وتكيفو منيا لدى األطفاؿ و ظيورًا 

ثر عمى حياتو وتكيفو ونجاحو سواًء أكاف طفاًل عاديًا أـ يعاني ؤ السموكية التي تظير لدى الطفؿ ت
 .مف إعاقة معينة

التي و كالعدواف والحركة الزائدة والتحطيـ،  الكثير مف المشكالت أو االضطرابات السموكية إف  
ير مف األطفاؿ خصائص المرحمة الزمنية التي قد تعكس لدى كث ،لألسرة إزعاجاً تسبب عادًة 
مف غير المالئـ وصفيا بالشذوذ، وفي المقابؿ يمكف اعتمادًا عمى  ومف ثـ فإف   ،يمروف بيا

البحوث التي تدرس مراحؿ النمو عند األطفاؿ في مجتمعات مختمفة أف نقرر أف ىناؾ  كثيرًا مف 
ف مقتضيات النمو االنفعالية أو العقمية أو التصرفات التي تصدر عف األطفاؿ ال تمثؿ جزءًا م
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، وآخروف إبراىيـ) ويصبح بالتالي تشخيصيا بأنيا شاذة وتتطمب التدخؿ العالجي االجتماعية
 (.46، ص5;;3

 تعريف المشكالت السموكية:
السموكية، وتبعًا لذلؾ لممشكالت  وواضحٍ  موحدٍ  اختمؼ الباحثوف والمتخصصوف في تحديد تعريؼٍ 

وقد ظيرت العديد مف  ،بيف العمماء عميو ومتفؽٌ  ،السموكيةلممشكالت  مقبوؿٌ  تعريؼٌ فال يوجد 
 النفسيف والتربوييف. ييفتصاصخاالالتعريفات مف قبؿ 

عدـ وجود تعريؼ واحد متفؽ  إلى أف   Halhane and Kovman وأشار كؿ مف ىاالىاف وكوفماف
 مف األسباب وىي: السموكية يعود إلى مجموعةٍ لممشكالت عميو بشكؿ عاـ 

 عميو لمصحة النفسية. ومتفؽٍ  محددٍ  عدـ توفر تعريؼٍ  .3
 صعوبة قياس السموؾ واالنفعاالت. .4
 تبايف السموؾ والعواطؼ. .5
 تنوع الخمفيات النظرية واألطر الفمسفية المستخدمة. .6
 الثقافية المتعمقة بالسموؾ.و تبايف التوقعات االجتماعية  .7
، 4222يحيى، ) األطفاؿ المضطربيف وتخدميـتصنؼ تبايف الجيات والمؤسسات التي  .8

 (.38ص
حيث عرؼ االضطرابات السموكية بأنيا:  Grauberومف التعريفات المقبولة تعريؼ جروبر 

وتخالؼ  باستمرارٍ وتتكرر  ممحوظٍ  مف أشكاؿ السموؾ المنحرؼ والمتطرؼ بشكؿٍ  "مجموعةٌ 
خطاب، نقاًل عف: " )واالنسحابوتتمثؿ في االندفاع والعدواف واالكتئاب  ،توقعات المالحظة

 (.74، ص4226
ال تحدث بسبب  غير سويةٍ  المشكالت السموكية بأنيا "أي عادةٍ  Sutherlandكما عرؼ سوثرالند 

باألمراض الذىانية أو العصابية وخاصًة لدى األطفاؿ مثؿ قضـ األظافر  أو ارتباطٍ  عضويٍ  تمؼٍ 
 (.Sutherland, 1991, p49) "وغيرىا رب مف أداء الواجب والسرقة والعدوافوالتي

جميع األفعاؿ أو التصرفات التي تصدر عف الطفؿ بيادر المشكالت السموكية بأنيا "ويعرؼ 
أثناء تفاعمو مع البيئة والمدرسة، والتي ال تتماشى مع معايير السموؾ المتعارؼ  متكررةٍ  بصورةٍ 

بيا في البيئة والتي تشكؿ خروجًا ظاىرًا عف السموؾ المتوقع مف الفرد العادي عمييا والمعموؿ 
 (.86، ص4;;3)بيادر،  "والتي تعطي صفة االنحراؼ وعدـ السواء لمف تصدر عنو
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ومف خالؿ التعريفات السابقة يمكف لمباحث استخالص التعريؼ التالي لممشكالت السموكية عند 
 كؿ أشكاؿ السموؾ المنحرؼ والمتطرؼ التي تتكرر بصورةٍ  األطفاؿ: المشكالت السموكية ىي

المتعارؼ عميو وتشكؿ  السوي   تتنافى مع معايير السموؾ االجتماعي  و  ،لدى الطفؿ واضحةٍ 
 خروجًا عمى المألوؼ.

 أشكال المشكالت السموكية:
يعانوف مف كثيرًا ما يجد األىؿ في المنزؿ أو المعمموف في المدرسة أماميـ بعض أطفاليـ 

ليؤالء  مباشر أو غير مباشر عمى التكيؼ السوي   تنعكس بشكؿٍ  وانفعاليةٍ  سموكيةٍ  مشكالتٍ 
األطفاؿ مع بيئاتيـ المنزلية والمدرسية والمجتمعية وعمى جوانب حياتيـ الشخصية واالجتماعية 

لشائعة واألكاديمية، وسوؼ يعرض الباحث في الجزء التالي بعض أشكاؿ المشكالت السموكية ا
المشكالت التي ، وىي تندرج ضمف معينةٍ  يعانوف مف إعاقةٍ  أـكانوا عادييف ألدى األطفاؿ سواًء 

 يقـو المقياس موضع الدراسة الحالية بتشخيصيا والكشؼ عنيا:

 العدوان: :أولا 
مف أبرزىا الحاجة إلى التقدير والمحبة والرغبة في  وضروريةً  أساسيةً  الطفؿ حاجاتٍ يمتمؾ 
شباع حاجات الطفؿ يساعده عمى التكيؼ السميـ ،والتوافؽ االجتماعي االنتماء وفي حاؿ عدـ  ،وا 
ومف أبرزىا  غير مقبولةٍ  سموكيةٍ  سوء التكيؼ لديو وظيور أنماطٍ  إلى فإف ذلؾ يؤدي إشباعيا
 العدواف.

في و  عامػةٍ  يعتبر السموؾ العدواني مف أىـ المشكالت السموكية التي يعاني منيا األطفاؿ بصفةٍ و 
يشكؿ السموؾ ، و أي في مرحمة التعميـ األساسي ،خاصةٍ  بصفةٍ  سنوات (32-7)المرحمة العمرية 

، وىذا السموؾ يؤدي إلى الفوضى واالرتباؾ واسعة االنتشار سموكيةً  العدواني لدى األطفاؿ ظاىرةً 
وعمى زمالء الطفؿ األىؿ في البيت ، وينعكس أثره عمى تر االنفعالي في المنزؿ والمدرسةوالتو 

 ومعمميو في المدرسة.
مف أكثر المشكالت يعتبر العدواف  أظيرت العديد مف الدراسات في أمريكا وبريطانيا أف  قد و 

 السموكية لدى تالميذ المدارس.
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وقد  .المشكالت السموكية التي تواجو القائميف عمى تعميـ التالميذ وتربيتيـ إحدىفالعدواف يعتبر 
العمماء في مياديف عمـ النفس واالجتماع والتربية الخاصة بدراسة السموؾ  اىتـ الكثير مف

 .وتربويةٍ  واجتماعيةٍ  نفسيةٍ  ذات أبعادٍ  مشكمةً  باعتبارهالعدواني 
 عريف العدوان:ت

، ويمكف عميو مف جانب كؿ الباحثيف متفؽٌ  واحدٌ  يوجد تعريؼٌ  تعددت تعريفات العدواف بحيث ال
 ءٌ بينيا شي معظـ األعماؿ العدوانية إال أف   مصطمح العدواف يستخدـ بمعاٍف مختمفةٍ  القوؿ أف  
وصؿ إليو معظـ الباحثيف فيذا النوع مف السموؾ ييدؼ دائمًا إلى إلحاؽ تلما  ووفقاً  ،مشترؾٌ 

اإلضرار العمد باآلخريف، والباحثوف ال يصوغوف تعريفاتيـ لسموؾ العدواف بنفس الكممات ولكف 
 ة العظمى مف التعريفات تدور حوؿ نفس األفكار، ومف ىذه التعريفات:لبي  الغا

إلى الغير  أو غير مباشرةٍ  مباشرةٍ  السموؾ الموجو بصورةٍ " :ويعرؼ السيد السموؾ العدواني بأن  
مثؿ التشاجر والدفع باليديف وتمزيؽ  مباشرةٍ  بيدؼ إلحاؽ األذى بالمعتدى عميو أو استفزازه بصورةٍ 

تالؼالمالبس والضرب   بالتيديد والوعيد والتقميد بصورةٍ  غير مباشرةٍ  الممتمكات، أو بصورةٍ  وا 
 (.39، ص4228آؿ رشود، نقاًل عف: ) "والسخرية مضحكةٍ 

ذلؾ السموؾ الذي يقصد بو إيذاء شخص ما أو إصابتو و "العدواف بأن   Haremaويعرؼ ىاريما 
 (.:5، ص4223الصايغ، نقاًل عف: ) "تناسبًا طرديًا مع شدة اإلحباطوتتناسب قوة العدواف 

 "يقصد بو إلحاؽ األذى أو الضرر أو لفظيٌ  بدنيٌ  سموؾٌ و "العدواف بأن   Beninger عرؼ بينينجرو 
 .(59ص، 4225الضيداف، نقاًل عف: )

كاف لفظيًا أيصدر عف الفرد سواًء  سموؾٍ أيُّ و عمى أن   ؼ الباحث العدوافعر  وانطالقًا مما سبؽ يُ 
إلحاؽ ويترتب عميو  ،عف اإلحباط أو الغضب أو غيرىا ناتجٌ  أو ماديًا، مباشرًا أو غير مباشرٍ 

 لدى اآلخريف. أو نفسيٍ  أو ماديٍ  جسديٍ  أذىً 
 أشكال العدوان:

ف كاف ىناؾ تداخؿٌ  إلى عدة أشكاؿٍ  يمكف تصنيؼ العدواف  :بيف بعضيا البعض وا 
 يمكن تصنيف العدوان حسب األسموب إلى:أـ 
 وييدؼ إلى اإليذاء أو إلى خمؽ  ،ويقصد بو السموؾ الجسدي المؤذي عدوان الجسدي:ال

ومف األمثمة عمى ذلؾ: الضرب والدفع والركؿ وشد الشعر ...... الخ وىذه  .الشعور بالخوؼ
 السموكيات ترافؽ غالبًا نوبات الغضب الشديدة.
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 ويتمثؿ بالكالـ الذي يرافؽ الغضب والشتـ والسخرية والتيديد .......الخ.  عدوان المفظي:ال
 وذلؾ مف أجؿ اإليذاء أو خمؽ جو مف الخوؼ والتوتر لدى اآلخريف.

 عف احتقار األفراد اآلخريف أو توجيو  غير لفظيةٍ  ويشمؿ التعبير بطرؽٍ  عدوان الرمزي:ال
، أو االمتناع عف العداء لوالطفؿ  عف النظر إلى الشخص الذي يكفُّ  كاالمتناعاإلىانة ليـ، 

 (.3:8، ص4222يحيى، ) وتحقيرٍ  ازدراءٍ بظر تناوؿ ما يقدـ لو، أو الن  
 :حسب الوجية إلىالعدوان تصنيف  مكنيب ـ 
 أو الضرر باآلخريف، ويتـ التعبير عنو بطريقةٍ يقصد بو إيقاع األذى  عدوان المباشر:ال  

 أو المفظية أو غيرىا، وىو يكوف متجيًا بشكؿٍ  وذلؾ باستخداـ القوة الجسدية ،وواضحةٍ  مباشرةٍ 
 إلى الفرد أو الموضوع المعرقؿ لمطفؿ أو المحبط لو أو المتسبب بعدـ إشباع حاجاتو. مباشرٍ 

 آخر غير الذي تسبب  أو شيءٍ  وفيو يوجو الطفؿ عدوانو إلى شخصٍ  عدوان غير المباشر:ال
لو في اإلحباط والعرقمة، وذلؾ عندما يكوف مصدر اإلحباط قويًا يخشى الطفؿ بأسو، فينقؿ 

 ....... الخأو لعبةٍ  أو أثاثٍ  صغيرٍ  كأخٍ  مقاومةٍ  آخر يكوف أقؿ   عدوانو إلى موضوعٍ 
 العدوان حسب الضحية إلى:تصنيف يمكن ج ـ 
  :أو ممتمكاتو ما عدوانو تجاه شخصٍ  واحدٌ  وفيو يوجو فردٌ عدوان فردي. 
 :أكثر مف شخصأو  شخصٍ نحو  ـعدواني مجموعة أطفاؿٍ وفيو يوجو  عدوان جماعي ،

ما ويرغبوف في  منيمكيف في عمؿٍ  يقترب مف مجموعة أطفاؿٍ  عمى طفؿٍ  كالعدواف الممارس
 إبعاده عنيـ.

 العدوان حسب الغرض إلى:تصنيف يمكن دـ 
 عمى ممتمكات لمحصوؿ كوسيمةٍ  العدواف ىذا استخداـ ويكوف(: دفاعي) وسيمي عدوان 

 األساسي   ىدفو أف   إال األذى عمى مقاصد ينطوي فيو ،بحوزتيـ التي األشياء أو اآلخريف
 يسعى الذي المحترؼ المالكـ ذلؾ األخرى، مثاؿ األىداؼ بعض أو الذات حماية في يتمثؿ
 والشيرة. االنتصار تحقيؽ خصمو بيدؼ إيذاء إلى

 بصورة الناس يثار عندما ويحدث اإليذاء إلى العدواف ىذا يدؼي)ىجومي(:  عدائي عدوان 
 المائؿ عمى السطح االنزالؽ يتعمدالذي  الطفؿ ما، ومثالو شخص إيذاء يحاولوف، سارة غير
 (.34-33، ص4233)الشيخة،  لسبب ما منو انتقاماً  آخر طفالً  يصدـ كي
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يجابي:ىـــ.   كما يمكن تصنيف العدوان أيضاا إلى عدوان سمبي وا 
 الفرد ال يمكف أف يكوف  مصطمح مناقض لذاتو لموىمة األولى ألف   ىو: السمبي فالعدوان

عدوانيًا وسمبيًا في آف واحد، ويكوف التعبير عف العدواف ىنا بطريقة ضمنية، ومف مظاىر 
التدخؿ المتعمد إلعاقة عمؿ ة و \ضروري لمماطمة ورفض أداء ميمةٍ العدواف السمبي العناد وا

 (.57، ص8;;3ما )أبو قورة، 
 :مباشرًا أو غير مباشرٍ  ،بدنياً  ـكاف لفظيًا أأ ىو العدواف الصريح سواءً  والعدوان اإليجابي 

 (.69، ص4232)دندي،  واضحةٍ  آخر بطريقةٍ  يوجيو فردٌ 
 العدواف يظير بأشكاؿٍ  أشكاؿ السموؾ العدواني المذكورة يمكف القوؿ بأف   ضاستعراومف خالؿ 

حسب سببو أو اتجاىو أو حسب قدرة الطفؿ عمى الرد عمى المصدر نفسو المسبب ليذا  مختمفةٍ 
 السموؾ لديو أو تحويمو إلى شخص أو موضوع آخر.

 أسباب السموك العدواني:
، وتختمؼ النظريات في تفسير متعددةٍ  وعوامؿَ  يتأثر العدواف في نشأتو وفي قوتو وضعفو بأسبابٍ 

، حيث حاوؿ العمماء تفسيره رغـ اختالؼ ي  تدفع إلى السموؾ العدواناألسباب أو العوامؿ التي 
 طر النظرية التي تعتمد عمييا كؿُّ مدارسيـ واتجاىاتيـ وتباينت ىذه التفسيرات بسبب تبايف األُ 

 نظرية أو مدرسة، ومف ىذه النظريات المفسرة ألسباب السموؾ العدواني:
و سموؾ تتعممو العضوية، فإذا ضرب عمى أن   العدواني   تنظر إلى السموؾو  ة السموكية:النظري  ـ 1

ىذا مرًة أخرى لكي  الولد شقيقو مثاًل وحصؿ عمى ما يريد، فإنو سوؼ يكرر سموكو العدواني  
يحيى، ) يحقؽ ىدفًا جديدًا، ومف ىنا فالعدواف ىو سموؾ يتعممو الطفؿ لكي يحصؿ عمى شيء ما

 .(;:3، ص4222
سموؾ يمكف اكتشافو وتعديمو وفقًا لقوانيف التعمـ،  واف شأنو شأف أي  ويرى السموكيوف أف العد

 بيا وىي أف  ولذلؾ ركزت بحوث ودراسات السموكييف في دراستيـ لمعدواف عمى حقيقة يؤمنوف 
كاف أسموبيـ في التحكـ بو ومنعو عف الظيور ىو القياـ بيدـ السموؾ برمتو مف البيئة، ولذلؾ 

عادة بناء نموذج مف التعمـ الجديد ،نموذج التعمـ العدواني    (.334، ص4223)العقاد،  وا 
تصريؼ الطاقة  ييدؼ إلىالعدواف سموؾ غريزي  يرى فرويد أف   التحميل النفسي:ة نظري  ـ 2

فرد ُيخمؽ ولديو نزعة نحو  كؿ   ف  ، وأإشباعياة الموجودة داخؿ جسد الفرد ويجب العدواني  
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أو بآخر، فإذا لـ تجد ىذه الطاقة منفذًا ليا إلى الخارج،  ويجب التعبير عنيا عمى نحوٍ  ،التخريب
 (.348، ص4224فإنيا توجو نحو الفرد نفسو )العمايرة، 

أساليب التربية والتنشئة االجتماعية تسيـ بدرجات  بأف   نظرية التحميؿ النفسيويعترؼ أصحاب 
 (73، ص;;;3أو صغرىا )مختار، متعددة في مدى كبر حجـ ىذه العدوانية 

لتحرير  غير عنيفةٍ  ويكمف مفتاح كبح العدواف استنادًا إلى نظرية الغريزة لفرويد في إيجاد طرؽٍ 
 .(Lahey, 2001, p.397)الطاقة العدوانية، كالتنافس في العمؿ أو الرياضة 

في تكويف  سبب العدواف بيولوجي   ىذه النظرية أف  أصحاب رى ي :بيولوجيةالة النظري  ـ 3
وعدد  إلى اختالؿ التركيب التشريحي   يرجع سبب ظيور العدواف بأف   يروفالشخص، حيث 

 يـأن   كما إلى اختالؿ عمؿ الناقالت العصبية.كما أرجعوه  ،(xxy-47, xyy-47)الصبغيات 
مف عدة مصادر عمى وجود  مستمدٍ  إلى دليؿٍ في نظرتيـ البيولوجية في تفسير العدواف استندوا 

خمؿ في وظيفة المخ يتعمؽ بإصابة بؤرة معينة منو يمعب دورًا لو مغزاه في السموؾ العنيؼ الذي 
ف الرسـ الكيربائي لمخيـ األفراد الذيف يبي   ، وقد تبيف أف  رتكبو مرضى تمت دراستيـ دراسة شاممةا

أوجو الشذوذ السموكية مثؿ االفتقار  أوجو شذوذ في المنطقة الصدغية تكوف فييـ نسبة أكبر مف
ا يحدث بيف أفراد يكوف رسـ موجات المخ عندىـ طبيعيًا إلى التحكـ في النزوات العدوانية، عم  

 .(:32-329، ص4223)العقاد، 
و كمما عف ىرموف التستستيروف حيث وجدت الدراسات بأن   ىذا السموؾ ناتجٌ  ويرى فريؽ آخر بأف  

 .(;:3ص، 4222يحيى، ) اليرموف في الدـ، زادت نسبة حدوث السموؾ العدوانيزادت نسبة ىذا 
ة عمى نظرية التحميؿ النفسي، وتحاوؿ الربط بينيا وبيف تعتمد ىذه النظري   ة اإلحباط:نظري  ـ 4

 ما إذا العدواني السموؾ حدوث تفترض حيث، الحوافزة نظري   أحياناً  عمييا ويطمؽ ،نظريات التعمـ
 Dollard and) ومساعدوه دوالرد النظرية ىذه رواد مف، معيف ىدؼ إلى الموجو النشاط ُأعيؽ

etal, 1939) عف يصدر ال العدواف أف   يروف حيث ،"والعدواف اإلحباطيف أصدروا كتاب "الذ 
 المواقؼ في ويعتدي يغضب فاإلنسافيو عم وبناءً قة، ساب اتإحباط طريؽ عف يكوف بؿ غريزة
 (.78، ص4232تمؾ التي تشعره بالتيكـ والحرماف )زيود،  أولو ومامنو أ تيدد التي
ىو السبب الذي يسبؽ أي اإلحباط و  ،سموؾ العدواف ينتج عف اإلحباط أف  ة النظري  ترى ىذه و 

، فاإلنساف عندما يريد تحقيؽ ىدؼ معيف ويواجو عائقًا يحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ، عدواني   سموؾٍ 
يتشكؿ لديو اإلحباط الذي يدفعو إلى السموؾ العدواني، لكي يحاوؿ الوصوؿ إلى ىدفو أو اليدؼ 
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سيخفؼ عنده مف مقدار اإلحباط، وقد يكوف ىذا اإلحباط ناتجًا عف المعاقبة الشديدة غير الذي 
فقد تبيف بشكؿ واضح  مع ىذاو يسبب ظيوره خارج المنزؿ،  دواف في المنزؿ، مماالصحيحة لمع

 .(2;3-;:3، ص4222يحيى، ) ةلتفسير جميع السموكيات العدواني   ىذه النظرية غير كافيةٍ  أف  
األطفاؿ يتعمموف سموؾ العدواف عف طريؽ  أف  ترى ىذه النظرية  نظرية التعمم الجتماعي:ـ 5

ومف ثـ  الخ،... يةحتى النماذج التمفزيونو  ف عند والدييـ ومدرسييـ ورفاقيـمالحظة نماذج العدوا
ممارستيـ لمعدواف إذا توفرت ليـ الفرص لذلؾ، فإذا عوقب يقوموف بتقميدىا، وتزيد احتمالية 

لى تقميده في المرات الالحقة، أما إذا كوفئ عميو فسوؼ و ال يميؿ إد، فإن  الطفؿ عمى السموؾ المقم  
لخبرات الطفؿ  كبيرةً  ىذه النظرية أىميةً تعطي و يزداد عدد مرات تقميده ليذا السموؾ العدواني، 

الدراسات ىذه النظرية تؤيد ولعوامؿ الدافعية المرتكزة عمى النتائج العدوانية المكتسبة، و السابقة 
ف لـ يسبؽ ىذا أىمية التقميد والمحاكاة في اكتساب السموؾ العدواني  بشكؿ كبير، مبينًة  ، حتى وا 

 (.2;3، ص4222السموؾ أي نوع مف اإلحباط )يحيى، 
ووفقًا لنظرية التعمـ االجتماعي فال يتصرؼ األفراد بعدوانية إال إذا كانوا قد حصموا عمى منفعة 

 ,Bootzin and etalي المستقبؿ )مف ىذا التصرؼ في الماضي، أو يتوقعوف منفعة منو ف

1986, p664)  فاألفراد يتعمموف أف يكونوا عدوانييف مف خالؿ مشاىدة أفراد آخريف يتـ تعزيزىـ
 (.Carlson and etal, 2000, p547) مف خالؿ سموكيـ العدواني
حوؿ  اً اتجيت لتبني رأي نظريةٍ  كؿ   ألسباب العدواف يمكف القوؿ بأف   مما سبؽ مف استعراضٍ 

يمكف أف  ىذه األسباب مجتمعةً  القوؿ بأف   الممكفومف  ،أسباب العدواف انطالقًا مف ناحية معينة
 لدى الطفؿ. مسؤولة عف ظيور السموؾ العدواني  تكوف 

 والوقاية منو: مواجية السموك العدواني  
 حدوثو: في العمؿ عمى مواجية السموؾ العدواني وتوقي اآلتيةباألساليب  االستعانةيمكف 

تبصير الوالديف بضرورة تجنب بعض السموكيات واألساليب أثناء قياميـ بعممية التنشئة  .3
ييدؼ  السموؾ العدواني لدى أبنائيـ، فالعالج األسريُّ  تشجيعاالجتماعية، التي مف شأنيا 

رشادىـ ألساليب التعامؿ  إلى تدريب الوالديف عمى األساليب السوية في تنشئة األبناء وا 
 األسري الصحيحة.
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تدعيـ االستجابات المضادة لمعدواف وتنمية السموكيات االجتماعية، كاإليثار والتسامح  .4
براز النماذج غير العدوانية توافر فييـ خصاؿ القدوة تمف  وخاصةً  ،والتعاوف وغيرىا، وا 

 الفعالة، حتى تمارس  تأثيرًا أكبر عمى الفرد.
 التقميؿ مف عرض النماذج العدوانية سواًء مف قبؿ الوالديف أو المعمميف أو وسائؿ اإلعالـ. .5
الشاقة واليوايات اإلبداعية  كالرياضةاءة لصرؼ الطاقة الزائدة توفير األنشطة المنظمة البن   .6

 .اجتماعيانشطة تساعد عمى تصريؼ النزعات العدوانية عمى نحو مقبوؿ وغيرىا، فيذه األ
زالة  .7 محاولة تصحيح السموؾ العدواني بتعديؿ مفيوـ الذات لدى الفرد وحؿ الصراعات وا 

شباع الحاجات النفسية واالجتماعية.  مصادر التوتر والقمؽ وا 
 إزالة عوامؿ اإلحباط عف طريؽ الطفؿ ما أمكف ذلؾ. .8
تو حتى ال يرتبط العدواف المعتدي مف المكسب الذي حصؿ عميو نتيجة عدواني  حرماف الفرد  .9

 في ذىنو بنتائج ايجابية.
مف آذاىـ  تبني أساليب فاعمة لعقاب مرتكب السموؾ العدواني، ألف الضحايا حيف يعمموف أف   .:

 .عدائيـ ينخفض وتتضاءؿ رغبتيـ في االنتقاـ ناؿ جزاًء عاداًل فإف  
ونحو اآلخريف،  نفسوالعالج المعرفي وييدؼ إلى تبديؿ أفكار الفرد العدوانية ومعتقداتو نحو  .;

كثير مف السموكيات التمؾ األفكار التي ندفعو إلى السموؾ العدواني غير المرغوب بو، ف
 (.83-;7، 4232)دندي،  العدوانية وراءىا أفكار غير منطقية محورىا السمطة والتقميد

الوقاية مف العدواف  األساليب السابقة لموقاية مف العدواف وعالجو بالقوؿ بأف  ويمكف تمخيص 
وعالجو تنطمؽ مف األسباب المؤدية إلى ظيوره كاستخداـ أساليب التنشئة األسرية الصحيحة 
والعمؿ عمى تنمية السموكيات االجتماعية ومراقبة ما يشاىده الطفؿ مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ 

 وتوفير نماذج جيدة في محيط الطفؿ.

 شاط ونقص النتباه:فرط الن  ثانياا: 
ولذلؾ  ،مف االضطرابات السموكية الشائعة بيف األطفاؿشاط ونقص االنتباه اضطراب فرط الن  عد ي

كبير في مجاؿ طب األطفاؿ والتربية وعمـ النفس، وتـ تناولو مف زوايا  باىتماـحظي فقد 
 و اضطرابٌ واعتقد البعض بأن   ،متعددة، وظيرت الكثير مف األوصاؼ والتسميات ليذا االضطراب

 .سموكيٌ  و اضطرابٌ بينما أشار آخروف إلى أن   عضويٌ 
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 ونقص النتباه: شاطالن  تعريف اضطراب فرط 
خالة مزمنة تتسـ ونقص االنتباه ىو "شاط الن  ب فرط اضطرا بأف   Anastobolesيرى أناستوبولس 

الزائد، وىذا االضطراب لو تأثير شاط الن  و بمستويات غير مالئمة مف نقص االنتباه واالندفاعية 
عمى األداء النفسي لمطفؿ والمراىؽ، والفرد الذي يعاني منو يظير قدرة أكاديمية ضار وخطير 

منخفضة وضعؼ في التحصيؿ األكاديمي إلى جانب العديد مف المشكالت التي تتعمؽ بالعالقات 
 (.;5، ص;422بركة، نقاًل عف: مع الرفاؽ وتدني مفيـو الذات" )

و: "اضطراب عصبي نفسي بأن  شاط الن  اضطراب نقص االنتباه وفرط  Konradوعرؼ كونراد 
تبدو مف خالؿ أنماط نمائية لنقص االنتباه وأىـ أعراضو السموكية  ،يظير في مرحمة الطفولة
 .(Konrad, 2005, p643) "واالندفاعية وفرط النشاط

يتصؼ بضعؼ القدرة  و: "اضطرابٌ االنتباه بأن  ونقص شاط الن  عرؼ الشربيني اضطراب فرط فيما 
عف المثير السابؽ في فترة ال تتجاوز  مموٍ  خارجي   مثيرٍ  عمى التركيز وانجذاب الطفؿ ألي  

الثواني، وسرعة الغضب والضحؾ بعمؽ، واالنجذاب إلى شيء دوف تفكير أو رؤية ماداـ 
 (.58، ص4232عاشوري، نقاًل عف: يستيويو" )

و بأن  شاط الن  اضطراب نقص االنتباه وفرط ىذه التعريفات يمكف تعريؼ استعراض ومف خالؿ 
اضطراب يتسـ بمستويات غير مالئمة مف النشاط واالندفاعية ونقص االنتباه ويتسـ الطفؿ 
المصاب بو بانخفاض في التركيز والتحصيؿ األكاديمي وتدني مفيوـ الذات واضطراب عالقاتو 

 .مع األىؿ والزمالء
 ونقص النتباه:شاط الن  اضطراب فرط أسباب 

يشير العمماء إلى العديد مف العوامؿ التي تساىـ في ظيور ىذا االضطراب وىي عوامؿ محتممة 
 و نتاج عوامؿ تتفاعؿ مع بعضيا البعض:مما دفعيـ إلى النظر إلى ىذا االضطراب عمى أن  

 واضطراب الوراثية العوامؿ بيف العالقة في بحثت التي دراساتال أشارت الوراثية: لعواملا ـ1
 االضطراب بيذا األطفاؿ إصابة في كبيراً  دوراً  تمعب الوراثة أف   إلىشاط الن   وفرط االنتباه نقص

 العصبية المراكز بعض ضعؼ أو تمؼ إلى تؤدي خصائص تحمؿ التي المورثات خالؿ مف اإم  
 أنسجة تمؼ إلى تؤدي تكوينية لعيوب ثاتر المو  نقؿ خالؿ مف أو بالمخ، االنتباه عف المسؤولة
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ه االنتبا بضعؼ الخاصة العصبية المراكز ذلؾ في بما نموه ضعؼ إلى تؤدي بدورىا التي المخ
  (.49ص، 4225)عبد المعطي، 

األطفاؿ بيذا االضطراب عبر نقؿ الجينات  إصابةتمعب العوامؿ الوراثية دورًا ىامًا في حيث 
ؼ النمو كمرجع الضطراب المراكز تؤدي لتمؼ أنسجة المخ مما يؤدي لضع لعيوب تكوينية

مف األطفاؿ المصابيف باضطراب  (%72)العصبية الخاصة باالنتباه في المخ، ونجد حوالي 
مف آباء األطفاؿ ذوي  (%32)االنتباه يوجد في أسرىـ مف يعاني مف ىذا االضطراب، وأف 

 نفس األعراض.الحركي الزائد كانت لدييـ شاط الن  
وترجع ىذه العوامؿ إلى خمؿ في وظائؼ المخ، وضعؼ النمو العقمي،  العوامل البيولوجية:ـ 2

وغيرىا  والخمؿ الكيميائي في الناقالت العصبية، والخمؿ في نظاـ التنظيـ الشبكي لوظائؼ المخ
 (.66-65، ص4228)محمد عمي، 

 وجد فقد ،، المخ مف األمامية الفصوص في وخاصة وظيفي قصور وجود إلى الدراسات وتشير
 لدى المخ مف األمامية الفصوص في الدموي التدفؽ معدؿ في انخفاضاً  7:;3 عاـ  Louلو

 يماثؿشاط الن   فرط ذوي األطفاؿ أداء أف   وجد كما ،شاط الن   وفرط االنتباه نقص اضطرابات ذوي
 .(46، ص4224)مسعود،  المخ مف األمامية الفصوص إصابات مرضى أداء
بيذا االضطراب، وتتضمف  اإلصابةفي  اً ىام اً دور  تمعب العوامؿ البيئية العوامل البيئية:ـ 3

تتعرض لو األـ أثناء فترة الحمؿ ويؤثر عمى الجنيف، كتعرضيا لألشعة أو  العوامؿ البيئية ما
بعض العقاقير الطبية أو إصابتو ببعض األمراض كالحصبة األلمانية والزىري وغيرىا، باإلضافة 

في دماغ الجنيف أو بعض خالياه أو نقص  إصابةإلى العوامؿ التي تحدث أثناء الوالدة وتسبب 
التي يتعرض ليا الطفؿ بعد والدتو كالحوادث واألمراض الخطيرة صابات األكسجيف، وىناؾ اإل

إحدى ىذه األشياء معرض عادًة لإلصابة بيذا بكالحمى والتياب السحايا، فالطفؿ الذي يصاب 
 (.64-62، ص;;;3 االضطراب )سيد أحمد، بدر،

وتشمؿ العوامؿ المتعمقة بالبيئة التي ينشأ فييا الطفؿ كسوء المعاممة  :الجتماعيةالعوامل ـ 4
الوالدية كاإلىماؿ أو الحماية الزائدة، وعدـ االستقرار داخؿ األسرة مف الناحية االقتصادية 

وغيرىا مما ينتج عنو ميوؿ الطفؿ لإلثارة وعدـ التركيز،  األسريوعدـ التوافؽ  ،واالجتماعية
 بيئة المدرسية المعقدة والجديدة عمى الطفؿ.باإلضافة ألثر ال
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االنتباه لدى األطفاؿ  نقص تسيـ بعض السمات النفسية في نشأة اضطراب العوامل النفسية:ـ 5
وذلؾ بسبب الصراعات النفسية بيف الدوافع والنزعات غير  ،خاصة في المرحمة االبتدائية

 ،4228ت السموكية )محمد عمي، المرغوب فييا والتي تعبر عف نفسيا مف خالؿ االنحرافا
 (.68ص

يمكف مالحظة  ونقص االنتباهشاط الن  ضطراب فرط البالنظر إلى العوامؿ المذكورة كمسببات 
العوامؿ الوراثية والبيولوجية تسيـ في  ألف   ،يا تتشارؾ في كونيا مسبب محتمؿ ليذا االضطرابأن  

العوامؿ  كما أف   ،النشاط والتركيز لدى الطفؿالتأثير عمى الدماغ والناقالت العصبية التي تنظـ 
البيئية تؤثر عمى الطفؿ مف حيث األمراض والحوادث التي تصيبو وكيفية معاممة األىؿ لمطفؿ 
خاصًة في سنوات عمره األولى، وبالتالي ال يمكف الفصؿ بيف ىذه العوامؿ عند الحديث عف 

 أسباب ىذا االضطراب.
 ونقص النتباه: شاطالن  عراض اضطراب فرط أ
يمارس األطفاؿ الذيف يعانوف مف ىذا االضطراب حركات عشوائية غير األعراض الجسمية:  .1

في مكاف واحد، ولوحظ عمى بعضيـ كثرة حركات الرأس  فوال يستقرو مقبولة وغير ىادفة، 
والعينيف في اتجاىات متعددة دوف التوجو إلى شيء محدد، وتظير ىذه الحركات الجسمية 

كاف سواًء البيت أو المدرسة أو غيرىا، ومعظـ ىؤالء األطفاؿ يعانوف مف في أي م
 اضطرابات في التناسؽ الحركي وعدـ انتظاـ الرسـ الكيربائي لعضالتيـ.

 ،الزائد غير متوافقيفشاط الن  األطفاؿ ذوي  أكدت نتائج الدراسات أف   األعراض الجتماعية: .2
ييـ إقامة عالقات مويصعب ع ،يطيعوف األوامر وال ،وال يستطيعوف التعامؿ مع اآلخريف

وقد ينسحبوف مف  ،ويمارسوف سموكيات غير مقبولة اجتماعياً  ،طيبة مع الزمالء واألخوة
 لتطبيع االجتماعي.افي  ويتصؼ معظميـ بسوء التكيؼ وضعؼٍ  ،الجماعة

، التركيز متيوراً ت االنتباه ضعيؼ الزائد مشتشاط الن  يبدو الطفؿ ذوو  األعراض النفعالية: .3
أو السيطرة عمى انفعاالتو، ويظير عميو الغضب، وتسيؿ استثارتو،  يصعب عميو ضبط نفسو

 .ويتسـ بسرعة اليياج خاصًة حيف يتعرض لموقؼ محبط
د يعانوف مف الزائشاط الن  األطفاؿ ذوي  تؤكد نتائج الدراسات أف  األعراض التعميمية:  .4

ف المشكالت التعميمية، فيـ ال يستطيعوف إكماؿ واجباتيـ لدييـ الكثير مصعوبات تعميمية، و 
المدرسية، وال يركزوف في الصؼ، ولدى معظميـ نقص في الميارات المعرفية بسبب شرود 



 اننظزي اإلطار                                                                                                  انثانث انفصـم

 

69 
 

الذىف ونقص التركيز، ويصعب عمييـ التعامؿ مع الرموز واالختصارات واستيعاب معاني 
 .(78-77، ص;422النفوري، ) الكممات المركبة

اضطراب فرط ز األطفاؿ الذيف يعانوف مف ىناؾ العديد مف األعراض والسمات التي تمي  إذًا 
والجوانب االجتماعية  ،وتشمؿ ىذه األعراض الجوانب الجسمية الحركية ،ونقص االنتباهشاط الن  

وصعوبة تحكمو بانفعاالتو باإلضافة إلى األعراض التعميمية والصعوبات  ،واالنفعالية لمطفؿ
 تميز ىؤالء األطفاؿ في المدرسة. مية التياألكادي

 :ونقص النتباهشاط الن  فرط اضطراب عالج 
ونقص شاط الن  اضطراب فرط تعددت األساليب العالجية المتبعة مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف 

العوامؿ  ىذا االضطراب يرجع إلى عوامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ بالوراثة أو ، وذلؾ ألف  االنتباه
 : ىذه األساليب العالجية الظروؼ البيئية المحيطة بالطفؿ، ومف أىـ   البيولوجية أو

وىو أكثر الطرؽ استخدامًا مع ىذا االضطراب، فقد بينت العديد مف العالج الدوائي: " .1
األدوية المنبية مؤثرة وفعالة في السيطرة عمى األعراض المرضية ليذا االضطراب،  الدراسات أف  

مف األطفاؿ يستجيبوف لمعالج الدوائي بشكؿ  (%2;)إلى  (%2:)حوالي  وطبقًا لمتقديرات فإف  
 .(395، ص4228)الدسوقي،  "مرضٍ 

يقوـ بتحديد السموكيات  اجحة والفعالة حيثوىو مف األساليب العالجية الن  العالج السموكي:  .2
خالؿ تدريب الطفؿ عمييا مع  غير المرغوبة لدى األطفاؿ وتعديميا بسموكيات أخرى مرغوبة، مف

مف  التعاقد السموكي وغيرىا أسموباستخداـ التعزيز اإليجابي لمسموؾ المرغوب، واستخداـ 
 (.8:، ص;;;3، سيد أحمد، بدر) األساليب السموكية

وىو يتضمف التدريب عمى التنظيـ والضبط الذاتي والتعزيز الذاتي وحؿ . العالج المعرفي: 3
دراكو لسموكياتو المشكالت الشخصية ذاتياً  ، وىذه االستراتيجيات تعمؿ عمى زيادة وعي الطفؿ وا 

دراؾ االستجابات التي تصدر منو تجاه المياـ األكاديمية واالجتماعية ومختمؼ  ،السمبية، وا 
 (.86، ص4229عف طريؽ إدارة الذات )الزارع، األنشطة التي يمارسيا 

االضطرابات السموكية التي تظير عمى األطفاؿ الذيف يعانوف مف  إف   . العالج األسري:4
تسيـ في اضطراب عالقة الطفؿ مع المحيطيف بو، مما  فرط النشاط ونقص االنتباهاضطراب 

دور العالج األسري ىو  عمى التكيؼ االجتماعي مع البيئة المحيطة بو، لذا فإف   يجعمو غير قادرٍ 
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تعديؿ البيئة المنزلية لمطفؿ مف خالؿ تدريب الوالديف عمى كيفية تعديؿ السموؾ الُمشكؿ لدى 
 (.73، ص4228عمي، محمد طفميـ في بيئتو األسرية )

مع أطفاليـ الُمصابيف بيذا االضطراب مف كيفية التعامؿ كما تعتبر برامج تدريب الوالديف عمى 
، ةالطرؽ التي ُتحسف سموؾ ىؤالء األطفاؿ، وُتحسف وظيفة األسرة وتقمؿ مف الضغوط الوالدي

وتعمؿ عمى زيادة تقدير الذات لدى الوالديف، وتتضمف زيادة المعرفة والفيـ لدى الوالديف 
 ،:422وتعميميما أساليب التعزيز اإليجابي وتعديؿ االستجابة واستراتيجيات العقاب )النجار، 

 (.64ص

ي بشكؿ كبير عمى العالج الطبي الدوائ اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباهإذًا يتركز عالج 
في التخمص مف السموكيات غير المرغوبة والعالج المعرفي باإلضافة إلى دور العالج السموكي 

، كما ال يمكف إغفاؿ دور الوالديف في عالج ىذا االضطراب مف خالؿ لدى الطفؿ وتعديميا
، وتدريب الوالديف عمى أساليب التعامؿ مع الذي يركز عمى تعديؿ البيئة المنزلية العالج األسري

 .فميـ الذي يعاني مف ىذا االضطرابط
 النسحاب الجتماعي:اا: ثالث

تعددت المصطمحات التي تصؼ مفيـو االنسحاب االجتماعي ومف أىميا: العزلة االجتماعية، 
يقصد باالنسحاب االجتماعي الميؿ إلى تجنب ، و اواالنطواء عمى الذات، واالنسحاب وغيرى

، واالفتقار إلى أساليب التواصؿ وفعاؿٍ  االجتماعية بشكؿ مناسبٍ اآلخريف، واإلخفاؽ في المشاركة 
 االجتماعي.

 تعريف النسحاب الجتماعي:
أحد األنماط النفسية التي نادى بيا "و االنطواء بأن   Hilgard and etal ىيمجارد وآخروف يعرؼ
والتي قصد بيا ذلؾ الشخص الذي يتميز بشدة االنفعاؿ النازع نحو االنسحاب مف  ،يونغ

 (.59، ص:422يوسؼ، نقاًل عف: ) "المشاركة االجتماعية ويتجنب اآلخريف مف حولو
سموؾ ال توافقي يعني تحرؾ الطفؿ بعيدًا : "وبأن  السموؾ االنسحابي  عادؿ عبد اهلل محمد ويعرؼ

وانغالقو عمى ذاتو، وعدـ رغبتو في إقامة عالقات أو صداقات  ،عنيـعف اآلخريف، وانعزالو 
" ية التي تجمعو بيـ وابتعاده عنيـتربطو بيـ أو تجعمو يندمج معيـ، وتجنبو لممواقؼ االجتماع

 (.77، ص4223بخش، نقاًل عف: )
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ء لممجتمع باالنتما اإلحساسشعور الفرد بالوحدة وعدـ : "ايبأن  ة االجتماعية وتعرؼ شقير العزل
 (.;4، ص4233أبو سعدة،  نقاًل عف:الذي يعيش فيو" )

شكؿ مف أشكاؿ السموؾ وبمراجعة ىذه التعريفات يمكف تعريؼ االنسحاب االجتماعي بأنو 
يتجمى بابتعاد الطفؿ عف اآلخريف وانغالقو عؿ نفسو وعدـ رغبتو في إقامة عالقات  الالاجتماعي

 مع زمالئو ورفاقو أو المشاركة في أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي.

 أسباب السموك النسحابي:
مف خالؿ مراجعة الباحث لألدبيات التي تحدثت عف العوامؿ واألسباب المساعدة عمى ظيور 

 توصؿ الباحث إلى تمخيصيا في النقاط التالية: ،ى األطفاؿالسموؾ االنسحابي لد
 وجود تمؼ في الجياز العصبي المركزي، أو خمؿ أو اضطراب في عمؿ ىرمونات الجسـ. .3
وجود نقص في الميارات االجتماعية، وعدـ معرفة الطفؿ بالقواعد األساسية إلقامة عالقات  .4

 مع اآلخريف، وعدـ التعرض لمعالقات االجتماعية.
وؼ الطفؿ مف اآلخريف وخبرات التفاعؿ االجتماعي السمبية المبكرة مع األخوة أو الرفاؽ، خ .5

 تجعؿ الطفؿ يتأثر ويبتعد عف مخالطة اآلخريف.
 عدـ احتراـ الطفؿ وتجاىمو مف قبؿ اآلخريف، وتعرضو لألذى واأللـ. .6
مقابمة  ، فيو يمنع الطفؿ مفوىو مف أكثر أسباب االنسحاب االجتماعي شيوعاً  :الخجؿ .7

 أناس جدد وتكويف صداقات جديدة.
 (.9;3-8;3، ص4222وجود إعاقة عند الطفؿ تسبب لو سموؾ العزلة واالنطواء )يحيى،  .8
 الثقة بالنفس وتدني مفيـو الذات. اففقد" .9
 استخداـ أساليب تنشئة اجتماعية غير سوية كالتزمت الشديد. .:
 (.54، ص4223)حفني،  "إىماؿ الطفؿ ونبذه وعدـ إشباع حاجاتو المختمفة .;

االنسحاب  أسبابأغمب  أسباب السموؾ االنسحابي المذكورة يمكف مالحظة أف  بالنظر إلى 
تتركز حوؿ أساليب التنشئة االجتماعية المستخدمة في تربية الطفؿ وعدـ نمو خبرات  االجتماعي

 التفاعؿ االجتماعي لديو.
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 أشكال النسحاب الجتماعي:
حيث اعتمد كؿ تصنيؼ منيا عمى أسس معينة  ،لالنسحاب االجتماعي عديدةٌ  تصنيفاتٌ ظيرت 

ف األسس ومف أو مدى تكرار ظيوره أو غيرىا م سباب لالنسحاب االجتماعيكأ ،في التصنيؼ
 :ىذه التصنيفات

 وآخرون النسحاب الجتماعي إلى صنفين ىما: Greenwood صنف جرينوود ـ1
 األطفاؿ الذيف لـ يسبؽ ليـ أف أقاموا تفاعالت اجتماعية: ويتمثؿ في ياالجتماعاالنسحاب أ ػ 

تفاعالتيـ كانت محدودة، مما يؤدي إلى عدـ نمو مياراتيـ االجتماعية،  مع اآلخريف، أو أف  
 والخوؼ مف التفاعالت الشخصية.

 أقاموا تفاعالتف العزؿ االجتماعي أو الرفض: وىو يتمثؿ في األطفاؿ الذيف سبؽ ليـ أب ػ 
ية مع اآلخريف ولكف تـ تجاىميـ أو معاممتيـ بطريقة سيئة، مما أدى إلى انسحابيـ اجتماع

 وانعزاليـ.
 االنسحاب االجتماعي التفاعمي Kook and Appolloniمن كوك وأبولوني  كل  ويصنف ـ 2

باالعتماد عمى تكرار حدوث السموؾ االجتماعي الذي يقـو بو الطفؿ، وعدد المرات التي يقـو بيا 
 كرة إلى اآلخريف.الالطفؿ بنشاطاتو كاالبتسامة وتمرير 

من المفاىيم  فقد استخدم لتصنيف النسحاب الجتماعي مجموعةا  Gottmanأما جوتمان ػ 3
الشيرة والسمعة وتكويف صداقات مع اآلخريف، والرفض لمجموعات  مثل: اجتماعية   كأدوات  

 (.8;3-7;3ص، 4222األقراف )يحيى، 

 عالج النسحاب الجتماعي:
حيث يجب  ،وتشجيع المشاركة مع الجماعة مف أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي، مكافأة أي شكؿٍ  .3

مف ذلؾ عمييما القياـ بامتداح عمى الوالديف عدـ توجيو النقد لمعزلة االجتماعية لطفميـ، وبداًل 
 .ومكافأة تفاعالتيـ االجتماعية وتحدثيـ مع اآلخريف

قامةتدريب الطفؿ عمى ميارات اجتماعية محددة كاإلصغاء وتوجيو التحية،  .4 ، صداقات وا 
، فاألطفاؿ قد كاالىتماـ واالنتباه والمساعدة والتعاوف ،وكيؼ يعطي ويستقبؿ التفاعؿ اإليجابي

يـ ال يشعروف باالرتياح الستخداميا في مواقؼ ات االجتماعية األساسية، لكن  يعرفوف الميار 
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شيفر، ) اجتماعية حقيقية، لذلؾ مف الضروري تعميـ األطفاؿ األساليب المناسبة في التصرؼ
 (.8;5-6;5ص ،;:;3 ميمماف،

ذلؾ يجعؿ الطفؿ قمقًا يخشى  ب القسوة والمشاحنات في معامالتيـ، ألف  عمى اآلباء تجنُّ  .5
االنطواء وعدـ مواجية الحياة بثقة واطمئناف ويتحقؽ ذلؾ بتوفير االختالط باآلخريف، ويفضؿ 

 الجو اليادئ لمطفؿ في المنزؿ، وعدـ تعريضو لممواقؼ التي تشعره بالخوؼ وعدـ االطمئناف.
، وأف ليعتمد عمى نفسو عمى اآلباء إخفاء قمقيـ الزائد عمى الطفؿ، وأف يتيحوا لو الفرصة .6

يواجو بعض المواقؼ التي تؤذيو بيدوء وثقة، فكؿ إنساف لديو غريزة تدفعو لممحافظة عمى 
نفسو وتجنب المخاطر، فالطفؿ يستطيع أف يحافظ عمى نفسو أماـ الخطر بغريزتو الطبيعية 

 التي تجعمو يتمسؾ بالحياة. 
ويكتسب  ،حيث يمتقي بأبناء جيموالفرصة لمطفؿ ليعيش حياة اجتماعية مناسبة  إتاحة .7

نسانيتوصداقات تشعره بوجوده   ،بالسعادة والثقة واالنطالؽ اإلحساسمما يساعده عمى  ،وا 
 .(355ص، 4225الشوربجي، )واالنزواء والخوؼ  قيو مف االنطواءتو 

يا جميعًا ترتكز أن  ب القوؿبالنظر إلى أساليب عالج مشكمة االنسحاب االجتماعي المذكورة يمكف 
الخبرة في التصرؼ ضمف المواقؼ عمى أساليب التفاعؿ االجتماعي الفعالة التي تكسب الطفؿ 

االجتماعية وتساعده في التكيؼ االجتماعي مع اآلخريف وتدريبو عمييا، واالبتعاد عف أساليب 
 لة.التنشئة الخاطئة التي تجعؿ الطفؿ يبتعد عف اآلخريف ويمجأ إلى االنطواء والعز 

 ات:إيذاء الذ  اا: رابع
مف االضطرابات السموكية التي تشيع لدى  اتي  فس أو سموؾ التدمير الذ  إيقاع األذى بالن  يعتبر 

ىذا ويظير لمخاطرىا الصحية عمى الطفؿ،  واضحًا نتيجةً  إزعاجاً وتسبب  ،بعض األطفاؿ
المصابيف ببعض أنواع اإلعاقة االضطراب بشكؿ كبير ومتكرر والفت لالنتباه لدى األطفاؿ 

 كالتوحد واإلعاقة العقمية الشديدة وغيرىا مف أشكاؿ اإلعاقة.
أس عمى األرض أو وىي تأخذ أشكااًل مختمفة منيا: نتؼ شعر الرأس والحاجب، خبط الر   

دمى )إبراىيـ فس، أو حؾ الجمد إلى أف يُ الحائط، استخداـ أدوات حادة أو مؤذية بيدؼ إيذاء الن  
 (.;:3، ص5;;3آخروف، و 
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 :الذ اتتعريف سموك إيذاء 
، والتشويو اتالذ  ات منيا: إساءة معاممة إيذاء الذ  ىناؾ مصطمحات عديدة تستخدـ لإلشارة إلى 

تالؼ اتيُّ الذ    .اتيُّ الذ  ، والعقاب اتالذ  ، وا 
فسي األمريكية لمطب الن  فسية لمرابطة ابع لالضطرابات الن  يعرؼ الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الر  

 اضطرابٌ و: "سموكية سموؾ إيذاء الذات بأن  والتصنيؼ الدولي العاشر لالضطرابات النفسية وال
)وغالبًا إيقاعية(، وتندرج األفعاؿ الحركية يتسـ بأفعاؿ حركية إرادية تكرارية نمطية غير وظيفية 

 المميزة ليذا االضطراب في فئتيف:
أس الر  نيا أذى أو ضرر واضح أو مباشر وتشمؿ: ىز الجسـ وىز أفعاؿ حركية ال يتسبب ع - أ

 قر باألصابع وخبط اليد.رقعة األصابع والن  وعادات فالش عر عر وثني وشد الش  
، ولطـ أو صفع الوجو، أسالر  ، ويشمؿ تكرار خبط اتي  مطي الموجو إلى اإليذاء الذ  السموؾ الن   - ب

، 4222، الرشيدي) "أو غير ذلؾ مف أجزاء الجسـ ونخس العيف، وعض اليديف أو الشفتيف
 (.484-483ص

استجابات حركية مختمفة تنتيي باإليذاء أو التمؼ " :بأن وات الذ  إيذاء  سموؾ Favellفافيؿ  يعرؼو 
وع مف ىذا الن   اجـ عفالجسدي لمشخص الذي تصدر عنو، وغالبًا ما يكوف الضرر الن  

السموؾ لدى األطفاؿ العادييف في المراحؿ العمرية المبكرة إال قد يحدث ىذا االستجابات فوريًا، 
و يستمر بالحدوث وبشكؿ متكرر ومزمف لدى بعض األطفاؿ المعاقيف وخاصًة ذوي اإلعاقات أن  

 (.384، ص5;;3 )الخطيب، "الشديدة
باإلساءة ات حيث يقوـ الطفؿ تتجمى في العنؼ الموجو إلى الذ   اتي  مشكمة اإليذاء الذ   ف  أي إ

 البدنية لنفسو، وىذا السموؾ ينجـ عف عدة أسباب يمكف مناقشتيا في الفقرة التالية.

 :سموك إيذاء الذات أسباب
فسية بتقديـ تفسيرات ظريات الن  رغـ قياـ بعض الن   غامضةً ات الذ   إيذاء سموؾ ال تزاؿ أسباب

لألسباب الكامنة وراء  افي تفسيرىظريات الن  مختمفة ليذا السموؾ، ومف العوامؿ التي أوردتيا ىذه 
 :ما يمي ىذا االضطراب

قد يكوف ىذا االضطراب في بعض الحاالت ناتجًا عف قصور  العوامل الحيوية )البيولوجية(:ـ 1
الالزمة لمتوظيؼ الدماغي العادي، أو النمو غير المالئـ لمجياز  أو خمؿ في المواد البيوكيميائية

أو المشكالت الحسية، أو عدـ أو في الخبرات المبكرة مف األلـ والعزلة، العصبي المركزي، 
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قدرة الجسـ عمى إفراز مواد شبو مسكنة استجابًة لأللـ أو اإلصابة، ، أو في خمؿ الحساسية لأللـ
 يمقى تأييدًا مف بينة بحثية كافية. واحدٌ  حيويٌ  ال يوجد تفسيرٌ ومع ذلؾ 

غير البيولوجية،  وامؿ البيولوجية ال تعمؿ مستقمة عف العوامؿالع ويذىب بعض الباحثيف إلى أف  
ر ىذا بطريقة مركبة في نشوء وتطو العوامؿ البيولوجية والسيكولوجية تتفاعؿ فمف المحتمؿ أف 

 االضطراب.
ات الدينامية في تفسير سموؾ إيذاء الذ  ظر النفسية تتركز وجية الن   التحميل النفسي الدينامي:ـ 2

 شكالً ات الذ  وفقًا لمتحميؿ النفسي قد يأخذ العدواف ضد الذنب، ف-اتالذ  حوؿ مفيوـ العدواف عمى 
 .أو لالكتئاب ،أو لالستيداؼ لمحوادث ،اتالذ  إليذاء  اً نوعي

ال يستطيع  ال يزاؿ وولكن   ،فالطفؿ الذي يخبر ضيقًا نفسيًا ال يرغب في أف يشغؿ نفسو بصعوباتو
، وتوجيو المـو اتالذ  يستند إلى اتياـ مضاد موجو إلى  الذيات الذ  تعذيب يمجأ إلى اليرب منو، ف

بذلؾ ىو نتيجة ات الذ  ، فتعذيب كما تصيب الفرد ياةلكؿ الظروؼ السيئة في الحات الذ  إلى 
 والتي يحاوؿ التكفير عنيا ال شعوريًا. مشاعر الذنب التي يعانييا الطفؿ لمتعبير المباشر عف

، حيث اتالذ  إيذاء ة فرضيف أساسييف ألسباب سموؾ ظرية السموكي  تطرح الن  : التحميل السموكيـ 3
 الذي يؤذي نفسو يعطي الطفؿ كثيرةٍ  في حاالتٍ ات الذ  إيذاء سموؾ  أف  يذىب الفرض األوؿ إلى 

التعزيز المشتؽ مف االىتماـ ىو أساس سموؾ إيذاء  االىتماـ بو، وبالتالي فإف  مكاسب مف خالؿ 
االستثارة ىو شكؿ مف أشكاؿ ات الذ   سموؾ إيذاء ثاني إلى أف  الفرض ال في حيف يذىب ،اتالذ  

يا ال تقـو بوظيفة أخرى أكثر مف أنيا توفر تغذية فيذه األفعاؿ النمطية المتكررة يبدو أن   ،الذاتية
إيذاء الذات واالستثارة الذاتية،  ؽ ىذا الفرض الذي يربط بيف سموؾوقد يتحقراجعة حسية لمطفؿ، 

األطفاؿ غالبًا ما يستجيبوف باألساليب نفسيا في ىاتيف الظاىرتيف إلى  كظاىرات مترابطة مف أف  
 (.488-486، ص4222 ،الرشيديالعالج السموكي )

العوامؿ التي  لمباحث استخالص أف  يمكف ات الذ  بالنظر إلى ىذه األسباب المحتممة لسموؾ إيذاء 
خمؿ ما في الجياز العصبي أو المواد  ناتجًة عفشكؿ قد تكوف عضوية تقؼ وراء ىذا السموؾ المُ 

وقد يكوف  ،البيوكيميائية، وقد يكوف ناجمًا عف مشاعر الذنب ورغبة الطفؿ في التخمص منيا
 ية واالىتماـ والمكاسب.ناتجًا عف سموؾ قاـ بو الطفؿ وأصبح يجمب لو اإلثارة الحس
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 :الذ اتإيذاء سموك أشكال 
 شيوعًا ما يمي: اتي  مف أكثر أشكاؿ اإليذاء الذ   يذكر الخطيب أف  "

 .ضرب الرأس بعنؼٍ  .3
 صفع الوجو. .4
 عر.شد الش   .5
 مف الجسـ. عض أجزاءٍ  .6
 الخدش. .7
 .الضغط عمى العيف بشدةٍ  .8
 القرص. .9
 الحرؽ. .:
 .(385ص، 5;;3الخطيب، ) "ضرب الجسـ بعنؼٍ  .;

 الوقاية والعالج:
 لدى الطفؿ:الذ ات والوسائؿ التالية لمحد مف المجوء إلى إيذاء  جراءاتيمكف االستعانة باإل

االتصاؿ المفتوح والتعبير عف االنفعاالت: فحيف نحتـر الطفؿ ونصغي لو يزيد شعوره  .3
عف مشاعرىـ وخاصًة الغضب،  سمح لألطفاؿ بأف يعبروا بانفتاحٍ بالدؼء والتقبؿ، وحيف يُ 

 الكبار ييتموف بو بجدية، فيمجأ إلييـ لمحصوؿ عمى الدعـ والتوجيو. ىنا يشعر الطفؿ بأف  
 مساعدة الطفؿ لكي يشعر بالكفاءة والفاعمية. .4
 العمؿ عمى إيجاد نماذج لمتفاؤؿ والمرونة. .5
يذاء الذات بشكؿ منفتح. .6  مناقشة الحزف وا 
 مساعدة الطفؿ في تخطيط نشاطات ممتعة ومفيدة وتنفيذىا. .7
العمؿ عمى وقؼ سموؾ إيذاء الذات مف خالؿ استخداـ عدة أساليب كأسموب التصحيح الزائد  .8

الذي يعتبر شكاًل مبسطًا لمعقاب، فالسموؾ غير المناسب يؤدي إلى إلزاـ الطفؿ بأداء شكؿ 
لتصحيحو بشكؿ زائد، والسموؾ المصحح  آخر مف السموؾ لتصحيح ذلؾ السموؾ الخاطئ أو
 يجب أف يرتبط بالسموؾ الخاطئ وأف يتبعو فورًا.
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حيث يتـ عزؿ الطفؿ بعد كؿ )اإلقصاء( ومف األساليب األخرى استخداـ المكافئات والعزؿ  .9
و  مما يجعؿ السموؾ الخاطئ يتناقص ألن   ،في غرفة غير ممتعة لمدة معينةات مذ  ل حالة إيذاءٍ 
عزلة مضجرة، ولزيادة الفاعمية عميؾ أف تقدـ مكافأة إيجابية لمسموؾ المناسب في  يؤدي إلى

 (.3:3-;39ص ،;:;3 شيفر، ميمماف،أوقات أخرى )
موب التعزيز التفاضمي واإلطفاء، ومف األساليب األخرى في عالج إيذاء الذات استخداـ أس .:

ومف أكثرىا  ،تتضمف اإلثارة المنفرةاألساليب المنفرة أي الطرائؽ العالجية العقابية التي و 
إيذاء  حيث لوحظ بأف   ،استخدامًا الصدمة الكيربائية، باإلضافة إلى تنظيـ الظروؼ البيئية

األطفاؿ خاصة المعاقيف ألنفسيـ غالبًا ما يرتبط بطبيعة المواقؼ أو الظروؼ البيئية 
 (.392-387ص، 5;;3الخطيب، )

يا الوقاية مف إيذاء الذات وعالجو يمكف لمباحث تمخيصيا بأن  ظر إلى أساليب ومف خالؿ الن  
تنطمؽ مف توفير بيئة اجتماعية وأساليب تنشئة أسرية تتسـ باالنفتاح والتقبؿ وتوفير الفرص 
لمطفؿ ليمارس نشاطات مفيدة ويشعر بالكفاءة واستخداـ العالج السموكي لمتغمب عمى أشكاؿ 

 ؿ.إيذاء الذات حيف ظيورىا لدى الطف
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 تمهيد:
ي   مقياس السموؾ التكيفي مجزء الثاني مف دراسة وصفية تحميمية شاممة ل 1يقدـ الفصؿ الحال

 AAMR Adaptiveالطبعة الثانية  -ةيالمدرسصورة ال- لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي

Behavior scale school second Edition، اختصارًا بػ  لو والذي يرمزABS-S:2  الصادر
، ويتناوؿ (Lambert, Nihira, and Leland)نييرا وليبلند و  تأليؼ كؿ مف المبرت 1993عاـ 

ممقياس ومحتواه، ل شامبلً  اً ، ووصف3991ىذا الفصؿ التعريؼ بالصور والمراجعات السابقة لنسخة 
ائجو وكيفية تطبيقو عمى المفحوصيف وتصحيحو، وكيفية تفسير نت الخاصة بتقنينو،والعينة 

، باإلضافة إلى عرض الدراسة السكومترية التي ىدفت إلى التحقؽ مف صدؽ وثبات ودرجاتو 
 ABS-S:2/P2الفصؿ أىـ المجاالت التي يمكف استخداـ مقياس  ىذا المقياس، كما سيتناوؿ

 فييا.

 :ABS-S:2/P2 مقياسة من أواًل: النسخ السابق
مف قبؿ  1969عاـ بصورتو األوؿ  السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقميظير مقياس 
 األوؿالجزء  يمثؿ ،مف جزأيف ىذه الصورة وتألفت ،(Nihira and etal 1975) نييرا وزمبلئو

الجزء الثاني مف ىذه الصورة  ف، وقد تكو  السموؾ البلتكيفي   الثاني األوؿ يمثؿو السموؾ التكيفي 
مف ثبلثة عشر مجااًل ىي: السموؾ العدواني والسموؾ المضاد لممجتمع والسموؾ التمردي والسموؾ 
التشككي والسموؾ االنسحابي والسموؾ النمطي والعادات الكبلمية غير المناسبة والعادات 

ائي لمذات والسموؾ الجنسي غير السموكية غير المقبولة والميؿ إلى النشاط الزائد والسموؾ االيذ
 المقبوؿ اجتماعيًا والسموؾ الفصامي واستخداـ العقاقير.

وظير المقياس في  ،نييرا وزمبلئو والمبرت وزمبلئيامف قبؿ  1975عاـ  تمت مراجعة المقياس
2األولى لمكبار الصورة  ،صورتيف

AAMD  Adaptive Behavior scale For Adult ، الصورة و
 AAMD Adaptive Behavior scale Public Schoolالثانية الصورة المدرسية العامة 

version ، تتضمف في الجزء األوؿ تسعة مجاالت  صورة المدرسة العامة أصبح عدد مجاالتو
                                                           

كمرجع رئيس في ىذا الفصؿ، مع االستعانة ببعض المراجع اإلضافية التي اسُتخدمت إلغناء  ABS-S:2تـ استخداـ دليؿ مقياس  1
 معمومات الفصؿ، وقد تمت اإلشارة إلييا في موضع ورودىا في متف الفصؿ.

2
 AAMD : رمز الرابطة األمريكية لمضعؼ العقمي سابقًا ىوThe American Association of Mental Retardation  حيث تـ
  The American Association of Mentalإلى اسـ الرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي  9191عديؿ اسـ الرابطة عاـ ت

Retardation  وترمز بػAAMR. فأصبحت تعرؼ بالرابطة األمريكية لئلعاقات العقمية والنمائية ) 9009 أما عاـ(AAIDD. 



 ABS-S:2/P2مقياس وصف                                                                      الفصل الرابع       

 

7: 
 

 39))تتضمف ي الجزء الثاني اثنا عشر مجااًل عدد مجاالت المقياس فأصبح بندًا، بينما  ((56
 .(14-19ص ،1998 )الروساف،بندًا 

 1975 بصورتو الصادرة عاـ  ABS-PSV -صورة المدرسة العامة -قنف مقياس السموؾ التكيفي
قبًل مف األطفاؿ العادييف والمطف 2600عمى عينة مؤلفة مف  يف عقميًا مف والية كاليفورنيا عو 

في اختيار ىذه العينة المتغيرات  سنة، وروعيت 13إلى  7ينتموف إلى الفئات العمرية الممتدة مف 
التصنيفية الميمة كالجنس، واالنتماء العرقي، والمستوى االجتماعي واالقتصادي ، ومكاف اإلقامة 

 ( .411ص ،2008  ،)مخائيؿ
مف قبؿ المبرت  1981عاـ   ABS-PSVصورة المدرسية العامة مف المقياستمت مراجعة ال

حيث جرت إعادة تسمية ىذا المقياس باسـ  (Lambert& Windmiller 1981)وويندميمر 
 The AAMD -ةيالمدرس الصورة- لمرابطة األمريكية لمضعؼ العقمي مقياس السموؾ التكيفي

Adaptive Behavior Scale- school edition  ويرمز لو اختصارًا بػABS-SE  الذي يعتبر
 .ABS-PSVمدرسية العامة بدوره المراجعة األولى والتحسيف الميـ الذي جرى عمى الصورة ال

األوؿ الجزء  يتناوؿ، مف جزأيف 1981الصادر عاـ ABS-SE تألؼ مقياس السموؾ التكيفي و 
بندًا لتقييـ الميارات والعادات في تسعة مجاالت  ((56 تضمفوي ،مظاىر السموؾ التكيفي

أعدت لقياس اثني بندًا  (38)الجزء الثاني مظاىر السموؾ البلتكيفي ويحتوي عمى يمثؿ سموكية، و 
وىذه المجاالت ىي: السموؾ العدواني  ،باالضطرابات الشخصية واالجتماعية عشر مجااًل متعمقةٍ 

والسموؾ المضاد لممجتمع والسموؾ التمردي وسموؾ استحقاؽ الثقة والسموؾ االنسحابي وسموؾ 
والعادات غير  التكمؼ أو التأنؽ وطريقة التصرؼ مع األشخاص والعادات الصوتية غير المقبولة

 .العقاقيرماؿ عصابي واستالمقبولة ومستوى النشاط الزائد والسموؾ العُ 
فردًا مف العادييف والمعاقيف عقميًا، وتـ  (6500)عمى عينة مكونة مف ABS-SE نف مقياس قُ 

لممقياس في ىذا التقنيف ليغطي الفئات العمرية الواقعة ضمف المدى الممتد  توسيع المدى العمري
 (.408-411، ص2008 سنة )مخائيؿ، 16إلى  3مف 
 :ABS-S:2/P2مقياس  : وصفثانياً 

 بطبعتو -ةيالمدرسصورة ال -مريكية لمتخمؼ العقمي مقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األيعتبر 
 لمقياس السموؾ التكيفي لمرابطة األمريكية لمضعؼ العقمي مراجعةً  1993الثانية الصادرة عاـ 

(AAMD ABS-PSV 1975)الصورة المدرسية العامة 
ومقياس السموؾ التكيفي لمرابطة  
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مقياس  أف  أي  ،(AAMD ABS-SE 1981) - ةيالمدرس صورةال -األمريكية لمضعؼ العقمي 
ABS-S:2  ىو المراجعة الثانية لمنسخة األصمية مف مقياسABS-PSV  1975الصادر عاـ ،

نتيجة مراجعة شاممة لممراجعات المبكرة لمقاييس التقدير المتعمقة باألشخاص ت جاءىذه الطبعة و 
 .في الواليات المتحدة األمريكية والبمداف األخرى المعوقيف عقمياً 

، وىذه التعديبلت 1975لتعديبلت عديدة منذ طبعة عاـ  ABS-S:2/P2 خضعت بنود مقياسوقد 
ؿ تطبيقيا عمى مجموعات مختمفة مف األفراد جاءت نتيجة لمتحميبلت المكثفة لمبنود مف خبل

لدييـ مستويات مختمفة مف السموكيات التكيفية، وتـ اختيار البنود النيائية عمى أساس ثباتيا 
في الموجوديف األفراد مستويات السموؾ التكيفي لدى الداخمي والخارجي وفعاليتيا في التمييز بيف 

لدى طبلب بيف مستويات السموؾ التكيفي و  .والمعاقيف نمائياً  مؤسسات رعاية المتخمفيف عقمياً 
 المدارس العامة.

حيث بمغ عدد أفراد  (3328)عمى عينة بمغ عددىا  ABS-S:2/P2ُقّنف مقياس السموؾ التكيفي 
 ، فيما بمغوالية (40)وكانوا مف  طالبًا وطالبة (2074)عينة تقنيف الطمبة ذوي التخمؼ العقمي 

، والية (44)تـ الحصوؿ عمييـ مف  وطالبةطالبًا  (1254)عينة تقنيف الطمبة العادييف  عدد أفراد
حّسنة عف تمؾ الخاصة بالنسخ وىذه العينة ىي عينة مُ سنة،  21)-1)أعمارىـ بيف  تتراوحوقد 

تميزت كمتا و  ،ةٌ عقمي إعاقةٌ لمف لدييـ و  لمعادييفمعايير منفصمة  تـ وضعاألقدـ مف المقياس، كما 
النسخ األقدـ مف ىذا المقياس، كما أف عينة  بكثير بشكؿ يفوؽلتمثيؿ الجغرافي بتنوع ا فاالعينت
ككؿ كانت ممثمة لعدد السكاف العاـ مف الناحية العرقية واإلثنية  ABS-S:2/P2 مقياس تقنيف

 .الجنس والسكف والمنطقة الجغرافيةو 
 :ABS-S:2/P2مقياس : محتوى ثالثاً 

ؿ ُيركز الجزء األوؿ منو عمى الميارات االستقبللية وتحم   ،جزأيفإلى  ABS-S:2ُقسـ مقياس 
السموؾ  ( عمىةالحالي الدراسةركز الجزء الثاني منو )وىو موضوع يُ المسؤولية، في حيف 

تـ اختيارىا مف  قد الثاني االجتماعي، ومظاىر السموؾ التي يتـ تقييميا وقياسيا مف خبلؿ الجزء
 ،عقمياً  بالمعوقيففي المدارس العادية والمدارس العامة والداخمية الخاصة  شامؿخبلؿ مسح 

 عمى نطاؽ جغرافي واسع. والمؤسسات الخاصة بالتأىيؿ االجتماعي
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والسموكيات المتضمنة في الجزء الثاني تـ جمعيا في سبعة مجاالت، وىذه المجاالت تقيس 
 االضطرابات السموكيةالمشكبلت و تكيفية التي تتعمؽ بمظير الشخصية و بلالسموكيات ال

 ، وىذه المجاالت ىي:واالنفعالية
التي  ات الشخصيةىذا المجاؿ بالسموكي  يرتبط  :(Social Behavior) السموك االجتماعيـ 1

كتيديد اآلخريف والعدواف عمييـ وعرقمة نشاطاتيـ  ،اآلخريفتكوف سيئة في عبلقة الفرد مع 
 السيئة.ات السموكي  وفقداف القدرة عمى السيطرة عمى النفس عند االنفعاؿ وغيرىا مف 

 ويتكوف ىذا المجاؿ مف سبعة بنود ىي:
 ييدد أو يمارس عنفًا جسديًا. .3
 نوبات غضب.لديو مزاج حاد أو  .9
 يغيظ أو يغتاب اآلخريف. .1
 باآلخريف.يتبلعب يتآمر و  .4
 يستخدـ لغة غاضبة. .5
 يستجيب لئلحباط بطريقة سمبية. .6
 عرقؿ نشاطات اآلخريف.يُ  .7
يتناوؿ ىذا المجاؿ مظاىر التمرد لدى األفراد تجاه  :(Conformity)االلتزام والتوافق  .2

في  صعوباتٍ  غالباً ىؤالء األفراد يواجو  القائميف عمى رعايتو، وتجاىؿ القوانيف والتعميمات، و
ىذا المجاؿ مظاىر متعددة مف التمرد تتضمف االتجاىات السمبية  يقيِّـااللتزاـ االجتماعي، حيث 

 ء التصرؼ مع المجموعة المتواجد فييا.و وس ،والتأخر أو الغياب عف األنشطة والواجبات
 ويتكوف ىذا المجاؿ مف ستة بنود ىي:

 تجاىؿ القوانيف أو القواعد الروتينية.ي .3
 .ـو إتباع التعميمات أو األوامريقا .9
 لديو اتجاه سمبي أو موقؼ متمرد نحو القائميف عمى رعايتو. .1
 يغيب أو يتأخر عف الواجبات أو أماكف االجتماع. .4
 ييرب أو يحاوؿ اليرب. .5
 يسيء التصرؼ في المواقؼ الجماعية. .6
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الوثوؽ بيـ األشخاص الذيف ال يمكف إف   (:Trust worthiness)الثقة  سموك استحقاق .3
ات المرتبطة ىذا المجاؿ الضوء عمى السموكي  يمقي عف اآلخريف، و ف ف ألف يكونوا منعزلييميمو 

ظيار عدـ االحتراـ لمممتمكات العامة والخاصة.  بالسرقة والكذب والغش وا 
 ويتكوف ىذا المجاؿ مف ستة بنود ىي:

 ممتمكات اآلخريف.لحتراـ االيظير عدـ  .3
 .دوف استئذاف أخذ ممتمكات اآلخريفي .9
 يكذب أو يغش. .1
 .يتمؼ الممتمكات الشخصية .4
 يتمؼ الممتمكات العامة. .5
 يتمؼ ممتمكات اآلخريف. .6
ُتشكؿ  :(Stereotyped and Hyperactive Behavior)شاط الزائد لن  السموك النمطي وا ـ4

غير تتضمف القياـ بسموٍؾ ات السموكي  لآلخريف، وىذه  أو إزعاجٍ  مصدر قمؽٍ ات بعض السموكي  
مبلئـ في التواصؿ الجسدي )العناؽ الشديد، النفخ في الوجو ..... الخ(، والتصرؼ بطريقة 

 ، وفرط النشاط وعدـ اليدوء.تطوريةفيما يخص اضطرابات  نمطية
 ويتكوف ىذا المجاؿ مف خمسة بنود ىي:

 .لديو سموؾ نمطي .3
 .لديو تصرفات شخصية غير مبلئمة .9
 وتية أو كبلمية مزعجة.لديو عادات ص .1
 .لديو عادات فموية غير مقبولة .4
 .لديو فرط نشاط .5
التي ات السموكي  يتناوؿ ىذا المجاؿ  (:Self-Abusive Behavior)ات سموك إيذاء الذ  ـ 5

التي تعتبر غريبة وشاذة لدى مقارنتيا ات السموكي  و يظيرىا الشخص وتسبب األذى لو، 
 االجتماعية.ات السموكي  ب

 ويتكوف ىذا المجاؿ مف ثبلثة بنود ىي:
 .لديو عادات وميوؿ غريبة .3
 يقوـ بعدواف جسدي عمى نفسو. .9
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 .لديو عادات غير مقبولة وغريبة .1
التي تدؿ عمى ات السموكي   ىذا المجاؿ ـيقيِّ  (:Social Engagement)المشاركة االجتماعية  ـ6

فاالنسحاب المتواصؿ أو الخجؿ يستدعي ة اجتماعيًا، واالنسحاب مف النشاطات، الفعالي   ضعؼ
ينسحب الشخص مف النشاطات االجتماعية  درجةٍ  المجاؿ يساعدنا في تحديد إلى أيِّ  القمؽ، فيذا

 أو يفشؿ في االستجابة لآلخريف.
 ىي: بنودٍ  أربعةويتكوف ىذا المجاؿ مف 

 عدـ الفاعمية. .3
 االنسحاب. .9
 الخجؿ. .1
 .شاذةٌ  أو تصرفاتٌ  غريبةٌ  لديو أوضاعٌ  .4
العديد مف  إف   :(Disturbing Interpersonal Behavior)السموك الشخصي المضطرب  ـ7

ات السموكي  الشخصية تعتبر مصدر إزعاج لآلخريف، وىذا المجاؿ يحدد بعض ىذه ات السموكي  
التي تسبب استياء اآلخريف وانزعاجيـ، وىي تتضمف المبالغة في تقدير القدرات الذاتية والشعور 

 باالضطياد وردود الفعؿ السمبية تجاه النقد وغيرىا.
 بنود ىي: ستةويتكوف ىذا المجاؿ مف 

 يميؿ إلى المبالغة في تقدير قدراتو الشخصية. .3
 تجاه النقد. سمبيةٍ  ردود فعؿٍ لديو  .9
 .اً زائد اً أو مديح اً يطمب انتباى .1
 .يبدي الشعور باالضطياد .4
 .لديو ميوؿ الدعاء المرض .5
 لعدـ االستقرار أو االتزاف االنفعالي.لديو عبلمات أخرى  .6

الجزء الثاني عمى بند إضافي يتعمؽ باستخداـ العقاقير والوصفات الطبية كالميدئات كما يحتوي 
يتـ استخداـ الذيف و  المعوقيف عقميًا،وىو خاص باألفراد  ،ضادات التشنج وغيرىاموالمنبيات و 

 األدوية في خطط تأىيميـ وعبلجيـ. 
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  والتصحيح: التطبيق: رابعاً 
تضمف يكما  ،ال بد مف توافرىا فيمف يطبؽ المقياس معينةً  المقياس مؤىبلتٍ  تطبيؽ تطمبي

 ،وتصحيحو المقياس تطبيؽوتعميمات مفصمة ينبغي االستعانة بيا أثناء  إرشاداتالمقياس  تطبيؽ
 المقياس وتصحيحو: تطبيؽكيفية وفيما يمي شرح مفصؿ ل

فس عمماء الن  ؽ مف قبؿ و يمكف أف يطب  يشير دليؿ المقياس إلى أن  : مؤهالت الفاحصأـ 
طؽ والكبلـ والممرضات والوالداف والمعمموف والمدرسوف المينيوف، أمراض الن   واختصاصيو

وأيضًا الحظوا عف قرب الشخص  ،ويجب عمى ىؤالء األفراد أف يكونوا قد تدربوا عمى المقياس
 كف أف يدار مف قبؿ أيِّ مقياس، أي يمكف القوؿ أف المقياس يمالذي سيتـ تقييمو مف خبلؿ ال

، أو أف يكوف لديو القدرة عمى الحصوؿ عمى معرفة مباشرة بالشخص المفحوصمتدرب لديو 
 المعمومات المطموبة مف طرؼ ثالث.

ويجب أف يمتمؾ األشخاص المسؤولوف عف جمع المعمومات الخاصة بالمقياس وتفسير نتائجو 
وىذا التدريب يجب أف ينتج عف فيـ  ،التقييـ باستخداـ أدوات السموؾ التكيفيكيفية تدريبًا في 

، المقياس تطبيؽأساسي لخصائص القياس النفسي لبلختبارات، واإلجراءات العامة التي تحكـ 
 .والمعمومات الخاصة حوؿ تقييـ السموؾ التكيفي ،درجات والتفسيرووضع ال

يعتمد ىذا المقياس كغيره مف مقاييس السموؾ التكيفي ": المقياس تطبيقاإلرشادات العامة لب ـ 
نما، عف بنوده المفحوصعادًة عمى مبلحظة السموؾ اليومي لمفرد، وال يجيب  اآلباء  وا 

 ،)مخائيؿى احتكاؾ أو تماس مباشر معو" يكوف عمالفرد و أو مف يتولى رعاية والمعمموف، 
 .(408ص ،2008

سنة ويمكف الحصوؿ عمى  21مناسب لبلستخداـ مع األفراد حتى سف  ABS-S:2/P2مقياس  إف  
أو الحصوؿ عمى  ،المعرفة الشخصية المباشرة بالمفحوصإما مف خبلؿ  ،التقديرات الخاصة بو

مف  المفحوصالقائـ عمى رعاية الفرد المعمومات المطموبة مف شخص ثالث كأحد الوالديف أو 
 خبلؿ مقابمتو.

، وىو الشخص الذي يعرؼ مصدر المعموماتإجابات  فإذا اختار الفاحص إجراءات المقابمة فإف  
ىـ وغير  مشرؼ االجتماعيالمفحوص عمى نحو جيد كالوالديف، أو ولي األمر، أو المعمـ، أو ال

 تسجؿ مف قبؿ الفاحص.
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ىي و  اآلتية،ف يعتمد عمى النقاط عمى الفاحص أ تقييـ السموؾ التكيفي لمفرد بنجاح فإف  ول
 مقياس التقيد بيا وىي:اليجب عمى مستخدـ  عامةٌ  تعميماتٌ 

 العقميةاإلعاقة  ستخداـ السموؾ التكيفي كطريقة لتقييـ حاالتالفيـ األساس المنطقي  .3
 .ةاالنفعالي اتواالضطراب والصعوبات النمائية

 .يتـ تصحيحو بياوبالطريقة التي  ABS-S:2/P2بمحتويات بنود مقياس  والمعرفةاأللفة  .9

المسائؿ القانونية الخاصة بالقضايا و والمعرفة  بالتقييـ، ةتعمقمعرفة القوانيف المحمية الم .1
 .عمى إجراء التقييـ يف أو ولي األمرموافقة الوالدالمتعمقة ب بالتقييـ، وخصوصاً 

و مف المحتمؿ أن   الحسبافيجب األخذ في  ،مقياسال عف أسئمةب ييجسعند تحديد مف الذي  .4
إلكماؿ كؿ بنود األشخاص معرفة كافية بالفرد الذي يجري تقييمو  ال يكوف لدى بعضأف 

 معالمقابمة  تجريو مف األنسب أف ستخداـ المقياس عمى نحو صحيح، فإن  المقياس، وال
ف لـ يستطع ذلؾ الشخص ب لديو معرفة جيدةالشخص الذي  أيضًا الفرد المراد تقييمو، وا 

يتوجب إجراء مقابمة إضافية لمحصوؿ عمى كؿ المعمومات و فإن  اإلجابة عف كؿ البنود، 
مف أكثر مف  أخوذةخمط المعمومات المكماؿ المقياس، وعمى الفاحص عدـ البلزمة الست

ذا لـ تكف لغة و  ي تقييـ واحد.مصدر ف عمى فالعربية،  المغة مصدر المعمومات ىيالشخص ا 
 الفاحص االستعانة بمترجـ لدى إجراء المقابمة.

قبؿ  عمى األقؿِّ  عمى ثبلثة أفرادٍ المقياس تطبيؽ عمى كيفية  عمى الفاحص إجراء تدريبٍ  .5
يب القرارات، عمى أف يكوف ىذا التدر ، واستخداـ نتائجو التخاذ استخدامو في التقييـ الحقيقيِّ 
 .ومضطربيف عادييفباستخداـ المقياس عمى أفراد 

 مشكبلً  اً ال يمكف اعتبارىا سموك اتٍ تصؼ بعض البنود في الجزء الثاني مف المقياس سموكي   .6
بناًء عمى عمر الشخص أو مستوى العجز واالضطراب، ولكف مع ذلؾ عند تطبيؽ المقياس 

ات ؿ لوقت قصير عمر الشخص أو درجة عجزه، وتفسيرات السموكي  سجؿ اإلجابات وتجاى
والمعايير الثقافية والقيـ واالتجاىات المدرسية  ،المسجمة يجب أف تأخذ باالعتبار حجـ العجز

واالجتماعية إذا كاف السموؾ المشكؿ يعتمد عمى مدى تكرار ظيوره في مجموعة عمرية 
 و عمى األفراد اآلخريف في األسرة والمجتمع.معينة أو مدى خطورتو عمى الشخص نفسو أ

ات في العديد مف األوضاع، سموكي  أو  ميماتٍ أثناء قيامو بأداء  الحظ الشخص المراد تقييمو .7
 ستنتاجات بعد االنتياء مف تطبيؽ المقياس.االواستخدـ ىذه المبلحظات في صياغة 
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معمومات األولية عف بتعبئة ال أف يقوـعممية القياس  بدءعمى الفاحص قبؿ ينبغي  .8
المفحوص، والتي تتضمنيا الصفحة األولى مف كراسة القياس، مع مراعاة الدقة في تعبئة 
جميع البيانات المطموبة، وخاصة فيما يتعمؽ بالعمر، وتاريخ التطبيؽ، وحالة المفحوص، 

 واسـ الفاحص، ومصدر المعمومات . 

يتضمف الجزء الثاني مف المقياس قائمة بمجموعة مف : المفصمة التطبيقتعميمات ج ـ 
ىي تحديد مدى وميمة المقدِّر  ،التي يمكف أف تظير لدى الشخص الذي يجري تقييموات السموكي  

سموؾ، حيث يجب عمى المقدِّر وضع دائرة في العمود )أ( إذا كاف السموؾ لـ  تكرار ظيور كؿِّ 
، ووضع دائرة (مبلحظة ظيوره لدى الشخص المفحوصالسموؾ لـ يسبؽ  أف  وتعني ) يحدث أبداً 

السموؾ  وىي تدؿ عمى أف   (أي مف حيف آلخر)في العمود )ح( إذا كاف السموؾ يظير أحيانًا 
، ووضع دائرة في العمود )د( إذا كاف السموؾ يظير بشكؿ متكرر زمنيةفي كؿ فترة  مرةً يظير 

 .أي أف السموؾ المذكور في البند يظير كثيرًا لدى الشخص وبصورة اعتيادية 
 أما فيما يتعمؽ بالفراغ "أشياء أخرى" فيو يستخدـ عندما:

 ة إضافية مرتبطة بالمشكبلت التي تـ اإلشارة إلييا في البند.يمتمؾ الشخص مشكبلت سموكي   .3
 مف األمثمة المدرجة في البند. الشخص مشكبلت سموكية لـ يتـ تغطيتيا في أي  يمتمؾ  .9

يجب أف يكوف مثااًل محددًا  إدراجو في الفراغ "أشياء أخرى"عممًا بأف السموؾ الذي سوؼ يتـ 
"  عبارة واحدة فقط لقائمة الخيار "أشياء أخرىلممشكمة السموكية المذكورة في البند، ويسمح بإضافة 

 لكؿ بند.
في جميع  شكمةشاذة أو مُ ات سموكي  ات ال تعتبر سموكي  بعض البنود في الجزء الثاني تصؼ إف  

سموؾ موصوؼ يعتبر سموكًا شاذًا اعتمادا  أي   أو جميع األوضاع واألماكف، لذلؾ فإف   ،األوقات
ات سموكي  اس أو المجتمع إليو، ولذلؾ عند إكماؿ الجزء الثاني مف المقياس سجؿ عمى نظرة الن  

 ر إلى كونيا شاذة أو مشكبلت سموكية.كيذه إذا كانت المعمومات تشي
 :التصحيحد ـ 

دليؿ المقياس في نسختو األمريكية لـ يحدد يدويًا، و  ABS-S:2/P2يمكف أف يصحح مقياس 
 يٍة تتراوح ما بيفزمنإلى فترٍة و يحتاج يمكف تقدير أن  الوقت البلـز مف أجؿ تصحيح المقياس، لكف 

 .(Lyman, Wendy, 2007, p55) دقيقة (20-30)
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 بنود أي يمكف تصحيح ،برنامج حاسوبي طةسابو  ABS-S:2/P2مقياس  صححويمكف أف يُ 
بكؿ سيولة، كما  SPSSزمة اإلحصائية استخداـ برنامج الححاسوبيًا ب ABS-S:2/P2مقياس 

 .(Stinnett, 1997, p365-366) مف الدراساتجرى ذلؾ في العديد 
مف خبلؿ اختيار أحد  التصحيح تـفي ،مف المقياسوبالنسبة لطريقة تصحيح بنود الجزء الثاني 

بوضع دائرة حوؿ الحرؼ المتعمؽ بالبديؿ المراد بدائؿ اإلجابة الثبلث وىي )أبدًا، أحيانًا، دائمًا( 
أ( إذا كاف )حوؿ الحرؼ حيث يتـ وضع دائرة  ،حسب ما يظير في سموؾ المفحوصاختياره، 

حوؿ الحرؼ أو وضع دائرة في سموؾ المفحوص، السموؾ لـ يحدث أبدًا، أو لـ تتـ مبلحظتو 
)د( إذا كاف حوؿ الحرؼ ، أو وضع دائرة موؾ يظير أحيانًا أي مف حيف آلخر)ح( إذا كاف الس

ذا كانت لدى المفحوص في سموؾ المفحوص واعتيادي   السموؾ يظير بشكؿ متكررٍ  مشكبلت ، وا 
ة لـ يتـ أو مشكبلت سموكي   ،في البند سموكية إضافية مرتبطة بالمشكبلت التي تـ اإلشارة إلييا

" لتسجيؿ الفراغ "أشياء أخرىينا يتـ استخداـ فتغطيتيا في أي مف األمثمة المدرجة في البند، 
ومنحيا أحد بديمي اإلجابة )أحيانًا أو دائمًا( حسب  ،مثاؿ أو مشكمة سموكية واحدة إضافية فقط

ضح كيفية تسجيؿ اإلجابة عف يو التالي  والمثاؿ تكرار ظيورىا في سموؾ الشخص المفحوص.
 :ABS-S:2/P2مقياس  بنودأحد 

 
 ABS-S:2/P2مقياس ( مثال توضيحي لكيفية تسجيل اإلجابة عمى بنود 1الشكل )
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وتسجيميا بند، لمدرجات العبارات التابعة بجمع  بندٍ  الحصوؿ عمى الدرجة الخاـ الخاصة بكؿِّ ويتـ 
ـ   ،األيسرفي المربع أسفؿ العبارات عمى الجانب   ؿٍ اجمع درجات البنود المكونة لكؿ مجالقياـ ب ث

ة الدرجات الخاـ لممجاالت السبعجمع و  ،جة الخاـ الخاصة بكؿ مجاؿ فرعي  لمحصوؿ عمى الدر 
لمحصوؿ عمى الدرجة الخاـ لمجزء الثاني مف المقياس، ويتـ تحويؿ الدرجات الخاـ إلى درجات 

 .ات معيارية عامميةدرجو مئينية ودرجات معيارية مجالية 
إذا كاف بديؿ اإلجابة  درجةبإعطاء وضع الدرجات عمى بنود الجزء الثاني مف المقياس يتـ  إف  

أو إعطاء درجتيف إذا كاف  ،ظيور السموؾ مف وقت آلخروالذي يعني  ،أحيانًا )ح( المختار
في حيف يعطى  ،يوميشكؿ متكرر وشبو ظيور السموؾ ب والذي يعني ،البديؿ المختار دائمًا )د(

 أي إذا كاف بديؿ اإلجابة المختار ىو أبدًا. ،المفحوص درجة الصفر إذا لـ تنطبؽ عميو أي عبارةٍ 
والتي وضعت حوليا دوائر  ،درجة البند بجمع الدرجات التي حصؿ عمييا المفحوصوتحسب 
 عبارات البند.عبارة مف عمى كؿ 

 : تفسير النتائج:خامساً 
-ABSمقياس  الجزء الثاني مف فعينتج  :وتفسيرها ABS-S:2/P2مقياس  مقياسدرجات ـ أ

S:2 الدرجات، وىي الدرجات الخاـ والدرجات المئينية والدرجات المعيارية  ة أنماط مفأربع
 المجالية والدرجات المعيارية العاممية.

 ويقصد بيا مجموع البنود المصححة في مجاؿ أو عامؿ معيف، وألف   :لدرجات الخامـ ا1
في المجاؿ العيادي  ىذه الدرجات ذات قيمة ضئيمة فإف   ،بند تتبايف المستويات التطورية لكؿِّ 

السموؾ االجتماعي درجة في مجالي  (20)، فمثبًل إذا حصؿ فرد ما عمى التأىيمي والعبلجيو 
ىذيف المجاليف متساوية، ولذلؾ يفضؿ إجراء في  اتوسموكي   يعني ذلؾ أف  فبل  ،اتوسموؾ إيذاء الذ  

 قيمة الدرجات الخاـ وفؽ أغراض البحث.ُتحدد المقارنة باستخداـ الدرجات المعيارية، وعمومًا 

عينة ممثمة ألفراد  النسب المئوية لتوزيع الرتب المئينيةالمئينات أو تمثؿ درجات المئينية: ـ ال2 
أدنى مف درجة معينة، فمثبًل: يعني مساوية أو ذاتيا، والتي تكوف  ينتموف إلى الفئة العمرية

العينة أفراد مف  (%(56 الفرد المفحوص قد حصؿ عمى درجة حصؿ عمييا أف   (56)المئيف 
 ىذا التفسير فيـيسيؿ و ، العينة المقننةمف أفراد  (%55)درجتو أعمى مف  تعني أف   أو ،المقننة

تطبيؽ المقياس وىذا يسيؿ عمى المتدربيف  ،بجعؿ الدرجة المئينية درجة مألوفة الدرجات الخاـ
 مع اآلخريف.          المقياسنتائج  عف طريؽ مشاركة درجاتو وتفسير
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تقدـ الدرجات المعيارية الداللة األكثر وضوحًا عمى سموؾ الفرد الدرجات المعيارية المجالية: ـ 3
تستخدـ في مقارنة مستوى أداء فرد ، كوف ىذه الدرجات "وتقييمالذي يتـ فيو وقت في الالتكيفي 

معيف بمستوى أداء المجموعة التي ينتمي إلييا بصفة عامة، وذلؾ عف طريؽ انحراؼ أي درجة 
، ص 2005ممحـ، )" أو انخفاض ىذه الدرجة عف المتوسطع ، بمعنى مدى ارتفااعف متوسطي

107). 
درجات إلى خاـ كونيا درجات  مف ABS-S:2/P2مقياس  مف مجاالتمجاؿ كؿ درجات ؿ حو  تُ و 

-ABSمقياس لالدرجات المعيارية المجالية تعتمد دليؿ، و جداوؿ في ممحؽ الالباستخداـ معيارية 

S:2/P2  وتفسح لنا  ،((3 قيمتو وانحراؼ معياري (10) قيمتو حسابياً وسطًا متعمى توزيع يعتمد
خبلؿ التقديرات مف لدى المفحوص  ىذه الدرجات إعطاء مؤشرات عف مستوى السموؾ التكيفيِّ 

 .(3) موضحة الجدوؿ لتفسير الدرجات المعيارية المجالية واإلرشادات الوصفية،
 فسير الدرجات المعيارية المجاليةت( 1الجدول )

 النسبة المئوية المتضمنة التقديرات الوصفية الدرجات المعيارية
 2.34 عاؿ جداً  17-20

 6.87 عاؿ 15-16

 16.12 فوؽ المتوسط 13-14

 49.51 متوسط 8-12

 16.12 المتوسطتحت  6-7

 6.87 متدفٍ  4-5

 2.34 متدٍف جداً  1-3

ما يعني أف  مصطمحات نسبية ترتبط بأداء أفراد المجموعة المعيارية م ىياألوصاؼ  بلحظ بأف  يُ 
التقييـ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء المفحوص لدى مقارنتو مع أفراد آخريف مف نفس العينة 

 المعيارية.
عبر  لمفاحصيف إجراء المقارنات ABS-S:2/P2مقياس لوتتيح الدرجات المعيارية المجالية 
في مجاليف، فبل يمكننا أف نقدـ  (15)مقدارىا خاـ درجة  المجاالت، فإذا حصؿ شخص عمى

الحصوؿ  في حيف أف  ، لمفرد كما ُذكر في تفسير الدرجات الخاـالتفسيرات عف الوضع النسبي 
و و تـ إخضاع المفحوص لمحكـ القائؿ أن  في كبل المجاليف تقرر أن   (15)الدرجة المعيارية  عمى

ذا في كبل المجالعند مستوى متماثؿ  يفتحصؿ عمى درج درجة  المفحوص عمى حصؿيف، وا 
سموؾ في مجاؿ  (15)مقدارىا معيارية السموؾ االجتماعي ودرجة في مجاؿ  (5) معيارية قدرىا
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مجاؿ ا أم   ،نسبية ضعؼنقطة  ىوات الذ  سموؾ إيذاء مجاؿ  عندئذ نستنتج أف   ،اتإيذاء الذ  
 نسبية. قوةنقطة  يوفالسموؾ االجتماعي 

الجزء الثاني مف الخاصة ببنود العاممية  توصمت الدراسة: الدرجات المعيارية العاممية. 4
إلى عامميف ىما عامؿ التكيؼ االجتماعي وعامؿ التكيؼ عمى عينة تعيير المقياس  المقياس

الثاني، وىكذا نحصؿ عمى الشخصي، وكؿ عامؿ مؤلؼ مف بنود عدد مف مجاالت الجزء 
حوؿ مجموع شكؿ كؿ عامؿ ثـ نُ ـ لمبنود التي تُ العاممية بجمع الدرجات الخاالمعيارية درجات ال

 الدرجات إلى درجات معيارية عاممية.
وانحراؼ معياري  100عمى توزيع يعتمد وسطًا حسابيًا، قدره  المعيارية العاممية الدرجاتتُبنى 
 لكؿ عامؿ البنود المشتركة جمع مف خبلؿالدرجات العاممية  نحصؿ عمىحيث  ،15قدره 

الدليؿ، والدرجات ممحؽ في موجودة الجداوؿ الباستخداـ  عامميةتحويميا إلى درجات معيارية و 
 :(9)كما ىو موضح في الجدوؿ  ،وسموكو المفحوصأداء فسر المعيارية العاممية تُ 

 فسير الدرجات المعيارية العامميةت( 2الجدول )
 النسبة المئوية المتضمنة التقديرات الوصفية الدرجات المعيارية

 2.34 عاؿ جداً  130أكثر مف 
 6.87 عاؿ 121-130
 16.12 فوؽ المتوسط 111-120
 49.51 متوسط 90-110

 16.12 تحت المتوسط 80-89
 6.87 متدفٍ  70-79

 2.34 متدٍف جداً  70أقؿ مف 
التقديرات واألحكاـ الوصفية المذكورة في الجدوؿ ترتبط باألفراد الذيف  والبد مف اإلشارة إلى أف  

 المعيارية المجالية بيا. الذي تقارف درجتوممفحوص لكونوف المجموعة المعيارية يُ 
عف  ُيسجؿ وُيختصرفسية ىي استمارة موجزة الصفحة الن :الصفحة النفسية المختصرةب ـ 

النفسية الصفحة الصفحة األولى مف ُتخصص و  .طريقيا األداء االختباري لمفرد المفحوص
ذكر اسمو وعمره الزمني كيجري تقييمو )المفحوص(  بالشخص الذيلتسجيؿ المعمومات المتعمقة 

وجنسو وتاريخ تقييمو وىؿ لديو إعاقة معينة أـ ىو شخص عادي، وتسجيؿ المعمومات المتعمقة 
الشخص الذي يجيب اسـ ذكر اسمو ومجاؿ تخصصو، ويسجؿ فييا أيضًا ك الفاحصبالشخص 
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 تسجيؿلمخصصة أيضًا  الصفحة األولىو مفحوص، ىي صمتو بال وما ،عف أسئمة المقياس
 (.والدرجات المعيارية الدرجات الخاـ والمئينات) ABS-S:2/P2مقياس أشكاؿ درجات 

وذكر  العاممية،و المجالية المعيارية وتزودنا الصفحة الثانية بمعمومات إضافية عف الدرجات 
 مجاؿ. بند وكؿِّ  درجات المفحوص عمى كؿِّ 

المجالية أما الصفحة الثالثة فتخصص لتسجيؿ الدرجات الخاـ والمئينات والدرجات المعيارية 
ر فييا التقدير الوصفي المفسِّ  كتبيُ ا ، كمالمتعمقة بكؿ عامؿ مف عوامؿ المقياسالعاممية و 

المتعمقة بدرجات  المجاؿ لمتعميقات وتقديـ التوصياتىذه الصفحة تفسح لمدرجات العاممية، كما 
 الناتج عف درجاتو عمى المقياس.و التقييـ الخاص بو و المفحوص 

لمتمثيؿ البياني مف الصفحة النفسية المختصرة واألخيرة  الرابعةالصفحة  تـ تخصيصبينما 
 المفحوص.تقييـ الناتجة عف  المجالية والعامميةالمعيارية لمدرجات 

عممية التفسير، كما  يؿتسيتفيد في نجد أف الصفحة النفسية تـ تصميميا بشكؿ جيد وىي  وىكذا
 في المجاالت والعوامؿ التكيفيةالمفحوص نقاط القوة والضعؼ لدى الفرد عمى تعرؼ التتيح لنا 

 كافة.
المجاؿ  يمكف الحصوؿ عمى معمومات مفيدة في: بين السموكيات التكيفية المقارناتتحميل ج ـ 

 ABS-S:2/P2 عمى مجاالت وعوامؿ مقياس المفحوص سموؾبفحص  والعبلجيِّ  التأىيميِّ 

يتـ حساب فروؽ الدرجات فحص نقاط القوة والضعؼ في أداء المفحوص عمى المقياس و 
)الفروؽ الحسابية بيف درجتيف(، ويمكف حساب فروؽ الدرجات إما بيف درجات مفحوص ودرجات 

 .عمى مجاالت المقياسلمفحوص اأو بيف درجات   ABS-S:2/P2مفحوص آخر عمى مقياس 
يتـ مقارنة درجات  ،ىامة وذات داللة فروؽلمكشؼ عف  ABS-S:2/P2 وعند فحص درجات

يمكننا أف  أيضًا، ولكف ال العامميفالمجاالت مع بعضيا البعض، ويمكف أف نقارف بيف درجات 
مف  درجات البنود تساىـ في كؿ   ألف  وذلؾ  ،بيف درجات مجاؿ ودرجات عامؿنقوـ بالمقارنة 

 ولذلؾ ال يمكف المقارنة بينيما. ،درجات المجاؿ ودرجات العامؿ
 ،لمحصوؿ عمى داللة ىامةمجاليف أو عامميف  يتبيف درج فرؽالقيمة العددية المطموبة كولتحديد 

وأف تكوف معامبلت الثبات لكبل  ،يجب أف يكوف ىناؾ ارتباطات داخمية دالة بيف الدرجتيف
الدرجتيف مقبولة، وعند توافر ىذيف المؤشريف نكوف قادريف عمى استخداـ الصيغة االنحدارية التي 

، العامميفدرجات لممقارنة بيف المجاالت أو بيف المطموبة لمفرؽ بيف ال الدالةالقيمة العددية تزودنا 
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ؽ بيف درجات مجاليف بيف ثبلث العددية الدالة لمفر  وفيما يخص درجات المجاالت تتراوح القيمة
أي يجب أف يكوف ناتج طرح درجة مجاؿ مف درجة مجاؿ آخر ثبلث أو أربع  ،أربع درجاتو 

فتتراوح القيمة   العامميفحتى نحكـ بأف الفروؽ بينيما ذات داللة، أما فيما يتعمؽ بدرجات  درجات
 درجة. (14)درجات و (10)عامميف بيف الالدالة لمفروؽ بيف درجات 

 :ABS-S:2/P2مقياس اسة السيكومترية ل: الدر سادساً 
استخدامو، والمقاييس التي تتمتع الثبات ىو اتساؽ درجات المقياس لدى تكرار : المقياس ثباتـ 1

والتي تعتبر موثوقة بشكؿ كافي سوؼ تقيس السمة بصورة ثابتة، وىذه  ،بدرجة كافية مف الثبات
المقايس ستنتج درجات متماثمة عبر الزمف وعبر فاحصيف مختمفيف، ودراسة ثبات المقياس تركز 

 عمى تقدير مقدار الخطأ المرتبط بدرجاتو.
و ( أن  Lambert and  etal 1993يذكر مؤلفو الدليؿ ) ABS-S:2/P2مقياس  بثباتفيما يتعمؽ و 

ثبات وطريقة   الثبات باإلعادة وطريقة االتساؽ الداخمي  تـ التحقؽ مف ثباتو باستخداـ طريقة
 قدريف.المُ تقديرات 

االتساؽ الداخمي درجة التجانس بيف البنود ضمف المقياس أو ضمف يعكس أـ االتساق الداخمي: 
 ABS-S:2/P2مقياس لاالتساؽ الداخمي تـ التحقؽ مف المجاؿ أو المقياس الفرعي، وقد 

يع معامبلت ألفا بشكؿ منفصؿ لجميع األعمار ولجمحساب تـ معامؿ ألفا حيث باستخداـ 
 ًا.عقميمعوقيف والالعادييف  مف عينات ةٍ عين المجاالت والعوامؿ لكؿِّ 

العادييف مجاؿ وعامؿ لكبل عينتي  وقد أظيرت النتائج وجود تجانس كبير بيف البنود ضمف كؿِّ 
 .لدى عينة اإلعاقة العقميةأعمى  كانتمعامبلت ألفا  عمى الرغـ مف أف   ًا،عقميمعوقيف وال

بيف و  ،ممجاالتل (0,96 -0,80) بيف اإلعاقة العقميةعينة لدى معامبلت ألفا  تراوحتوقد 
ألفا مف أجؿ المجاالت بيف معامبلت وبالنسبة لعينة العادييف فقد تراوحت  ،لمعوامؿ (0,97ـ0,85)
 (.0,96 -0,81)ولمعوامؿ بيف  (0,80-0,98)

والذي يطمؽ عميو مصطمح ثبات  اإلعادةثبات يفحص )ثبات االستقرار (:  الثبات باإلعادةب ـ 
 عبر الزمف.  اً االستقرار إلى أي مدى يكوف أداء الشخص ثابت

فيو ظير المدى الذي يمكف يُ مف الثبات  الشكؿىذا  بأف  " (Anastasi 1988)ستازي أن وتذكر
 ت أعمى تكوف الدرجات أقؿ  كمما كاف الثباو ، ختبار أف تعمـ في مناسبات مختمفةااللدرجات 
       "تكيؼ المفحوص مع بيئة االختبارلتغيرات اليومية العشوائية في تأثرًا با وأقؿ   حساسيةً 
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مقياس السموؾ  تـ تطبيؽ ABS-S:2/P2 اإلعادة لمقياس ثباتإطار دراسة المؤلفيف لفي ف
حيث يمكف استخداـ النتائج  (ABS-RC:2) التكيفي النسخة السكنية المجتمعية الطبعة الثانية

 ABS-S:2/P2داعـ مف أجؿ مقياس  كدليؿ موثوؽ (ABS-RC:2)دراسة مقياس ب الخاصة
بنوده  وكؿ   ،(ABS-RC:2)نسخة مختصرة مف مقياس  ABS-S:2كوف مقياس وذلؾ بسبب 

حيث تـ استخراج البنود ذات الصمة مف المقياس وذلؾ  ،(ABS-RC:2)متضمنة في مقياس 
تمتد أعمارىـ مف  امرأة 20 ورجبلً  25 مفالعينة تألفت و  ،ABS-S:2/P2لحساب تقديرات مقياس 

 أي أف   ،ABS-S:2/P2أكبر سنًا مف األفراد الذيف يتـ تقييميـ بمقياس  وىـ ،سنة 61إلى  24
لذا تـ تصحيح معامبلت الثبات إلزالة سنة،  42العمر الوسطي لمذيف تـ تقييميـ في الدراسة كاف 

بالنسبة لمجزء تراوحت معامبلت الثبات المصححة وقد  ،الداخميتبايف الخطأ المرتبط باالتساؽ 
، فيما (0,98-0,85)ولمعوامؿ ما بيف  (0,99 -0,95)لممجاالت ما بيف  مف المقياسالثاني 

تراوحت معامبلت الثبات األصمية )غير المصححة( بالنسبة لمجزء الثاني مف المقياس لممجاالت 
، وقد كانت مدة الفاصؿ الزمني بيف (0,94-0,82)يف ولمعوامؿ ما ب (0,97 -0,82)ما بيف 

 .التطبيقيف اسبوعاف
طالبًا يدرسوف في  (45)قاـ المعمموف بتقيّيـ وفي دراسة ثانية لمتحقؽ مف ثبات اإلعادة لممقياس 

والذيف كانوا  ،الصفوؼ مف التاسع حتى الحادي عشر في المدارس الثانوية في والية فموريدا
يتمقوف خدمات العبلج بشأف االضطراب االنفعالي، وبعد أسبوعيف قاـ المعمموف بإعادة تطبيؽ 

معامبلت الثبات بالنسبة لمجزء  وانتيت ىذه الدراسة إلى أف   ،المقياس عمى نفس أفراد العينة
 العوامؿ. فيما يخص (0,94-0,81)لممجاالت، وما بيف  (0,98-0,80)الثاني تراوحت ما بيف 

والمربي  مف الشائع في التقييمات السموكية سؤاؿ المعمـ واألب واألِـّ قدرين: الم  تقديرات ثبات ج ـ 
مثؿ ىذه المقارنات تمقي بعض الضوء عمى ثبات  ألف   ،واألخ واألخت لتقييـ سموؾ المفحوص

لمتسامح أو توقعات  ىؤالء المقدريف لدييـ احتماالت ألف  المقياس الذي يجري التحقؽ مف ثباتو، 
نتائج ىذه التقديرات حساب االرتباطات بيف فيما يتعمؽ بالشخص المفحوص، و  أو خبرات مختمفة

يا تعكس مدى ثبات عكس إلى حد كبير خبرات وتحيزات المقدريف، كما أن  يظير وي المختمفة
 المقياس عند تطبيقو مف قبؿ مقدريف مختمفيف عمى المفحوص نفسو.

تـ حساب معامبلت االرتباط  ،ABS-S:2/P2مف ثبات تقديرات المقدريف لمقياس وبيدؼ التحقؽ 
حيث قاـ كبل  ،ABS-S:2/P2بيف درجات اثنيف مف الفاحصيف المدربيف عمى استخداـ مقياس 
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طالبًا، وقد أظيرت النتائج وجود  15بتطبيؽ المقياس عمى نفس العينة التي بمغت  الفاحصيف
مف  كؿ  تراوحت معامبلت االرتباط بيف درجات عالية مف التوافؽ بيف القياسيف، حيث  درجة

وبمغت قيمة لممجاالت بالنسبة  (0,99-0,97) بيف مف المقياس جزء الثانيعمى الالفاحصيف 
 .0,96لمعوامؿ  معامبلت االرتباط بالنسبة

 ـ صدق المقياس:2
إذا قامت بقياس ما ىو مفترض منيا أف تقيسو،  يا صادقةٌ توصؼ أدوات القياس والتقويـ بأن  

لمقياس سيختمؼ صدؽ ا ف  ًا )أكثر مما ىو مفيوـ مطمؽ ( حيث إنسبي اً ويعتبر الصدؽ مفيوم
دراسة صدؽ  ووفقًا ألنواع األفراد المقيميف، كما أف   ،تستخدـ مف أجمو النتائجوفقًا لميدؼ الذي 

حص صدؽ المقياس باستمرار حتى يتـ جمع حيث يجب أف يفأداة ىي عممية مستمرة  أيِّ 
 رىو أمو  ،مجموعة دراسات وأبحاث مقنعة وشاممة، وتحميؿ وتفسير نتائج ىذه األبحاث والدراسات

 .ضروري قبؿ تحديد مرتبة صدؽ المقياس
مقياس  مف الجزء الثانيتـ التحقؽ مف صدؽ قد و إلى أن   ABS-S:2معدو مقياس  وقد أشار

ABS-S:2 وطريقةالصدؽ البنيوي وطريقة  ؽ منيا طريقة صدؽ المحتوىائة طر باستخداـ عد 
 . الصدؽ المحكي

  :Content Validityصدق المحتوى أـ 
كاف إذا لمحتوى االختبار لتحديد ما صدؽ المحتوى يتضمف فحصًا منظمًا " ترى أنستازي بأف  

                               (. Anastasi, 1997, p140) "ُيقاسيغطي عينة ممثمة لممجاؿ السموكي الذي 
لمقياس في الوقت الذي تكوف فيو بنوده واالختبارات الفرعية ويجب أف يؤسس صدؽ محتوى ا

، واألفراد الذيف يبنوف أدوات القياس يتعامموف عادًة المؤلفة لو قد تـ صياغة مفاىيميا وبناء بنودىا
تارة لكي يتـ قياسيا وتقويميا منسجمٌة مع القدرات الُمخ مع صدؽ المحتوى مف خبلؿ إظيار أف  
 المعرفة الحالية فيما يتعمؽ بمجاؿ معيف.

)األساس  البنود وىما منطقية ABS-S:2 يقدـ الدليؿ برىانيف لصدؽ محتوى درجات مقياس
 ( وتحميؿ البنود:لمبنود المنطقي

  )منطقية البنود )األساس المنطقي لمبنودRationale for the Items:  ُورت النسخة ط
بواسطة مشروع السموؾ التكيفي في مشفى بارسونز  (ABS)األولى مف مقياس السموؾ التكيفي 

 (،AAMD)مف قبؿ الرابطة األمريكية لمضعؼ العقمي  1969ونشر في عاـ  ،والمركز التدريبي
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س نتاجًا لممراجعة النقدية لممجاالت والبنود في مقايي ABS-S:2 مقياسكاف الجزء األوؿ مف و 
التقدير السموكي األخرى التي كانت منتشرة في ذلؾ الوقت، وقد أجريت ىذه المراجعة في ضوء 
  مفيوـ السموؾ التكيفي المقترح مف قبؿ دليؿ المصطمحات والتصنيؼ التابع لمرابطة األمريكية

ومف ثـ طّورت بنود جديدة لتغطية مجاالت مف السموؾ التكيفي لـ يتـ  ،AAMD لمضعؼ العقمي
 مقاييس السموؾ الموجودة. خبلؿقياسيا مف 

فقد كاف نتاجًا لدراسة المطالب المفروضة ثقافيًا  ABS-S:2 مقياسأما الجزء الثاني مف 
كية لمتخمؼ لممسؤولية االجتماعية والشخصية والذي ىو جزء أساسي مف تعريؼ الرابطة األمري

 .(Heber, 1961, p61) العقمي
وصؼ المطالب البيئية تـ الحصوؿ عميو تجريبيًا واختباريًا مف خبلؿ دراسة تقارير الوقائع  إف  

كز العناية اليومية االحرجة )الخطرة( المقدمة مف قبؿ مساعدي الطب النفسي ومرشدي مر 
السموؾ التي ُتعتبر غير مقبولة أو تتجاوز ومدرسي التربية الخاصة، وتصؼ ىذه التقارير أنماط 

عتبة التسامح والتحمؿ ألولئؾ الذيف يحتكوف بشكؿ يومي مع أفراد متخمفيف عقميًا، كما تـ إضافة 
 ة جديدة لتقديـ قياسات ليذه المجاالت.مجاالت سموكي  

  تحميل البنودItem Analysis:  مبنود التحميؿ ل صدؽ البنود بإجراء تحميؿ البنوديدعـ
 .المقياس أثناء المراحؿ التطورية لتكويف النيائية وذلؾ بنودالالمستخدمة الختيار 

مف مت عينة وفي ىذه الدراسة استخد ،ABS-S:2لبنود لفحص سمات بنود مقياس أجري تحميؿ ا
 .حساب إحصاء تمييز البنوداس بوحممت نتائج المقي ،النمائية اإلعاقةذوي 

الدرجة التي يميز بيا البند بشكؿ إلى "كما تقوؿ أنستازي نود حيث يشير مصطمح تمييز الب
 (.Anastasi, 1997, p.210)صحيح بيف المفحوصيف في السموؾ الذي ُصمـ االختبار لقياسو" 

ؽ البنود( تقنية صد أحيانًا القدرة التمييزية أو ُيدعى والذيمدى تمييز البنود ) واستخدـ لتحديد
 ارتباط كؿ بند مع درجة االختبار الكمية .حساب الذي يتـ فيو و  ،النقطة ثنائياالرتباط 
إذا أو أكثر يمكف اعتبارىا صادقة  0,20ذات القدرة التمييزية بػػػ  البنود أف   Garrett جاريت وتذكر

 .(Garrett, 1965, p.223) كاف االختبار طويبًل نوعًا ما
الصدؽ لتفسير تفسير معامبلت لالتقميدية  ةاعدقرروا تطبيؽ الق ABS-S:2مؤلفي مقياس  إف  

يمكف أف  (0.30)أو  (0.20)ستازي بأف المعامبلت الدالة إحصائيًا إذ تقترح أنالقدرات التمييزية، 
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، وتظير معامبلت تمييز البنود التي ليكوف المعيار (0.30)وقد اختار مؤلفو الدليؿ  .تعتبر مقبولة
 .سبؽ وتقدـ دليبًل عمى صدؽ البنودأنيا تمبي ما ياس المقبنود بعد تحميؿ  تـ التوصؿ إلييا

 (:Criterion – Related Validity)الصدق المحكي ب ـ 
بؤ بأداء الفرد في نشاطات محددة"                                                             و: "فاعمية االختبار في التنتصؼ أنستازي الصدؽ المحكي بأن  

(Anastasi, 1997, p.145). 
األداء عمى المقياس ُيفحص وفقًا لمعيار محدد يمكف أف يكوف إما قياسًا مباشرًا أو غير  إف  

السموؾ  يقيـوالذي  صادقاً  ABS-S:2إذا كاف مقياس فمباشر لما صمـ المقياس لمتنبؤ بو، وىكذا 
مع مقاييس أخرى معروفة أو يفترض أنيا تقيس المقدرة  داؿيجب أف يترابط بشكؿ فالتكيفي 
 ذاتيا.

وفي كؿ  ،ABS-S:2/P2وقد أجريت دراسات عديدة لفحص الصدؽ المرتبط بمحؾ لمقياس 
دراسة تـ تحويؿ نتائج كؿ اختبار إلى درجات معيارية مف أجؿ التحكـ بالتأثير الزائؼ لمعمر، وتـ 
 حساب ارتباط درجات االختبار وتصحيح المعامبلت الناتجة باستخداـ صيغ جيمفورد وفراتشر

Guilford's and Fruchter (Guilford and Fruchter, 1978, p.450.) 
  :ABS-S:2/P2لمتحقؽ مف الصدؽ المحكي لمقياس أجريت راسات التالية التي دويذكر الدليؿ ال

 استخدمت ىذه الدراسة مقياس  :الدراسة األولى((ABS-RC:2  كوف مقياسABS-S:2 يعتبر 
عكس عمى نت ABS-RC:2))دراسات الصدؽ لمقياس ف ABS-RC:2)) مقياس صيغة قصيرة مف

 ABS-S:2/P2تـ استخراج البنود المبلئمة لمقياس  وفي ىذه الدراسة .ABS-S:2 مقياسصدؽ 
-ABS)) فردًا في عينة تقنيف مقياس (63) وذلؾ بعد أف أعطي ABS-RC:2))مف مقياس 

RC:2 ند لمسموؾ التكيفي المعّدؿ مقياس فاينبل(VABS)  الناتجة عف حساب ومعامبلت االرتباط
 موضحة في الجدوؿ (VABS)مقياس و  ABS-S:2/P2 مقياسبيف القيـ المستخرجة لػ االرتباط

معامبلت االرتباط بيف درجات األفراد عمى المقياسيف  أف   (1) مف الجدوؿبلحظ يُ  حيث .(1)
 االيذائيغير دالة باستثناء مجاؿ )السموؾ  يالممجاالت في الجزء الثاني مف المقياس كانت جميع

لمسموؾ التكيفي المعّدؿ ند فاينبلمقياس  في ذلؾ إلى أف  ويعود السبب  ،( فقد كاف داالً لمذات
(VABS)  يقيس سموكيات االستقبلؿ الشخصي، ويقّيـ الميارات الحياتية المطموبة لمواجية

 ،متطمبات البيئة والتي تعتبر ميمة لبلستقبلؿ الشخصي والشعور بالمسؤولية في المعيشة اليومية
يقيـ االضطرابات السموكية والشخصية لدى  ABS-S:2الجزء الثاني مف مقياس  أف  في حيف 
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 ،كؿ منيما يقيس موضوعًا مختمفاً  ف  ، ألمف الطبيعي أف ال يوجد ارتباط بينيمالذلؾ ف ،األشخاص
مع الجزء األوؿ  VABSالدراسة نفسيا توصمت إلى وجود ارتباطات دالة لمقياس  أف  في حيف 

 .بعدًا مشتركًا وىو االستقبلؿ الشخصييماف كبل المقياسيف يق   ف  أل ABS-S:2مف مقياس 
 عبلقة مقياس  فحصت ىذه الدراسة :الدراسة الثانيةABS-S:2/P2  بالصورة القصيرة مف

لدييـ طالبًا  (30)حيث تـ تطبيؽ األداتيف عمى عينة مكونة مف  ABIالسموؾ التكيفي استبانة 
بيف درجات األفراد عمى استبانة السموؾ التكيفي  معامبلت االرتباط  أظيرت ، وقدةٌ عقمي إعاقةٌ 
ABI  مقياس وABS-S:2/P2  لجميع المجاالت والعوامؿ كما  معامبلت ارتباٍط دالةٍ عدـ وجود

ونفس التعميؿ المذكور لعدـ االرتباط بيف درجات الجزء الثاني  ،(السابؽموضح في الجدوليف )
حيث أف محتوى األداتيف  ABI يعمؿ عدـ وجود ارتباط مع استبانة VABSمف المقياس ومقياس 

 .االستقبلؿ الشخصيمتشابو فيو يركز عمى تقييـ 
 مع المقاييس المحكية ABS-S:2/P2( ارتباط درجات مقياس 3الجدول )

 االختبارات المحكية المجاالت / العوامل
VABS ABI 

 المجاالت

 NS NS السموك االجتماعي

 NS NS االلتزام والتوافق

 NS NS سموك استحقاق الثقة

 NS NS السموك النمطي والنشاط الزائد

 NS 0.30- سموك إيذاء الذات

 NS NS المشاركة االجتماعية

 NS NS السموك الشخصي المضطرب

 العوامل

 NS NS التكيف االجتماعي

 NS NS التكيف الشخصي

                          NS (not significant) : 0.05ال يوجد داللة عند 
 
 لمقياس تـ حساب الصدؽ المحكي  :الدراسة الثالثةABS-S:2/P2  ند فاينبلباستخداـ مقياس

ى عينة بمغ عدد أفرادىا حيث تـ تطبيؽ المقياسيف عم ،كمحؾ (VABS)لمسموؾ التكيفي المعدؿ 
 معامؿ االرتباط بيف درجات ثـ ُحسب ،ABS-S:2/P2طالبًا مف العينة المعيارية لمقياس  (29)

 (.4) في الجدوؿ وىي موضحة VABSودرجاتيـ عمى  ABS-S:2/P2عمى مقياس  الطمبة
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 والمقاييس المحكية ABS-S:2/P2مقياس االرتباطات بين درجات  (4الجدول )    
 

                                   NS (not significant) : 0.05ال يوجد داللة عند 
-ABS مقياسبالخاصة  جميع معامبلت االرتباط لممجاالت والعوامؿ بأف   (4) يتضح مف الجدوؿ

S:2/P2  مع درجات مقياسVABS كانت غير دالة. 
الدرجات  يعود إلى أف   VABSة مع درجات مقياس ات البلتكيفي  عدـ ارتباط درجات السموكي   إف  

مجاالت  الفرد بأف  يتوقع و  ،ىي درجات لمسموؾ التكيفي ABIو VABSالناتجة عف مقياسي 
التي تقيس السموكيات التكيفية سوؼ ترتبط بشكؿ و  ABS-S:2 مقياسوعوامؿ الجزء األوؿ مف 

-ABS مقياسعوامؿ ومجاالت الجزء الثاني مف أفضؿ بكثير مع درجات ىذيف المقياسيف مف 

S:2  الجزء األوؿ  المعامبلت الناتجة لبلرتباطات بيف درجات ، باإلضافة إلى ذلؾ يذكر الدليؿ بأف
الجزء توضح معامبلت  عمى حيف ارتباطاٌت متوسطة المدى، عاـ والمقاييس المحكية تكوف بشكؿ

تقدـ دعمًا لمصدؽ النتائج يذه ، وىكذا فالمحكيةمع المقاييس  ات دالةالثاني عدـ وجود ارتباط
 .ABS-S:2/P2المحكي لمقياس 

 (:Construct Validity) الصدق البنيويج ـ 

يتضمف الصدؽ البنيوي الدرجة التي يمكف مف خبلليا أف ُتعرؼ السمات والمزايا المحددة 
لى أيِّ   مدى تعكس ىذه السمات النموذج النظري الذي ُبني عميو المقياس. لممقياس، وا 

ثبلثة خطوات لمبرىنة عمى ىذا النوع مف  (Gronlund and Linn 1990)ويقدـ جروالند وليف 
 الصدؽ وىي:

 VABS 

  المجاالت

 NS السموك االجتماعي

 NS االلتزام والتوافق

 NS سموك استحقاق الثقة

 NS السموك النمطي والنشاط الزائد

 NS سموك إيذاء الذات

 NS المشاركة االجتماعية

 NS الشخصي المضطرب السموك

  العوامل

 NS التكيف االجتماعي

 NS التكيف الشخصي
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 تحديد البناءات المتعددة التي مف المفترض أنيا تفسر األداء عمى المقياس. .3
 توليد مجموعة مف الفرضيات باالعتماد عمى البناءات المحددة. .9
 ؽ التجريبية والمنطقية.ائالتحقؽ مف الفرضيات عف طريؽ الطر  .1

تؤكد وتبرز محتوى مقياس مفاىيـ أساسية ُيعتقد بأنيا  ثمانيةىناؾ  ويذكر دليؿ المقياس بأف  
ABS-S:2 :وىي 

ىي سموكيات تطورية  ABS-S:2 مقياسلُمقاسة بواسطة الجزء األوؿ مف ات االسموكي   إف   .3
 الُمقاسة بالجزء الثاني ليست كذلؾ، وىذا يقودنا إلى االفتراض بأف  ات السموكي  و )نمائية(، 

المقياس سترتبط وفقًا لمعمر الزمني، وستتوافؽ )تتماثؿ(  الجزء األوؿ مف الدرجات الخاـ عمى
 لقياس السموؾ التكيفي. إعدادىامع نماذج معروفة تـ 

ترتبط مع بعضيا  ABS-S:2 مقياسطة كؿ جزء مف الُمقاسة بواسات السموكي  درجات  إف   .9
، وجميع البنود ضمف يس السموؾ التكيفي  جميع البنود ضمف الجزء األوؿ تق البعض ألف  

، وىذا يقودنا إلى االفتراض بأف قيـ المقياس ستترابط الجزء الثاني تقيس السموؾ البلتكيفي  
 الثاني.الجزء  ضمفداخميًا بشكؿ داؿ ضمف الجزء األوؿ و 

يمة درجات الجزء األوؿ يجب أف تكوف ارتباطاتيا الداخمية مع درجات الجزء الثاني عد إف   .1
ات سوء التكيؼ ال ترتبط مع التكيفية وسموكي  ات السموكي   )ارتباطات غير دالة( ألف   األىمية

 بعضيا البعض.
ة، بينما المرتبطة بالقدرة العقمية العامات السموكي   ABS-S:2 مقياسيقيس الجزء األوؿ مف  .4

السموكيات البلتكيفية التي ترتبط بشكؿ أقؿ داللة  ABS-S:2 مقياسيقيس الجزء الثاني مف 
سوؼ  ABS-S:2 مقياسالجزء األوؿ مف درجات  ة، وىذا يوحي بأف  مع القدرات العقمية العام  

 تترابط بتوافؽ )بانسجاـ( مع اختبارات القدرة العقمية.
، و  ABS-S:2 مقياسوؿ مف يقيس الجزء األ .5 السموؾ يقيس الجزء الثاني السموؾ التكيفي 

ستميز األفراد المعروفيف  ABS-S:2نتائج مقياس  بأف  وىذا يقودنا إلى االفتراض  البلتكيفي  
بكونيـ موافقيف لممعايير االجتماعية والبيئية في سموكياتيـ التكيفية والبلتكيفية عف أولئؾ 

 المعروفيف بأنيـ دوف الطبيعي في قدرات كيذه.
يقودنا إلى سمات متشابية وغير منفصمة، وىذا  ABS-S:2تقيس عناصر ومكونات مقياس  .6

 التحميؿ العاممي يجب أف يدعـ الُبنى المحددة لممقياس. االفتراض بأف  
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 موثوقةٍ  ويقدـ معموماتٍ  ،مف قبؿ شخص يعرؼ المفحوص جيداً  ABS-S:2مقياس  ُيطبؽ .7
المقدريف المختمفيف يمكف أف يقدروا  كفاءة المفحوص التكيفية، وعمى الرغـ مف أف  حوؿ 

أو التوقعات أو التسامح الشخصي احتماالت  المفحوص نفسو بشكؿ مختمؼ باالعتماد عمى
درجات المقياس التي يتـ الحصوؿ عمييا بواسطة  فإف   ،عف المفحوص المختمفة براتخال

 ىؤالء المقدريف المختمفيف يجب أف تترابط مع بعضيا البعض.
سمات  ABS-S:2مجاؿ وعامؿ مف مجاالت وعوامؿ مقياس  ضمف كؿِّ  تقيس البنود .8

البنود ككؿ يجب أف تترابط بشكؿ مرتفع مع درجات المقياس الفرعية  لذلؾ فإف   ،متشابية
 ضمف كؿ جزء.

 :اآلتيةؽ ائبالطر   ABS-S:2/P2الصدؽ البنيوي لمقياس مف تـ التحقؽ  وأن  ويوضح الدليؿ ب
 :ABS-S:2/P2 مقياس بين قيماالرتباطات الداخمية . 1

Interrelationships among ABS-S:2/P2 values  

و مف فإن   ABS-S:2نية مجاالت وعوامؿ يفية التي تقاس بيا بُ و عند النظر إلى الكيذكر الدليؿ أن  
يا تقيس سموكيات تكيفية، المتوقع أف تترابط مجاالت وعوامؿ الجزء األوؿ مع بعضيا البعض ألن  

مجاالت وعوامؿ الجزء الثاني ستترابط أيضًا مع بعضيا البعض ألنيا تقيس  التوقع بأف  ويمكف 
مع بعضيما  ترابط مجاالت وعوامؿ الجزأيف األوؿ والثانيقع سموكيات التكيفية، بينما ال يمكف تو 

 .مختمفة يما يقيساف ُبنىً ألن   البعض
-ABSُحسبت االرتباطات الداخمية بيف درجات عوامؿ ومجاالت مقياس والختبار ىذه الفرضيات 

S:2/P2  قيف عقميًا. التعيير المؤلفة مف أفرادعينات وذلؾ باستخداـ  عادييف ومعو 
الجزء الثاني لكبل المجموعتيف، حيث تراوحت معامبلت عوامؿ ترابط مجاالت و النتيجة أظيرت و 

وبمغ معامؿ االرتباط بيف عاممي  (0,73-0,24)المجاالت بيف  بيفبالنسبة لعينة العادييف االرتباط 
 .0,05وىي جميعيا ارتباطات دالة عند مستوى داللة  0,62التكيؼ الشخصي واالجتماعي 

 (0,74 -0,16)أما معامبلت االرتباط الخاصة بعينة التخمؼ العقمي فقد تراوحت بيف المجاالت 
اطات وىي جميعيا ارتب 0,45واالجتماعي  التكيؼ الشخصيبمغ معامؿ االرتباط بيف عاممي فيما 

 .0,05دالة عند مستوى داللة 
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مع عديمة األىمية )غير دالة( الثاني مف المقياس درجات الجزء  كانت ارتباطات في حيف
مكونات تتعاكس إلى حد ف يقيسا الجزء األوؿ والثاني ألف   ،ً كما كاف متوقعا األوؿدرجات الجزء 

 .يفية مقابؿ السموكيات البلتكيفيةأي السموكيات التك ما
 مع اختبارات القدرات العقمية : ABS-S:2/P2 عالقة مقياس. 2

Relationship of the ABS-S:2/P2 to Mental Ability Tests 

يجب أف ُيجرى فقط بعد أف يكوف قد تـ فحص  ةالعقمي اإلعاقةتشخيص  يرى جروسماف بأف  
الفرضية التي  يرى مؤلفو الدليؿ أف  نتائج مقياس السموؾ التكيفي في ضوء نتائج اختبار الذكاء، و 

نتائج اختبارات القدرة العقمية ومقاييس السموؾ التكيفي يجب أف تترابط بشكؿ داؿ  تنص عمى أف  
ات السموكي  أيضًا  يقيس ABS-S:2مقياس  بما أف   كفمقبولة، ولمع بعضيا البعض تبدو فرضية 

جزء الثاني تترابط بشكؿ داؿ مع مقاييس القدرة درجات ال بأف  توقع الو ال يمكف ة فإن  البلتكيفي  
 العقمية .

العديد و  ABS-S:2/P2تـ ذكر سمسمة مف الدراسات التي فحصت العبلقة بيف مقياس وفي الدليؿ 
مف  عوامؿ ومجاالت الجزء األوؿ أف  مف اختبارات القدرة العقمية، وتوصمت ىذه الدراسات إلى 

 ,WAIS-R)ذات ارتباط معتدؿ بمقياس وكسمر لمذكاء عند الراشديف المراجع  ABS-S:2 سمقيا

Wechsler,1981)،  واختبار سموسوف لمذكاء(SIT, Slosson,1971)،  مقياس ستانفورد بينيو و
 , LIPS;Levine)العالمي  مقياس ليتر األدائيو (، S-B ; Terman & Merrill, 1972)لمذكاء 

(، PPVT-R;Dunn&Dunn,1981)مقياس بيبودي لممفردات المصورة المعّدؿ ، و (1982

مقياس وكسمر لمذكاء ، و (DTLA-3;Hammill,1992) 3-تبارات ديترويت لبلستعداد لمتعمـاخو 
 .(WISC-R,Wechsler,1974)د األطفاؿ عن

أغمب معامبلت االرتباط بيف اختبارات القدرة العقمية ومجاالت وعوامؿ الجزء الثاني  أف  بينما نجد 
درجات مجاالت سموؾ إيذاء الذات والسموؾ النمطي و  ،دالة أو ذات داللة ضعيفةكانت غير 

 .بشكؿ سمبي مع نتائج اختبارات القدرة العقميةوالنشاط الزائد والسموؾ االجتماعي تميؿ لبلرتباط 
 :Group Differentiationالتمييز بين المجموعات . 3

وتقـو عمى مقارنة درجات المقياس بيف مجوعة  ،وتسمى ىذه الطريقة أيضًا طريقة الفرؽ المتقابمة
 مف األفراد العادييف ومجموعة أخرى مف األفراد تـ تشخيصيـ باختبارات ومقاييس أخرى عمى أف  

يجب أف تميز  ABS-S:2/P2نتائج مقياس  ف  ة، حيث إات ال تكيفي  لدييـ مشكبلت وسموكي  
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ة، وأولئؾ الذيف ات التكيفي  قصور في السموكي  لدييـ  بوضوح بيف ىؤالء األفراد المعروفيف بأف  
ال  لمسموؾ التكيفيِّ  مقياسٍ  ية، وأي  ات طبيعية في حياتيـ الشخصية واالجتماعيتمتعوف بسموكي  

 مف القيمة العممية وال فائدة لو عمميًا. اً يقوـ بيذا الغرض يكوف خالي
تـ تطبيقو عمى ثبلثة مجموعات العمى التمييز بيف  ABS-S:2/P2ولفحص قدرة مقياس 

طالب مف العادييف  (1000)أكثر مف فراد، تكونت المجموعة األولى مف مجموعات مف األ
طالب لدييـ  (2000)أكثر مف الثانية مف تكونت المجموعة و  ،سنة (17-3)أعمارىـ بيف تراوحت 

أكثر مف فيما تكونت المجموعة الثالثة مف سنة، ( 17-3)أعمارىـ بيف تراوحت  ةعقمي إعاقة
نتائج حساب الفروؽ بيف ىذه ، وقد أظيرت يعانوف مف اضطرابات نمائيةفرد راشد  (4000)

 اإلعاقةوجود فروؽ بيف مجموعة الطمبة العادييف ومجموعتي الطمبة ذوي وعات الثبلث المجم
بينما  0,05، وكانت ىذه الفروؽ دالة عند مف اضطرابات نمائية والراشديف الذيف يعانوف ةالعقمي

الراشديف الذيف يعانوف ومجموعة  ةالعقمي اإلعاقةلـ تظير فروؽ دالة بيف مجموعة الطمبة ذوي 
المجموعتيف يعانوف مف سموكيات  أفراد كبل ويعود السبب في ذلؾ إلى أف  مف اضطرابات نمائية، 
جموعات عمى التمييز بيف الم ABS-S:2/P2مقياس ؤكد قدرة ه النتائج تالتكيفية متشابية، وىذ
 يعطي دليبًل إضافيًا عمى صدقو.ىذا المختمفة مف األفراد و 

 :Factor Analysis التحميل العاممي. 4
قاـ مؤلفو المقياس بإنجاز التحميؿ العاممي  ABS-S:2لفحص صدؽ التحميؿ العاممي لمقياس 

المكوف مف التوكيدي لدى عينة مف الطمبة ذوي التخمؼ العقمي لتحديد كيؼ أف النموذج العاممي 
  :نات بشكؿ جيد والعوامؿ الخمسة ىيخمس عوامؿ قد مثؿ البيا

 االكتفاء الذاتي الشخصي. .3

 .االكتفاء الذاتي االجتماعي .9

 المسؤولية الشخصية االجتماعية . .1

 .التكيؼ االجتماعي .4

 .لتكيؼ الشخصيا .5
مف ىذه  متغيرٍ  كؿ   ومث ؿ (Lisrel VII) متغيرًا كجزء مف تحميؿ ليزرؿ السابع 28وتـ استخداـ 

وقد ، ABS-S:2( لمقياس اؿ أو مجموعة مف البنود ضمف مجاؿ)مج اً خاص اً المتغيرات مكون
ع المقياس بصدؽ عاممي مقبوؿ حيث أظيرت النتائج تمتالتحميؿ العاممي التوكيدي نتائج ظيرت أ
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لذاتي واالكتفاء ا قياس ىي االكتفاء الذاتي الشخصيمف المد ثبلثة عوامؿ لمجزء األوؿ و وج
لتكيؼ االجتماعي ا ىما لمجزء الثاني وعامميف، االجتماعي والمسؤولية الشخصية االجتماعية

 .التكيؼ الشخصيو 
 :Ecological Validityالصدق البيئي . 5

و قد يحدث و كمما استخدمت مقاييس التقدير لمحكـ عمى سموؾ شخص ما فإن  يبيف الدليؿ أن  
ريف لسموؾ ىذا الفرد، ودرجات ىذا التبايف يمكف أف ُتعزى إلى قدِّ بعض التبايف بيف األفراد المُ 

يات نظرىـ عدد مف العوامؿ منيا الفروؽ في تسامح المصححيف مع سموكيات المفحوص، ووج
 توقع أف يكوف ليا بعض األثر ىذه الفروؽ يُ و  بالمفحوص،المختمفة المرتبطة  يـخبراتوتوقعاتيـ و 

بيف درجات  ةقوي ىناؾ عبلقةالبد أف يكوف مع ذلؾ ، و ABS-S:2/P2عمى درجات مقياس 
ف   ،المختمفيف الُمقدريف ، أي صدؽ األداء اً بيئي اً قدـ دليبًل لما يمكف أف يعتبر صدقتُ  كيذه عبلقةً  وا 

 ضمف نفس المجتمع.ريف قدِّ المُ و المترابط عبر البيئات )المواقؼ( 
في  أجابحيث  ،انفعالية لدييـ إعاقةطالبًا  (50)تقييـ  جرىىذا النوع مف الصدؽ ولمتحقؽ مف 

 وأظيرت ،ABS-S:2/P2مقياس عمى بنود  معمـ الطالب ومساعد المعمـمف  ىذه الدراسة كؿ  
معامبلت االرتباط ، حيث تراوحت كبل المقدريف تقييمات مف التوافؽ بيف كبيرةٍ  درجةٍ  النتائج وجود

 وىذه االرتباطات المرتفعة تقدـ (0,88 -0,53)ما بيف  ABS-S:2/P2مقياس لمجاالت وعوامؿ 
 .ABS-S:2لمصدؽ البيئي لدرجات مقياس  ًا ميماً دعم

 :ABS-S:2/P2: استخدامات مقياس سابعاً 
 في المجاالت التالية :ABS-S:2/P2 يستخدـ مقياس

 د نقاط القوة والضعف بين المجاالت والعوامل التكيفية :يحدت. 1
د في المجاالت في التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ لدى الفر ABS-S:2/P2 نتائج مقياستفيد 

ـ  والعوامؿ التكيفية ذا ت والصفحات  ABS-S:2/P2 األخذ بعيف االعتبار درجات مقياس ، وا 
تبايف المظاىر المتعمقة بمجموعة ب فيما يتعمؽو يمكف لمفاحصيف رؤية مكانة الطالب فإن   ،النفسية

 البلزمة في مواجية المتطمبات البيئية . اتواسعة مف السموكي  
 التشخيص :. 2
ىو الحصوؿ عمى معمومات تساعد في تشخيص ذوي  ABS-S:2 الستخداـ مقياس سبب أىـ   إف  

صبح القصور في السموؾ التكيفي أحد المعايير الثبلثة التي ف أبعد أو حيث أن  ، ةالعقمي اإلعاقة
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 (AAMR)ةالعقمي اإلعاقةحددتيا الرابطة األمريكية مف أجؿ تشخيص وتصنيؼ األفراد ذوي 
ىؤالء  تشخيصمف أجؿ باالشتراؾ مع مقاييس الذكاء  ABS-S:2 مقياس خدـيست حيث ،1992

 ،استخدامو في تشخيص ذوي اإلعاقة النمائيةعف العادييف، باإلضافة إلى وتمييزىـ  شخاصاأل
وضع مساعدة و الويحتاجوف إلى  ،الذيف يظيروف جوانب قصور في السموؾ التكيفيِّ واألفراد 

، باإلضافة إلى أىميتو في التعرؼ عمى الطمبة الذيف ىـ خاصة أىيمية وعبلجيةخطط وبرامج ت
  دوف زمبلئيـ في المجاالت اليامة مف السموؾ التكيفي

ذيف يعانوف مف إعاقات نمائية قد يظيروف أدلة الضطرابات األشخاص ال إف  باإلضافة إلى ذلؾ ف
 ABS-S:2/P2يـ قد يممكوف تشخيصًا ثنائيًا، وىنا يصبح مقياس ، أي أن  معاً  انفعالية أو سموكية

لمتعامؿ  مصدرًا رئيسيًا لممعمومات مف أجؿ تطوير خطط ومناىج تعديؿ لمبرامج التعميمية والمينية
 مع المعاؽ وعبلجو وتأىيمو.

لطريقة التعامؿ مع  ثبلثة خطوات ةوقد اقترحت الرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي في اآلونة األخير 
يعتبر مقياس الدعـ، و  تشخيص والتصنيؼ وأنظمةوىي الة، العقمي اإلعاقةاألشخاص ذوي 

ABS-S:2  ّوىو يناسب بشكؿ كبير ةالعقمي اإلعاقةاألدوات التي تستخدـ في تقدير  أحد أىِـ ،
نتائجو تساىـ في كؿ خطوة سواًء في التشخيص أو تصنيؼ  ىذه الخطوات الثبلث ألف  

 األشخاص حسب شدة اإلعاقة العقمية أو في تخطيط ووضع خطط التأىيؿ وتعديؿ السموؾ.
 Perry)اكتور دراسة بيري وف تشخيصالفي  ABS-S:2 لدراسات التي استخدـ فييا مقياسومف ا

and Factor 1989 ) مقياساستخدما حيث ABS-S:2  طفبًل  15مف تكونت عمى عينة صغيرة
ـ معمومات سريرية وتشخيصية قدِّ مجاالت الجزء الثاني ت بأف   الباحثاف والحظ ،ومراىقًا لدييـ توحد

عينة األفراد  ، كما الحظا بأف  يتـ الحصوؿ عمييا مف الجزء األوؿؿ المعمومات التي تدعـ وتكم
 ة.التكيفي ياتوكالتوحدييف أظيرت عجزًا في السم

دواردز أخرى قاـ بيا دراسةفي و  قّدما والمذاف  ،Cheramie and Edwards 1990))تشيرامي وا 
 ABS-S:2 مقياسمجاالت الجزأيف األوؿ والثاني مف ت إضافية عف الصدؽ التشخيصي لمعموما
لدييـ اضطرابات سموكية  األطفاؿ الذيف شخصوا بأف  عمى عينة مف مف خبلؿ تطبيقو وذلؾ 

 الباحثاف كافمف خبلؿ نتائج المقياس ، و االضطرابات ومقارنتيـ مع أطفاؿ ليس لدييـ مثؿ ىذه
 .مف اضطرابات السموؾ (%77)صحيح  بشكؿقادريف عمى أف يصنفوا 
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 : تحسنال تقييم. 3
الخاضعيف لبرامج تدخؿ وعبلج وتأىيؿ توثيؽ تقدـ األشخاص في  ABS-S:2يستخدـ مقياس 

غالبًا ما تستخدـ نتائج مقاييس السموؾ التكيفي لتخطيط وتعديؿ وتطوير و ، حيث أن  وتعديؿ سموؾ
اإلعاقة النمائية أو أو  ةالعقمياإلعاقة البرامج التدريبية الفردية أو البرامج التعميمّية لؤلفراد ذوي 

ثيقة و  ABS-S:2ذه البرامج يعتبر مقياس بعد تطبيؽ ى، و لدييـ إعاقة مزدوجة ف شخصوا بأف  الذي
حيث يتـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى األشخاص الذيف ، برامجال هأو أداة مفيدة لتقييـ مثؿ ىذ

اد إذا كانت المكاسب وجوانب التحسف في الميارات التكيفية لؤلفر لمتأكد مما  خضعوا ليذه البرامج
 .جة ليذه التدخبلتقد تحققت نتي

 البحث: . 4
دراسة  يدفوف إلىي لؤلخصائييف الذيف خاصةً  بحثيةٍ  كأداةٍ  ABS-S:2 مقياس يمكف استخداـ
ستخدـ لقياس العبلقة بيف قدرات تُ أف يمكف النتائج  ف  أحيث  ،مقننةٍ  أداةٍ استخداـ ب السموؾ التكيفيِّ 

مية المتطمبات البيئية بميارات حياتية يو الكفاءة األكاديمية والنجاح في مواجية بيف معينة و 
تمفة برامج التدخؿ المتنوعة والمخ أو نجاح لتحديد فعاليةأيضًا النتائج ستخدـ تيمكف أف و  ،مختمفة

النفسية المبلحظة بالمعمومات والبيانات ولمقارنة السموكّيات  ،المبنية عمى مبلحظة األداء
 .  المعروفةالبيولوجية )عمـ أسباب االضطرابات( 

 



 

 
                                 
                               

 
 ماس الفصل اخل

 امليذانيةالذراسة 

 سقذسة.

 .: الذراسة الستطالعيةأولا 

: دراسة اخلصمائص  ABS-S:2/P2 ملقيماس السيكوسرتية ثمانيماا

 إعذاد احملكمات املستخذسة يف الذراسة السيكوسرتية:أـ 

 ABS-S:2/P2 ملقيماس السيكوسرتيةالذراسة ب ـ 

:ثما  الذراسة األسماسية وإجراءات التقنني. لثماا
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 مقدمة:
حيث  ABS-S:2التي اتُبعت في تقنين الرجزا الثاني من مقياس رجرااات اإليتناول الفصل الحالي 

وما أدت إليو من إدخال بعض التعديبلت عمى بعض بنود  ،الدراسة االستطبلعيةيتضمن 
المقياس  المقياس، وعمى التعميمات الخاصة بالمقياس، ويتضمن ىذا الفصل أيضًا دراسة صدق

المعايير والصورة  توصمت إلىالتي و ، باإلضافة إلى الدراسة الميدانية األساسية لممقياس وثباتو 
 المعدلة لممقياس مزودة بالدليل.

 أواًل: الدراسة االستطالعية: 
ة لدى األفراد في المرجتمع ليقيس المشكبلت السموكي   ABS-S:2ُبني الرجزا الثاني من مقياس 

ولقياس  .والمغة السائدة في ذلك المرجتمع يو متأثر بالثقافة والحضارةفاألمريكي، ولذلك 
ال تعديبلت عميو ليناسب البيئة لدى األفراد في المرجتمع السوري البد من إدخة السموكي  المشكبلت 
التأكد من وضوح تعميمات كان اليدف من الدراسة االستطبلعية فقد لذلك تبعًا الرجديدة، و 

وسيولة فيميا من قبل المعممين وأولياا األمور ودقتيا بنوده والتأكد من وضوح  ، المقياس
مبلئمة البنود لمبيئة عمى مدى التعرف بنود المقياس، و  عنلضمان تعاونيم أثناا اإلرجابة 

لتناسب البيئة  البيئة األمريكيةتحمل طابع وثقافة البنود التي  تعديلوألفراد عينة البحث و  ،السورية
معرفة الزمن وتعديل التعميمات الخاصة بالمقياس لتصبح مناسبة أثناا تطبيق المقياس، ، السورية

لتي قد تظير أثناا التطبيق حتى يتم الصعوبات ا البلزم الذي يستغرقو تطبيق المقياس، ومعرفة
 .في مراحل التطبيق البلحقة ضبطيا وتبلفييا

 :اآلتيةولتحقيق ىذه األىداف تم إتباع اإلرجرااات 
لمباحث في  الرئيسالمرشد  كونوتررجمة دليل المقياس من المغة االنكميزية إلى المغة العربية  .1

 التعرف عمى إرجرااات تطبيق المقياس وكيفية تصحيح بنود المقياس.
واالختصاصيين األساتذة مرجموعة من عرضيا عمى تررجمة بنود المقياس إلى المغة العربية و  .2

من االختصاصيين النفسيين والتربويين ممن تتوافر  عددٍ عمى و  ميزية والمغة العربيةرجبالمغة االن
توافق التررجمة وانسرجاميا مع لمتأكد من مدى ، وذلك المغة اإلنرجميزيةفييم شروط إتقان 

بالمغة العربية لما  ومناسبة البنودالتررجمة سبلمة  لتأكد منوا األصل األرجنبي الذي ُنقمت عنو،
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المتررجمة  في البنودالمدخمة ومعرفة فيما إذا كانت التعديبلت يقيسو المقياس بمغتو األصمية، 
  .ة لمبيئة السوريةبلئمم عن الصورة األمريكية

قياس والتقويم النفسي ُعدلت البنود ثم عرضت عمى مرجموعة من األساتذة المختصين في ال .3
 مدى مناسبة البنود لمبيئة السورية، وذلك لمتأكد من التربية الخاصة وعمم النفسوالتربوي و 

دخال التعديبلت الضرورية  ووضوحيا ودقتيا وسيولة فيميا، والتأكد من وضوح التعميمات، وا 
يبين أسماا االختصاصيين النفسيين  (1)رقم الممحق و  عمى البنود إذا تطمب األمر ذلك،

 .الذين قاموا بتحكيم المقياس ميزية والمغة العربيةرجربويين واالختصاصيين بالمغة االنوالت
إعادة صياغة بعض البنود بالمغة العربية  توضوح تعميمات المقياس، وتم التحكيمبعد تبين  .4

دخال التعديبلت عمى بعض البنود ميزية، و رجتبلام مع ما يقابميا بالمغة االنبما ي التي كانت ا 
وتصحيح األخطاا اإلمبلئية والمطبعية في ، بيئة السورية وألفراد عينة البحثغير مناسبة لم

األساتذة وبعد ذلك تم عرض الصورة المعدلة لممقياس مرة ثانية عمى النسخة العربية لمبنود، 
 .بالمغة العربية لمتأكد من سبلمة البنود الُمعدلة وصياغتيا لغوياً االختصاصيين 

بمغ عدد أفرادىا  ،ية أوليةقام الباحث بتطبيق المقياس بصورتو المعدلة عمى عينة استطبلع .5
األطفال عينة  وىي غير عقميًا،من المعوقين  (16)من العاديين و (69)طفبًل، منيم  (85)

كان ألفراد ىذه و  ،ABS-S:2/P2أو األساسية لمقياس  المستخدمة في الدراسة السيكومترية
يبين خصائص  (5)، والرجدول ذاتيا خصائص عينة التقنين األساسية االستطبلعية العينة

 أفراد العينة االستطبلعية من حيث العدد والفئة والرجنس والعمر.
 مأفراد العينة االستطالعية و خصائصي (5)الجدول 

  عقمياً  نالمتخمفو ناألطفال العاديو 
 إناث ذكور إناث ذكور العمر كميالعدد ال

 17 2 2 6 7 سنوات 6

 16 2 1 7 6 سنوات 7

 15 1 2 7 5 سنوات 8

 19 1 2 7 9 سنوات 9

 18 2 1 6 9 سنوات 01

 85 8 8 33 36 كميالعدد ال
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مين والقائمين عمى رعاية حيث ُطبق المقياس عمى أولياا أمور التبلميذ العاديين، وعمى المعم
 التأكد من: عقميًا، وىدفت الدراسة االستطبلعية إلى المعوقين األطفال

 .وضوح التعميمات .1
 .متيااوتقصي البدائل المحتممة ومدى مبل ،البنود وسيولة فيميا وضوح .2
 .معرفة متوسط الوقت المطموب لئلرجابة عن بنود المقياس .3
اس، ومحاولة تبلفييا عند معرفة أىم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ أثناا تطبيق المقي .4

 عمى العينة األساسية إلعطاا نتائج أكثر دقة. التطبيق
 التخمص من األخطاا المطبعية والمغوية إن ورجدت. .5

 :اآلتيةالنتائج  لمدراسة االستطبلعية توصل الباحث إلىلئلرجرااات السابقة و  ونتيرجة
 وضوح التعميمات. .1
 تصحيح األخطاا المطبعية والمغوية التي ظيرت. .2
دقيقة، مع العمم  40و 25معرفة الزمن البلزم لتطبيق المقياس حيث تبين أنو يستغرق ما بين  .3

 أن دليل المقياس لم يذكر الزمن البلزم الذي يستغرقو تطبيق المقياس.
ُعدلت البنود التي ال تناسب طبيعتيا أو محتواىا البيئة ، حيث البنودبعض صياغة  تعديل .4

، وعدلت البنود التي ورجد فييا أولياا األمور أو ةً يأمريك وثقافةً  اً وتحمل طابع ،السورية
 .وصعوبة في الفيم، حيث عدلت صياغة البنود دون التأثير في معناىاغموضًا  المعممون

 آلراا لرجنة التحكيم، والتعديبلت التي رجاات نتيرجةرجاات نتيرجة متعديبلت التي ل وفيما يمي عرض
 :اآلتيونتائج الدراسة االستطبلعية، والتعديبلت كانت عمى الشكل  التوفيق بين آراا لرجنة التحكيم

 نتيجة التحكيم والدراسة االستطالعية ABS-S:2/P2مقياس التعديالت التي طرأت عمى  (6)الجدول 

 التعديالت البنود األصمية
 السموك االجتماعيالمجال األول: 

 البند األول: ييدد أو يمارس عنفًا جسدياً 
 يحدث أذى غير مباشر لآلخرين 

Indirectly causes injury to others 
 أذى لآلخرين بشكل غير مباشر يسبب
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 البند الخامس: يستخدم لغة غاضبة
خنزير  -مثل: غبي قذر عدائيةً  اً يستخدم ألفاظ
 أحمق .... الخ

uses hostile language, e, g., 

"stupid jerk" "dirty pig:" etc 

مثل: "غبي" أو "  عدائيةً  اً ألفاظيستخدم 
 حيوان"...الخ

 ويوحي بالعدوان الرجسمي ييدد اآلخرين كبلمياً 
Verbally threatens others, suggesting 

physical violence 

ييدد اآلخرين كبلميًا ويوحي باستخدام العدوان 
 الرجسدي

 البند السابع: يعرقل نشاطات اآلخرين
يشتت تركيز اآلخرين أثناا استغراقيم في عمل 

 ما مثبًل: المتاىات، ورق الشدة...الخ
Knocks around articles that others are 

working with, e.g., puzzles, card 

games, etc 

يشتت تركيز اآلخرين أثناا استغراقيم في عمل 
ما مثبًل: أثناا دراستيم أو مشاىدتيم 

 التمفاز...الخ

 المجال الثاني: االلتزام والتوافق
 الروتينيةتجاىل القوانين أو القواعد يالبند الثامن: 

يتم إرجباره عمى االلتزام بالوقوف في الصف 
)الدور( عمى سبيل المثال: دور الحصول عمى 

 الطعام، قطع التذاكر ... الخ
Has to be forced to go through waiting 

lines, e.g., lunch lines, ticket lines. Etc. 

إرجباره عمى االلتزام بالوقوف في دوره مثبًل: يتم 
االصطفاف النتظار دوره في المعب أو صعود 

 حافمة المدرسة .... الخ

ألنشطة المطموبة مثبًل في يرفض المشاركة في ا
 المدرسة.. الخ أو المعمل

Refuses to participate In required 

activities, e.g., work, school, etc 

المشاركة في األنشطة المطموبة منو يرفض 
 مثبًل: في الصف أو باحة المدرسة.. الخ

 البند العاشر: لديو اتجاه سمبي و موقف متمرد نحو القائمين عمى رعايتو
يستاا من ممثمي السمطة كالمعممين أو مرجموعة 

 القادة أو المشرفين ... الخ
Resents persons In authority. e.g., 

teachers, group leaders, core personnel, 

etc. 

 

 

 

 

يستاا من القائمين عمى رعايتو مثبًل: من 
المعممين أو قادة المرجموعات أو المشرفين ... 

 الخ
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 البند الحادي عشر: يغيب أو يتأخر عن الواجبات أو أماكن االجتماع

: لروتينية عمى سبيل المثاليغيب عن األنشطة ا
 المدرسة ...الخأو  العمل

Is absent from routine activities, e,g., 

work. doss, etc. 

يغيب عن أماكن األنشطة الروتينية مثبًل: 
 الصف أو النادي ...الخ

 البند الثاني عشر: ييرب أو يحاول اليروب
 ييرب من المشفى أو المنزل أو باحات المدرسة
Runs away from hospital, home, or 

school grounds 

 المنزل أو الصف أو  باحة المدرسةييرب من 

 البند الثامن عشر: يتمف الممتمكات العامة
أو  مبالغ فييا مع األثاث )يركمو يتعامل بقسوةٍ 

 يمقيو عمى األرض( أو يفسده
Is overly rough with furniture (kicks, 

mutilates, knocks it down) 

مع األثاث )يركمو أو  فيو مبالغٍ  يتعامل بعنفٍ 
 (يفسده أو يمقيو عمى األرض

 شاط الزائدالمجال الرابع: السموك النمطي والن  
 البند العشرون: لديو سموك نمطي

 يداه في حركة مستمرة
Has hands constantly in motion 

 يحرك يديو باستمرار
 

 البند الحادي والعشرون: لديو تصرفات شخصية غير مالئمة
 أو يمعق اآلخرينيقبل 

Kisses Or Iicks others 
 يمعق اآلخرين

 
 البند الرابع والعشرون: لديو فرط نشاط

 كثيراً يتكمم  Talks excessively           يتكمم بإفراط   
 اتالمجال الخامس: سموك إيذاء الذ  

 البند السابع والعشرون: لديو عادات غير مقبولة وغريبة
عمى سبيل  غير عادية يحتفظ ويرتدي أشياا

غطية و أأ المثال: دبابيس األمان
 الزرجارجات...الخ

Saves and wears unusual articles e.g., 

safety pins, bottle caps, etc.  

يحتفظ ويرتدي أشياا غير عادية مثبًل:عمب 
 الكرتون أو أغطية الزرجارجات...الخ
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 المجال السادس: المشاركة االجتماعية
 الثامن والعشرون: عديم الفاعمية البند

 ال يفعل شيئًا ولكن فقط يرجمس ويراقب اآلخرين 
Does nothing but sit and watch others 

 ال يفعل شيئًا سوى الرجموس ومراقبة اآلخرين

 البند التاسع والعشرون: االنسحاب
 متبمد المشاعر وغير مسترجيب انفعالياً 

Is apathetic and unresponsive in 

feeling 

 تتسم انفعاالتو بالبلمباالة وعدم االسترجابة

 لديو تعبيرات ورجيية ثابتة                 Has a fixed expression     ثابت التعبير
 المجال السابع: السموك الشخصي المضطرب

 ردود فعل سمبية تجاه النقدلديو البند الثالث والثالثون: 
 ال يتحدث عندما يصحح حديثو 

Does not talk when corrected      
 ال يسترجيب عندما ُيصحح كبلمو

 
 البند السابع والثالثون: لديو عالمات أخرى لعدم االستقرار أو االتزان االنفعالي

 يبكي أثناا النوم 
Cries out while asleep 

 يبكي فرجأًة بينما يكون نائماً 

 
 :التطبيق وكان من أىميانشأ أثناا ـ معرفة الصعوبات التي قد ت5
  إن  افتقار بعض المدارس إلى ورجود مكان مناسب لعقد المقابمة مع ولي أمر التمميذ حيث 

طبيعة تطبيق المقياس بشكل فردي تحتاج إلى توفير مكان مناسب يتسم باليدوا بعيدًا عن 
 الضوضاا .

 التربية الخاصة في مدينة المتوارجدين في معاىد ومراكز  المعوقين عقمياً أفراد عينة  عدد قمة
 ليوإ يتورجو اآلخر يادمشق بسبب األوضاع والظروف الراىنة، فبعض المراكز ُأغمقت، وبعض

 .المعوقين عقمياً عدد أفراد عينة  إلى تقميلعدد قميل من األفراد، األمر الذي أدى 
  خاصة بيم، ، ألسباب المعوقين عقمياً عدم تعاون بعض أولياا أمور التبلميذ العاديين أو

الباحث  اضطر  األمر الذي  ،وبالتالي عدم حضورىم إلى المدرسة أو مركز التربية الخاصة
 اً ورجيد اً تتطمب من الباحث وقتمما  ،إلى تطبيق المقياس عمى أولياا أمور تبلميذ رجدد

 .اً إضافي
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   بسبب  ،ىمونظرًا لقمة عددىم وصعوبة إيرجاد غير  ،لؤلطفال المعوقين عقمياً و بالنسبة كما أن
الباحث لمتواصل مع بعض حاالت أولياا األمور التي  اضطر  األوضاع والظروف الراىنة، 

عن طريق الياتف، وتم استكمال المعمومات والتأكد منيا عن طريق  إلى المركزلم تحضر 
 .في المركز المعمم ومشرف التربية الخاصة

 :   ABS-S:2/P2 لمقياس السيكومترية دراسة الخصائص :ثانيا
واإلرجابة عن  ABS-S:2/P2مقياس ل ة إلى دراسة الخصائص السيكومتريةتيدف ىذه الدراس

صدق )الالخصائص السيكومترية المرتبطة بالتحقق من الدراسة من أسئمة  والثاني السؤالين األول
ولتحقيق ىذا اليدف كان ال بد أواًل من إعداد مصورة السورية المقترحة لممقياس، ل (ثباتالو 

مقياس و  ABS-S:2المحكات البلزمة ليذه الدراسة، وىذه المحكات ىي: الرجزا األول من مقياس 
 .Burks Behavior Rating Scale (BBRS) بيركس لتقدير سموك الطفل

 إعداد المحكات المستخدمة في الدراسة السيكومترية:أـ 
 :لمرابطة األمريكية لمتخمف العقميالمحك األول: الجزء األول من مقياس السموك التكيفي 

عمى االستقبلل الشخصي، كما ذكر الباحث سابقًا، ABS-S:2 مقياس من يركز الرجزا األول 
والتي تعتبر ميمة  ،متطمبات البيئةلموارجية المطموبة  اليومية وىو مصمم ليقّيم الميارات الحياتية

رجمعت السموكيات المتضمنة قد لبلستقبلل الشخصي والشعور بالمسؤولية في المعيشة اليومية، و 
بندًا،  (65)في تسعة مرجاالت رئيسة، وثمانية عشرة مرجااًل فرعيًا، يندرج تحتيا  الرجزا األول في
بإعداد  (2010)المفضي ريمان وقد قامت مرجاالت الرجزا األول مظاىر السموك التكيفي، تشمل و 

 تتراوحعقميًا  والمعوقينفال العاديين عمى عينات من األطوتقنينو يذا المقياس لصورة سورية 
 تمميذًا وتمميذةً  (275)د عينة الدراسة السيكومترية وبمغ عدد أفراسنوات،  (10-5) بينأعمارىم 

الدراسة إلى دالالت صدق  وقد توصمتمن العاديين، ( 172)عقميًا و المعوقينمن  (103)منيم 
ي عرض أت، وفيما يمما يتيح إمكانية استخدامو في البيئة السورية ،وثبات رجيدة لممقياس

 لمخصائص السيكومترية لممقياس:
من  ق وىي صدق المحتوىائمقياس بعدة طر القامت المفضي بحساب صدق ـ صدق المقياس: 1

ييئة التدريسية خبلل عرض الصورة السورية من المقياس عمى عدد من المحكمين من أعضاا ال
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النفسي والتربية الخاصة وعمم و التربوي من االختصاصين في القياس والتقويم في كمية التربية 
 .النفس

ين والتي تفحص قدرة االختبار عمى التمييز بق الطرفية الصدق بطريقة الفر كما رجرى حساب 
قين لفئات المتطرفة لعينة العاديين و مقارنة ا تطرفي القدرة التي يقيسيا، إذ تم    ،عقمياالمعو 

من الدررجات،  (%25)أدنى ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ورجود فرقوأظيرت النتائج 
المقياس ودررجتو الكمية لصالح الفئة العميا لدى  مرجاالت رجميعمن الدررجات في  (%25)وأعمى 

 .عقمياً  والمعوقين العاديينكبل عينتي األطفال 
ند مقياس فاينبلة ىي خاررجي اتبداللة محك لممقياس التبلزميالمحكي الصدق  التحقق منكما تم 

معامبلت  رجميع وأظيرت النتائج أن   ،اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لرافنو  لمسموك التكيفي
مرجاالت مقياس  ورجميع ،ABS-S:2االرتباط مورجبة ودالة بين مرجاالت الرجزا األول من مقياس 

، عدا االرتباطات بين عقمياً  والمعوقينند لمسموك التكيفي لدى عينتي األطفال العاديين فاينبل
، وغير دال   اً مبياالرتباط س معامل ند بأبعاده األربعة حيث كانمقياس فاينبلالنمو الرجسمي و مرجال 

بين مرجاالت الرجزا األول من مقياس السموك  االرتباطمعامبلت كما أظيرت نتائج حساب 
ورجود ارتباطات دالة لرافن  فوفات المتتابعة الممونةالمص وأبعاد اختبار ABS-S:2التكيفي 

عند  (0.72 – 0.35)حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين  (0.01)داللة الإحصائيًا عند مستوى 
 .عند عينة العاديين (0.68 – 0.28) عينة المتخمفين عقميًا وبين 

قينب الفروق بين عن طريق حسا الصدق بطريقة المرجموعات المتعارضةكما حسب  عقميًا  المعو 
 (0.01)داللة الالعاديين وأظيرت النتائج ورجود فروق دالة إحصائيًا لصالح العاديين عند مستوى و 

قينبين   عقميًا والعاديين عمى المقياس بأبعاده التسعة. المعو 
باستخدام طريقة التحميل العاممي االستكشافي عمى لممقياس الصدق البنيوي كما رجرى حساب  

قينمن  (240)من العاديين  و (1060) منيمفردًا  (1300)البالغ عدد أفرادىا  عينة التقنين  المعو 
حيث تشبعت رجميع المرجاالت  ،واحداستخبلص عامل وأسفرت نتائج التحميل العاممي عن عقميًا، 
 .واحد تم تسميتو عامل االستقبلل الشخصي بعامل

دراسة ثبات االتساق الداخمي  منيا عديدةق ائبطر ثبات المقياس  ُحسبمقياس: الـ ثبات 2
وأظيرت النتائج ورجود ارتباطات دالة بين المرجاالت  ،لممقياس بطريقة االرتباطات الداخمية
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الرئيسية مع بعضيا من رجية وبين المرجاالت والدررجة الكمية لممقياس في عينتي العاديين 
قين  .عقمياً  المعو 

وكانت معامبلت  ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ لممقياس ثبات االتساق الداخمي كما حسب
 مما يدل عمى اتساق رجيد. في كبل العينتين مرتفعةالثبات 

وأظيرت النتائج  ،لبنود كل مرجال ولمدررجة الكميةالثبات بطريقة الترجزئة النصفية كما حسب 
-0.92)معامبلت الثبات بطريقة الترجزئة النصفية بين  تراوحتمعامبلت ثبات مرتفعة حيث 

     أسبوعين وثبلثة أسابيعبين فترة زمنية تراوحت ب الثبات بطريقة اإلعادةكما رجرى حساب  .(0.49
بالنسبة لعينة العاديين،  ( (0.43-0.90تراوحت بيناإلعادة بمعامبلت ثبات  وأظيرت النتائج
 .(117-98، ص2010)المفضي،  ةالعقمي اإلعاقةبالنسبة لعينة  (0.97-0.76)وتراوحت بين 

وفرتو من مؤشرات ( وما 2010واستنادًا إلى ىذه النتائج التي توصمت إلييا دراسة المفضي )
 ABS-S:2 صدق وثبات يمكن اعتماد ىذا المقياس محكًا خاررجيًا لصدق الرجزا الثاني من مقياس

 موضوع الدراسة الحالية.
 : Burks Behavior Rating Scaleمقياس بيركس لتقدير السموك المحك الثاني: 

وتمت إعادة طباعتو أربع مرات كان آخرىا  1975قام ىارولد بيركس بتطوير ىذا المقياس عام 
، وقد صمم مقياس بيركس لتقدير السموك لمكشف عن أنماط السموك المضطرب لدى 1980عام 

األطفال الذين يتم تحويميم إلى المرشدين النفسيين والعيادات النفسية بسبب إظيارىم لصعوبات 
 .(37، ص1987 ،قريوتيال، المدرسة )رجرارسموكية مختمفة سواًا في البيت أو في 

الضطرابات ويعتبر مقياس بيركس من أشير المقاييس الفردية المستخدمة في ميدان تشخيص ا
وىو أداة لمتشخيص الفارقي، ويستخدم في التعرف عمى مظاىر  السموكية واالنفعالية،

سنة وقياسيا وتشخيصيا  (15-6)عمر  بيناالضطرابات السموكية واالنفعالية لدى األطفال 
 (.227، ص2007 المعايطة والقمش،)

مقياسًا فرعيًا، وتستخدم الفقرات في المقاييس  (19)فقرات موزعة عمى  (110)يتألف المقياس من 
الفرعية كمحكات لتقدير ووصف أنماط السموك التي ال تتكرر بشكل ممحوظ عند األطفال 

( 5الدررجة عمى الفقرة وفقًا لمقياس متدرج يتكون من )ويصحح المقياس بأن تعطى . العاديين
نقاط، حيث ُيعطى المفحوص دررجة واحدة إذا كان ال ُيظير السموك ُمطمقًا ودررجتين إذا كان 
 المفحوص نادرًا ما ُيظير السموك، وثبلث دررجات إذا كان قميبًل ما ُيظير السموك، وأربع دررجات
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وتستخرج  س دررجات إذا كان كثيرًا رجدًا ما ُيظير السموك.إذا كان كثيرًا ما ُيظير السموك، وخم
وكمما ارتفعت دررجة  الدررجة عمى كل مقياس فرعي برجمع الدررجات عمى الفقرات التي تقع فيو،

الفرد في أحد المقاييس الفرعية دل ذلك عمى ورجود المشكمة أو االضطراب السموكي التي يقيسيا 
المقياس الفرعي وازدياد شدة المشكمة، عمى حين أن  انخفاض دررجتو أحد المقاييس الفرعية يدل 

وال تترجمع الفرعي.  عمى عدم ورجود المشكمة أو االضطراب السموكي التي يقيسيا ىذا المقياس
فقرات كل مقياس فرعي بشكل متسمسل بل تتوزع في صفحات المقياس لترجنب االسترجابة النمطية 

وال يتضمن المقياس دررجة نيائية كمية لمفقرات الُمؤلفة لو إنما يتصدى كل من قبل الُمقدرين، 
مرجموعة من  مقياس فرعي لقياس شكل من أشكال السموك الُمشكل وُتشكل المقاييس الفرعية

 .(26 -17، ص1987أشكال السموك الُمضطرب )رجرار والقريوتي، 
بإعداد صورة عربية من المقياس عمى البيئة البحرينية،  (1987)وقد قام رجرار والقريوتي 

واستخراج دالالت الصدق والثبات ليا، وقدمت الدراسة السيكومترية لمصورة المعربة من المقياس 
ة لممقياس، وتبرر استخدامو في المرجاالت يعربكفااة الصورة الصدق وثبات تؤكد  دالالت
ولكي يصبح المقياس بصورتو البحرينية صالحًا لبلستخدام  ة والنفسية في البيئة البحرينية.التربوي

أرجريت لو دراسة سيكومترية، حيث درست  ABS-S:2في البيئة السورية كمحك خاررجي لمقياس 
عشوائية بسيطة مسحوبة من مدينة لممقياس من خبلل تطبيقو عمى عينة  الخصائص السيكومترية

قينتبلميذ من العاديين  (125)من  تكونت ،دمشق خصائص  (7)عقميًا، ويبين الرجدول  والمعو 
 .BBRSمقياس بيركس لتقدير السموك عينة صدق وثبات 

 مقياس بيركس لتقدير السموكخصائص أفراد عينة صدق وثبات  (7الجدول )
 
 

 الـعمــر

 الــــفـــــــئــــــة
 

 الـــمــجـــمــــــــوع
 ــون عــقـــمــيـــاً عوقم عــــاديــــــــون

 أنـــثـــى ذكــــــر أنـــثـــى ذكــــــر
 25 2 3 01 01 سنوات 6
 25 2 3 01 01 سنوات 7
 25 3 2 01 01 سنوات 8
 25 2 3 01 01 سنوات 9

 25 2 3 01 01 سنوات 01
 025 00 04 51 51 الـــمــجـــمــــــــوع
 025 25 011 المجموع الكمي
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 :اآلتيةق ائبالطر حسب صدق مقياس بيركس لتقدير السموك دراسة الصدق: 
السادة عمى مرجموعة من بصورتو المعربة قام الباحث بعرض المقياس صدق المحتوى:  ـ1

القياس والتقويم وعمم النفس واإلرشاد النفسي من من األساتذة المتخصصين بمرجال المحكمين 
ومدى وتعميماتو، المقياس بنود وذلك لموقوف عمى مدى وضوح  ،كمية التربية برجامعة دمشق

 ألن  مبلئمة البنود لميدف الذي ُأعدت لقياسو، ومدى مبلئمة صياغة البنود لمبيئة السورية 
المقياس قد تم تعريبو عمى البيئة البحرينية، ومدى انتماا البنود لممقاييس الفرعية التي يتضمنيا 

يبين  2رقم الممحق و ) ىم في بنود المقياس وتعميماتو،اس. حيث أبدى السادة المحكمون آراالمقيا
بعد ذلك قام الباحث بإرجراا ما يمزم من تعديبلت في ضوا و  ،(السادة المحكمين أسماا

تمميذًا وتمميذة  (30)مقترحاتيم، ثم قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مؤلفة من 
العينة أفراد ، وىي غير كومترية لممقياسيمن تبلمذة الصفوف المتضمنة في عينة الدراسة الس

، وفي ضوا إرجابات المعممين ة لمقياس بيركس لتقدير السموككومترييفي الدراسة الس المستخدمة
بنود المقياس تم تعديل بعض البنود التي لم تكن واضحة  عنوأولياا األمور الذين قاموا باإلرجابة 

الدراسة صورتو النيائية التي تم تطبيقيا عمى أفراد عينة بلبلستخدام رجاىزًا أصبح المقياس و ليم، 
 .كومتريةيالس

بطريقة  مقياس بيركس لتقدير السموكُحسب صدق : المتعارضةـ طريقة المجموعات 2
المرجموعات المتعارضة، حيث رجرى التحقق من ىذا النوع من الصدق عن طريق حساب الفروق 

عقميًا بعد تطبيق المقياس عمى أفراد  المعوقينعينة األطفال العاديين و األطفال عينة دررجات بين 
ت  النحرافات المعيارية وقيموا الحسابية قيم المتوسطات( يوضح 8والرجدول ) ،كمتييما العينتين

 .بيركس لتقدير السموكلدررجات أفراد المرجموعتين عمى مقياس 
 بيركس قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لدرجات أفراد المجموعتين عمى مقياس  (8الجدول )

رقم 
المقياس 

 الفرعي

قيمة  (25)ن= المتخمفون عقمياً  (111العاديون )ن=
 اختبار

(T) 

درجات 
 الحرية

القيمة 
المتوسط  القرار االحتمالية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دال 0.000 123 4.05 4.23 16.08 3.90 12.48 1
 غير دال 0.090 123 1.71 3.06 13.12 3.22 11.90 2
 دال 0.001 123 3.37 3.66 19.56 4.08 16.54 3
 دال 0.000 123 5.25 5.55 21.20 4.21 15.92 4
 دال 0.000 123 5.09 4.37 24.04 4.57 18.88 5
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 دال 0.000 123 5.11 3.60 17.72 3.83 13.40 6
 دال 0.000 123 4.42 4.32 16.28 3.73 12.47 7
 دال 0.021 123 2.35 6.50 22.24 5.61 19.20 8
 دال 0.001 123 3.43 4.12 15.96 3.85 12.97 9

 دال 0.040 123 2.95 3.98 13.92 3.42 11.59 11
 دال 0.000 123 5.05 4.53 17.60 3.46 13.43 11
 دال 0.000 123 4.65 5.06 26.80 5.16 21.45 12
 دال 0.000 123 4.28 3.40 15.24 3.44 11.96 13
 دال 0.000 123 5.22 5.45 24.40 4.56 18.86 14
 دال 0.007 123 2.75 4.05 14.20 3.48 11.99 15
 دال 0.000 123 4.28 4.82 16.96 4.05 12.93 16
 دال 0.000 123 4.64 5.60 20.64 4.68 15.58 17
 دال 0.003 123 3.08 4.17 16.12 3.83 13.44 18
 دال 0.002 123 3.17 6.50 26.16 6.20 21.73 19

ود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين مرجمــــوعتي األطفــــال العــــاديين ورجــــ (8)يبلحــــظ مــــن الرجــــدول 
بيركس لتقدير السموك، حيث ظيرت لمقياس  الفرعية ساييمقالمن  مقياساً  18 في عقمياً  والمعوقين

وىو المقياس الفرعي رقم  اإلفراط في القمق فقط مقياسعدا  الفرعية سيياالمقفروق دالة في رجميع 
مقيـاس شـير إلـى صـدق وىذه النتائج ت بين المرجموعتين، دالةٌ  لم تظير في دررجاتو فروقٌ  حيث ،2

 .طريقة المرجموعات المتعارضةب بيركس لتقدير السموك
من صدق البناا الخاص بمقياس بيركس من خبلل دراسة  التحققرجرى الصدق البنيوي: ـ 3

االتساق الداخمي لممقياس بحساب معامبلت االرتباط بين دررجات المقاييس الفرعية مع بعضيا 
يوضح المعامبلت الخاصة باالرتباطات  (9)، والرجدول في عينة األطفال العاديين البعض

 .الداخمية بين المقاييس الفرعية لمقياس بيركس
 

 

 

 



 لمقياس بيركس لتقدير السموك معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية (9) الجدول
رقم 

لمقياس ا
 الفرعي

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 .342** .478** .681** .266** .288** .960** .400** .950** .425** .598** .346** .862** .573** .349** .591** .621** .350** .381** 

2  .284** .432** .147 .203* .377** .236* .316** .890** .430** .287** .608** .366** .831** .344** .383** .254* .229* 

3   .617** .799** .795** .482** .357** .454** .328** .619** .810** .474** .580** .313** .352** .418** .764** .385** 

4    .514** .530** .697** .444** .649** .434** .972** .586** .635** .897** .473** .579** .643** .574** .489** 

5     .892** .290** .236* .252* .149 .531** .853** .254* .499** .177 .229* .281** .716** .318** 

6      .299** .261** .289** .181 .535** .809** .276** .499** .195 .214* .272** .653** .333** 

7       .401** .894** .454** .627** .369** .838** .616** .381** .734** .743** .383** .388** 

8        .407** .203* .421** .312** .351** .403** .222* .304** .375** .234* .904** 

9         .396** .564** .343** .809** .522** .351** .500** .540** .334** .393** 

10          .429** .284** .683** .378** .922** .391** .423** .283** .187 

11           .599** .583** .922** .498** .546** .613** .592** .472** 

12            .373** .550** .321** .347** .395** .738** .342** 

13             .538** .562** .567** .599** .387** .363** 

14              .452** .531** .598** .580** .455** 

15               .339** .400** .292** .211* 

16                .974** .282** .330** 

17                 .329** .406** 

18                  .340** 

                                              50,0 داللةال)*(   دال عند مستوى                                                                                0,01داللة ال)**( دال عند مستوى        
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 أغمب االرتباطات البينية بين المقاييس الفرعية المؤلفة لمقياس بيركس أن   (;)يالحظ من الجدول 
رغم أن  (0,05داللة )الذات داللة إحصائية عند مستوى  كانت (595ارتباط من أصل  587)

 مقبولةالمقاييس الفرعية تتصف بدرجة  أن  مما يدل عمى بعض ىذه االرتباطات كانت ضعيفة، 
 من االتساق الداخمي، وىذا يعطي دلياًل لمصدق البنيوي لممقياس.

 ق التالية:ائحسب ثبات مقياس بيركس لتقدير السموك بالطر دراسة الثبات: 
األطفال قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة اإلعادة، عمى عينة  :الثبات باإلعادةـ 1

يق الثانية بعد مضي ثالثة أسابيع من التطب لممرةعمييم ، حيث ُأعيد تطبيق المقياس العاديين
لممقاييس الفرعية عن طريق حساب معامل ارتباط اإلعادة ثبات األول، وجرى استخراج معامالت 

يوضح معامالت الثبات بطريقة اإلعادة  (51))بيرسون( بين التطبيق األول والثاني، والجدول 
 الخاصة بالمقاييس الفرعية.

 بيركسمقياس ل مقاييس الفرعيةلممعامالت الثبات بطريقة اإلعادة  (11الجدول )

 0,01داللة ال)**( دال عند مستوى 
كانت جيدة حيث  الثبات المحسوبة بطريقة اإلعادة معامالت أن  ( 51) يتبين من قراءة الجدول
داللة الة إحصائيًا عند مستوى دال معامالتوجميع ىذه ال (0.895-0.629)وقعت في المدى بين 

بدرجة جيدة مقياس بيركس لتقدير السموك المقاييس الفرعية ل اتصافوىذا يدل عمى ، (1015)
 .ثباتمن الجدًا 

 اإلعادة ثبات معامل  المقياس الفرعي اإلعادة ثباتمعامل  المقياس الفرعي
 **0.799 ـ ضعف القدرة عمى ضبط النشاط11 **0.672 ـ اإلفراط في لوم النفس1

 **0.815 ـ ضعف االتصال بالواقع12 **0.629 ـ اإلفراط في القمق2

 **0.776 ـ ضعف الشعور بالهوية13 **0.839 ـ االنسحابية الزائدة3

 **0.781 ـ اإلفراط في المعاناة14 **0.863 ـ االعتمادية الزائدة4

 **0.749 ـ ضعف ضبط مشاعر الغضب15 **0.880 ـ ضعف قوة األنا5

 **0.772 ـ المبالغة في الشعور بالظمم16 **0.895 ـ ضعف القوة الجسدية6

 **0.872 ـ العدوانية الزائدة17 **0.744 ـ ضعف التآزر الحركي7

 **0.831 ـ العناد والمقاومة18 **0.847 انخفاض القدرة العقمية ـ8

 **0.844 ـ ضعف االنصياع االجتماعي19 **0.677 ـ الضعف األكاديمي9

   **0.766 ـ ضعف االنتباه11
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مقياس بيركس لتقدير السموك باستخدام معادلة ثبات تم حساب  :بمعادلة ألفا كرونباخ ثباتالـ 2
ح يوض   (55)، والجدول عقمياً  والمعوقينلدرجات كل من عينتي األطفال العاديين  ألفا كرونباخ

 .لكال العينتين كرونباخبمعادلة ألفا ثبات النتائج معامالت 
 أفراد عينتي الدراسة السيكومتريةلدرجات  بمعادلة ألفا كرونباخثبات ال( 11الجدول )

 المقياس الفرعي
 ألفا كرونباخمعامل 

 عقمياً  المعوقون العاديون
 0,83 0,71 النفسفي لوم  اإلفراطـ 1

 0,64 0,73 اإلفراط في القمقـ 2

 0,40 0,68 الزائدة ةاالنسحابيـ 3

 0,92 0,51 االعتمادية الزائدةـ 4

 0,82 0,66 ضعف قوة األناـ 5

 0,34 0,59 يةدضعف القوة الجسـ 6

 0,83 0,69 ضعف التآزر الحركيـ 7

 0,67 0,65 القدرة العقميةـ انخفاض 8

 0,60 0,78 األكاديمي ـ الضعف9

 0,78 0,72 ضعف االنتباهـ 11

 0,88 0,34 نشاطعمى ضبط الضعف القدرة ـ 11

 0,85 0,69 الواقعبضعف االتصال ـ 12

 0,82 0,64 بالهوية شعورضعف الـ 13

 0,84 0,53 المعاناةـ اإلفراط في 14

 0,78 0,67 الغضبمشاعر ضبط ـ ضعف 15

 0,84 0,77 بالظمم ة في الشعورالمبالغـ 16

 0,89 0,77 الزائدةالعدوانية ـ 17

 0,82 0,54 والمقاومةالعناد ـ 18

 0,77 0,77 االجتماعي صياعاالن ـ ضعف19

معامالت االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ المحسوبة لممقاييس  أن  ( 55يتضح من الجدول )
بين فقد تراوحت  .مما يدل عمى اتساق جيد ،جيدةكانت لمقياس بيركس الفرعية التسعة عشر 

  .عقمياً  المعوقينلعينة  (0,92-(0,34بين تراوحت لعينة األطفال العاديين، و  (0,78-(0,34
تجعل من  كومترية جيدةيتمتع بخصائص سيلتقدير السموك مقياس بيركس  ويتضح مما سبق أن  

 ABS-S:20 مقياسمحكًا خارجيًا جيدًا لصدق اعتماده الممكن 
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 :ABS-S:2/P2 لمقياس الدراسة السيكومتريةب ـ 
بيدف التحقق من صدقو وثباتو قبل استخدامو  ABS-S:2/P2 مقياسلت الدراسة السيكومترية تم   

حبت بالطريقة سُ واستخراج المعايير، لذلك جرى تطبيقو عمى عينة عشوائية  األساسيفي التطبيق 
الثانية و  تين األولىالحمقالصفوف من األول حتى الخامس من  تالمذةمن العشوائية البسيطة 

 عمى عينةكما تم تطبيقو الحكومية الرسمية،  دمشق محافظةدارس في م األساسيلمتعميم 
عقميًا الموجودين في جمعيات ومراكز ومعاىد التربية الخاصة في  المعوقينمن األطفال  مقصودة
من  (628)، منيم أفراد (715) الدراسة السيكومترية عينةعدد أفراد  بمغقد و  دمشق، محافظة

 51وسنوات  8 بين أعمارىم تراوحت عقميًا، المعوقينمن األطفال  (99)و ،األطفال العاديين
خصائص العينة  ليابحيث يكون  الدراسة السيكومترية عينة سحبوقد تم ، شيراً  55وسنوات 

 .دالجنس و العدينة من حيث الفئة و ( يبين خصائص الع52الجدول )و  األساسية.
 دالعدو الجنس و  خصائص عينة الدراسة السيكومترية من حيث الفئة (12)جدول ال

 العمر
  المتخمفون عقمياً  األطفال العاديون

 إناث ذكور إناث ذكور كميالالعدد 
 555 : 51 67 71 سنوات 6

 511 8 ; 62 65 سنوات 7

 9; 8 ; 61 62 سنوات 8

 8; 9 9 61 62 سنوات 9

 9; 9 : 61 62 سنوات 11

 715 56 65 219 ;25 كميالالعدد 

 
 :ABS-S:2/P2 مقياسة صدق دراس

باستخدام عدد من  والصدق المحكي صدق المحتوى جرت دراسة الصدق بطرائق عديدة ىي
 بطريقتي الفروق الطرفية والفرق المتقابمة والصدق البنيوي.المقاييس المحكية و 

بعرض المقياس عمى مجموعٍة من الُمحكمين، المحتوى تم التحقق من صدق : المحتوىصدق ـ 1
عمى مجموعة من األساتذة االختصاصيين في المغة  المقياس بصورتو األولية رضعُ حيث 

من االختصاصيين النفسيين والتربويين ممن تتوافر فييم شروط  وعدد ،االنكميزية والمغة العربية
متيا لمبيئة ءقة بصحة الترجمة وسالمتيا ومالعمإتقان المغة اإلنجميزية، وبعد القيام بالتعديالت المت
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عرضو أيضًا عمى مجموعة من األساتذة المحكمين في قسم القياس والتقويم والتربية تم  المحمية
وذلك لمتأكد من مالئمة البنود من حيث الصياغة والوضوح لمبيئة المحمية،  ،الخاصة وعمم النفس

وقد تم ذكر صل إلى المقياس بصورتو النيائية، وبعد األخذ بتعديالتيم واقتراحاتيم تم التو 
مع ذكر أسماء األساتذة  ،(8)في الجدول رقم  التعديالت سابقًا في الدراسة االستطالعية

 .(5المحكمين في الممحق رقم )
ثالثة باستخدام  ABS-S:2/P2 جرى التحقق من الصدق المحكي لمقياس ـ الصدق المحكي:2

الجزء ىما باستخدام مقياسين محكيين  ABS-S:2/P2مقياس طرائق ىي التحقق من صدق 
مقياس بيركس و  ،ABS-S:2األول من مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي 

طريقة و  بطريقة الفرق المتقابمة ABS-S:2/P2 مقياسمن صدق ، والتحقق BBRSلتقدير السموك 
 .المجموعات الطرفية

 :ABS-S:2أـ الجزء األول من مقياس 
عمى عينة مؤلفة من  ABS-S:2من مقياس والجزء الثاني قام الباحث بتطبيق الجزء األول 

يبينان  (56)و (55)طفاًل من المعوقين عقميًا، والجدوالن (81)طفاًل من العاديين و (211)
 العينتين عمى المقياسين. أفرادمعامالت االرتباط بين درجات 

 ABS-S:2 من مقياس الثانيو الجزء األول طفال العاديين عمى األمعامالت االرتباط بين درجات  (13)الجدول 

السموك   
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 والنشاط الزائد

 سموك
 إيذاء
 الذات

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

الدرجة 
 الكمية

الوظائف 
 االستقاللية

 14127 -14156 14111 14176 -:1412 -:1412 14551 14165 ارتباط بيرسون

 :1492 :14:6 9;;14 14675 9;148 5;148 14525 14768 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النمو الجسمي
 
 

 14161 14116 ;1415 14181 -14112 14159 14511 14156 ارتباط بيرسون

 14795 81;14 6;149 9;145 97;14 14:19 14579 14858 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النشاط االقتصادي
 

 14171 -14122 14155 141:8 -14155 14151 14511 14518 ارتباط بيرسون

 146:6 14979 14887 14225 14867 14899 :1457 14558 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النمو المغوي
 
 

 14556 14557 14189 14155 6;141 14551 :1452 14515 ارتباط بيرسون

 ;1451 14518 ;1456 14866 145:8 14522 14195 14568 االحتمالية لقيمةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 األعداد والوقت
 
 

 ;1416 -:1415 14175 141:8 -14161 14117 14558 141:9 ارتباط بيرسون

 ::146 14:15 :1467 14228 14797 ;6;14 14512 14221 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار
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 ABS-S:2 من مقياس والجزء الثانيالجزء األول عمى  المعوقين عقمياً طفال األمعامالت االرتباط بين درجات  (14)الجدول 

النشاط ما قبل 
 المهني والمهني

 

 5;141 14197 :1416 7;141 14195 :1417 14556 14197 ارتباط بيرسون

 ;;145 ::142 8;146 ;1459 14516 14655 14519 6;142 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 التوجيو الذاتي
 
 

 -14119 -14177 -14158 ;1416 -14198 -14127 14195 14155 ارتباط بيرسون

 28;14 :1465 ;1481 1;146 ::142 14926 14515 14886 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 تحمل المسؤولية
 
 

 14169 14157 8;141 ;1415 -;1412 14155 9;141 14121 ارتباط بيرسون

 14755 14:51 :1459 6;149 148:5 14861 14592 10999 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

التنشئة 
 االجتماعية

 

 14128 14158 14158 14119 14115 -14118 :1418 14157 ارتباط بيرسون

 14952 14:59 14852 27;14 :8;14 56;14 :1455 :14:5 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

الكمية الدرجة  
 
 

 14185 14159 14157 14191 -14116 14125 14558 141:1 ارتباط بيرسون

 ;1459 14:51 14829 14522 79;14 14965 14176 ;1427 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

السموك   
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 والنشاط الزائد

 سموك
 إيذاء
 الذات

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

الدرجة 
 الكمية

الوظائف 
 االستقاللية

 :1452 14525 14225 14565 14189 14192 1;141 14557 بيرسون ارتباط

 14555 14579 1;141 142:6 14852 147:8 8;146 145:5 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النمو الجسمي
 
 

 14165 ;1416 14192 14572 -14516 14125 141:6 :1418 ارتباط بيرسون

 14978 :1491 147:8 14269 14629 14:97 14725 :1481 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النشاط االقتصادي
 

 -14158 -14129 -14181 -14171 -14165 -141:1 -:1416 14159 ارتباط بيرسون

 149:8 14:57 ;1486 14915 14968 14765 14957 8;:14 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 النمو المغوي
 
 

 14121 -14152 -14151 14152 -14155 -14196 14592 :1419 ارتباط بيرسون

 :14:9 14:55 61;14 14:51 14:57 14798 ;:149 14778 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 األعداد والوقت
 
 

 14158 -14169 :1418 -14178 141:9 14125 -14156 -14115 ارتباط بيرسون

 17;14 14925 :1481 14895 ;1471 14:82 55;14 5:;14 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

النشاط ما قبل 
 المهني والمهني

 

 14158 -14126 14191 14169 ;1451 ;;141 14186 -14556 ارتباط بيرسون

 149:7 14:79 5;147 ;1495 14617 14675 :1482 ;1451 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 التوجيو الذاتي
 
 

 :1412 14191 14175 :1457 -;1416 -14517 14558 -14157 ارتباط بيرسون

 14:56 5;147 148:7 14229 14955 14626 14598 18;14 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار
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 ABS-S:2من مقياس الثاني  الجزءمعامالت االرتباط بين  أن   (56)و (55)يالحظ من الجدولين 
دالة بين مجاالت  ة معامالت ارتباطٍ منو غير دالة إحصائيًا، حيث لم تظير أي  األول والجزء 
وىذا يتفق مع البناء  و،من األول الجزءوبين مجاالت  ABS-S:2مقياس  منالثاني  الجزء

عن الجزء اآلخر. حيث يقيس الجزء األول  ُبنًى مختمفةحيث يقيس كل جزء  .االفتراضي لممقياس
 .واالستقالل الشخصي وتحمل المسؤولية الشخصية واالجتماعية يفي  التك السموكمن المقياس 

ة، وىذا ما أكده مؤلفو المقياس ة والمشكالت السموكي  ات الالتكيفي  السموكي  يقيس الجزء الثاني  بينما
أن تكون ارتباطاتيا الداخمية مع درجات الجزء الثاني  درجات الجزء األول يجب ن  بأحين ذكروا 

ة وسموكيات سوء التكيف ال ترتبط التكيفي  السموكي ات  عديمة األىمية )ارتباطات غير دالة( ألن  
 (Lambert and etal, 1993, p 460) مع بعضيا البعض

ويقّيم الميارات الحياتية  صييقيس االستقالل الشخالجزء األول  ولذلك يمكن القول بما أن  
المطموبة لمواجية متطمبات البيئة والتي تعتبر ميمة لالستقالل الشخصي والشعور بالمسؤولية في 

 ،األطفالة والشخصية لدى م االضطرابات السموكي  يقي   الثاني الجزء في حين أن   ،المعيشة اليومية
، وىذه منيما يقيس موضوعًا مختمفاً  ال ً ك ارتباط بينيما ألن   يكون ىناكمن الطبيعي أن ال ف

ىذه  إن  ف وعمى ىذاالنتيجة تتفق مع نتائج الدراسة األساسية لتعيير المقياس في البيئة األمريكية، 
 .مقياسمالنتائج تقدم دعمًا لمصدق المحكي ل

 :BBRSمقياس بيركس لتقدير السموك ب ـ 
طفاًل  (211) عمى عينة مؤلفة من BBRSمقياس و ABS-S:2/P2 قام الباحث بتطبيق مقياس 

ن معامالت نايبي (58)و (57) رقم نوالجدوالطفاًل من المعوقين عقميًا،  (81)من العاديين و
 أطفال العينتين عمى المقياسين.االرتباط بين درجات 

 

 تحمل المسؤولية
 
 

 14195 14589 14168 14125 14551 14127 :1412 14115 ارتباط بيرسون

 147:5 14215 14927 14:81 14526 14:71 14:52 5:;10 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 التنشئة
 االجتماعية

 

 -14155 14186 -14195 -14151 -:1415 141:1 -14197 -14157 ارتباط بيرسون

 26;14 14829 147:9 61;14 ;::14 14765 14795 1;149 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار

 الدرجة الكمية
 
 

 ;1455 14555 145:2 :1457 14172 14167 14552 ;1419 ارتباط بيرسون

 145589 14552 14586 :1422 5;148 14955 14556 14769 لقيمة االحتماليةا

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال القرار
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 BBRSمقياس و  ABS-S:2/P2 مقياساألطفال العاديين عمى معامالت االرتباط بين درجات  (15)الجدول 

السموك   
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 شاط الزائدوالن  

 سموك
 إيذاء
 اتالذ  

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

الدرجة 
 الكمية

في لوم  اإلفراط
 النفس

 7;148** 148:2** 14815** :1478** 14727** 14797** 5;147** 14785** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 اإلفراط في القمق
 14128 141:6 -;1411 14119 14175 ;1416 -14121 -14118 ارتباط بيرسون

 14959 14258 ;;:14 22;14 14691 2;146 149:5 52;14 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 ةاالنسحابي
 الزائدة

 ;1487** 14752** 14955** ;:146** :1475** :1476** 14766** ;1475** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

االعتمادية 
 الزائدة

 147:2** 14685** 148:6** ;1465** 146:1** 14655** 146:6** 14691** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 األناضعف قوة 
 14819** 14855** 1;146** 14668** 14716** 14779** 14755** 14679** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف القوة 
يةدالجس  

 14121 14127 :1411 14156 14159 14126 14152 :1415 ارتباط بيرسون

 149:1 :1492 19;14 14:61 14:55 14955 14:85 14:17 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

ضعف التآزر 
 الحركي

 14191 14187 14182 14118 14169 14181 14161 14526 ارتباط بيرسون

 14529 14579 145:7 :5;14 14752 14615 14795 141:5 االحتمالية القيمة

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

القدرة انخفاض 
 العقمية

 14166 14192 :1417 14155 14526 14122 14152 -141:5 ارتباط بيرسون

 14756 ;1451 :1465 ;1485 141:1 14976 14877 10276 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 الضعف
 األكاديمي

 141:1 14556 14192 14167 14557 14559 14155 -:1415 ارتباط بيرسون

 ;1427 14519 14552 14725 14179 ;;141 14889 9;147 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 ضعف االنتباه
 ;1482** 14795** 14755** 14625** 14975** 14751** 5;146** 14662** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف القدرة 
عمى ضبط 

نشاطال  

 :1482** 14775** 146:9** ;1468** 14929** 14765** :;146** 14679** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف االتصال 
الواقعب  

 14898** 14816** 148:5** ;1476** :1477** ;:147** 14725** 14715** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 شعورضعف ال
 بالهوية

 ;1491** 14952** 14798** 14785** 14825** 5;147** 147:2** :1472** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار
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 BBRSمقياس و  ABS-S:2 من مقياس الثانيالجزء عمى  المعوقين عقمياً األطفال معامالت االرتباط بين درجات  (16)الجدول 

اإلفراط في 
 المعاناة

 14769** 14659** 14657** ;1467** :1471** 14752** 14689** 14678** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 االحتمالية القيمة

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضبط ضعف 
الغضبمشاعر   

 ::148** ;1472** 14781** 147:5** 14755** ;1478** 14811** 14958** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ة في المبالغ
بالظمم الشعور  

 14825** 14895** 14678** 14755** 5;147** 14757** :1471** 14617** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

الزائدةالعدوانية   
 14889** 5;146** 14688** 14757** ;1477** 14785** 14799** ::149** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

والمقاومةالعناد   
 14:55** 14856** 14878** 14955** ;1488** 14826** 14:66** 14867** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 صياعاالن ضعف
 االجتماعي

 14985** ;1479** 14956** 14855** 14757** 14819** 14985** 14827** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 السموك  
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 شاط الزائدوالن  

 سموك
 إيذاء
 اتالذ  

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

الدرجة 
 الكمية

في لوم  اإلفراط
 النفس

 14655** 14595** 14669** 14685** :1458** 14289* 14675** 14257 ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14195 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 اإلفراط في القمق
 14198 14168 1:5 ،1 14521 -14168 14195 -14115 14225 ارتباط بيرسون

 14787 14928 14759 14581 14951 2;147 5;;14 141:8 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 ةاالنسحابي
 الزائدة

 14685** 14661** ;1471** 14657** 14525* ;;142* 14685** 14661** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14115 14152 14121 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

االعتمادية 
 الزائدة

 :1486** 147:1** ;1496** 7;147** ;1485** ;1472** 14775** 14622** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14115 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 ضعف قوة األنا
 148:8** :1497** 14868** 14811** 147:9** 14855** 14768** 14765** بيرسون ارتباط

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف القوة 
يةدالجس  

 14561 6;145 14578 141:1 14189 14565 14199 14598 ارتباط بيرسون

 142:9 :1455 14257 14767 ;1481 142:2 14785 :1459 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار
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 ABS-S:2/P2مقياس الدرجة الكمية لوجود ارتباطات دالة بين  (58)و (57) ينيتضح من الجدول
ًا من فرعي اً مقياس BBRS (56وبين أغمب المقاييس الفرعية الخاصة بمقياس  ومجاالتو الفرعية

 ABS-S:2/P2بين الدرجة الكمية لمقياس ، حيث لم تظير ارتباطات دالة (مقياساً  ;5أصل 

ضعف التآزر 
 الحركي

 14569 ::145 14258 14557 :1412 14528 5;141 ;;145 ارتباط بيرسون

 14285 14571 9;141 145:2 14:55 14559 :1469 14529 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

القدرة انخفاض 
 العقمية

 14575 145:5 14221 14582 ;1415 14179 :1457 145:5 ارتباط بيرسون

 14265 14582 5;141 14259 14989 14889 14229 10587 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 الضعف
 األكاديمي

 14566 ;1455 145:1 ;1455 14175 14552 14527 145:2 ارتباط بيرسون

 14295 5;142 ;1458 ::142 ;;148 6;145 14565 14586 القيمة االحتمالية

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال دالغير  القرار

 ضعف االنتباه
 14959** :;147** 14757** 148:1** ;1495** 14819** 8;147** ;1485** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف القدرة 
عمى ضبط 

نشاطال  

 14912** 8;147** 14765** 14875** 14915** ;1479** 14858** 14819** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضعف االتصال 
الواقعب  

 14867** 14852** 14958** 14756** 147:8** 14817** 8;147** 14619** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 شعورضعف ال
 بالهوية

 ;1482** ;1488** :1485** 14755** 14781** :1478** 14757** ;1468** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

اإلفراط في 
 المعاناة

 147:9** 2;147** 14785** :1471** 14785** 14775** ;1468** 14619** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14115 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ضبط ضعف 
الغضبمشاعر   

 ;1478** 146:1** 14627** 14751** :1471** 14628** 14669** :1488** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14115 14111 14111 14115 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

ة في المبالغ
بالظمم الشعور  

 14867** 14921** :1485** 14827** 14687** 14759** ;1472** 14798** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

الزائدةالعدوانية   
 14856** 14818** 6;146** 14798** 14752** 14657** 14716** 14971** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14115 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

والمقاومةالعناد   
 14965** 14887** 148:8** 7;148** 8;147** 14868** 14952** 14829** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

 صياعاالن ضعف
 االجتماعي

 14972** 14887** 14928** 14887** 9;148** 14892** 149:5** 14715** ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 االحتمالية القيمة

 دال دال دال دال دال دال دال دال القرار
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 وضعف التآزر الحركي وانخفاض القدرةس ضعف القوة الجسدية بين مقاييومجاالتو الفرعية و 
قيس ت BBRSمقياس ة التابعة لس الفرعييياىذه المق وذلك ألن   ،الضعف األكاديميو  العقمية

حيث تقيس ىذه المقاييس موضوعات ، ABS-S:2/P2اس يا يقيسو مقموضوعات تختمف عم  
وىي موضوعات تختمف  .وموضوعات مرتبطة بالنمو الجسدي ،تتعمق بالقدرات العقمية والمعرفية

كما لم تظير  ،ABS-S:2/P2ة التي يقيسيا مقياس ة والمشكالت السموكي  ات الالتكيفي  عن السموكي  
 ويمكن تفسير ذلك بأن   ،بين مقياس اإلفراط في القمقو  ABS-S:2/P2مقياس بين ارتباطات دالة 
-ABSمقياس  التي يقيسياالسموكي ة تختمف عن المشكالت  نفسيةً  م مشكمةً يقي  ىذا المقياس 

S:2/P20  بين مقياس  (1417)داللة الفي حين ظيرت ارتباطات دالة عند مستوىABS-S:2/P2 
وىذه المقاييس الفرعية تقيم  BBRSلمقياس  مقياسًا فرعيًا تابعاً  56عية وبين ومجاالتو الفر 

-ABSمقياس  قيسوي وىذا ما .لتي قد تظير لدى األطفالة االمشكالت السموكية واالجتماعي  

S:2/P2 المقاييس الفرعية وبين  ىذه االرتباطات الدالة التي ظيرت بين يمكن القول بأن  ، ولذلك
مقياس محك ومجاالتو الفرعية تقدم دلياًل يدعم صدق المقياس بداللة  ABS-S:2/P2مقياس 

 BBRS0بيركس لتقدير السموك 
التحقق من  جرىوقد  المتعارضة.وتسمى أيضًا طريقة المجموعات  ـ طريقة الفرق المتقابمة:ج 

درجات األطفال العاديين عن طريق حساب الفروق بين  الصدق التمييزي لممقياس بيذه الطريقة
والجدول  ABS-S:2/P2مقياس باستخدام درجات عينة الصدق والثبات عمى  عقمياً  والمعوقين

  يوضح ذلك. (59)
 قيمة ت لكل من المجموعتيناالنحرافات المعيارية و ( قيم المتوسطات الحسابية و 17الجدول )

مقياس مجاالت 
ABS-S:2/P2 

   
 قيمة ت

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار
 المتوسط الفرق المتقابمة 

 سابيحال
االنحراف 
 المعياري

 السموك االجتماعي
 

628عاديون ن=  6452 642;: 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 294795  52495 :4;57 

 االلتزام والتوافق
 

628عاديون ن=  8469 74751 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 274628  29469 84:77 

سموك استحقاق 
 الثقة

628عاديون ن=  64:5 64657 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 2248:1  2245; 8472: 

628عاديون ن=السموك النمطي   دال 14111 715 7;;594 64267 :746 
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99عقميًا ن= معوقون والنشاط الزائد  5546: 524772 

 سموك إيذاء الذات
 

628عاديون ن=  5468 54228 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 514678  294:2 84::2 

المشاركة 
 االجتماعية

628عاديون ن=  6479 64277 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 294165  27416 845;1 

السموك الشخصي 
 المضطرب

628عاديون ن=  8416 646;; 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 284595  29499 84;95 

 الدرجة الكمية
 

628عاديون ن=  564;9 284;;5 
99عقميًا ن= معوقون دال 14111 715 ;:2946  5;648: 6;4896 

لصالح  (1015)داللة العند مستوى  عقليا  وجود فروق دالة إحصائيًا  (59)الحظ من الجدول يُ 
ودرجتو الكمية، مما يشير  ABS-S:2/P2مقياس وذلك في جميع مجاالت  عقليا   المعوقينعينة 

وقدرتو عمى التمييز بين األطفال العاديين والُمعوقين  ،لمقياس بطريقة الفرق المتقابمةا إلى صدق
من المفترض  إن وحيث  ة الموجودة لدييم،والشخصي   ةواالجتماعي   ةالسموكي  المشكالت عقميًا في 

، وىذا ما ظير من مى قياس الموضوع الذي وضع لقياسوفي المقياس الصادق أن يكون قادرًا ع
 اتي  عقميًا في السموكوالمعوقين بين عينتي العاديين  ABS-S:2/P2 مقياس خالل تمييز

 .ةتكيفي  الال
وتقوم ىذه الطريقة عمى  ،ق الطرفيةطريقة الفر وتسمى أيضًا  ـ طريقة المجموعات الطرفية: د

لفئات مقارنة اب قام الباحث، حيث القدرة التي يقيسيامفيوم قدرة المقياس عمى التمييز بين طرفي 
والتين بمغ عدد أفرادىما  ABS-S:2/P2 عقميا في مقياسوالمعوقين العاديين  تيعينفي المتطرفة 

كل درجات حيث تم أخذ الربع األعمى من  ( من المعوقين عقميًا،99من العاديين و)طفاًل ( 628)
 عمى كل عينةدرجات لمقارنتو بالربع األدنى ت جر و ، ي يمثل الفئة العمياذالمقياس وال عمى عينة

( من 21( طفاًل من العاديين و)517وقد بمغ عدد أفراد كل فئة ) ،المقياس والذي يمثل الفئة الدنيا
 ،من العينتين في كل   لمفرق بين متوسطي الفئتين ائيةحسبت الداللة اإلحصو المعوقين عقميًا، 

 ذلك. انيوضح (;5)و (:5) نوالجدوال
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 في عينة العاديين العميا والدنيالفئتين لدرجات اقيمة ت ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 18الجدول )

مقياس مجاالت 
ABS-S:2/P2 

   
درجة  قيمة ت

 الحرية
 القيمة

 االحتمالية
 القرار
 المتوسط المجموعات الطرفية 

 سابيحال
االنحراف 
 المعياري

 السموك االجتماعي
 

517=الفئة العميا ن  14:5 54286 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 24.347  27.85 11.309 

 االلتزام والتوافق
 

517=الفئة العميا ن  1.06 1.616 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 33.676  25.48 7.252 

سموك استحقاق 
 الثقة

517=الفئة العميا ن  1.01 1.305 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 29.672  20.55 6.622 

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

517=الفئة العميا ن  1.55 1.569 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 19.916  27.18 13.093 

 سموك إيذاء الذات
 

517=الفئة العميا ن  0,55 0,951 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 23.651  23.24 9.783 

المشاركة 
 االجتماعية

517=الفئة العميا ن  0,70 1.102 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 27.716  21.97 7.789 

السموك الشخصي 
 المضطرب

517=العميا نالفئة   2.08 1.790 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 28.025  24.74 8.092 

 الدرجة الكمية
 

517=الفئة العميا ن  7.75 5.645 
517الفئة الدنيا ن= دال 14111 208 28.391  171.01 58.652 

اختبار ت ستودنت لمفروق بين متوسطات درجات الفئة العميا نتائج  أن   (:5)الحظ من الجدول يُ 
تدل عمى وجود فروق دالة ومتوسطات درجات الفئة الدنيا عمى مجاالت المقياس ودرجتو الكمية 

وذلك في جميع مجاالت المقياس  ،(1015)داللة العند مستوى  الدنياالفئة إحصائيًا لصالح 
وىذا ما ظير من  .الطرفيةممقياس بطريقة الفرق ل التمييزي صدقالودرجتو الكمية، مما يشير إلى 

السموك االجتماعي والمشكالت في والفئة الدنيا  الفئة العميابين  تمييزقدرة المقياس عمى الخالل 
 .ةالسموكي  
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 لدرجات لمفئتين العميا والدنيا في عينة المعوقين عقميًا ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت 19الجدول )

مقياس مجاالت 
ABS-S:2 

   
درجة  قيمة ت

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 القرار
 المتوسط المجموعات الطرفية 

 سابيحال
االنحراف 
 المعياري

 السموك االجتماعي
 

21الفئة العميا ن=  22.95 6.832 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 10.474  42.00 4.413 

 االلتزام والتوافق
 

21الفئة العميا ن=  19.35 3.313 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 12.573  35.10 4.518 

سموك استحقاق 
 الثقة

21الفئة العميا ن=  15.80 3.995 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 10.934  29.65 4.017 

النمطي  السموك
 والنشاط الزائد

21الفئة العميا ن=  18.70 3.948 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 15.890  47.85 7.191 

 سموك إيذاء الذات
 

21الفئة العميا ن=  18.50 3.472 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 18.500  34.60 1.759 

المشاركة 
 االجتماعية

21الفئة العميا ن=  17.85 2.758 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 14.499  31.80 3.302 

السموك الشخصي 
 المضطرب

21الفئة العميا ن=  19.30 3.262 
21الفئة الدنيا ن= دال 14111 38 16.171  35.00 2.865 

 الدرجة الكمية
 

21الفئة العميا ن=  132.45 14.706 
21الدنيا ن=الفئة  دال 14111 38 27.757  256.00 13.416 

اختبار ت ستودنت لمفروق بين متوسطات درجات الفئة العميا نتائج  أن   (;5)الحظ من الجدول يُ 
تدل عمى وجود فروق دالة ومتوسطات درجات الفئة الدنيا عمى مجاالت المقياس ودرجتو الكمية 

يع مجاالت المقياس وذلك في جم (،1015)داللة العند مستوى الفئة الدنيا إحصائيًا لصالح 
، وىذا ما ظير الطرفيةق و ممقياس بطريقة الفر ل التمييزي صدقالمما يشير إلى  .ودرجتو الكمية
السموك االجتماعي في والفئة الدنيا  الفئة العميابين  تمييزقدرة المقياس عمى المن خالل 

 .ةوالمشكالت السموكي  
الصدق إلى الدرجة التي يقيس معيا المقياس السمة أو يشير ىذا النوع من : الصدق البنيوي ـ3

الدرجات عمى المقياس يجب أن تتنوع أو  الخاصية التي ُيفترض أن يقيسيا، وينطمق من أن  
تتباين كما تتنبأ النظرية الخاصة بالسمة المقيسة أو المفيوم أو التكوين المفترض، وىو مفيوم 

 (5820، ص:211 خائيل،شامل يتضمن األنواع األخرى من الصدق )م
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االتساق فحص  :ىما نطريقتياستخدام وقد قام الباحث بالتحقق من الصدق البنيوي من خالل 
 .اخمي والتحميل العاممي  الد  
دراسة  لممقياس من خاللاخمي الد  جرى التحقق من صدق االتساق اخمي: ـ طريقة االتساق الد  أ

درجة كل بند ضمن كل مجال ودرجة المجال التابع له، وذلك لكل مجال من بين  اتاالرتباط

وذلك بعد  الدرجة الكلية للمقياسو درجة كل بند من بنود المقياس ، وبينالسبعمجاالت المقياس 
 (99)من األطفال العاديين و (628) المكونة من الدراسة السيكومترية عينةتطبيق المقياس عمى 

 يوضحان ذلك. (25( و)21)، والجدوالن عقمياً  المعوقينمن األطفال 
 العاديين ينةلدى ع مقياسملبدرجة المجال وبالدرجة الكمية  ( ارتباطات بنود كل مجال21) الجدول

       0,01)**( دال عند مستوى داللة      

 

 

 ارتباط البنود بالدرجة الكمية لممقياس ارتباط بنود كل مجال بالدرجة الكمية لممجال
 الدرجة الكمية البنود الدرجة الكمية البنود النمطي والنشاط الزائد السموك البنود السموك االجتماعي البنود

5 **109:1 21 **10:25 5 **10887 22 **10981 

2 **10875 25 **10:65 2 **1085: 25 **1097: 

5 **10911 22 **10:69 5 **10852 26 **10916 

6 **10858 25 **10:77 6 **107:7 27 **1097; 

7 **1096; 26 **109;5 7 **10885 28 **10926 

 10971** 29 :1076** 8 اتسموك إيذاء الذ    10827** 8

9 **10862 27 **10:;: 9 **10786 2: **109:8 

 2;109** ;2 ;1095** : ;10:7** 28 االلتزام والتوافق 

: **10:19 29 **10::1 ; **10959 51 **10975 

 10959** 55 ;1089** 51 المشاركة االجتماعية  10:51** ;

51 **10958 2: **10:9: 55 **10955 52 **18;2 

55 **10981 2; **10;15 52 **10897 55 **10925 

52 **10962 51 **10;16 55 **10825 56 **10956 

55 **89: 55 **10::1 56 **10897 57 **108:5 

 10887** 58 :1092** 57 السموك الشخصي المضطرب  سموك استحقاق الثقة 

56 **109:; 52 **10995 58 **1092; 59 **1082: 

57 **10:6: 55 **109;: 59 **10918 
  

58 **10:66 56 **10:55 5: **108;5 

59 **10996 57 **1097; 5; **10885 
 

5: **109:6 58 **1092; 21 **10985 

5; **10977 59 **10958 25 **109:2  
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 بدرجة المجال وبالدرجة الكمية لممقياس لدى عينة المعوقين عقمياً  ( ارتباطات بنود كل مجال21الجدول )

                                  0,01)**( دال عند مستوى داللة            

داللة الاخمية دالة إحصائيًا عند مستوى االرتباطات الد   بأن   (25و 21)يتضح من قراءة الجدولين 
سواًء عمى مستوى كل بند مع درجة  عقمياً من عينة األطفال العاديين والمعوقين  كل  لدى  (0,01)

ة، حيث كانت جميع معامالت االرتباطات أو بين بنود المقياس والدرجة الكمي   التابع لوالمجال 
عينة العاديين، وبين  لدى (:1476-16;14)تراوحت ىذه المعامالت بين و  ،بدرجة جيدة دالة

 .عينة المعوقين عقمياً لدى  (67-14727;14)
ساب معامالت ارتباط بيرسون اخمي لممقياس من خالل حمن صدق االتساق الد  جرى التحقق كما 
 يوضحان ذلك. (25و 22) والجدوالنالمقياس وبينيا وبين الدرجة الكمية،  مجاالتبين 
 
 

 ارتباط البنود بالدرجة الكمية لممقياس ارتباط بنود كل مجال بالدرجة الكمية لممجال
 الدرجة الكمية البنود الدرجة الكمية البنود شاط الزائدالنمطي والن   السموك البنود السموك االجتماعي البنود

5 **108:: 21 **10;5: 5 **10892 22 **10:95 

2 **10:6: 25 **10;29 2 **10915 25 **10:72 

5 **1096: 22 **10;67 5 **1087; 26 **10869 

6 **10:26 25 **10;55 6 **108:2 27 **10:21 

7 **108:9 26 **10965 7 **107;9 28 **10:12 

 10:16** 29 10866** 8 اتسموك إيذاء الذ    :1098** 8

9 **10896 27 **10:79 9 **10727 2: **10:58 

 10:16** ;2 5;109** : ;1;10** 28 االلتزام والتوافق 

: **10:25 29 **10:96 ; **10:25 51 **10961 

 10:19** 55 10912** 51 المشاركة االجتماعية  10:51** ;

51 **10:52 2: **10::5 55 **109;: 52 **10952 

55 **10:9: 2; **10:92 52 **10851 55 **1095: 

52 **1098; 51 **10:87 55 **10911 56 **10866 

55 **10996 55 **10;55 56 **1098; 57 **10:2: 

 10965** 58 10877** 57 السموك الشخصي المضطرب  سموك استحقاق الثقة 

56 **10:26 52 **109:: 58 **10851 59 **109;6 

57 **10959 55 **10:52 59 **10915 
  

58 **10985 56 **1097: 5: **10881 

59 **109;; 57 **10:95 5; **1085; 
 

5: **109;9 58 **109;5 21 **10:56 

5; **10952 59 **10:21 25 **10:85  
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 لدى عينة العاديين ABS-S:2/P2مجاالت مقياس بين  االتساق الداخميمعامالت  (22)الجدول 

 
 
 
 
 

  
السموك 
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 شاط الزائدوالن  

 سموك
 إيذاء
 الذات

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

السموك 
 االجتماعي

       5 ارتباط بيرسون
        القيمة االحتمالية

        القرار

االلتزام 
 والتوافق

 

      5 **0,816 ارتباط بيرسون
       14111 القيمة االحتمالية

       دال القرار

سموك 
استحقاق 

 الثقة

     5 **0,718 **0,728 ارتباط بيرسون
      14111 14111 القيمة االحتمالية

      دال دال القرار

السموك 
النمطي 

شاط الزائدوالن    

    5 **0,781 **0,765 **0,742 ارتباط بيرسون
     14111 14111 14111 االحتمالية القيمة

     دال دال دال القرار

 إيذاء سموك
 اتالذ  

   5 **0,734 **0,677 **0,795 **0,723 ارتباط بيرسون
    14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

    دال دال دال دال القرار

المشاركة 
 االجتماعية

  5 **0,657 **0,751 **0,692 **0,758 **0,716 ارتباط بيرسون
   14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

   دال دال دال دال دال القرار

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

 5 **0,738 **0,710 **0,837 **0,803 **0,741 **0,727 ارتباط بيرسون

  14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

  دال دال دال دال دال دال القرار

 الدرجة الكمية
 
 

 **0,899 **0,860 **0,846 **906 ,0 **0,874 **0,911 **0,883 ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال القرار
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 لدى عينة المعوقين عقمياً  ABS-S:2/P2مجاالت مقياس بين  الداخمياالتساق معامالت ( 23الجدول )

جميع معامالت االرتباط بين مجاالت المقياس وبينيا وبين  بأن   (25و 22)ُيالحظ من الجدولين 
من عينة  وذلك في كل   (1415)ة كانت ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللة الدرجة الكمي  

في عينة  (0,911-0,657)عقميًا، حيث تراوحت ىذه المعامالت بين األطفال العاديين والمعوقين 
 .في عينة المعوقين عقمياً  ( 0,923-0,682)العاديين، وبين 

  
السموك 
 االجتماعي

االلتزام 
 والتوافق

سموك 
استحقاق 

 الثقة

السموك 
النمطي 

 شاط الزائدوالن  

 سموك
 إيذاء
 اتالذ  

المشاركة 
 االجتماعية

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

السموك 
 االجتماعي

       5 ارتباط بيرسون
        القيمة االحتمالية

        القرار

االلتزام 
 والتوافق

 

      5 **0,763 ارتباط بيرسون
       14111 القيمة االحتمالية

       دال القرار

سموك 
استحقاق 

 الثقة

     5 **0,788 **0,682 ارتباط بيرسون
      14111 14111 القيمة االحتمالية

      دال دال القرار

السموك 
النمطي 

شاط الزائدوالن    

    5 **0,790 **0,810 **0,716 ارتباط بيرسون
     14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

     دال دال دال القرار

 إيذاء سموك
 اتالذ  

   5 **0,784 **0,726 **0,844 **0,785 ارتباط بيرسون
    14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

    دال دال دال دال القرار

المشاركة 
 االجتماعية

  5 **0,820 **0,787 **0,767 **0,799 **0,710 ارتباط بيرسون
   14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

   دال دال دال دال دال القرار

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

 5 **0,828 **0,868 **0,772 **0,791 **0,801 **0,814 ارتباط بيرسون

  14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

  دال دال دال دال دال دال القرار

 الدرجة الكمية
 
 

 **0,923 **0,896 **0,917 **0,915 **0,872 **0,915 **0,870 ارتباط بيرسون

 14111 14111 14111 14111 14111 14111 14111 القيمة االحتمالية

 دال دال دال دال دال دال دال القرار
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وتدل عمى  بشكل عام   ومما سبق ُيالحظ بأن معظم معامالت االتساق الداخمي المحسوبة مرتفعةً 
 اخمي.بدرجة عالية من االتساق الد   ABS-S:2/P2مقياس  اتصاف

 ـ التحميل العاممي:ب 
ق التحقق من الصدق البنيوي لالختبارات والمقاييس، وقد قام ائطر  من أىم   التحميل العاممي   يعد

االستكشافي  العاممي  طبيق التحميل تب ABS-S:2/P2مقياس ل الباحث بدراسة الصدق العاممي  
من األطفال العاديين  (1170)فردًا منيم  (1273)عينة التقنين البالغ عدد أفرادىا من  كل  عمى 

 األطفال العاديين التحميل العاممي االستكشافي عمى عينةوتطبيق عقميًا،  من المعوقين (103)و
 Principalوذلك باستخدام طريقة المكونات األساسية  طفاًل وطفمة. (1170) البالغ عدد أفرادىا

component عندما يكون جذره الكامن  إحصائياً  العامل يعد داالً  شارة إلى أن  ، مع اإلليوتمنج
 . وما فوق (%51) واحدًا صحيحًا، ومعيار التشبع الدال يساوي

ينة التقنين البالغ عدد مى عع ABS-S:2/P2لبنود مقياس  االستكشافيوبإجراء التحميل العاممي 
-ABSعامل واحد عام تشبعت بو جميع بنود مقياس  ت النتائج وجودظير أ ،فرداً ( 1273)أفرادىا 

S:2/P2  يبين تشبعات البنود عمى ىذا العامل. (26)، والجدول 
 الكميةالتقنين عينة في  عمى العامل العام ABS-S:2/P2( تشبعات بنود مقياس 24الجدول )
 العامل العام بنود المقياس العامل العام بنود المقياس

 17;10 21البند  10:76 1البند 
 5;:10 21البند  0.834 2البند 

 7::10 22البند  0.784 3البند 

 5::10 23البند  0.821 4البند 

 6;109 24البند  0.788 5البند 
 15;10 25البند  0.780 6البند 

 19;10 26البند  0.711 7البند 

 55;10 27البند  0.843 8البند 
 51;10 28البند  0.744 9البند 
 52;10 29البند  0.797 11البند 
 10:86 31البند  0.812 11البند 
 0.892 31البند  0.745 12البند 
 10857 32البند  10975 13البند 
 10:55 33البند  10:72 14البند 
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قد تشبعت عمى  ABS–S:2جميع بنود الجزء الثاني من مقياس  أن   (26)من الجدول يتبين 
حيث تشبعت  ،النتائج كانت واضحة عامل واحد عام، ولم يمجأ الباحث إلى عممية التدوير ألن  

كل البنود عمى عامل واحد، ويمكن تسمية ىذا العامل بعامل السموك االجتماعي، وقد بمغ جذره 
، وقد بمغت دقة التحميل من التباينات الكمية لبنود المقياس (%8:0996)ر وُيفس   (270668)الكامن 
 Kaiser-Meyer-Olkin (10;:9)0أولكين  -مير -باستخدام اختبار كايسر العاممي  

 قيمة الجذر الكامن لعامل السموك االجتماعي: اآلتيويظير الشكل 

 الكمية التقنين عينةلدى  السموك االجتماعيلعامل قيمة الجذر الكامن ( 2الشكل )

البالغ عدد األطفال العاديين االستكشافي عمى عينة  العاممي  طبيق التحميل تبكما قام الباحث 
 ABS-S:2/P2لبنود مقياس  االستكشافي العاممي  وبإجراء التحميل  ،وطفمةً طفاًل  (1170)أفرادىا 

 10:76 34البند  ;10:5 15البند 
 0.856 35البند  0.833 16البند 
 0.817 36البند  0.776 17البند 
 0.851 37البند  0.80 18البند 
  0.744 19البند 
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، ABS-S:2/P2عامل واحد عام تشبعت بو جميع بنود مقياس  وجودأيضًا ت النتائج ظير أ
 يبين تشبعات البنود عمى ىذا العامل. (27)والجدول 

 في عينة تقنين األطفال العاديين عمى العامل العام ABS-S:2/P2( تشبعات بنود مقياس 25الجدول )

قد تشبعت عمى  ABS–S:2جميع بنود الجزء الثاني من مقياس  أن   (27)يتبين من الجدول 
حيث تشبعت  ،النتائج كانت واضحة عممية التدوير ألن  عامل واحد عام، ولم يمجأ الباحث إلى 

البنود عمى عامل واحد، ويمكن تسمية ىذا العامل بعامل السموك االجتماعي، وقد بمغ جذره  كل  
، وقد بمغت دقة التحميل من التباينات الكمية لبنود المقياس (%:0:2;7)وُيفّسر  (220558)الكامن 

 0(2:;10) أولكين -مير -العاممي باستخدام اختبار كايسر
 ويظير الشكل التالي قيمة الجذر الكامن لعامل السموك االجتماعي:

 العامل العام بنود المقياس العامل العام بنود المقياس
  10:81 21البند  10977 1البند 
 ;10:6 21البند  0.736 2البند 

 10:62 22البند  0.677 3البند 

 10:66 23البند  0.737 4البند 

 10956 24البند  0.729 5البند 
 10:82 25البند  0.658 6البند 

 10:85 26البند  0.644 7البند 

 :10:9 27البند  0.773 8البند 
 10:86 28البند  0.721 9البند 
 ;10:8 29البند  0.713 11البند 
 10:58 31البند  0.743 11البند 
 0.846 31البند  0.693 12البند 
 7;108 32البند  :1085 13البند 
 ;1098 33البند  10995 14البند 
 ::109 34البند  10:52 15البند 
 0.780 35البند  0.800 16البند 
 0.735 36البند  0.754 17البند 
 0.775 37البند  0.756 18البند 
  0.711 19البند 
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 لدى عينة تقنين األطفال العاديين السموك االجتماعيلعامل قيمة الجذر الكامن ( 3الشكل )

أسفر عن وجود  ABS-S:2/P2لبنود مقياس االستكشافي  التحميل العاممي   نستنتج مما سبق أن  
قصده مؤلفو  السموك االجتماعي، وىذا العامل يعكس ماعامل والذي أمكن تسميتو  ،عامل واحد

لدراسة  وقد جاءت ىذه النتيجة مخالفةً  ،ABS–S:2المقياس من بناء الجزء الثاني من مقياس 
والتي أظيرت وجود عاممين لمجزء  ،ABS–S:2التحميل العاممي التأكيدي التي أجراىا مؤلفو 

 Stinnett)لدراسة ستينيت وزمالؤه  موافقةً النتيجة حين جاءت ىذه  عمىالثاني من المقياس، 

and etal 1999)  ودراسة  ويتكنز وزمالؤه(Watkins and etal 2002)  ن يىات إن  حيث
عن طريق إجراء التحميل  ABS–S:2بالتحقق من الصدق البنيوي لمقياس قامتا ن يالدراست

وقد  ،عينة تقنين المقياس في نسختو األمريكيةلالعاممي االستكشافي عمى نفس الدرجات الخام 
 ،لجزء األول من المقياسبنود ابّينت الدراستان وجود عاممين ىما عامل االستقالل الشخصي ل

الدراستين تدعمان ما توصل ىاتين  لجزء الثاني، وبالتالي فإن  لبنود اوعامل السموك االجتماعي 
 . ABS–S:2من مقياس  الثاني لمجزء مما يؤكد الصدق العاممي   ،إليو الباحث في الدراسة الحالية
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 :بطرائق عديدة ىي ثبات المقياسجرت دراسة ثانيًا: دراسة ثبات المقياس: 
 الثبات بطريقة اإلعادة:ـ 1
من العاديين  (5:2)منيم  طفالً  (257) عينة مكونة من عمى ABS-S:2/P2تطبيق مقياس  تم
بعد فترة  ييمالمقياس عم ثم أعيد تطبيق ،من عينة الصدق ذاتياوذلك  ،عقمياً  المعوقينمن  (75)و

 .عادةثبات اإلحساب نتائج  نيبي (28) والجدول ،ثالثة أسابيعو بين أسبوعين زمنية تراوحت 
 ABS-S:2/P2قياس مل معامالت الثبات باإلعادة (26)الجدول 

 ABS-S:2/P2مقياس مجاالت 
 باإلعادة الثبات تمعامال

 عقمياً  عينة المعوقين عينة العاديين
 **0,807 **0,828 السموك االجتماعي

 **0,854 **0,844 االلتزام والتوافق

 **0,890 **0,870 سموك استحقاق الثقة

 **0,906 **0,837 السموك النمطي والنشاط الزائد

 **0,790 **0,777 سموك إيذاء الذات

 **0,837 **0,896 المشاركة االجتماعية

 **0,867 **0,801 السموك الشخصي المضطرب

 **0,955 **0,927 الدرجة الكمية

 0,01داللة ال)**( دال عند مستوى         
 وقـد، (1015)مسـتوى الداللـة عنـد  ةدالـثبات اإلعادة معامالت  جميع أن   (28)يتضح من الجدول 

 – 0,790)بالنسبة لعينة العـاديين، وتراوحـت بـين  (0,927 – 0,777)تراوحت ىذه المعامالت بين 

 اتصــافعمــى وىــذا يــدل  .بالنســبة لعينــة المتخمفــين عقميــًا، وىــي معــامالت مرتفعــة وجيــدة (0,955
 .ويعطي الثقة بالمقياس واستخدامو الثباتبدرجة عالية من  المقياس

 :كرونباخمعادلة ألفا بالثبات ـ 2
لمجـاالت  معادلـة ألفـا كرونبـاخحيـث ُحسـبت  ،معادلة ألفا كرونبـاخ استخدامبُحسب ثبات المقياس 

ولدرجتـــو الكميـــة لعينـــة الدراســـة الســـيكومترية الكميـــة المكونـــة مـــن األطفـــال  ABS-S:2/P2 مقيـــاس
 يوضح ذلك. (29)، والجدول رقم عقمياً  والمعوقينالعاديين 
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 ABS-S:2/P2قياس مل معادلة ألفا كرونباخ استخدامب( معامالت الثبات 72الجدول )

 ABS-S:2/P2مقياس مجاالت 
 معادلة ألفا كرونباخ استخدامبمعامالت الثبات 

 عقمياً  عينة المعوقين عينة العاديين
 0,833 0,792 السموك االجتماعي

 0,896 0,832 االلتزام والتوافق

 0,864 0,886 سموك استحقاق الثقة

 0,928 0,887 النمطي والنشاط الزائد السموك

 0,851 0,849 سموك إيذاء الذات

 0,903 0,931 المشاركة االجتماعية

 0,895 0,857 السموك الشخصي المضطرب

 0,972 0,969 الدرجة الكمية

معادلـة  اسـتخدامب ABS-S:2/P2ثبـات مقيـاس معـامالت  جميـعأن   (29)يتبين مـن قـراءة الجـدول 
بالنســبة لعينــة  (0,969 – 0,792)، وقــد تراوحــت ىــذه المعــامالت بــين مرتفعــة عمومــاً  ألفــا كرونبــاخ

دل تــمعــامالت ال ىــذهعقميــًا، و  المعــوقينبالنســبة لعينــة  (0,972 –0,833)العــاديين، وتراوحــت بــين 
 .بيذه الطريقةتساق واال من الثبات مرتفعةالمقياس بدرجة  اتصافعمى 

ة سؤال المعمم واألب واألم وغيرىم من الشائع في التقييمات السموكي  : رينالُمقد  ثبات تقديرات ـ 3
مثل ىذه المقارنات تمقي بعض الضوء عمى ثبات المقياس الذي  ألن   ،لتقييم سموك المفحوص

لدييم احتماالت لمتسامح أو خبرات مختمفة فيما  رينالُمقد  ىؤالء  ألن  يجري التحقق من ثباتو، 
المفحوص، وحساب االرتباطات بين نتائج ىذه التقديرات المختمفة تعكس مدى يتعمق بالشخص 

 ,Lambert and etal)رين مختمفين عمى المفحوص نفسو ثبات المقياس عند تطبيقو من قبل مقد  

1993, p34). مقياس  ثباتقام الباحث بالتحقق من  وقدABS-S:2/P2  اتبطريقة ثبات تقدير 
تكونت  التالميذعينة من ر تقدير سموكيات و ماأل اءوليأو  المعممين، من خالل الطمب من رينالُمقد  
-ABSمقياس باستخدام  ،عقمياً  المعوقينمن ( 61)العاديين ومن  (571)منيم  تمميذاً  (1;5) من

S:2/P2 ألفراد كل من  رينالُمقد  يوضح المعامالت الخاصة بثبات تقديرات  (:2)، والجدول
 .العينتين
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 ABS-S:2/P2قياس مل تقديرات المقدرين( معامالت ثبات 72الجدول )

 ABS-S:2/P2مقياس مجاالت 
 تقديرات المقدرينمعامالت ثبات 

 عقمياً  عينة المعوقين عينة العاديين
 **0,809 **15:,0 السموك االجتماعي

 **0,726 ** 0,747 االلتزام والتوافق

 **0,680 **0,775 سموك استحقاق الثقة

 **0,835 **0,655 النمطي والنشاط الزائد السموك

 **0,713 **0,703 سموك إيذاء الذات

 **0,736 **0,832 المشاركة االجتماعية

 **0,852 **0,683 السموك الشخصي المضطرب

 **0,936 **0,918 الدرجة الكمية

 0,01داللة ال)**( دال عند مستوى          

وذات  كانــت جيــدةً  رينالُمقــد  معــامالت الثبــات بطريقــة ثبــات تقــديرات  أن   (:2) يتبــين مــن الجــدول
قـد تراوحـت ىـذه ، و وتعطي مؤشرًا ىامًا لثبات المقيـاس (0,01)داللة الداللة إحصائية عند مستوى 

 (0,936 –0,680) بالنســـبة لعينـــة العـــاديين، وتراوحـــت بـــين (0,918 – 0,655) المعـــامالت بـــين

 .عقمياً بالنسبة لعينة المعوقين 
 ABS-S:2/P2مقيـاس مجـزء الثـاني مـن الدراسة السـيكومترية ل إجراءات إن   :ُيمكن القولمما سبق 

تجعــل المقيــاس يتصــف بمؤشــرات ســيكومترية ثبــات كافيــة صــدق و فر مؤشــرات اعمــى تــو  تقــد دل ــ
ممــا  ،المعــايير الخاصــة بــواســتخراج تجعــل اســتخدامو فــي البيئــة الســورية أمــرًا ممكنــًا بعــد مرتفعــة 

 ثباتبالتحقق من صدق و  ينالمرتبطو  الدراسةمن أسئمة والثاني األول  ينيحقق اإلجابة عن السؤال
 ABS-S:2/P20مقياس 

جراءات التقنين لثًا:ثا   :الدراسة األساسية وا 
ـــــي انتيـــــت إلييـــــا الدراســـــة االســـــتطالعية الخصـــــائص التحقـــــق مـــــن و  ،بعـــــد إجـــــراء التعـــــديالت الت

 محافظـةتربيـة من مديرية  رسمي   عمى إذنٍ  ول الباحثحصو  ،ABS-S:2/P2 مقياسالسيكومترية ل
بتطبيق المقياس عمى عينة من التالميـذ العـاديين  يسمح لو ،ومن وزارة الشؤون االجتماعية دمشق

عمـى ، و محافظـة دمشـق فـيمـن التعمـيم األساسـي الرسمية  ثانيةالولى و األحمقة ال مدارس في جميع
ـــٍة مـــن األطفـــال  ـــات فـــي مؤسســـات ومعاىـــد ومراكـــز اً عقميـــالمعـــوقين عين التربيـــة الخاصـــة  وجمعي

ُتظيـــر صـــورًا عـــن اأُلذون  7-6-5)والمالحـــق  ،محافظـــة دمشـــقفـــي  ةاألىميـــة المتواجـــدالحكوميـــة و 
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تيـدف إلـى تطبيـق المقيـاس عمـى عينـة التـي و  ،وذلك إلجراء الدراسة الميدانية األساسـية الرسمية(،
ــة لممجتمــع األصــمي ل عــداد إلواســنوات  (51-8)مفئــة العمريــة مــن ممثم جابــة عــن أســئمة البحــث، وا 

المعـايير اسـتخراج إضافة إلى صورة سورية لممقياس تتضمن الدليل وتعميمات التطبيق والتصحيح 
 األولية.

 :اإلحصائي األصمي لعينات البحثمجتمع الـ 1
التالميــذ الــذين تتــراوح أعمــارىم جميــع  مــنعــاديين طفــال اللأل األصــمي لمجتمــع اإلحصــائيا يتــألف
ف األول إلـــى والمنتظمـــين فـــي الصـــفوف مـــن الصـــ شـــيرًا، 55و ســـنوات 51وت وشـــير ســـنوا بـــين

مــدارس محافظــة دمشــق  فــي التعمــيم األساســياألولــى والثانيــة مــن  الصــف الخــامس فــي الحمقتــين
العـــام الـــذي  وىـــو (2155-2152) بمـــغ عـــدد أفـــراد ىـــذا المجتمـــع فـــي العـــام الدراســـي وقـــدالرســـمية، 

 وفقـــاً  مدرســـة رســـمية وذلـــك (298)تمميـــذًا وتمميـــذًة مـــوزعين عمـــى  (559179) الدراســـةفيـــو  تطبقـــ
 والجـدول دمشـق،  محافظـةتربيـة لمديريـة المدرسـية التابعـة إلحصاءات دائرة التخطـيط واإلحصـاء 

مــن حيـث الجــنس والعمـر والصــف لمتالميـذ لمجتمــع األصـمي وخصـائص ا يبـين العـدد الكمــي (;2)
التعميم في الحمقة األولى والثانية من في الصفوف من األول إلى الخامس لمتالميذ العاديين والعدد 

 مدارس محافظة دمشق الرسمية. في األساسي
 والصف الجنس والعمرحسب العدد و  العاديينالتالميذ الخاص بالمجتمع األصمي ( توزع 29الجدول )

بين الذين تتراوح أعمارىم  عقمياً  لمعوقونايم جميع األطفال فعقميًا  لممعوقيناألصمي أما المجتمع 
التربية الخاصة في في معاهد وجمعيات ومراكز  شيراً  55وسنوات  51و وشير تسنوا 8

 .هاقغالإ يتم لموت في مناطق يمكن الوصول إليها التي كان محافظة دمشق
 
 

 الصف العمر
 لإلناثالمجتمع األصمي  لمذكور المجتمع األصمي

 العدد الكمي
 النسبة المئوية عدد اإلناث النسبة المئوية عدد الذكور

 27671 %6:05 52221 %;750 55251 األول سنوات 6

 9;255 %05;6 55727 %7109 55:92 الثاني سنوات 7

 58;22 %;690 1;;51 %7205 68;55 الثالث سنوات 8

 22822 %:6 ;51:8 %72 55975 الرابع سنوات 9

 22872 %:6 6::51 %72 :5598 الخامس سنوات 11

 559179  ::786  ;8178 العدد الكمي
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 :ABS-S:2/P2 عينة تقنين مقياسـ 2 
الختيار العينة وتيدف ىذه األساليب إلى اختيار عينة ممثمة لمجتمع تستخدم ىناك عدة أساليب 

صادقًا، بحيث تتسم العينة المختارة بسمات وخواص المجتمع األصمي الدراسة األصمي تمثياًل 
 .(78، ص;;;5 )عريفج،
، حتى من أىم خطوات التقنين اختيار عينة ممثمة لممجتمع األصمي قدر اإلمكان يعتبرحيث 

  .العينة عمى أفراد المجتمع األصمييمكن تعميم النتائج التي يتم التوصل إلييا من خالل 
يستطيع الباحث تعميم النتائج التي يحصل عمييا من العينة عمى المجتمع ال بد أن تكون  وحتى

 (0;5ص ،2115 عالم، )أبو العينة المختارة عشوائية
مكانية  تمثيلوتجنبًا لمتحيز ولضمان  النتائج عمى المجتمع  تعميمالعينة لممجتمع األصمي وا 

وقد   ة العشوائية البسيطة في سحب عينة التقنين،، فقد قام الباحث باالعتماد عمى الطريقاألصمي
 والمعوقينمن العاديين  تمميذًا وتمميذةً  (5295)المسحوبة  بمغ العدد اإلجمالي ألفراد عينة التقنين

التعميم  من ثانيةالولى و األ الحمقتينالعاديين في  التالميذ طفاًل وطفمة من (5591)منيم ، عقمياً 
 المسحوبة العينةيبين خصائص  (51) والجدول، ةالرسميمحافظة دمشق مدارس في األساسي 

 .لعدد لمتالميذ العاديينمن حيث الجنس والعمر والصف وا
 والصف الجنس والعمرحسب العدد و  العاديين التالميذ ( توزع عينة تقنين31الجدول )

 العاديين حسب الجنس والعمرالتالميذ يبينان توزع أفراد عينة تقنين  (7( و)6)والشكالن 

 العدد الكمي عدد اإلناث عدد الذكور الصف العمر
 277 522 555 األول سنوات 6

 256 557 ;55 الثاني سنوات 7

 ;22 551 ;55 الثالث سنوات 8

 228 ;51 559 الرابع سنوات 9

 228 :51 :55 الخامس سنوات 11

 5591 786 818 العدد الكمي
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 ( توزع عينة تقنين األطفال العاديين حسب الجنس4الشكل )

 
 العمر( توزع عينة تقنين األطفال العاديين حسب 5الشكل )

في معاىد وجمعيات ومراكـز  أطفال موجودين (515)عقميًا  المعوقينفي حين بمغ عدد أفراد عينة 
قين لمعو  ا األطفالتقنين خصائص عينة  (55)ويبين الجدول ، دمشقمحافظة التربية الخاصة في 

 والعدد. الجنس والعمرعقميًا من حيث 

 الجنس والعمرالعدد و ( توزع عينة تقنين المعوقين عقميًا حسب 31الجدول )

 عينة الذكور
52% 

 عينة اإلناث
48% 

 عينة الذكور

 عينة اإلناث

سنوات6  
20% 

سنوات7  
20% 

سنوات8  
20% 

سنوات9  
20% 

سنوات10  
20% 

 سنوات6

 سنوات7

 سنوات8

 سنوات9

 سنوات10

 العدد الكمي عدد اإلناث عدد الذكور العمر
 58 9 ; سنوات 6

 ;5 : 55 سنوات 7

 21 ; 55 سنوات 8
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 يبينان توزع أفراد عينة تقنين األطفال المعوقين عقميًا حسب الجنس والعمر (9( و)8)والشكالن 

 
 حسب الجنس المعوقين عقمياً ( توزع عينة تقنين األطفال 6الشكل )

 
 العمرحسب  المعوقين عقمياً ( توزع عينة تقنين األطفال 7الشكل )

 طريقة سحب عينة التقنين:ـ 3
 الموجودين ضآلة عدد األطفالبسبب ، طريقة مقصودةبعقميًا  األطفال المعوقينعينة تم سحب 
في موجودين ال حيث تم تطبيق أدوات الدراسة عمى جميع األطفال المعوقين عقمياً  في المراكز

تمكن الباحث من الوصول  تيمعاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق، وال

 عينة الذكور
58% 

 عينة اإلناث
42% 

 عينة الذكور

 عينة اإلناث

سنوات6  
16% 

سنوات7  
19% 

سنوات8  
19% 

سنوات9  
20% 

سنوات10  
26% 

 سنوات6

 سنوات7

 سنوات8

 سنوات9

 سنوات10

 25 : 55 سنوات 9

 29 55 58 سنوات 11

 515 65 81 الكمي العدد
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مراكز التربية جمعيات و أسماء معاىد و  (8) ويبين الممحقأطفال،  (515)إلييا، وقد بمغ عددىم 
التي ، و إغالقها يتم لموت في مناطق يمكن الوصول إليها التي كان، محافظة دمشقالخاصة في 

 .تمكن الباحث من تطبيق أدوات البحث فييا
 عشوائيةالطريقة البوقد تم سحبيا  من المجتمع األصمي، %5بنسبة  العاديين ب عينةبينما تم سح

وقد تم اختيار السحب بالطريقة  ممثمة ألفراد المجتمع األصمي قدر اإلمكان، تكونبحيث  البسيطة
فرصة ألن يكون أحد أفراد اليكون فييا لكل فرد من أفراد المجتمع " وألن   البسيطة العشوائية
فرد أو  باختيار أي   ة صورة من الصورال يرتبط بأي   أو عنصرٍ  دٍ فر  اختيار أي   ن  ألالعينة، و 

 (0 21-;5، ص2117عنصر آخر" )المنيزل وآخرون، 

 وفق الخطوات التالية: وقد تم سحب عينة العاديين
دائرة اإلحصاء والتخطيط مناطق تعميمية وفق ما تعتمده  (7)إلى  سمت محافظة دمشققُ ـ 5

تربية محافظة دمشق، وىذه المناطق ىي: المنطقة الشمالية مديرية ل والخريطة المدرسية التابعة
الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة 

 .الوسطى
 من خاللبسيطة  بطريقة عشوائية كل منطقة تعميمية منعدد من المدارس  سحبتم ـ 2

تم تمثيل ، فمثاًل مراعاة عدد المدارس في كل منطقة ، معمدارس محافظة دمشقدليل ب االستعانة
 فييا أكثر من المناطق األخرى، حيث كان عدد المدارس المنطقة الجنوبية الغربيةالتالميذ في 

 مدرسة من (:2)المسحوبة التعميم األساسي من  بمغ عدد مدارس الحمقة األولى والثانية، وقد أكبر
وقد بمغت نسبة المدارس المسحوبة بالنسبة إلى  والتي تم التطبيق فييا، الخمسةالمناطق التعميمية 

الرسمية في محافظة دمشق التعميم األساسي من  مدارس الحمقة األولى والثانيةمجموع 
 .المسحوبة مدارسالأسماء  (9)ويبين الممحق  %(،51057)
عينة التالميذ  سحبو  ،بالطريقة العشوائية البسيطةمن كل مدرسة تحديد عدد الشعب المختارة ـ 5

تالميذ من كل شعبة في كل  51إلى  7من  سحبتم حيث بالطريقة العشوائية البسيطة أيضًا، 
 .تمميذًا وتمميذة (5591) المسحوبة التالميذ العاديينتقنين ، وقد بمغ عدد أفراد عينة مدرسة
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 عمى عينة التقنين: ABS-S:2/P2 مقياسإجراءات تطبيق ـ 4
 :عمى النحو اآلتيكن تمخيص إجراءات التطبيق يم
عشوائيًا من  سحبيمالذين تم  لتالميذ العاديينالخاصة باعمى سجالت التفقد  اطالع الباحثـ 5

معاهد في الموجودين  باألطفال المعوقين عقمياً السجالت الخاصة عمى  واالطالعكل شعبة، 

ىواتفيم وتاريخ لمحصول عمى أرقام  التربية الخاصة في محافظة دمشقوجمعيات ومراكز 
 الشير والسنة . باليوم و الدقيق ميالدىم 

أو  مدير المدرسةتحديد الوقت المناسب إلجراء المقابمة مع ولي أمر التمميذ وذلك باالتفاق مع ـ 2
لتنسيق موعد  احثمع أولياء األمور من قبل الب حيث يتم االتصال ،كز التربية الخاصةمر 

 المقابمة.
 تحديد مكان مناسب يتسم باليدوء بعيدًا عن الضوضاء وتتوافر فيو شروط التيوية واإلضاءةـ 5

أو المرشد النفسي غرفة المعممين المقابمة مكان  غالبًا ما يكونالعادية ، وبالنسبة لممدارس الجيدة
 أو المرشد االجتماعي.

واليدف من إجراء  .بالتعريف عن نفسوأمر الطفل  مع ولي  لمقابمة ا في بداية الباحثـ يقوم 6
وألغراض البحث العممي فقط، وبعد تكوين جو  ةً ستكون سري   المعمومات أن  بح يوضالتالمقابمة و 

من األلفة والتعاون بيدف الحصول عمى أدق المعمومات يتم أخذ البيانات المتعمقة بالمفحوص 
 الخ. ريخ الميالد....كاالسم والجنس والصف وتا

لكيفية اإلجابة عن البنود األمر ولي  تأكد من فيم يلبشرح أمثمة عن بنود المقياس  الباحثـ يقوم 7
 .ولي األمروطرح األسئمة عمى  بدأ بعممية تطبيق المقياسيومن ثم  ،طرحيا عميويالتي س

وحضور طرف  ،لسبب ما األمرولي  لعدم وجود عن الطفل عدم استكمال المعمومات  حالفي ـ 8
عالقة  لومعمومات من مصدر معمومات آخر البالحصول عمى  الباحثيقوم ، األم وأغير األب 

 ة أو الخالة أو غيرىم من األقارب .العم   وأاألخ أو األخت المعمم أو بالمفحوص كمباشرة 
در مص أكثر منتم الحصول عمييا من في ،اً عقمي المعوقينالمعمومات المتعمقة باألطفال أما  ـ9
 مشرف التربية الخاصة في المعيد أوأو معمم و  ،أمر الطفل أو المسؤول عن تربيتوولي   ىيو 

 .المركز الذي يتواجد فيو الطفل الجمعية أو
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 استخراج المعايير :ـ 5
بعد تصحيح المقاييس التي أجاب عنيا أولياء ، و الدراسةإلييا  استناًدا إلى النتائج التي انتيت

، وقد تم ABS-S:2/P2مقياس  ، تم استخراج معاييرأمور األطفال العاديين والمعوقين عقمياً 
معايير مدمجة  تم وضعكما  من األطفال العاديين والمعوقين عقميًا، معايير منفصمة لكل   وضع

تم وضع معايير  وقد لعينة التقنين الكمي ة، أي معايير تجمع بين األطفال العاديين والمعوقين،
وجود فروق انتياء الدراسة إلى وذلك بسبب في كال العينتين، الذكور واإلناث من  منفصمة لكل  

 العادييناألطفال ي عينتي فالذكور واإلناث العاديين والمعوقين عقميًا، وبين دالة إحصائيًا بين 
إلى تحويميا ، ومن ثم ذالية ، حيث تم تحويل الدرجات الخام إلى درجات معياريةمعوقين عقمياً وال

لى درجات معيارية و ، (5)المعياري  وانحرافيا (51)متوسطيا  مجاليةدرجات معيارية   عامميةا 
إلى درجات مئينية  الدرجات الخام  تحويل تم وكذلك ، (57)المعياري  وانحرافيا (511)متوسطيا 

جراء المقارنةلسيولة استخداميا في التفسير  ع، و وا   داد جداول خاصة بيذه الدرجات.ا 
 

 

 
 
 



 

 
                                 

                              
 

 السادسالفصل 

 ومناقشتهالدراسة نتائج ا

 مقدمة.

 .رتبطة باإلجابة عن السؤال الثالثالنتائج امل :أولا 

 .الرابع: النتائج املرتبطة باإلجابة عن السؤال ثانياا 

 .اخلامس: النتائج املرتبطة باإلجابة عن السؤال ثالثاا 

 .السادس : النتائج املرتبطة باإلجابة عن السؤالرابعاا 

 .إمجال نتائج الدراسة

 .الدراسةمقرتحات 
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 :مقدمة
نتائج الدراسة الحالية التي تم الوصول إلييا بعد  يتضمن الفصل الحالي عرض ومناقشة أىم  

إجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة لبيان مدى صالحية المقياس لالستخدام في البيئة السورية، 
إذا كان التوزيع الذي تعطيو الصورة  مماوالتحقق  ،شكل االختبار المقنن دراسة والذي يتضمن

الفروق في المتوسطات  ، وبيانالتوزيع الطبيعي يقترب من ABS–S:2/P2 السورية من مقياس
 .العمرالجنس و  اتفي عينة التقنين استنادًا إلى متغير العاديين والمعوقين عقميًا  األطفالبين 

تمت اإلجابة عن لقد  :األول والثاني ينأواًل: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال
مقياس لالمتعمقين بالتحقق من المؤشرات السيكومترية  الدراسةالسؤالين األول والثاني من أسئمة 

ABS–S:2/P2 في الفصل الخامس. 
 : النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال الثالث:ثانياً 

ما شكل المقياس الُمقنن الذي انتهت إليه الدراسة المطبقة في البيئة المحمية بعد توفر 
 الشروط العممية فيه؟

دليمو يائي مرفقًا بإلى إخراج المقياس بشكمو الن   ABS–S:2/P2مقياس لتوصمت الدراسة األساسية 
جراءاتو المتضمن تعميمات المقياس  ير األولية التي تم والمعاي ،التطبيق وكيفية التصحيح ا 

 .في ممحق مستقل عن الرسالة ىذا الدليل، حيث تم وضع التوصل إلييا
من  يقترب ABS–S:2/P2 السورية لمقياسإذا كان التوزيع الذي تعطيو الصورة لمعرفة ما و 

 وحساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتتبعض ، تم حساب االعتدالي التوزيع الطبيعي
 يوضح ذلك. (23)، والجدول العاديين لعينةااللتواء والتفمطح لمعرفة شكل التوزيع وذلك قيم 

 العاديينعينة بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت وااللتواء والتفمطح لدرجات  (23)الجدول 

 عددال الحد األعمى الحد األدنى التفمطح االلتواء االنحراف المعياري المتوسط 

 142 9 -9.177 9.798 82..49 33.44 العينة الكمية
117

9 

 606 142 1 -9.322 .9.28 49.742 37.83 ذكورال

 23. 142 9 9.4.7 9.844 47.824 39.33 ناثاإل 
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والتفمطح وقعت ضمن الحدود الطبيعية ألفراد معامالت االلتواء  أن   (44)الجدول  خالل من يتبين
الحدود الطبيعية  وىي تقع ضمن ،(1-و 1)+بين معامالت ىذه التراوحت ، حيث الدراسةعينة 

لتوزع  ةم البيانيو الرس ؤكدهإلى حد ما، وىذا ما ت  اعتداليًا  كان توزعاً  عيالتوز  مما يشير إلى أن  
 .درجات األفراد

 

 الدرجة الكميةعمى العاديين توزع درجات أفراد عينة  (7) الشكل            

 

 الدرجة الكميةعمى  العاديين الذكور توزع درجات أفراد عينة (8) الشكل            
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 الدرجة الكميةعمى  اإلناث العادياتتوزع درجات أفراد عينة  (01) لشكلا                          

مقياس درجات  أن   ،ةمدرجة الكمي  ل االعتدالي   مثل منحنى التوزيعالتي ت ةم البيانيو يالحظ من الرس
ABS–S:2/P2  طبيعيال عالتوزييقترب من توزعًا  األطفال العاديينتتوزع بين أفراد عينة 

لم تكن منحازة، بل كانت ممثمة لممجتمع  العاديينتقنين األطفال عينة  أن  ، وىذا يعني داليعتاال
تعميم النتائج التي تم وبذلك يمكن القول بإمكانية  اإلحصائي األصمي تمثياًل صادقًا وصحيحًا،

ناثًا(. التوصل إلييا من العينة عمى أفراد المجتمع األصمي  )ذكورًا وا 
دى تطابق لمعرفة م المعياريةوسط بداللة االنحرافات جرى حساب الخطأ المعياري لممت قدو 

من حدود الخطأ ض الحسابي لممجتمع اإلحصائي األصميمع المتوسط  المتوسط الحسابي لمعينة
وىذا يتطمب بيان المدى الذي تتراوح فيو متوسطات ، األطفال العاديين عينةالمعياري لمتوسط 

الخطأ المعياري ليا وفقًا  ، بداللةاألطفال العاديين عينةمتوسط المجتمع األصمي استنادًا إلى 
 لمقانون التالي:

 (الخطأ المعياري لممتوسط Xالنظرية   Z)±  متوسط العينة =  مدى متوسط المجتمع األصمي
Z   999عند مستوى داللة  1982= النظرية.. 
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 لألطفال العاديين المجتمع األصمي قيم مدى متوسط( 22) الجدول

الخطأ المعياري  المتوسط 
 لممتوسط

Z   النظريةX  الخطأ
 المعياري لممتوسط

مدى متوسط المجتمع 
 )حدا الثقة( األصمي

 8.8..3 – 34.291 1.248 9.942 33.44 العينة الكمية

 9.449. – 2.4..3 4.499 1.127 37.83 ذكورال

 34.737 – 49.144 4.497 1.177 39.33 ناثاإل 

 :ثالثمناقشة نتائج السؤال ال
جراءات الميدانية و  إجراءات الدراسةأشارت  جراءات تياخا  جزء الثاني ال أن  إلى  التقنينار العينة وا 

ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقو  في البيئة السورية،صالح لالستخدام  ABS–S:2من مقياس 
الفئة أفراد ة التي قد تظير لدى السموك االجتماعي والمشكالت السموكي  واستخدامو لمكشف عن 

السموكي ة السموك االجتماعي والمشكالت  أن  وذلك باالستناد إلى  سنوات، (19-2) العمرية من
، األمر الذي لدى أفراد عينة األطفال العاديين دالي  عتاال طبيعيال عالتوزييقترب من توزع توزعًا ت

العينة لم تكن منحازة  أكدتو مقاييس النزعة المركزية والتشتت والرسوم البيانية، ويمكن الوثوق بأن  
الخصائص التي  يمكننا القول أن   وبذلكيا ممثمة لممجتمع األصمي تمثياًل صادقًا وصحيحًا، وأن  

تنطبق عمى العينة يمكن أن تنطبق عمى المجتمع األصمي، أي يمكن تعميم النتائج التي تم 
 إلييا عمى أفراد المجتمع األصمي. التوصل

 :الرابع: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال اً ثالث
 العاديين والمعوقين عقمياً  األطفالمتوسطات درجات  بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ؟ABS–S:2/P2مقياس عمى 
لمعينات المستقمة، والذي يحسب الفروق  ستودنت )ت(استخدم اختبار  تم  لإلجابة عن ىذا السؤال 

–ABSمقياس عمى الدرجة الكمية ل العاديين والمعوقين عقمياً  األطفالمتوسطات درجات  بين

S:2/P2  ،ح ذلك.يوض   (43)والجدول ومجاالتو الفرعية 
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 العاديين  األطفالداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 23الجدول )
 مجاالته الفرعيةدرجات و  ABS–S:2/P2مقياس ل عمى الدرجة الكمية والمعوقين عقمياً 

مقياس مجاالت 
ABS–S:2/P2 

    
 قيمة ت

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار
 الفئة 

عدد 
 األفراد

 المتوسط
 سابيحال

االنحراف 
 المعياري

السموك 
 االجتماعي

 3.393 5.42 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 41.994  103 25.18 1..471 

 االلتزام والتوافق
 

 .19.. 8.11 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 41.383  103 21.48 14.177 

سموك استحقاق 
 الثقة

 14..3 6.24 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 41.498  103 17.62 19.124 

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

 3.199 6.74 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 49.994  103 24.74 12.924 

 سموك إيذاء الذات
 

 4.494 4.49 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 42.9.4  103 21.98 11.9.8 

المشاركة 
 االجتماعية

 3.428 5.91 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 42.794  103 19.89 19.299 

السموك الشخصي 
 المضطرب

 3.492 7.42 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 .31..4  103 21.67 14.42. 

 الدرجة الكمية
 

 82..49 44.32 1170 عاديون
عقمياً  معوقون دال 9.999 1471 49.394  103 151.98 92.389 

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لة القيمة االحتمالية لمدرجة الكمي   أن   (43) يالحظ من الجدول
وبالتالي توجد فروق دالة  (.9.9) من مستوى الداللة االفتراضي أقل   وىي (9.999) بمغت الفرعية

مقياس عمى الدرجة الكمية ل العاديين والمعوقين عقمياً  األطفالمتوسطات درجات  بينإحصائيًا 
ABS-S2 ألن   المعوقين عقمياً ، وىذه الفروق ىي لصالح عينة األطفال ومجاالتو الفرعية 

( 11)النكما ي ظير الشكمتوسطات درجاتيم أكبر من متوسطات درجات األطفال العاديين، 

 (.14و)
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 ABS–S:2/P2مقياس عمى درجات مجاالت  العاديين والمعوقين عقمياً  األطفالمتوسطات درجات  ( الفروق بين00الشكل)

 

 
 

 ABS–S:2/P2عمى الدرجة الكمية لمقياس  العاديين والمعوقين عقمياً  األطفالمتوسطات درجات  ( الفروق بين03الشكل)
 :الرابعمناقشة نتائج السؤال 
لصالح عينة األطفال  ستودنت إلى وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيةٍ  )ت(أشارت نتائج اختبار 

ة الم عوقين عقميًا تظير لدييم الم شكالت السموكي   تفسير ىذه النتائج بأن   ويمكن ،عقمياً قين المعو  
 أكبر من ظ يورىا لدى العاديين، فمن الشائع لدييم ة بشكلٍ ة واالجتماعي  واالضطرابات الشخصي  

يذاء االتسام ببعض الم شكالت السموكي   بسبب اإلعاقة العقمية الموجودة لدييم ة الشاذة كالعدوان وا 
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االنسحاب واألوضاع السمبية االجتماعية و لنمطية وعدم الفاعمية االجتماعية و ات اات والسموكي  الذ  
 كما أن   واليدوء،شاط وعدم االستقرار وعدم االتزان االنفعالي وفرط الن   ةالجسدية الغريبة والشاذ  

ا ، مم  النخفاض قدراتو العقمية وق صور سموكو التكيفي   اإلعاقة العقمية ت ؤثر عمى الطفل نتيجةً 
ة مختمفة، فالطفل الم عاق عقميًا يكتسب الميارات ة وانفعالي  لمشكالت اجتماعي   يجعمو ع رضةً 
يتصرف بشكل يتطابق مع عمره، وال  ببطء أكثر من أقرانو العاديين، وبالتالي فيو ال االجتماعية

 والفاعوري يالشناو مرسي و و  كما أشار لذلك الريحاني سبة،يعرف كيف يتصرف بصورة م نا
فيذه  (.4911، الفاعوري 1887الشناوي ، 1882، مرسي 1891)بتصرف: الريحاني  وغيرىم
ظ يورىا  يا قميمة الظ يور، في حين أن  لكن   متفاوتةٍ  ات قد تظير لدى العاديين بدرجاتٍ السموكي  
دراسة داوود والبطش مع نتائج وقد توافقت نتائج الدراسة الحالية  لدى الم عوقين عقميًا، شائعٌ 

 تيوال (Eyman and Call, 1977)إيمان وكول دراسة ، و (1894)دراسة جرار و  (1891)
قين بين العاديين والمعو  في التمييز  إلى فاعمية الجزء الثاني من مقياس السموك التكيفي   صمتتو 

 .كد صحتياؤ إضافيًا لنتائج الدراسة الحالية وي  ، وىذا ما ي قدم دعمًا عقمياً 
 :الخامس: النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال اً رابع

مقيااس عماى متوسطات درجاات أفاراد عيناات الدراساة  بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
ABS-S:2/P2 تعزى لمتغير الجنس؟ 

 بينالفروق  لحسابلمعينات المستقمة،  ستودنت )ت( لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدم اختبار
ة عمى الدرجة الكمي   اإلناث، متوسطات درجات العاديينالذكور وبين متوسطات درجات العاديين 

 ذلك.ح يوض   (.4)والجدول  ،ومجاالتو الفرعية ABS-S:2/P2مقياس ل
 اإلناثو  الذكور العاديينداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 24) الجدول
 مجاالته الفرعيةدرجات و  ABS–S:2/P2مقياس ل الدرجة الكميةعمى 

مقياس مجاالت 
ABS–S:2/P2 

    
 قيمة ت

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار
 المتوسط عدد األفراد الجنس 

 سابيحال
االنحراف 
 المعياري

السموك 
 االجتماعي

 3.399 6.01 292 ذكور
 دال 9.999 1129 3.724

 3.442 4.79 564 إناث

 االلتزام والتوافق
 

 479.. 8.76 292 ذكور
 دال 9.999 1129 94..3

 3.883 7.40 564 إناث

 دال 9.999 1129 3.179 3.388 6.77 292 ذكورسموك استحقاق 
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 3.321 5.67 564 إناث الثقة

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

 3.194 7.15 292 ذكور
 دال 9.999 1129 29..4

 3.143 6.29 564 إناث

 سموك إيذاء الذات
 

 4.443 4.83 292 ذكور
 دال 9.999 1129 4.2.3

 4.433 4.13 564 إناث

المشاركة 
 االجتماعية

 3.494 6.37 292 ذكور
 دال 9.999 1129 4.9.7

 3.191 34.. 564 إناث

السموك الشخصي 
 المضطرب

 3.334 .9.9 292 ذكور
 دال 9.999 1129 191..

 3.443 2.73 564 إناث

 الدرجة الكمية
 

 49.742 37.83 292 ذكور
 دال 9.999 1129 43..3

 47.824 39.33 564 إناث

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لالقيمة االحتمالية لمدرجة الكمية  أن   (.4) يالحظ من الجدول
وبالتالي توجد فروق دالة  (.9.9) من مستوى الداللة االفتراضي أقل   وىي (9.999)بمغت  الفرعية

-ABSمقياس عمى الدرجة الكمية لالذكور واإلناث متوسطات درجات العاديين  بينإحصائيًا 

S:2/P2 متوسطات درجاتيم أكبر  ألن  الذكور ، وىذه الفروق ىي لصالح عينة ومجاالتو الفرعية
 (.13( و)14) الني ظير الشككما ، اإلناثمن متوسطات درجات 

 

 ABS–S:2/P2مقياس الذكور واإلناث عمى درجات مجاالت متوسطات درجات العاديين  ( الفروق بين02الشكل)
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 ABS–S:2/P2الذكور واإلناث عمى الدرجة الكمية لمقياس متوسطات درجات العاديين  ( الفروق بين03الشكل)
 

متوسطات درجات  بينالفروق  لحساب لمعينات المستقمة ستودنت )ت( تم استخدم اختباركما 
ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس عمى الدرجة الكمية ل اإلناثو الذكور  قين عقمياً المعو   األطفال
 ح ذلك.يوض   (42)والجدول  ،الفرعية

 اإلناث و  المعوقين عقميًا الذكورداللة الفروق بين متوسطات درجات ( 25)الجدول 
 مجاالته الفرعيةدرجات و  ABS–S:2/P2 مقياس ل الكميةعمى الدرجة 

مقياس مجاالت 
ABS–S:2/P2 

    
 قيمة ت

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار
 المتوسط عدد األفراد الجنس 

 سابيحال
االنحراف 
 المعياري

السموك 
 االجتماعي

 10.229 34.07 29 ذكور
 دال 9.999 101 9.591

 12.223 14.78 34 إناث

 االلتزام والتوافق
 

 8.573 49.14 29 ذكور
 دال 9.999 101 8.535

 10.295 14.41 34 إناث

سموك استحقاق 
 الثقة

 7.694 44.84 29 ذكور
 دال 9.999 101 7.912

 8.465 19.44 34 إناث

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

 14.018 44.49 29 ذكور

 دال 9.999 101 8.347
 9.734 14.27 34 إناث

 سموك إيذاء الذات
 

 8.025 49.24 29 ذكور
 دال 9.999 101 8.970

 9.982 14.79 34 إناث
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المشاركة 
 االجتماعية

 7.406 25.62 29 ذكور
 دال 9.999 101 8.381

 9.172 11.91 34 إناث

السموك الشخصي 
 المضطرب

 8.517 28.65 29 ذكور
 دال 9.999 101 9.208

 9.833 11.93 34 إناث

 الدرجة الكمية
 

 60.589 201.20 29 ذكور
 دال 9.999 101 9.207

 68.705 83.30 34 إناث

مجاالتو لو  ABS-S:2/P2مقياس لة القيمة االحتمالية لمدرجة الكمي   أن   (42) يالحظ من الجدول
وبالتالي توجد فروق دالة  (.9.9) من مستوى الداللة االفتراضي وىي أقل   (9.999)بمغت  الفرعية

مقياس ة لعمى الدرجة الكمي  اإلناث و  الذكور المعوقين عقمياً متوسطات درجات  بينإحصائيًا 
ABS-S:2/P2 متوسطات درجاتيم  ، وىذه الفروق ىي لصالح عينة الذكور ألن  ومجاالتو الفرعية

 .(12( و).1)النكما ي ظير الشكأكبر من متوسطات درجات اإلناث، 

 
 ABS–S:2/P2مقياس الذكور واإلناث عمى درجات مجاالت  المعوقين عقمياً متوسطات درجات  ( الفروق بين04الشكل)
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 ABS–S:2/P2الذكور واإلناث عمى الدرجة الكمية لمقياس  المعوقين عقمياً متوسطات درجات  ( الفروق بين05الشكل)

 
 :الخامسمناقشة نتائج السؤال 
العاديين  لصالح الذكور ستودنت إلى وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيةٍ )ت( أشارت نتائج اختبار 

رًا الجنس في الدراسة الحالية يمعب دو  األمر الذي يبين أن   ،اإلناثبالمقارنة مع  والمعوقين عقمياً 
، بين الجنسين وميميا لمظيور أكثر لدى الذكورالسموكي ة شكالت م يمًا في اختالف وتفاوت الم
ة تظير لدى الذكور ة واالجتماعي  ة والشخصي  الم شكالت السموكي   ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن  

وجود فروق لصالح الذكور في الم شكالت  زوعويمكن  بشكل أكبر من ظ يورىا لدى اإلناث،
حيث ي شجع األىل  ،جتمع من الذكور واإلناثو يتناسب مع توقعات المإلى أن  السموكي ة 

اآلخرون الذكور عمى ممارسة السموك الذكري الم توقع، وي دينونيم عندما يتصرفون واألشخاص 
م إيجابي نتيجة لسموكين األنثوي، كذلك عمى دع اإلناثعمى النمط األنثوي الم توقع، وتحصل 

 يحيى وعبد المعطي وكازدينوىذا ما أشار إليو  وي نيرن ويتم توبيخين إذا كان سموكين ذكريًا،
 .(4992، وافي 4994كازدين ، 4991، عبد المعطي 4999يحيى )بتصرف:  ووافي
، (Eyman and Call, 1977)دراسة إيمان وكول  نتائجمع الدراسة الحالية نتائج توافقت وقد 
وجود فروٍق حيث توصمت ىذه الدراسات إلى  (1887)، ودراسة المسمم (1891)دراسة إبراىيم و 

رًا الذكور أكثر إظيا حيث تبين أن   تكيفي  الالسموك الالذكور واإلناث في  بينذات داللٍة إحصائيٍة 
 وي قدم بعض األدلة لصحتيا.وىو ما يدعم نتائج الدراسة الحالية  ،من اإلناث مشكالت السموكيةمل
 

201.2 

83.3 

0

50

100

150

200

250

 إناث ذكور

 الدرجة الكلية



 ومناقشتها الدراسة نتائج                                                                               السادس الفصل

 

111 
 

 :السادس : النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤالاً خامس
مقياس عمى متوسطات درجات أفراد عينات الدراسة  بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ABS-S:2/P2 .تعزى لمتغير العمر؟ 
 بينالفروق  لحساب، تحميل التباين األحادي لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدم اختبار

مقياس لة الكمي  عمى الدرجة  الفئة العمرية، متغير حسبالعاديين  األطفالمتوسطات درجات 
ABS-S:2/P2 يوضح ذلك. (47)والجدول  ،ومجاالتو الفرعية 

 لمتغير العمر رجات العاديين تبعاً ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لد26الجدول )

 مصدر 
 التباين

 مجموع
 مربعاتال

 درجات

 الحرية
متوسط 

 مربعاتال
القيمة  ف

 االحتمالية

السموك 
 االجتماعي

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

129.339 

22544.083 

22673.422 

3 

112. 

1128 

32.335 

19.351 

1.671 .1549 

 االلتزام والتوافق
 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

219.030 

31209.828 

31428.858 

3 

112. 

1128 

54.757 

26.790 

2.044 .0869 

سموك استحقاق 
 الثقة

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

169.677 

23627.314 

23796.991 

3 

112. 

1128 

42.419 

20.281 

2.092 .0809 

 

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

65.896 

20359.497 

20425.392 

3 

112. 

1128 

16.474 

17.476 

.9439 .4389 

سموك إيذاء 
 الذات
 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

56.709 

12699.668 

12756.377 

3 

112. 

1128 

14.177 

10.901 

1.301 .2689 

المشاركة 
 االجتماعية

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

50.881 

21258.227 

21309.108 

3 

112. 

1128 

12.720 

18.247 

.6979 .5949 

السموك 
الشخصي 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

56.944 

22431.842 

3 

112. 

14.236 

19.255 

.7399 .5659 
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 1128 22488.786 كمي المضطرب

 الدرجة الكمية
 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل
 كمي

3189.370 

952749.211 

955938.581 

3 

112. 

1128 

797.343 

817.810 

.9759 .4209 

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لة الكمي  االحتمالية لمدرجة  القيم أن   (47) يالحظ من الجدول
الفروق بين متوسطات درجات األطفال العاديين حسب متغير الفئة  الناتجة عن حساب الفرعية

توجد فروق دالة إحصائيًا ال وبالتالي  ،(.9.9) من مستوى الداللة االفتراضي العمرية كانت أكبر
ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لة الكمي  عمى الدرجة العاديين  األطفالمتوسطات درجات  بين

 الفئة العمرية.ت عزى لمتغير  الفرعية
 األطفالمتوسطات درجات  بينالفروق  لحساب تحميل التباين األحادي تم استخدم اختباركما 

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لة الكمي  عمى الدرجة حسب متغير الفئة العمرية  الم عوقين عقمياً 
 ح ذلك.يوض   (49)والجدول  ،الفرعية

 رجات الُمعوقين عقميًا تبعًا لمتغير العمر( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لد27الجدول )

  مصدر 
 التباين

 مجموع
 مربعاتال

 درجات

 الحرية
متوسط 

 مربعاتال
القيمة  ف

 االحتمالية

السموك 
 االجتماعي

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

546.639 

23240.856 

23787.495 

3 

89 

194 

136.660 

237.152 

.5769 .6819 

 االلتزام والتوافق
 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

324.957 

14800.732 

15125.689 

3 

89 

194 

81.239 

151.028 

.5389 .7089 

استحقاق  سموك
 الثقة

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

280.801 

10251.432 

10532.233 

3 

89 

194 

70.200 

104.606 

.6719 
.6149 

السموك النمطي 
 والنشاط الزائد

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

359.633 

25956.289 

26315.922 

3 

89 

194 

89.908 

264.860 

.3399 .8519 

سموك إيذاء 
 الذات

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

365.685 3 91.421 .6419 .6359 
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 13980.277 كمي 

14345.961 

89 

194 

142.656 

المشاركة 
 االجتماعية

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

283.640 

11194.185 

11477.825 

3 

89 

194 

70.910 

114.226 

.6219 .6499 

السموك 
الشخصي 
 المضطرب

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

333.817 

15008.960 

15342.777 

3 

89 

194 

83.454 

153.153 

.5459 
.7039 

 الدرجة الكمية
 

 المجموعاتبين 
 المجموعات داخل

 كمي

16450.594 

746563.367 

763013.961 

3 

89 

194 

4112.649 

7617.994 

.5409 .7079 

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس لة الكمي  القيم االحتمالية لمدرجة  أن   (49) يالحظ من الجدول
حسب متغير  الم عوقين عقمياً الفروق بين متوسطات درجات األطفال الناتجة عن حساب  الفرعية

وبالتالي ال توجد فروق دالة  ،(.9.9)الفئة العمرية كانت أكبر من مستوى الداللة االفتراضي
-ABSمقياس ة لعمى الدرجة الكمي  الم عوقين عقميًا  األطفالمتوسطات درجات  بينإحصائيًا 

S:2/P2 الفئة العمرية.ت عزى لمتغير  ومجاالتو الفرعية 
 :السادسمناقشة نتائج السؤال 
وجود فروٍق ذات داللٍة عدم إلى  تحميل التباين األحادي ليذا السؤالأشارت نتائج اختبار 

، حيث تقاربت متوسطات درجات الفئات المتضمنة في الدراسة العمرية بين الفئات إحصائيةٍ 
العمر في عينات الدراسة الحالية ال  األمر الذي يبين أن   سنوات، (19-2) العمرية المختمفة من

حيث تميل الم شكالت  ،ة بين األفراديمعب دورًا في اختالف وتفاوت الم شكالت السموكي  
ويمكن تفسير ىذه  ،الفئات العمرية الخمس بين م تقارب واالضطرابات السموكية لمظيور بشكل

 الطفولةتسمى مرحمة  واحدةٍ  بمرحمةٍ  يمرونالفئات الع مرية ىذه  في األطفال أن  بالنتائج 
 النفسية التغيرات يشيدون فيم ومتقاربة، متشابية بسمات خالليا األطفال يتسم والتي ،المتوسطة

لدييم  ةالسموكي   مشكالتال درجة وشدة وجود جاءت لذلك ذاتيا، والجسدية والعقمية واالجتماعية
 أن  من  والمعايطة القمشيحيى وأبو سعدة و  أشار إليو ما وىذا إحصائًيا، دالةٍ  وغير متقاربةً 

والتي  ،لىاألو  االبتدائية الصفوف في ومتقاربة قميمة تكون ةالسموكي   االضطراباتالمشكالت و 
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القمش والمعايطة ، 4999يحيى بتصرف: ) الم تضمنة في الدراسة الحاليةت مثل الفئات الع مرية 
 .(4911، أبو سعدة **4997

التي أشارت  (1887)المسمم ودراسة  (1899)دراسة الخطيب وقد تشابيت ىذه النتائج مع نتائج 
، العمرية المختمفةة بين الفئات تكيفي  الة العدم وجود فروٍق دالٍة إحصائيًا في المظاىر السموكي  إلى 

فروق  عدم وجودالتي توصمت إلى و ( .188)الصبان دراسة كما توافقت ىذه النتائج مع نتائج 
وىو ما يدعم نتائج ، تكيفي  الأنماط السموك الفي  سنة (18-2)تتراوح بين بين الفئات العمرية التي 

 الدراسة الحالية وي قدم بعض األدلة لصحتيا.

 :الدراسةإجمال نتائج 
والم قننة في البيئة  ،بصورتو السورية المعدلة ABS-S:2/P2 مقياس دلت النتائج عمى أن   .1

السورية صالح لالستخدام محميًا، ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقو واستخدامو لمكشف عن 
-2)وقياسيا عند األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين ة السموكي  والم شكالت  االجتماعيالسموك 

لممقياس  االعتداليالطبيعي  التوزيعالقريب من  التوزيعسنوات، وذلك استنادًا إلى  (19
بصورتو النيائية، وىذا ما تؤكده مقاييس النزعة المركزية والتشتت والرسوم البيانية لعينة 

يا وأن   ،العينة لم تكن منحازةً  أن  باألساسية الخاصة باألطفال العاديين، ويمكن الوثوق  الدراسة
كانت ممثمة لممجتمع األصمي المسحوبة منو تمثياًل صحيحًا وصادقًا، مما يمكننا من القول 

الخصائص التي تنطبق عمى العينة يمكن أن تنطبق عمى المجتمع األصمي، أي يمكن  أن  
الوصول إلييا عمى المجتمع األصمي، ومما ي ؤيد ذلك الخصائص تعميم النتائج التي تم 

مقياس بخصائص والتي أظيرت تمتع ال ،صمت إلييا الدراسة الحاليةالسكومترية التي تو 
 .سيكومترية جيدة

العاديين  األطفال متوسطات درجاتأكدت النتائج وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍة بين  .4
، حيث كانت ومجاالتو الفرعية ABS-S:2/P2مقياس عمى الدرجة الكمية ل والمعوقين عقمياً 

متوسطات درجاتيم أكبر من  ألن   المعوقين عقمياً لصالح عينة األطفال الفروق ىذه 
ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس ة لعمى الدرجة الكمي   متوسطات درجات األطفال العاديين

وانخفاض ة السموكي  لدييم قدر أكبر من الم شكالت  المعوقين عقمياً ألطفال ا ، أي أن  الفرعية
في السموك االجتماعي المقبول والمتوافق مع المعايير والقيم االجتماعية، وقد انسجمت ىذه 
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 Eyman)إيمان وكول ودراسة  1891النتيجة مع الكثير من الدراسات كدراسة داوود والبطش 

and Call, 1977). 

 العاديين الذكور متوسطات درجات بينبينت النتائج وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  .3
مقياس ة لعقميًا عمى الدرجة الكمي   قاتوالمعو  اتالعادي اإلناث درجاتوبين  والمعوقين عقمياً 
ABS-S:2/P2 متوسطات درجاتيم  لصالح الذكور ألن   كانتوىذه الفروق ، ومجاالتو الفرعية

ومجاالتو  ABS-S:2/P2مقياس ة لعمى الدرجة الكمي   أكبر من متوسطات درجات اإلناث
 (1887)ودراسة المسمم  (1891) ، وقد توافقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة إبراىيمالفرعية
 (.Eyman and Call 1977)إيمان وكول ودراسة 

 األطفالمتوسطات درجات  بيندلت النتائج عمى عدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  .4
ومجاالتو الفرعية ت عزى  ABS-S:2/P2مقياس لة الكمي  والم عوقين عقميًا عمى الدرجة العاديين 
 (19-2)من الخمسمتوسطات درجات الفئات العمرية  كانتحيث الفئة العمرية، لمتغير 
المسمم ودراسة  (1899)دراسة الخطيب متقاربة، وقد توافقت ىذه النتائج مع نتائج  سنوات

جتماعي والتي توصمت إلى عدم وجود فروٍق دالٍة إحصائيًا في السموك اال (1887)
 .ة بين الفئات العمرية المختمفةوالمشكالت السموكي  

لمعوقين خاصة بالعاديين وبا لممقياسالحصول عمى معايير ورتب مئينية انتيت الدراسة إلى  .5
 وات.سن (19-2)لمفئات العمرية من  عقميًا، ولكل جنس عمى حدى

 :الدراسةمقترحات 
الذي أصبح صالحًا و  ABS–S:2لجزء الثاني من مقياس ا تقنينإلى  ةالحاليت الدراسة انتي

وانطالقًا مما توصل إليو  ،واتسن (19-2)لمفئات العمرية من لالستخدام في البيئة السورية 
 يمي: قترح مايالباحث 

 من خصائصو السيكومتريةالقيام بالمزيد من الدراسات عمى ىذا المقياس، وذلك لمتحقق  ـ1
المقياس  إن  حيث ، وتقنينو عمييا ،مدى مالءمتو لفئات عمرية أخرىدراسة و  )الصدق والثبات(،

، لالستفادة سنة 41سنوات حتى عمر  4يمكن تطبيقو عمى األفراد من عمر في نسختو األمريكية 
 .منو عمى مستوى واسع كونو يتمتع بقيمة عممية ىامة

تقنين المقياس عمى األطفال المعوقين عقميًا مع عينات أكبر لتكون المعايير الم شتقة دقيقة  ـ3
بشكل موثوق، حيث اقتضت ظروف التطبيق في الدراسة الحالية تقنين المقياس عمى عينة 
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صغيرة العدد نسبيًا، باإلضافة إلى القيام بتقنينو عمى فئات أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة 
اإلعاقة أ خرى ك فئات إعاقةٍ دليل المقياس فائدتو الكبيرة وصالحيتو لالستخدام مع كر حيث ذ

 وغيرىا.وصعوبات التعمم االنفعالية والتوحد 
المقياس لتخطيط وبناء وتقييم البرامج العالجية لألطفال العاديين أو المعوقين عقميًا  ـ استخدام2

الذين يعانون من مشكالت سموكية أو انفعالية، ومساعدتيم عمى التصرف وفق السموك 
 ًا.المقبول والمرغوب اجتماعي   االجتماعي  

صيين النفسيين في المدارس المرشدين واالختصابشكل جدي من قبل  المقياس ضرورة اعتماد ـ4
يمكن من حيث المبدأ االستفادة من المقياس في العيادات ، حيث العادية ومراكز التربية الخاصة

مسموك ل النفسية ومراكز اإلرشاد النفسي ومراكز التربية الخاصة في إعطاء صورة مفصمة
 قد تظير لدييم.ة التي ، وتشخيص المشكالت واالضطرابات السموكي  لألفراد االجتماعي  

 ومقاييس السموك التكيفي  االختبارات النفسية عمومًا، المقاييس و المزيد من العناية ب الءإي ـ5
والـتأكد من صالحيتيا لالستعمال في عبر العمل عمى تعريبيا  ،عند األطفالالسيما ، و خصوصاً 

 .المجاالت المختمفة، واإلفادة منيا في عييرىاتو  في القطر العربي السوري البيئة المحمية
إيجاد نوع من التنسيق والتواصل مع القائمين عمى العممية التربوية لالستفادة من المقياس في ـ 1

عن التكيف  وتعيقيم ،ة التي قد تظير لدييمالتعرف عمى المشكالت السموكي  عمى  طمبةمساعدة ال
والعمل عمى تشخيص ىذه  ،األمثل مع البيئة األسرية واالجتماعية والمدرسية التي يعيشون فييا

مستواىم في  كبيرٍ  ؤثر بشكلٍ ن أن ييمك المشكالت ووضع الخطط والبرامج لعالجيا، األمر الذي
 ورفع سويتو. ،وبالتالي تطوير العمم ،العممي
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 :مقدمة

ع المين المتعمقة بالصحة طرب حجر األساس لجميوالمض   تشكل عممية تحديد السموك السوي  
يمكن فيمو  - سموك أي   - والسموك، ىذا التحديد بحد ذاتو ليس باألمر السيل غير أن   ،النفسية

ب ىذا السموك. ولكن إذا أردنا أن نحكم لمنبو ما سب   و استجابةٌ فس عمى أن  من وجية نظر عمم الن  
 .مقياس لنحكم وفقو سويًا أو مضطربًا، فإننا نحتاج إلى معيار أو إذا كان ىذا السموكما عمى 

يم يتقتيا في ىمينظرًا أل وجود مقاييس مقننة بضرورة يزداد في األعوام األخيرةوقد بدأ االىتمام 
كانوا أتوجد لدى األطفال سواًء  قد التياالضطرابات السموكية واالنفعالية المشكالت و وتشخيص 

لتقنين المقاييس  جرترغم المحاوالت والدراسات التي و  ،أو من ذوي االحتياجات الخاصةعاديين 
لتقنين ما يمكن االستفادة منو من المقاييس العالمية في  ماسةً مازالت الحاجة  فإن   ،العالمية محمياً 

لمرابطة األمريكية لمتخمف ويمثل مقياس السموك التكيفي  ،عمميات التشخيص والمتابعة أو العالج
 واحدًا من أىم   (Lambert, Nihira and Leland)ليالند و  نيييراالمبرت و الذي أنشأه العقمي 

المقاييس التي أنشأت لمفئات الخاصة في المؤسسات التعميمية والتأىيمية ومؤسسات الرعاية 
  .(1، ص1985فئات األسوياء أيضًا )صادق،  إلىوقد امتد استخدامو  ،االجتماعية

 صنفتقد عمى السموك االجتماعي و  ABS-S2ويركز الجزء الثاني من مقياس السموك التكيفي 
التي تتعمق بمظير الشخصية  ةالالتكيفي  ات السموكي  في سبع مجاالت تقيس فيو ات السموكي  

وجود  لذلك فإن  و  .Lambert ,etal ,1993 ,p3))السموكية واالنفعالية االضطرابات المشكالت و و 
بأداة عممية تسيم في فاعمية النفسيين  واالختصاصيين ينىذا المقياس في قطرنا يزود المرشد

 ووضع البرامج العالجية والتأىيمية المناسبة لكل معاق. التقويم والتشخيص
خاصًة  النفسية عامةً واختبارات السموك التكيفياالختبارات  وانطالقًا مما سبق وانطالقًا من أن  

اختيار الجزء  فقد تم   ،يم وتشخيص وتصنيف ذوي الحاجات الخاصةيتمعب دورًا أساسيًا في تق
وبيذا يتحدد  ،موضوعًا لمدراسة الحالية ليكون ABS-S2 التكيفيمن مقياس السموك الثاني 

مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي تقنين )موضوع الدراسة الحالية بــ: 
ABS-S2 "ل العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، دراسة عمى عينات من األطفا" الجزء الثاني

 .دمشق(ميدانية في مدينة 
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 :الدراسة أهمية
 ويمكن تمخيص ىذه األىمية في ،ة المقياس موضوع الدراسةمن أىمي  الحالية الدراسة  أىمية تنبع

  :التالية النقاط
قياس ستخدم في من أىم المقاييس العالمية التي تُ  ABS-S2 مقياسمن  الثاني الجزءيعتبر  .1

واالضطرابات السموكية والشخصية لدى األفراد من عمر  تكيفيالالو السموك التكيفي وتقييم 
غني مكتبة ليذا المقياس العالمي سيُ  سوريةٍ  وجود صورةٍ  ومن المؤكد أن   وات.( سن6-10)

تقييم األفراد وتشخيصيم  في لو استخداماتو اليامة القياس النفسي في سورية بمقياسٍ 
 وتصنيفيم وتخطيط وتطوير البرامج المناسبة لتأىيميم وعالجيم.

ومراكز والعاممين في معاىد  النفسيين حاجة االختصاصيينو  ،قمة المقاييس النفسية الُمقننة .2
االضطرابات  في سورية الستخداميا في مجال تشخيص مقننةٍ  الخاصة إلى مقاييَس التربية 

 ن  إحيث . وأشكال سوء التكيف االجتماعي في الحاالت الواردة إلى ىذه المراكزالسموكية 
وبذلك تكون ىذه  ،ً محميا مقننةٍ  غيرِ  عربيةٍ  المراكز تعتمد عمى صورٍ و ىذه المعاىد  أغمبَ 

 يمكن استخداميا في ىذا المجال. عالميةٍ  لتزويد ىذه المراكز بأداةٍ  محاولةً  الدراسةُ 
 من الطرائق لمتحقق من الخصائص السيكومترية لممقياسلحاليِة عددًا استخدام الدراسِة ا .3

من األطفال سواء في مرحمة الدراسة  كبيرةً  عيناتٍ  اميااستخدو )الصدق والثبات(، 
 السيكومترية أم في مرحمة التقنين وىذا يصب في مصمحة ىذه الدراسة بطبيعة الحال.

الصورة - ABS-S من مقياس لمجزء الثاني  عربيةٍ  الحالية ستكون أول دراسةٍ  الدراسة .4
استخدم في الدراسة والبحث في العديد ، والذي 1993الصادرة عام  الطبعة الثانية -المدرسية

 .عربيٍ  من دول العالم إال أنو لم يكن كذلك في أي قطرٍ 
 المختمفة في أغراض البحث العممي   -موضوع الدراسة الحالية  -مكن استخدام المقياس يُ  .5

 .الخاصة االحتياجاتالمتعمقة بالعاديين وذوي 
 :الدراسة أهداف

الثاني من مقياس السموك  جزءفي إعداد صورة عربية سورية لم مدراسةلد اليدف الرئيس تحدي
ولتحقيق ىذا اليدف البد من المعوقين عقميًا، و  وتقنينيا عمى عينة من األطفال العاديين التكيفي  
 األىداف الفرعية التالية: تحقيق
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ستخدام مع والتأكد من صالحيتو لال ABS-S:2/P2 مقياسالصدق والثبات لاستخراج دالالت ـ 1
 .ةالسوري البيئةفي  المعوقين عقمياً عاديين و األطفال ال

فئة وضع معايير خاصة  لألطفال العاديين والمعوقين عقميًا، ووضع معايير خاصة لكل ـ 2
انتيت الدراسات المقارنة  اإذ لمذكور واإلناثومعايير منفصمة  ،في عينة التقنين ةمتضمن عمرية

 .إلى وجود فروق جوىرية بين األفراد حسب الجنس أو العمر
 العمر.و  الجنسو تبعًا لمتغير الحالة العقمية دراسة الفروق في األداء عمى المقياس ـ 3

 :الدراسةأسئمة 
 عن جممة من األسئمة وىي: تحقيق أىداف الدراسة اإلجابة يتطمب 

 ؟ABS-S:2/P2ما مؤشرات صدق الصورة السورية من مقياس  .1
 ؟ABS-S:2/P2ت الصورة السورية من مقياس ما مؤشرات ثبا .2
وط ر بعد توفر الش البيئة المحميةإليو الدراسة المطبقة في  انتيتالذي  الُمقنن ما شكل المقياسـ 3

 ؟فيوالعممية 
 والمعوقين عقمياً العاديين  األطفالمتوسطات درجات  بينىل توجد فروق ذات داللة إحصائية . 4

 ؟ABS-S:2/P2مقياس عمى 
مقياس عمى متوسطات درجات أفراد عينات الدراسة  بينىل توجد فروق ذات داللة إحصائية ـ 5

ABS-S:2/P2 تعزى لمتغير الجنس؟ 
مقياس عمى متوسطات درجات أفراد عينات الدراسة  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ىلـ 6

ABS-S:2/P2 .تعزى لمتغير العمر؟ 
 :الدراسةمنهج 

جراءات ىذا  أسئمتياواإلجابة عن الدراسة يقتضي تحقيق أىداف  إتباع المنيج الوصفي التحميمي وا 
 تتمثل في جانبين ىما: ةالحالي لمدراسةالمنيج 

 :الجانب النظري  
وعرض البنود المترجمة عمى  ،وبنوده إلى المغة العربيةوتعميماتو ترجمة دليل المقياس  يتجمى في
، والتربية الخاصة ،القياس النفسيو  ،ن بالمغة اإلنجميزية والعربيةمن المحكمين المختصي مجموعةٍ 

نشأة تصف  تحميميةً  وصفيةً  دراسة المقياس دراسةً و  ،وصحتيالمتأكد من مالءمتيا وعمم النفس، 
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 ،وكيفية استخداموحتى وصولو إلى صورتو الحالية، ومجاالت استخدامو،  المقياس وتطوره
بعض المشكالت السموكية واالجتماعية لالدراسة النظرية و وحساب النتائج وتفسيرىا، ، وتصحيحو

خدمت المقياس والرجوع إلى البحوث والدراسات التي است ،ABS-S2/P2مقياس التي يقيميا 
مكانية االستفادة منيا في البيئة ا  وذلك لمعرفة نتائج تمك البحوث والدراسات و  أو أداةٍ  كموضوعٍ 
 .الدراسة الحالية التي ستنتيي إلييا نتائجالومقارنتيا مع  ،السورية

 :الجانب الميداني  
المقياس ، وتطبيق نفسيا ئص العينة األساسيةويتجمى في اختيار عينات استطالعية ليا خصا

جراء التعديالت و ، ليا أولياء أمور األطفالومدى فيم عمييا لمتأكد من وضوح التعميمات والبنود،  ا 
، السورية البيئةمضامينيا مع  وأالتي ال تتناسب في طبيعتيا  أوالمبيمة  والتعميمات البنود عمى

لمتحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس، الالزمة  الدراسات عينات أخرى إلجراء وسحب
عمييا ABS-S2/P2مقياس ق يطبتو  ،البسيطة عشوائيةالطريقة الب البحث األساسية ةعين وسحب

 بصورتو النيائية لإلجابة عن أسئمة البحث.

 :اوعينته الدراسةمجتمع 
ممن  تالميذ الحمقتين األولى والثانية لمتعميم األساسي جميعمن األصمي يتألف مجتمع الدراسة 
لمعام الرسمية دمشق  محافظةمدارس  والمنتظمين في ،سنوات (10-6)تتراوح أعمارىم بين 

الموجودين ألطفال المعوقين عقميًا جميع امن مجتمع الدراسة ، كما يتألف 2012/2013الدراسي 
ممن تتراوح  دمشق في العام ذاتو في محافظة ومراكز التربية الخاصة وجمعيات في معاىد

   :العينات التالية منعينة الدراسة  وتكونت، سنوات (10-6)أعمارىم بين 
 (16)و مـن العـاديين اً تمميـذ (69) يممـن تمميـذًا وتمميـذةً  (85)تكونـت مـن  سـتطيعية:االعينـة الـ 1

 المعوقين عقميًا.من  تمميذاً 
ًا اسُتخدموا لمتحقق تمميذ (125) يممن تمميذًا وتمميذةً  (628)من تكونت  عينة الصدق والثبات:ـ 2

 الذي استخدم كمحك لمقياس BBRSمن الخصائص السيكومترية لمقياس بيركس لتقدير السموك 

ABS-S2/P2اسُتخدموا لدراسة صدق وثبات مقياس تالميذ  (503)، وABS-S2/P2  منيم
 .المعوقين عقمياً من  (77)و تمميذًا من العاديين (426)
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من العاديين  (1170)منيم  تمميذًا وتمميذةً  (1273)التقنين من  ةتكونت عين عينة التقنين:ـ 3
لعشوائية البسيطة من مدارس من المعوقين عقميًا، حيث ُسحبت عينة العاديين بالطريقة ا (103)و

المعوقين عقميًا فقد ُسحبت ا عينة األولى والثانية الرسمية في محافظة دمشق، أم   الحمقتين
 بالطريقة المقصودة من جميع معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق.

  :الدراسةأدوات 
 -نسخة المدرسة  -رابطة األمريكية لمتخمف العقميالجزء الثاني من مقياس السموك التكيفي لم ـ 1

 .1993بطبعتو الثانية الصادرة عام 
 -نسخة المدرسة  -من مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف العقمي الجزء األول ـ 2

 .1993بطبعتو الثانية الصادرة عام 
 .1980عام  طبعةىارولد بيركس والذي أعده BBRS  بيركس لتقدير السموكمقياس  ـ3

 :الدراسةحدود 
تم تطبيق الدراسة عمى التالميذ العاديين والمعوقين عقميًا الذين تتراوح  بشرية:الحدود الـ 1

 سنوات. (10-6)أعمارىم بين 
 .م2012/2013لعام الدراسي في االدراسة تطبيق تم  نية:ازمالحدود الـ 2
من التعميم  األولى والثانية تينمحمقالمدارس الرسمية لفي الدراسة تطبيق تم  مكانية:الحدود الـ 3

 في محافظة دمشق. معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصةاألساسي وفي 
 نتائج الدراسة:

-ABSالسموك التكيفي  مقياسلمجزء الثاني من دلت إجراءات دراسة الخصائص السيكومترية ـ 1

S2  درجة جيدة من الصدق والثبات تجعل استخداموب عمى تمتعوبصورتو السورية المعدلة 
 .في البيئة السورية ممكناً  والوثوق بنتائجو

بصورتو السورية المعدلة  ABS-S2السموك التكيفي  مقياسصالحية الجزء الثاني من ـ 2
مكانية الوثوق بنتائج تطبيقو واستخدامو لمكشف عن السموك   االجتماعيلالستخدام محميًا، وا 

سنوات، وذلك  (10-6)وح أعمارىم بين ة وقياسيا عند األطفال الذين تتراوالُمشكالت السموكي  
 لممقياس بصورتو النيائية. االعتدالياستنادًا إلى التوزع القريب من التوزع الطبيعي 
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 العاديين والمعوقين عقمياً  األطفال متوسطات درجاتوجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍة بين  ـ3
المعوقين لصالح عينة األطفال ، ومجاالتو الفرعية ABS-S2/P2مقياس ة لعمى الدرجة الكمي  

المقبول  في السموك االجتماعي   اً ة وانخفاضأكبر من الُمشكالت السموكي   اً أي أن  لدييم قدر ، عقمياً 
 والمتوافق مع المعايير والقيم االجتماعية.

درجات وبين  والمعوقين عقمياً  العاديين الذكورمتوسطات  بينوجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة  ـ4
، ومجاالتو الفرعية ABS-S2/P2مقياس لة الكمي  عمى الدرجة عقميًا ات والمعوقات العاديإلناث ا

 لصالح الذكور. كانتوىذه الفروق 
والُمعوقين العاديين  األطفالمتوسطات درجات  بينعدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة ـ 5

 الفئة العمرية.ُتعزى لمتغير  ومجاالتو الفرعية ABS-S2/P2مقياس لة الكمي  عمى الدرجة عقميًا 
ومعايير  المعوقين عقميًا،خاصة بالعاديين و  لممقياسالحصول عمى معايير ورتب مئينية  ـ6

لمفئات العمرية  عمى حدا جنسٍ  لكل   ىي المعاييرىذه و  مدمجة لعينتي العاديين والمعوقين عقميًا،
 .سنوات (10-6)من 

 :الدراسةمقترحات 
 من خصائصو السيكومتريةـ القيام بالمزيد من الدراسات عمى ىذا المقياس، وذلك لمتحقق 1

سنوات  3المقياس يمكن تطبيقو عمى األفراد من عمر  إن  حيث  ،فئات عمرية أخرىعمى  وتقنينو
 سنة. 21حتى عمر 

تقنين المقياس عمى األطفال المعوقين عقميًا مع عينات أكبر لتكون المعايير الُمشتقة دقيقة  ـ2
حيث  ،بشكل موثوق، باإلضافة إلى القيام بتقنينو عمى فئات أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة

حد دليل المقياس فائدتو وصالحيتو لالستخدام مع إعاقات ُأخرى كاإلعاقة االنفعالية والتو ذكر ي
 وغيرىا.وصعوبات التعمم 

ـ اسـتخدام المقيـاس لتخطـيط وبنـاء وتقيـيم البـرامج العالجيـة لألطفـال العـاديين أو المعـوقين عقميـًا 3
 .ةة أو انفعالي  الذين يعانون من مشكالت سموكي  

ة ومراكز المرشدين واالختصاصيين النفسيين في المدارس العادي  من قبل  المقياس اعتماد ـ4
، لألفرادمسموك االجتماعي ل في إعطاء صورة مفصمة ويمكن االستفادة من، حيث الخاصة التربية

 ة التي قد تظير لدييم.وتشخيص المشكالت واالضطرابات السموكي  
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ـــ5  ومقـــاييس الســـموك التكيفـــياالختبـــارات النفســـية عمومـــًا، المقـــاييس و المزيـــد مـــن العنايـــة ب الءإيـــ ـ
 الجميوري ـةفـي  عبر العمل عمى تعريبيـا وتكييفيـا لمبيئـة المحميـة ،عند األطفالالسيما ، و خصوصاً 

 .، واإلفادة منيا في المجاالت المختمفةعييرىاتو  ةالسوري   ةالعربي  
إيجاد نوع من التنسيق والتواصل مع القائمين عمـى العمميـة التربويـة لالسـتفادة مـن المقيـاس فـي ـ 6

ة التـي قـد تظيـر لـدييم وتعـيقيم عـن التكيـف السموكي  التعرف عمى المشكالت عمى  طمبةمساعدة ال
والعمـل عمـى تشـخيص ىـذه  ،األمثل مع البيئة األسـرية واالجتماعيـة والمدرسـية التـي يعيشـون فييـا

مسـتواىم فـي يمكن أن تؤثر بشـكل كبيـر  المشكالت ووضع الخطط والبرامج لعالجيا، األمر الذي
 و.ورفع سويت ،وبالتالي تطوير العمم ،العممي
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 مراجع الدراسة

 المراجع العربية:
 ( 1891إبراىيم، عبد الرقيب أحمد.)  دراسة تحميمية لبعض أنماط السموك الالسوي عند

رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة المتخمفين عقميًا في معاىد التربية الفكرية، 
 أسيوط، مصر.

 العالج  .(1881عبد اهلل؛ إبراىيم، رضوان ) إبراىيم، عبد الستار؛ الدخيل، عبد العزيز بن
 ، سمسمة عالم المعرفة، الكويت.191العدد السموكي لمطفل أساليبو ونماذج من حاالتو، 

 ( برامج وطرق تربية الطفل المعوق قبل المدرسة، مكتبة زىراء الشرق، 1111أبو زيد، سميرة .)
 القاىرة.

 ( 1111أبو سعدة، خولة أحمد).  السموكية الشائعة لدى أطفال مرحمة الطفولة المشكالت
كمية التربية، جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة المتوسطة وعالقتيا ببعض المتغيرات،

 .دمشق
 ( 1111أبو عالم، رجاء .)التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برنامجspss  ، دار النشر

 .القاىرة ،لمجامعات
 ( 1881أبو قورة، خميل قطب). مكتبة الشباب، القاىرة.سيكولوجية العدوان ، 
  فاعمية برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة  .(1111شود، سعد بن محمد بن سعود )آل ر

كمية الدراسات العميا،  ،رسالة دكتوراه غير منشورة السموك العدواني لدى طالب المرحمة الثانوية،
 .جامعة نايف العربية لمعموم األمنية

 دراسة تشخيصية مقارنة في السموك االنسحابي لؤلطفال التوحديين  .(1111) بخش، أميرة طو
، 1المجمدجامعة البحرين،  ،، مجمة العموم التربوية والنفسية، كمية التربيةوأقرانيم المتخمفين عقمياً 

  .47-74ص، 1العدد
 ( 1118بركة، سناء محمد). التعزيز اإليجابي في خفض اضطراب ضعف االنتباه  فاعمية

رسالة ماجستير ، المصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة
 .كمية التربية، جامعة دمشق ،غير منشورة
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 ( 1881بيادر، سعدية). بحث مقدم لندوة التربية الوالدية والمشكالت التي يعاني منيا األبناء ،
 عن حق الطفل في تربية والدية رشيدة، جامعة القاىرة، القاىرة.

 ( 1987جرار، جالل محمد؛ القريوتي، يوسف).  الصورة المعربة من مقياس بيركس لتقدير دليل
 مكتب التربية العربي لدول الخميج، الكويت.السموك، 

 لؤلطفال متعددي دراسة لبعض المشكالت النفسية  .(1111ني، غادة أنور عبد الحميد )حف
معيد  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلعاقة ودور األخصائي االجتماعي في التعامل معيا

 .ت العميا لمطفولة، جامعة عين شمسالدراسا
 ( 1117خطاب، محمد أحمد محمود).  فاعمية برنامج عالجي بالمعب لخفض درجة بعض

 معيد ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،االضطرابات السموكية لدى عينة من األطفال التوحديين
 .الدراسات العميا، جامعة عين شمس

 ( 1899الخطيب، جمال.)  المظاىر السموكية غير التكيفية الشائعة لدى األطفال المعاقين
الجامعة األردنية،  مجمة دراسات،عقميًا الممتحقين بمدارس التربية الخاصة دراسة مسحية، 

 .191-111، صالمجمد الخامس، العدد الثامن ،عمان
 ( 1881الخطيب، جمال).  ،دار إشراق لمنشر والتوزيع، عمان.تعديل سموك األطفال المعوقين 
 الدليل الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأىيل. (1111) الخطيب، جمال ،

مس التعاون لدول الخميج بدول مجالمكتب التنفيذي لمجمس وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 ، المنامة.العربي

 ( اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد األسباب 1111الدسوقي، مجدي محمد .)
 ، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، مصر.التشخيص الوقاية والعالج

 ( 1111دندي، إيمان رافع).  والسموك العدواني أساليب التنشئة األسرية وعالقتو بمفيوم الذات
رسالة ماجستير غير  لدى طمبة الصف األول الثانوي العام بمدارس محافظة دمشق الرسمية،

 .كمية التربية، جامعة دمشق ،منشورة
 االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة سمسمة تشخيص  .(1111لرشيدي، بشير )ا

 االجتماعي، الكويت.المجمد الثاني، مكتب اإلنماء االضطرابات النفسية، 
 ( 1889الروسان، فاروق). دار الفكر لمطباعة والنشر دليل مقياس التكيف االجتماعي ،    

 والتوزيع، األردن.
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 ( 1111الروسان، فاروق .)دار الفكر، عمان، األردن.دراسات وبحوث في التربية الخاصة ، 
 ( ،1111الروسان، فاروق).  مقدمة في التربية الخاصةسيكولوجية األطفال غير العاديين ،

 ، األردن.يع، عمانمطباعة والنشر والتوز ، دار الفكر لم7ط
 ( 1891الريحاني ، سميمان). عّمان .، المطبعة األردنيةالتخمف العقمي ، 
 ( 1114الزارع، نايف بن عابد .) اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد دليل عممي لآلباء

 المممكة األردنية الياشمية.، دار الفكر، عمان، والمختصين
 ( 1111زيود، لينا لطيف .) فاعمية األنشطة الفنية في خفض السموك العدواني لدى أطفال

 .كمية التربية، جامعة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة ( سنوات،6-4الرياض)
 أسبابو  اضطرابات االنتباه لدى األطفال .(1888؛ بدر، فائقة محمد )سيد أحمد، السيد عمي

  مكتبة النيضة المصرية، القاىرة.، وتشخيصو وعالجو
 ( 1884الشناوي، محمد محروس.) ،دار غريب  التخمف العقمي األسباب التشخيص البرامج

 لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.
 ( 1111الشوربجي، نبيمة عباس). دار النيضة المشكالت النفسية لؤلطفال أسبابو عالجيا ،

 قاىرة.العربية، ال
 ( 1111الشيخة، رنا عبد المجيد).  برامج التمفاز واأللعاب االلكترونية العنيفة وعالقتيا بالسموك

ضعاف الحساسية لدى األطفال كمية التربية، جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة، العدواني وا 
 .دمشق

 المساعدة فييا مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب .(1898ممان، ىوارد )مي شيفر، شارلز؛ ،
 نزيو حمدي، منشورات الجامعة األردنية، عمان.و  ترجمة: نسيمة داود

 ( 1897صادق، فاروق محمد).  1، ط5791دليل مقياس السموك التكيفي لنسخة. 
 األنشطة الفنية في تخفيض حدة السموك  فاعمية .(1111ايغ، فالنتينا وديع سالمة )الص

مية ك ،رسالة دكتوراه غير منشورة العدواني لدى األطفال الصم في مرحمة الطفولة المتأخرة،
 .التربية الفنية، جامعة حموان

 ( 1887الصبان، عبير محمد حسن .) أنماط السموك غير التكيفي لدى طالب وطالبات معاىد
، رسالة ماجستير غير منشورة، من المممكة العربية السعوديةالتربية الفكرية في مدينة جدة 

 كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.
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 تقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة  .(1111يدان، الحميدي محمد ضيدان )الض
الدراسات العميا، أكاديمية كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض

 .العربية لمعموم األمنية نايف
 لممستويين تعيير أولي(. 1111) شيناز فرح، طعمةE&F في  من البطارية متعددة المستويات

في الحمقة  7-9بة الصفوف عينة من طمدراسة ميدانية عمى  CogAtرائز القدرات المعرفية 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية دمشقبالتعميم األساسي في مدارس محافظة الثانية 

 التربية، جامعة دمشق.
 ( 1111عاشوري، ميسون).  اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه وعالقتو بالذكاء كما يقيسو

 .كمية التربية، جامعة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة اختبار وكسمر ورافن،
 ( 1111عبد المعطي، حسن مصطفى .) النفسية في الطفولة والمراىقة األسباب االضطرابات

 ، مكتبة القاىرة لمكتاب، القاىرة.التشخيص العالج
 الوي.دار مجد ،عمان ،1ط، مناىج البحث العممي وأساليبو(. 1888) سامي، عريفج 
 ( 1111العقاد، عصام عبد المطيف) .دار غريب لمطباعة سيكولوجية العدوانية وترويضيا ،

 القاىرة.والنشر والتوزيع، 
 ( 1111العمايرة، محمد حسن .) المشكالت الصفية السموكية التعميمية األكاديمية مظاىرىا

 ، األردن.لطباعة، عمانوالمنشر والتوزيع دار المسيرة ، أسبابيا عالجيا
 ( 1111القمش، مصطفى نوري). السموكية لدى األطفال المعاقين عقميًا داخل  المشكالت

، مجمة جامعة أم القرى لمعموم المنزل من وجية نظر الوالدين وعالقتيا ببعض المتغيرات
 .111-191، ص1، العدد19التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجمد

 األطفال ذوي  سيكولوجية .(*1114المعايطة، خميل عبد الرحمن ) ؛القمش، مصطفى نوري
لطباعة، عمان، والمنشر والتوزيع دار المسيرة االحتياجات الخاصة مقدمة في التربية الخاصة، 

 األردن.
 ،دار  االضطرابات السموكية واالنفعالية، .**(1114مصطفى؛ المعايطة، خميل ) القمش

 المسيرة، عمان.
 ( 1111كازدين، أالن).  ترجمة عادل عبد اهلل محمد، والمراىقيناالضطرابات السموكية لؤلطفال ،

 ، دار الرشاد، القاىرة.1ط
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 ك التكيفي لدى األطفال قياس السمو (.  1897؛ الروسان، فاروق )الكيالني، عبد اهلل زيد
-8، الجامعة األردنية، ص11، العدد11مجمدال، مجمة دراسات، : دراسة تحميل عاممياألردنيين

11. 
 ( 1111محمد عمي، محمد النوبي).  السيكودراما واضطراب االنتباه لدى ذوي االحتياجات

  مكتبة النيضة المصرية، القاىرة.، الخاصة
 ،جامعة دمشق، دمشق.                                         ، منشورات القياس النفسي الجزء األول .(1119مطانيوس ) مخائيل 
 ( 1888مختار، وفيق صفوت .) القاىرة، السموكية األسباب وطرق العالجمشكالت األطفال ،

 دار العمم والثقافة.
 ( 1881مرسي، كمال إبراىيم .)دار القمم، الكويتمرجع في عمم التخمف العقمي ، 
 ( 1111مسعود، سناء منير .) فعالية برنامج سموكي معرفي لتحسين تقدير الذات واألداء

كمية التربية، جامعة  ،جستير غير منشورةرسالة ما، األكاديمي لدى التالميذ ذوي فرط النشاط
 .طنطا

 ( 1884المسمم، طرفة إبراىيم).  ًرسالة ، السموك التكيفي وعالقتو بمفيوم الذات لممعاق عقميا
 ، جامعة الممك فيصل .ماجستير غير منشورة، كمية التربية

 ( 1111المفضي، ريمان).  العقمي الجزء مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لمتخمف
دراسة ميدانية في مدينة -تقنين المقياس عمى عينة من المتخمفين عقميًا والعاديين -األول
 .كمية التربية، جامعة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة، دمشق

 ( 2005ممحم، سامي محمد). دار المسيرة، 1، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،
 عّمان.

  ،تطبيقات باستخدام الرزم  -اإلحصاء التربوي  .(1117غرايبة، عايشة ) عبداهلل؛المنيزل
 .، عمان، األردندار المسيرة لمنشر والتوزيع، اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 ( 1119النجار، عبير عبد الحميم .) اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط والدراما اإلبداعية في
 المصرية، القاىرة، مصر. ، مكتبة األنجمورياض األطفال

 ( 1118النفوري، ليندا). كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اختبار تفيم الموضوع لؤلطفال
 .التربية، جامعة دمشق
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 ( 1111وافي، ليمى أحمد مصطفى).  االضطرابات السموكية وعالقتيا بمستوى التوافق النفسي
 .كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى األطفال الصم والمكفوفين

 ( 1111يحيى، خولة أحمد). دار الفكر لمطباعة والنشر ، االضطرابات السموكية واالنفعالية
  والتوزيع، عمان.

 ( 1117يوسف، طالل .)دار أسامة، عمان، التربية الخاصة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة ،
 الياشمية. المممكة األردنية

 ( 1119يوسف، غادة).  بعض المشكالت السموكية لدى المعاقين بصريًا والعاديين وعالقتيا
 .كمية التربية، جامعة دمشق ،كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة ببعض المتغيرات،
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 قـالـمـالح
 (1)الممحق 

 ABS-S2/P2لمقياس بأسماء السادة المحكمين  قائمة

 المكان الوظيفة االختصاص  االسم
أ.د. عمي سعود 

 الحسن
طرائق تدريس المغة 

 ميزيةاالنج
قسم المناىج أستاذ في 

 وطرائق التدريس
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 إعاقة سمعية د. غسان أبو فخر
قسم التربية  أستاذ في

 الخاصة
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 د. عزيزة رحمة
اإلحصاء في التربية وعمم 

 النفس
أستاذة مساعدة في قسم 

 القياس والتقويم
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 قياس نفسي د. إيمان عز
أستاذة مساعدة في قسم 

 القياس والتقويم
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 د. دانيا القدسي
 خاصة تربية

 )إعاقة بصرية(
أستاذة مساعدة في قسم 

 التربية الخاصة
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 طرائق تدريس الرياضيات د.ىاشم ابراىيم
أستاذ مساعد في قسم 
 المناىج وطرائق التدريس

كمية التربية 
 جامعة دمشق

 عمم النفس المعرفي د. غسان منصور
أستاذ مساعد في قسم عمم 

 النفس
التربية  كمية

 جامعة دمشق

 لغة انجميزية د. ريما الحكيم
أستاذة مساعدة في قسم 

 ميزيةالمغة االنج
كمية اآلداب 
 جامعة دمشق

 تقويم تربوي د. ياسر جاموس
مدرس في قسم القياس 

 والتقويم
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 قياس قدرات عقمية د. رنا قوشحة
مدرسة في قسم القياس 

 والتقويم
التربية  كمية

 جامعة دمشق

 د. ىيفاء البقاعي
التقويم والقياس في التربية 

 وعمم النفس
مدرسة في قسم القياس 

 والتقويم
كمية التربية 
 جامعة دمشق

طرائق تدريس المغة  د. سعاد معروف
 ميزيةاالنج

قسم المناىج في  ةمدرس
 وطرائق التدريس

كمية التربية 
 جامعة دمشق
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 خاصة لمصم تربية د. رجاء عواد
مدرسة في قسم التربية 

 الخاصة
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 مدرس في قسم عمم النفس عمم النفس الصناعي د. محمد عماد سعدا
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 د. ىالة سميمان
طرائق تدريس المغة 

 ميزيةاالنج
مدرسة في قسم المناىج 

 وطرائق التدريس
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 تربية خاصة د. أحمد المكاحمة
مدرس في قسم التربية 

 الخاصة

كمية األميرة 
جامعة رحمة / 

 البمقاء التطبيقية

مدرس في قسم المغة  لغة انجميزية د. وضاح الخطيب
 ميزيةاالنج

كمية اآلداب 
 جامعة دمشق

مديرة مركز التربية الخاصة  شمل دماغي د. رجاء شقير
 بقدسيا

محافظة ريف 
 دمشق

ماجستير لغة عربية  فرح عاروضأـ 
 )لغويات(

مديرية التربية  مدرسة لغة عربية
 محافظة دمشق

ماجستير لغة عربية  أـ عبد الرحمن الصالح
 )لغويات(

 لغة عربية مدرس
مديرية التربية 
 محافظة دمشق

تعميم ماجستير لغة عربية ) أـ ياسين الحسين
 (المغة العربية

 لغة عربية مدرس
مديرية التربية 
 محافظة دمشق

تعميم )ماجستير لغة عربية  أـ محمد ماىر وىب
 (المغة العربية

 لغة عربية مدرس
مديرية التربية 
 محافظة دمشق
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 (2)الممحق 
 BBRSبيركس لتقدير السموك لمقياس بأسماء السادة المحكمين  قائمة

 المكان الوظيفة االختصاص  االسم

 د. عزيزة رحمة
اإلحصاء في التربية 

 وعمم النفس
أستاذة مساعدة في قسم القياس 

 والتقويم
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 أستاذ مساعد في قسم اإلرشاد النفسي صحة نفسية د.سامر رضوان
كمية التربية 
 جامعة دمشق

 د. دانيا القدسي
 تربية خاصة

 )إعاقة بصرية(
أستاذة مساعدة في قسم التربية 

 الخاصة
التربية  كمية

 جامعة دمشق

 أستاذ مساعد في قسم عمم النفس عمم النفس المعرفي د. غسان منصور
كمية التربية 
 جامعة دمشق

كمية التربية  مدرس في قسم القياس والتقويم تقويم تربوي د. ياسر جاموس
 جامعة دمشق

التربية  كمية مدرسة في قسم القياس والتقويم قياس قدرات عقمية د. رنا قوشحة
 جامعة دمشق

كمية التربية  مدرسة في قسم القياس والتقويم قياس تربوي د اعتدال عبد اهلل
 جامعة دمشق

كمية التربية  مدرسة في قسم اإلرشاد النفسي إرشاد نفسي د. ناديا رتيب
 جامعة دمشق

طرائق تدريس المغة  أ. إليام محمد
 االنكميزية

موجية تربوية لممرشدين النفسيين في 
 دمشقمنطقة ركن الدين في محافظة 

مديرية التربية في 
 محافظة دمشق

موجية تربوية لممرشدين النفسيين في  تربية خاصة لمصم أ. عائدة داوود
 دمشقمنطقة المزة في محافظة 

مديرية التربية في 
 محافظة دمشق
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 (3)الممحق 

لتطبيق أدوات الباحث مديرية تربية محافظة دمشق عمى تسهيل مهمة  موافقة
 في مدارس الحمقة األولى والثانية من التعميم األساسي الدراسة
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 (4)الممحق 

تطبيق أدوات الباحث لعمى تسهيل مهمة  وزارة الشؤون االجتماعية والعملموافقة 
 معاهد ومراكز وجمعيات التربية الخاصةفي  الدراسة
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 (5)الممحق 

عمى الدراسة التربية الخاصة التي تم تطبيق أدوات أسماء معاهد ومراكز وجمعيات 
 األطفال المعوقين عقميًا الموجودين فيها

 

 الموقع الجغرافي اسم المعهد أو المركز أو الجمعية
 قدسيا معيد اإلعاقة الذىنية بقدسيا

 القنوات جمعية الرجاء لذوي االحتياجات الخاصة 
 مشروع دمر جمعية الرجاء لذوي االحتياجات الخاصة 

لسوريةاجمعية أسرة اإلخاء   باب توما 
 الميسات مركز ىذا بيتي

 السبع بحرات األكاديمية العربية لمتأىيل
 المزة معيد اإلعاقة الذىنية
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 (6)الممحق 

مدارس الحمقة األولى والثانية من التعميم األساسي الرسمية في محافظة أسماء 
 فيها الدراسةدمشق التي تم تطبيق أدوات 

 المنطقة التعميمية التابعة لها اسم المدرسة 
 المنطقة الوسطى جمال الدين القاسمي 1
 المنطقة الوسطى معاوية بن أبي سفيان 2
 المنطقة الوسطى نور الدين الشييد 3
 المنطقة الوسطى أم البنين 4
 المنطقة الوسطى الممكة بمقيس 5
 المنطقة الشمالية الشرقية آمنة الزىرية 6
 المنطقة الشمالية الشرقية رشاد قصيباتي 7
 المنطقة الشمالية الشرقية مصعب بن عمير 8
 المنطقة الشمالية الشرقية شكيب أرسبلن 9

 الشمالية الشرقية المنطقة محمد جميل سمطان 10
 المنطقة الشمالية الشرقية أم ىانئ القرشية 11
 المنطقة الشمالية الغربية ىدى شعراوي 12
 المنطقة الشمالية الغربية محمد أسامة البيروتي 13
 المنطقة الشمالية الغربية أبو اليسر عابدين 14
 المنطقة الشمالية الغربية إبراىيم نعامة 15
 المنطقة الشمالية الغربية الخطيبمحمد أمير  16
 المنطقة الجنوبية الشرقية ىند القرشية 17
 المنطقة الجنوبية الشرقية محمد غرة 18
 المنطقة الجنوبية الشرقية الياس فرحات 19
 المنطقة الجنوبية الشرقية أبو العبلء المعري 20
 المنطقة الجنوبية الشرقية أم الفضل 21
 الجنوبية الغربية المنطقة ابن حزم 22
 المنطقة الجنوبية الغربية أبو أيوب األنصاري 23
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 المنطقة الجنوبية الغربية عبد الرحمن الخازن 24
 المنطقة الجنوبية الغربية نصير شورى 25
 المنطقة الجنوبية الغربية أحمد عرابي 26
 المنطقة الجنوبية الغربية المقدسي 27
 الجنوبية الغربية المنطقة أم سممة 28
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 ((7الممحق رقم 

 الصورة المعربة من مقياس بيركس لتقدير السموك في صورته النهائية
                   

                                          

     أنثى    طالب: ........................       الجنس: ذكر    اسم ال

 2113.../تاريخ التطبيق المقياس: ...../.        ......................الصف: .......

              أم            معمم        مصدر المعمومات وعالقته بالمفحوص:   أب          

 عزيزي المعمم / ولي الطالب:

، يرجى  أبنائكم أو طبلبكملدى  تظير ظاىر السموكية التي قدتصف الفقرات التالية بعض الم
في المربع تحت البديل المناسب  إشارة اإلجابة عمى كل فقرة من فقرات المقياس ، وذلك بوضع 

 المخصص وفــقًا لممعيار التالي :

إذا كان الطفل  نادراً اختر اإلجابة أو ، إذا كان الطفل ال يظير السموك مطمقا ()أبداً اختر اإلجابة 
، اختر إذا كان الطفل قميبًل ما يظير السموك ()أحياناً اختر اإلجابة أو ،ما يظير السموك (نادراً )

 دائماً إذا كان الطفل اختر اإلجابة أو ، وكإذا كان الطفل كثيرًا ما يظير السم (غالباً اإلجابة )
 كثيرًا جدًا ما يظير السموك. شاكرًا تعاونكم.

   أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

يبدو مشتتًا وغير مستقر فسرعان ما ينتقل من      
 موضوع إلى آخر

4 

 1 يسأل أسئمة تظير قمقًا عمى المستقبل     

 1 دائم الشكوى من أن األطفال اآلخرين يضايقونو     

 1 ال يسأل أسئمة     

 1 ينزعج جدا إذا اخطأ     

 6 ال يستطيع أن ينوع في استجاباتو     

   

  



 الـمـالحـق

 

411 
 

 1 مثابر وسريعًا ما يشتت انتباىوغير      

 1 يدعي بأنو مظموم وحقوقو ميضومة     

 1 ( غير مبلئمة لمموقفيقوم باستجابات )ردود فعل     

 41 يبالغ في تأنيب الضمير إذا اخطأ     

 44 فترة انتباىو ال تتأثر سواء عوقب أم أثيب     

 41 (ال يبدي خيااًل )ضيق األفق     

 41 يغفر لآلخرين إذا أساؤوا إليوال      

 41 ينزعج إذا لم يكن كل شيء في غاية الكمال     

 41 فترة انتباىو قصيرة     

 46 يجد صعوبة في تذكر األشياء أو األحداث     

 41 يتيم اآلخرين بأشياء لم يفعموىا معو حقيقةً      

 41 يبدو الضعف واضحًا في مفرداتو المغوية     

 41 يشكو من أن اآلخرين ال يحبونو     

 11 يتم عمبًل إذ يستمر في التنقل من عمل إلى آخر ال     

 14 يموم نفسو إذا لم تسر األمور كما يجب     

 11 غير منطقي في حكمو عمى األشياء     

 11 يظير مخاوف كثيرة     

 11 يحكي قصصًا غريبة وال معني ليا     

 11 في القراءة يظير ضعفاً      

 16 يتييج بسرعة     

 11 لغتو غير مفيومة     

 11 ييتم بردود فعل اآلخرين ويفعل ما يحمو لو ال     

 11 يقع في أخطاء إمبلئية عندما يكتب     

 11 يكذب     

 14 حركتو زائدة     

 11 يبدو شارد الذىن مستغرقا في أحبلم اليقظة     

 11 يبدو متوترًا ومتضايقاً      

 11 ال يفي بوعوده     

 11 يثور بسرعة ويقوم بأعمال غير متوقعة     



 الـمـالحـق

 

411 
 

 16 يظير عمى وجيو حركات ال إرادية دون سبب ظاىر     

 11 يعتريو القمق كثيراً      

 11 يستولي عمى ممتمكات غيره     

 11 التعميمات األكاديمية إتباعيبدو ضعيفًا في      

 11 يضحك في سره ويكمم نفسو     

 14 قميل االحترام لمسمطة ولممسؤولين     

 11 ( وجيو بسيولةيحمر )يتورد     

 11 يداوم عمى ىز جسمو باتجاه معين     

 11 يكتب ميماتو المدرسية بشكل غير منتظم     

 11 يتأخر عن  الدوام المدرسي     

 16 متيور وال يضبط نفسو     

 11 رسوماتو ال تتفق مع الواقع     

 11 يقوم بأعمال طائشة وغير مقبولة     

 11 يبدو عصبياً      

 11 ال يعي ما يدور حولو     

 14 ال يقوم بأداء واجباتو المدرسية أو يؤدييا غير مكتممة     

فسو )كأن يصرخ أو يقفز عندما ينفعل ال يضبط ن     
 (من كرسيو

11 

 11 يتغيب عن المدرسة دون عذر مقبول     

يتحاشى االحتكاك الجسمي أثناء المعب ويتجنب      
 األلعاب الخشنة

11 

 11 سريع الغضب     

 16 يتعمد أن يكون معارضاً      

 11 عنيد وغير متعاون     

 11 يواجو صعوبة في حمل األشياء     

 11 ( أثناء المعبيتعرض لئلصابة )يؤذي نفسو     

التعميمات والقواعد ويتمرد لدى محاولة  إتباعيرفض      
 ضبطو

61 

 64 يغضب إذا طمب منو القيام بعمل ما     



 الـمـالحـق

 

416 
 

يظير عدم تناسق في أداء النشاطات والحركات      
 العضمية الكبيرة

61 

 61 يميل إلى ألعاب الجنس اآلخر     

 61 يتعب بسرعة     

 61 خطو ضعيف وغير متناسق     

 66 ينكر مسؤوليتو عن أفعال قام بيا     

 61 يحبط ويفقد القدرة عمى ضبط انفعاالتو بسرعة     

 61 يفضل أن يكون وحيداً      

 61 رسوماتو غير متناسقة وتموينو لؤلشكال غير متقن     

ال يقبل توجييات اآلخرين ويصر عمى استخدام      
 أسموبو لدى القيام بعمل ما

11 

 14 ال يشارك اآلخرين في األلعاب الخشنة     

متعثر في مشيو إذ يصطدم باآلخرين أو باألشياء      
 من حولو

11 

 11 ينفجر غضبًا تحت تأثير الضغوطات     

 11 ال يتقبل زمبلءه ويعبر عن ذلك بطريقة عدائية     

 11 يبدو خامبًل وثقيل الحركة     

 16 يتقبل اقتراحات من اآلخرين ال     

ينفجر غضبًا عمى زمبلئو إذا ضايقوه في مزاحيم أو      
 دفعوه بأيدييم

11 

 11 يتعمد أن يكون سموكو مختمفًا عن اآلخرين     

 11 عبوس الوجو مقطب الجبين     

 11 يصعب فيمو أو التودد إليو     

 14 ال يثق بقدراتو ويقمل من شأنو     

 11 يسّر عندما يرى غيره في مأزق     

 11 يعتمد عمى اآلخرين وينقاد ليم     

 11 يضرب ويدفع اآلخرين     

 11 يبدو غير سعيد     

 16 ال يتعاطف مع اآلخرين في حزنيم     



 الـمـالحـق

 

411 
 

 11 خنوع ، مبالغ في الطاعة     

 11 تجاه أدائو الضعيف ايشعر بالرض     

 11 اآلخرين لويرغب في عقاب      

ينسحب بسرعة من النشاطات الجماعية حيث يفضل      
 أن يعمل بمفرده

11 

 14 يتجنب المواقف التي تتضمن منافسة     

 11 ال يرضى إال أن يقوم بدور القائد لآلخرين     

 11 قاد ويذعن لغيره بسيولةي       

 11 خجول     

 11 نفسو في مواقف تستدعي االنتقاد يتعمد وضع     

 16 يسخر من اآلخرين     

 11 إذا فشل فمن السيل أن يحبط وال يحاول مرة أخرى     

يصعب التعرف عمي مشاعره لكونو ال يظير مشاعر      
 نحو اآلخرين

11 

 11 ر نفسو بمظير المغموب عمى أمرهيظي     

 411 يغيظ ويضايق اآلخرين     

 414 يتصرف بسخافة     

يتكل عمى غيره في أداء األعمال التي يفترض أن      
 يقوم ىو بيا

411 

 411 شديد الحساسية ، تؤذي مشاعره بسيولة     

 411 يبدو قميل الثقة بنفسو     

( إذ من الصعب أن شديد التعمق بالكبار )الراشدين     
 يفارقيم

411 

 416 ويحتال عمييم يخدع األطفال اآلخرين     

 411 ال يظير اىتمامًا بأعمال غيره من األطفال     

 411 يبدو مكتئباً      

 411 يبحث عن التشجيع والمديح باستمرار     

 441 يحاول جمب انتباه زمبلئو عن طريق التيريج     
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 (8) الممحؽ رقـ

 /الجزء األوؿ/ لمرابطة األمريكية لمتخمؼ العقمي مقياس السموؾ التكيفي
  الطبعة الثانية، الصورة المدرسية 

 
 
 
 

 ..........................ىاتؼ:...........................................  المدرسة / المعيد / المركز/ :

 أنثى     ذكر :الجنس.........................................: اسـ المفحوص

 .... ......../......./..... تاريخ التطبيؽ :.............../.........../............. تاريخ الميالد :

 مصدر المعمومات وعالقتو بالمفحوص :

 مرشد طالبي        أخصائي نفسي          أخصائي اجتماعي           معلم        أم          أب 

 ...... .......................... آخر يذكر

 

  ..................... التوقيع :...... ...................... وظيفتو :............................  اسـ الفاحص :

 كراسة القياس
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 ،التػػت تصػػؼ بعػػض الطػػرؽ التػػت يتصػػرؼ مػػف يالليػػا اختػػراد تػػت مواقػػؼ ميتمفػػة ،ىػػذا المقيػػاس مػػف عػػدد مػػف العبػػارات يتػػفلؼ
 يمكف اإلجابة عنيما تت ضوء تعميمات المقياس الموضحة أدناه: ،وىناؾ نوعاف مف البنود

 وذلؾ إلكماؿ الميمة. ،البنود المحددة بعبارات مثؿ )مع المساعدة( تشير إلى المساعدة البدنية مباشرة إف– 8
وذلػػؾ إلكمػػاؿ الميمػػة، إن إذا نػػص البنػػد  ،إلػػى توجيػػو لفظػػت أو تػػذكير إذا كػػاف المفحػػوص يحتػػاجحتػػى  ،جػػة لمبنػػدأعػػط در  -2

 )دوف تذكير(. أوصراحة عمى عبارات مثؿ : )دوف حث( 
قػػد نجػػد بعػػض البنػػود تتعامػػؿ مػػع أنػػواع مػػف السػػموؾ الميالفػػة بشػػكؿ واضػػ  مػػع نظػػاـ المجتمػػع المحمػػت )اسػػتيداـ اليػػاتؼ(، أو 

مف أنواع السموؾ التت ن يمكف القياـ بيا بسبب عدـ وجػود تػرص لممارسػتيا مثػؿ عػدـ اسػتطاعة مػف ىػو طػري  الفػراش  ا  بعض
ومثؿ ىذه الحانت أعط المفحوص الدرجات الياصة بالبند متى شعرت أف تت اسػتطاعتو أداء  ،مف تناوؿ الطعاـ تت المطاعـ

 ما من  ترصة ممارستو لو.إذا  ،دوف الحاجة إلى تدريب إضاتت،ذلؾ السموؾ
أف تقػػـو بايتيػػار أعمػػى مسػػتول مػػف السػػموكيات التػػت يظيرىػػا  يتطمػػب النػػوع اخوؿوتػػت مػػايمت نوعػػاف مػػف البنػػود تػػت المقيػػاس 

 كما يوضحو المثاؿ التالت: ،المفحوص
 

 تناوؿ الطعاـ في األماكف العامة:  –[ 2البند ]
 (مف السموؾ يقـو بو الطفؿ تت العادة أعمى مستول ( أماـ عبارة واحدة تقط والتت تمثؿ √إشارة  ) )ضع 

  المطعـ .تيكاممة  ةيطمب وجب -
  ...... الخ أو السريعة مثؿ اليمبرغر أو الشاورما ،يطمب الوجبات اليفيفة -
المطعػػـ مثػػؿ حمػػول أو  تػػتيطمػػب طمبػػا  واحػػدا  مػػف بػػيف مجموعػػة طمبػػات ميتمفػػة متػػوترة  -

 عصير، مثمجات....الخ
 

  ن يطمب أي وجبة تت أماكف تناوؿ الطعاـ العامة. -
 

لعبارة التت تصؼ أعمى مستول مف اخداء الذي ( أماـ ا √إشارة  ) ضع  ،ترتيبيا وتقا  لدرجة صعوبتيا جرلنحظ أف العبارات 
يسػتطيع الفػرد الػذي تمػت مالحظتػو أف يطمػب وجبػات يفيفػة  وكما نالحػظ تػت المثػاؿ السػابؽ: يمكف تت العادة أف يؤديو الفرد،

 الثانية. لعبارة( أماـ ا √إشارة  ) ليذا تـ وضع  .كاممة ةمثؿ اليمبرغر  أو الشاورما، ولكنو ن يستطيع القياـ بطمب وجب
التػػت تصػػؼ كممػػة )نعػػـ( أو )ن( و ( أسػػفؿ  √إشػػارة  )  ثػػـ وضػػع ،القيػػاـ بقػػراءة كػػؿ عبػػارة ويتطمػػب النػػوع الثػػانت مػػف البنػػود -

( يجب إتباع ما جاء تت التعميمات وذلؾ بوضع عالمة )تت بعض الحانت التت ن ينطبؽ البند عمى الفرد لسبب ما،و السموؾ
كمػػا يوضػػحو المثػػاؿ  ،)نعػػـ( أو )ن( حسػػب تعميمػػات البنػػد ( أسػػفؿ كممػػة √إشػػارة  ) وضػػع المحػػدد، ثػػـ  المربػػع الفػػارغأون  تػػت 
 التالت:

 
 
 

 تعليماتال
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 آداب المائدة:  –[ 4البند ]
 )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 ا  أو يتنػاوؿ طعامػ ،خنػو عمػى سػبيؿ المثػاؿ طػري  الفػراش ،إذا كانت ىذه العبارات ن تنطبػؽ عمػى الطفػؿ
كممػػة )نعػػـ( لجميػػع  الدرجػػة أسػػفؿ ثػػـ ضػػع دائػػرة حػػوؿ ،( تػػت المربػػع الفػػارغ، ضػػع عالمػػة )تقػػط سػػائال  

 العبارات.
 ن نعـ  
    يرمت الطعاـ -
    يبتمع الطعاـ بدوف مضغ-
    يمضغ الطعاـ وتمو مفتوح. -
    يفكؿ بسرعة زائدة أو ببطء شديد. -
    يسقط الطعاـ عمى المائدة أو عمى اخرض. -
    ن يستيدـ منديؿ لممائدة. -
    .بالطعاـيتحدث وتمو ممتمئ  -
    يفيذ الطعاـ مف أطباؽ اآليريف. -
    يعبث بالطعاـ بفصابعو. -

 
 

( تفتت تحت 8( تفتت تحت كممة )نعـ(، بينما التقديرات السمبية )1يجابية )وتيما يتعمؽ ببقية بنود النوع الثانت، تإف التقديرات اإل
 جػػرلولػػذا تقػػد  ،وتمػػو ممتمػػئ بالطعػػاـ( ،وتمػػو مفتػػوح(، و )يتحػػدث ،وتػػت ىػػذا المثػػاؿ تػػإف المفحػػوص )يمضػػغ الطعػػاـ ،كممػػة ن

( لمدنلػة عمػى اإلجابػة بكممػة 8وضع دائرة حوؿ )جرل ( لمدنلة عمى اإلجابة )بنعـ( لتمؾ السموكيات، كما 1وضع دائرة حوؿ )
 رل أسفؿ اإلجابات.وبعد ذلؾ تـ جمع النقاط السبع وتسجيميا تت المربع تت الزاوية اليس ،)ن( لبقية السموكيات
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 الوظائف االستقاللية: -المجال األول

 )تناول الطعام(: –آ 

 [  استخدام أدوات المائدة:8البند ]
  حول أعلى مستوى( )ضع دائرة

  .الطعاـ تت تقطيعيستيدـ السكيف  -
  بشكؿ متقف بيده أو الشوكةو يتناوؿ الطعاـ بالممعقة  -
مػػع انسػػكاب  بيػػده أو الشػػوكةو يتنػاوؿ الطعػػاـ بالممعقػػة  -
 . وتناثر واض  لمطعاـأ

 

  .يتناوؿ الطعاـ بالممعقة بشكؿ متقف -
  واض  لمطعاـ .يتناوؿ الطعاـ بالممعقة مع انسكاب  -
  أو بكمتا يديو . ،يتناوؿ الطعاـ بفصابعو -
    أو يجب أف يطعمو شيص آير. ،ن يطعـ نفسو -

 
[ تندددداوط الطعددددام نددددي ا مدددداك  2البنددددد ]
 العامة: 

 

  )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(:
  .عـالمط تتكاممة  ةيطمب وجب -
اليمبرغػر أو يطمب الوجبات اليفيفة أو السػريعة مثػؿ  -

 . ..... الخ الشاورما
 

يطمػػػب طمبػػػا  واحػػػدا  مػػػف بػػػيف مجموعػػػةطمبات ميتمفػػػة  -
متػػػػػػػػػػوترة تػػػػػػػػػػت المطعػػػػػػػػػػـ مثػػػػػػػػػػؿ حمػػػػػػػػػػول أو عصػػػػػػػػػػير، 

 . مثمجات...الخ

 

 
  . ن يطمب أيوجبة تت أماكف تناوؿ الطعاـ العامة -

  [  الشرب:3البند ]

  )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
  . بيد واحدة دوف سكبالكوب يشرب ممسكا   -
يشػػرب مػػف تنجػػاف أو كػػوب بكمتػػا يديػػو دوف مسػػاعدة  -

 . وبشكؿ متقف
 

يشػػػػػػػرب مػػػػػػػف تنجػػػػػػػاف أو كػػػػػػػوب دوف مسػػػػػػػاعدة مػػػػػػػع  -
 . انسكابواض 

  

 
  . ن يشرب مف تنجاف أو كوبدوف مساعدة -

  آداب المائدة: –[ 4البند ]

 )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
خنو عمى  ،كانت ىذه العبارات ن تنطبؽ عمى الطفؿ إذا

 ال  سػػػػائ ا  أو يتنػػػاوؿ طعامػػػػ ،سػػػبيؿ المثػػػػاؿ طػػػري  الفػػػػراش
 ثـ  المربع الفارغ( تت ضع إشارة ) تقط.
 

 ضع دائرة حوؿ كممة نعـ لجميع العبارات                 

 

 ال نعـ 
     يرمت الطعاـ . -
     يبتمع الطعاـ بدوف مضغ . -
     وتمو مفتوح . ،يمضغ الطعاـ -
     يسقط الطعاـ عمى المائدة أو عمى اخرض. -
     لممائدة. ن يستيدـ منديال   -
     وتمو ممتمئ بالطعاـ . ،يتحدث -
     يفيذ الطعاـ مف أطباؽ اآليريف. -
     أو ببطء شديد. ،يفكؿ بسرعة زائدة -
     يعبث بالطعاـ بفصابعو. -

   :المرحاضاستخداـ  –ب 

التدددددريب علددددم اسدددددتخدام  –[ 5البنددددد ]

 المرحاض:

  

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
 لحػػوادث أثنػاء اسػتيداـ المرحػػاض إطالقػا   يتعػرض لػـ -

 ) مثال  الوقوع، تبوؿ، تبرز نإرادي(.
  

   يتعرض لحوادث أثناء استيداـ المرحاض ليال  تقط -
لحػػػػوادث أثنػػػػػاء اسػػػػػتيداـ يتعػػػػرض مػػػػػف حػػػػيف آليػػػػػر  -

 .المرحاض يالؿ النيار
  

 
يتعػػرض باسػػتمرار لحػػوادث أثنػػاء اسػػتيداـ المرحػػاض أثنػػاء       - 

    النيار.
  لـ يتدرب إطالقا  عمى استيداـ المرحاض -

العنايدددددددة بدددددددالنف  داخدددددددط  –[ 6البندددددددد ]
 المرحاض:

  

 ن  نعػ  )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
)بنطالػػو( عنػػد اسػػتيداـ المرحػػاض دوف  ينػػزؿ سػػروالو -

 .مساعدة
   

تػػػػػػػت المكػػػػػػػاف  أو المرحػػػػػػػاض عمػػػػػػػى كرسػػػػػػػت يجمػػػػػػػس -
 .الميصص لقضاء الحاجة بدوف مساعدة

   

بصػػورة جيػػدا بالماء أو بالمناديػػؿ الورقيةو  ينظػػؼ نفسػػو -
 مناسبة.

   

يفػػػػػػػت  صػػػػػػػنبور المػػػػػػػاء أو السػػػػػػػيفوف بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتيداـ  -
 المرحاض. 

   

    بدوف مساعدة.يرتدي مالبسو  -
    يغسؿ يديو بعد استيداـ المرحاض بدوف مساعدة -

   النظافة:  –ج 
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   غسط اليدي  والوجه: –[ 7البند ]
  ن  نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات (

يغسػػؿ يديػػو ووجيػػو بالصػػابوف والمػػاء دوف حػػض  -
 .أو تذكير

    

     .يغسؿ يديو بالصابوف -
     .بالصابوف يغسؿ وجيو -
     يغسؿ يديو ووجيو بالماء. -
     .يجفؼ وجيو ويديو -

    االستحمام: –[ 8البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

   .يجيز الحماـ ويستحـ دوف مساعدة -
يسػػػتحـ ويجفػػػؼ جسػػػمو تمامػػػا  مػػػف دوف حػػػث أو  -

 .مساعدة
  

يسػػتحـ ويجفػػػؼ جسػػمو بشػػػكؿ مقبػػوؿ مػػػع الحػػػث  -
 .والتوجيو

  

   .يستحـ ويجفؼ جسمو بمساعدة -
   .يحاوؿ استيداـ الصابوف تت تحميـ نفسو -
ػػػػفد يقػػػػـو بمسػػػػاعدتو تػػػػت تحميمػػػػو  - يتعػػػػاوف مػػػػع م 

 وتجفيفو.
 ن يتمكف مف أف يستحـ أو يجفؼ جسمو. -

 
 
 
 

  8  
 
  

  
   النظانة الشخصية: –[ 9البند ]

   حوؿ جميع اإلجابات( )ضع دائرة
إذا كانػػػت ىػػػذه العبػػػارات ن تنطبػػػؽ عمػػػى الطفػػػؿ  -

عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ خنػػػو يعتمػػػد بشػػػكؿ كامػػػؿ عمػػػى 
ثػػػـ  المربػػػع الفػػػارغ،( تػػػت اآليػػػريف ضػػػع إشػػػارة ) 

 ضع دائرة حوؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات.

 
 
 

 
 
 

  ن  نعـ
     .لو رائحة قوية تحت إبطيو -
يغيػػػػر مالبسػػػػو الدايميػػػػة بصػػػػورة منتظمػػػػة مػػػػف  ن -

 .                                                                    تمقاء نفسو
    

إف لـ يسػاعده أحػد  ،غالبا  ما يكوف جسمو متسيا   -
 .تت تنظيفو

    
   

   .   ن يحاتظ عمى نظاتة أظاتره مف تمقاء نفسو -
 

 
 

 
 

 تنظيف ا سنا  بالفرشاة: –[ 81البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

 5  ينظؼ أسنانو بالشكؿ المناسب. -
يضػػػػع معجػػػػوف اخسػػػػناف عمػػػػى الفرشػػػػاة لتنظيػػػػؼ  -

 .أسنانو بحركة مف أعمى إلى أسفؿ
 5 

يضػػػػع معجػػػػوف اخسػػػػناف عمػػػػى الفرشػػػػاة وينظػػػػؼ  -
 .أسنانو بحركة جانبية

  

أسػػػنانو دوف مسػػػاعدة، ولكنػػػو غيػػػر قػػػادر  ينظػػػؼ -
 عمى وضع المعجوف عمى الفرشاة.

  

   ينظؼ أسنانو تحت اإلشراؼ. -
   يتعاوف عند قياـ أحد بتنظيؼ أسنانو بالفرشاة. -
     ن يقـو بفي محاولة لتنظيؼ أسنانو بالفرشاة. -
   .ن ينظؼ أسنانو -

   : العاـ المظهر –د 

وضدددددس الجسدددددم  ال يئدددددة أو  –[ 88البندددددد ]

 القوام(
  

   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
إذا كانت ىػذه العبػارات ن تنطبػؽ عمػى الطفػؿ عمػى 
سبيؿ المثاؿ خنػو طػري  الفػراش أو غيػر قػادر عمػى 

ثػػـ ضػػع  المربػػع الفػػارغ( تػػت التجػػوؿ ضػػع إشػػارة )
 دائرة حوؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  نعـ

 
 ن

    يبقى تمو مفتوحا . -
    رأسو منحنية إلى أسفؿ. -
    يبدو بطنو بارزا  بسبب وضعو الجسمت. -
    أكتاتو منحنية لألماـ أو اليمؼ. -
وأصػػػػابع قدميػػػػو متجيػػػػة إلػػػػى اليػػػػارج أو  ،يسػػػػير -

 الدايؿ.
   

    يمشت مباعدا  بيف قدميو. -
أو يضػػرب بيمػػا  ،أو يجػػر قدميػػو ،يمشػػت متثػػاقال   -

 .اخرض
   

  
    يمشت عمى أطراؼ أصابع قدميو. -

 :المالب  –[ 82البند ]
 )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

إذا كانػػت ىػػذه العبػػارات ن تنطبػػؽ عمػػى الطفػػؿ خنػػو 
يعتمد بشكؿ تاـ عمى اآليريف  -عمى سبيؿ المثاؿ-

ثػػـ ضػػع دائػػرة  المربػػع الفػػارغ( تػػت  ضػػع إشػػارة ) 
 حوؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات.

  

 ن  نعـ 
إف لػـ يسػاعده  ،يرتدي ما ن يالئمػو مػف المالبػس -

 .أحد
   

إف لػـ يػتـ  ،أو غيػر مكويػة ،يرتدي مالبس ممزقة -
 .توجييو

   

ارتداء المالبس المتسػية أو المبقعػة إف إلى يعود  -
 .لـ يتـ توجييو
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     .إف لـ يتـ توجييو ،متناترة اخلوافيرتدي مالبس  -
ن يعػػػػرؼ الفػػػػرؽ بػػػػيف أحذيػػػػة ميصصػػػػة لممنػػػػزؿ  -

 .وأحذية ميصصة لميروج
    

ن ييتػػػػػػػػػػػػار المالبػػػػػػػػػػػػس الميتمفػػػػػػػػػػػػة لممناسػػػػػػػػػػػػبات  -
انجتماعية الرسمية وغير الرسمية )أعػراس، أعيػاد، 

 .زيارات،...الخ(

    

ن يرتػػدي مالبػػػس ياصػػة تالئػػػـ اخحػػواؿ الجويػػػة  -
 الميتمفة )معاطؼ الشتاء(.

     

   العناية بالملبس: -ن 
   العناية بالملب : –[ 83البند ]

 )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 

  
 ن نعـ

   .الحاجةيمس  وينظؼ حذاءه عند  -
   .يضع المالبس تت الدرج أو اليزانة -
  .يعمؽ مالبسو دوف توجيو -

 

 يمفت اننتباه لألزرار المفقودة والمالبس -
 .إلصالحإلى االمحتاجة 

  
 

 
  الغسيط: –[ 84البند ]

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
ويشػػػغميا  ،يضػػػع المالبػػػس المتسػػػية تػػػت الغسػػػالة -

 .دوف مساعدة
  

ويشػػػغميا  ،يضػػػع المالبػػػس المتسػػػية تػػػت الغسػػػالة -
 .بمساعدة

  

   .مساعدةبينشر الغسيؿ  -
   .يفرز المالبس بمساعدة -
   .ن يشارؾ تت أعماؿ الغسيؿ -

   ارتداء المالبس وخلعها: –هـ 

   ارتداء المالب : –[ 85البند ]
   )ضع دائرة حول أعلى مستوى(

   .كاممةبنفسويرتدي مالبسو  -
   مع التوجيو المفظت تقط. كاممةيرتدي مالبسو  -
يرتدي مالبسو بنفسو مع التوجيو المفظػت بسػحبيا  -

ثػػـ يغمػػػؽ السػػػحاب واخزرار  ،ووضػػعيا عمػػػى جسػػػمو
 .مع المساعدة

  

يرتدي مالبسو بنفسو مع تمقت مساعدة تت سحب  -
 عمى جسمو. ياووضع معظـ المالبس

 
 

  

يتعػػػػػاوف حػػػػػيف يمبسػػػػػو اآليػػػػػروف بمػػػػػد ذراعيػػػػػو أو  -
 ساقيو.

  
 

   إلباسو.يعتمد عمى اآليريف تت  -
خلدددددس المالبددددد  ندددددي  –[ 86البندددددد ]

 ا وقات المناسبة 

  

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
   ييمع مالبسو بنفسو بشكؿ كامؿ. -
بنفسػػو مػػػع التوجيػػػو المفظػػػت  كاممػػػةييمػػع مالبسػػػو  -

 تقط.
  

ييمػػػػػػع مالبسػػػػػػو بنفسػػػػػػو بفػػػػػػت  السػػػػػػحاب واخزرار  -
يسػػحب المالبػػس مػػف عمػػى جسػػمو مػػع  بمسػػاعدة،ثـ

 التوجيو المفظت.

  

ييمػػػػػع مالبسػػػػػو بمسػػػػػاعدتو عمػػػػػى تػػػػػت  السػػػػػحاب  -
 .واخزرار ويمع معظـ المالبس

  

   يتعاوف عند يمع مالبسو بمد ذراعيو أو ساقيو. -
   يعتمد عمى اآليريف تت يمعو لممالبس. -

   ا حذية: –[ 87البند ]
 ن  نعـ حوؿ جميع اإلجابات(. )ضع دائرة

    .يمبس حذاءه بطريقة صحيحة دوف مساعدة -
    .دوف مساعدة ئويربط رباط حذا -
    .دوف مساعدة ئويفؾ رباط حذا -
    .ييمع حذاءه دوف مساعدة -

    .يربط أو يفؾ الرباط لمحذاء -

   التنقؿ:   -و

   اإلحسا  باالتجاه –[ 88البند ]
   دائرة حوؿ أعمى مستوى()ضع 

يبتعد مساتة قريبة عػف المدرسػة أو المؤسسػة، أو  -
 مساتة بعيدة عف المنزؿ دوف أف يضؿ الطريؽ.

  

يتجوؿ حػوؿ المؤسسػة أو المدرسػة أو تػت مسػاتة  -
 دوف أف يضؿ الطريؽ. ،قريبة مف المنزؿ

  

يتجوؿ بمفرده حوؿ المنزؿ أو المؤسسة التت يقيـ  -
 بيا.

  

   إذا ابتعد عف مكاف إقامتو. ،يضؿ طريقو -
 

 التنقط بالمواصالت: –[ 89البند ]
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  )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 نعـ

 
 ن    

    .يركب السيارات الياصة بفماف -
 ،يركػػب بالقطػػار وحاتمػػة النقػػؿ لممسػػاتات الطويمػػة -

 .أو الطائرة دوف مساعدة
   

    .بدوف مساعدةيركب سيارة اخجرة  -
يركػػػب وسػػػائؿ المواصػػػالت العامػػػة لػػػرحالت إلػػػى  -

 .مكاف غير معروؼ بالنسبة لو بدوف مساعدة
   

يركػػػب وسػػػائؿ المواصػػػالت العامػػػة لػػػرحالت إلػػػى  -
 .مكاف معروؼ بالنسبة لو بدوف مساعدة

  
 

 
 

   التنقط: –[ 21البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(.

   .ع بفمافار الش ريستطيع بمفرده عبو  -
   .يستطيع بمفرده الذىاب لممدرسة -
   يستطيع العودة مف المدرسة بمفرده إلى المنزؿ. -
يسػػػػػتطيع الػػػػػذىاب والعػػػػػودة مػػػػػف أنشػػػػػطة التسػػػػػمية  -

 ، اخلعاب،.الخ(.ناديأوأماكف الترتيو بمفرده )كال
  

 
اتباع قواعد السالمة ني  –[ 28البند ]

 :الطريق والمبنم والمدرسة

  

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
دراكػػػػا  لأليطػػػػار المحتممػػػػة - عمػػػػى  ،يظيػػػػر وعيػػػػا  وال

 سبيؿ المثاؿ:
  

 يتفادل أو يتجنب بركة ماء عميقة، يستيدـ درابػزيف
أثناء صعود الدرج، ن يقبػؿ أف لمفت السال )حواجز(

يسػػػتيدـ حػػػزاـ اخمػػػاف يركػػػب مػػػع أشػػػياص غربػػػاء 
 ..الخ.بالسيارة

 
 
 

 

   .يتقيد باإلشارات المرورية )اعبر/ن تعبر( -
ينظػػر تػػت انتجػػاىيف، ويتريػػث عنػػد الضػػرورة قبػػؿ -

 عبور الشارع.
  

   ييفؽ تت إدراؾ اليطر المحتمؿ. -

   :الوظائف االستقاللية األخرى -ي 
   ال اتف: –[ 22]البند ]

 ن نعـ حوؿ جميع اإلجابات( )ضع دائرة
   يستيدـ دليؿ )دتتر( الياتؼ. -
   .يستيدـ ىاتؼ عمومت -
   يجري المكالمات الياتفية مف ىاتؼ ياص. -
   عمى الياتؼ بطريقة مقبولة. يرد -
   .يتمقى الرسائؿ الياتفية -

 

الوظدددائف االسدددتقاللية  –[ 23]البندددد ]
 المتنوعة:

  

 ن نعـ حوؿ جميع اإلجابات( )ضع دائرة
   يتحكـ بشييتو لمطعاـ ويفكؿ باعتداؿ. -
 ،المفيػػػػػػػػدة المجػػػػػػػػالت والقصػػػػػػػػصيعػػػػػػػػرؼ قيمػػػػػػػػة  -

 ويشترييا مف المكتبات.
  

ييػػػػتـ بصػػػػحتو الشيصػػػػية، مػػػػثال  يغيػػػػر المالبػػػػس  -
 .المبتمة

  

يتعامػػػػؿ مػػػػع اإلصػػػػابات البسػػػػيطة مثػػػػؿ الجػػػػروح  -
 والحروؽ.

  

يعػػػػرؼ كيػػػػؼ ومػػػػف أيػػػػف يحصػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػاعدة  -
 .الطبيب أو طبيب اخسناف

  

يعػػػػػػػرؼ بالتسػػػػػػػييالت واليػػػػػػػدمات المتاحػػػػػػػة تػػػػػػػت  -
مجتمعػػػػو المحمػػػػت )الشػػػػرطة، سػػػػاعت البريػػػػد، رجػػػػؿ 

 اإلطفاء...الخ(

  
 
 

   يعرؼ عنوانو الياص. -

السددددالمة نددددي السددددك   –[ 24البنددددد ]
 الداخلي ني المنزط:

  

   حوؿ أعمى مستوى( )ضع دائرة
يسػػػفؿ إذا كػػػاف الشػػػتء غيػػػر المػػػفلوؼ لديػػػو آمنػػػا   -

 ليممسو أو يستيدمو.
  

يتػػػػػػويى الحػػػػػػذر مػػػػػػف ميػػػػػػاطر ميػػػػػػارج وم يػػػػػػذ  -
 )مقابس( الكيرباء.

  

حػػػػذر بشػػػػفف يطػػػػر اخطعمػػػػة أو المشػػػػروبات أو  -
 اخطباؽ والقدور الساينة.

  

   ليس حذرا  تجاه اخيطار المحتممة. -
درجػػػػػػػػػات مجػػػػػػػػػاؿ الوظػػػػػػػػػائؼ  مجمػػػػػػػػػوع

 االستقاللية:
   

    (24 – 1)اجمع البنود مف 

   النمو الجسمي: -المجاؿ الثاني

   النمو الحسي )قدرات المالحظة(: –آ 

 بالنظدددددددارة تذا كاندددددددت  –اإلبصدددددددار  –[ 25البندددددددد ]
 مستخدمة(

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
  3 ليس لديو صعوبة تت الرؤية. -
  2 بعض الصعوبة تت الرؤية.لديو  -
 8 لديو صعوبة كبيرة تت الرؤية. -

 
 

  1 ن يبصر إطالقا  أو كفيؼ. -
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 بالسدماعة تذا  –السدمس  –[ 26البند ]
 استخدمت( 

  

 
 )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

  

  3 ليس لديو صعوبة تت السمع. -
  2 .لديو بعض الصعوبة تت السمع -
  8 تت السمع.لديو صعوبة كبيرة  -
 1 ن يسمع إطالقا  أو أصـ. -

  

   النمو الحركي: –ب 
   :تواز  الجسم –[ 27البند ]

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
مالحظػػػػة: إذا كػػػػاف ممػػػػف يمشػػػػت بػػػػفطراؼ أصػػػػابع 

 (، أعط درجة )صفر(88قدميو )راجع البند 
  

لمػػدة  يمكنػػو الوقػػوؼ عمػػى أطػػراؼ أصػػابع قدميػػو -
 .عشر ثواف... إذا طمب منو ذلؾ

5  

يمكنػػو الوقػػوؼ عمػػى قػػدـ واحػػدة لمػػدة ثػػانيتيف إذا  -
 طمب منو ذلؾ.

4  

يقػػؼ )عمػػى القػػدميف( لمػػدة يمػػس دقػػائؽ أو أكثػػر  -
 .دوف مساعدة 

3  

  2 .يقؼ لمدة يمس دقائؽ أو أكثر مع المساعدة -
  8 .يجمس لمدة عشر دقائؽ أو أكثر دوف مساعدة -
 1 .ن يستطيع أف يفعؿ شيئا  مما سبؽ -

  

   المشي والجري: –[ 28البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 .يمشت بمفرده -
 1 8 . يصعد وينزؿ الدرج بمفرده -
 1 8 يصعد وينزؿ الدرج بتبادؿ اليطوة بيف القدميف -
 1 8 . يجري دوف أف يقع تت الغالب -
  1 8 . ينط عمى رجؿ واحدة، أو يثب بسرعة، أو يقفز -

   التحكم باليدي : –[ 29البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 . يمسؾ بالكرة -
 1 8 .يرمت الكرة بيده بحركة عموية -
   1 8 . يرتع الفنجاف أو الكفس -
 1 8 . يمكنو مسؾ اخشياء بالسبابة واإلبياـ -

   استخدام ا طراف: –[ 31البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 .بشكؿ تعاؿ اليمنىيستيدـ ذراعو  -
 1 8 بشكؿ تعاؿ. اليسرليستيدـ ذراعو  -
 1 8 يستيدـ رجمو اليمنى بشكؿ تعاؿ.-
  1 8 يستيدـ رجمو اليسرل بشكؿ تعاؿ. -

 مجموع درجات مجاؿ النمو الجسمي 
 (33 – 25)اجمع البنود 

 
 

  

   النشاط االقتصادي: -المجاؿ الثالث

   :التعامؿ بالنقود والميزانية –أ 

   التعامط بالنقود: –[ 38البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

  4 .ييتـ ويظير عناية كاممة بنقوده -
  3 .يصرؼ النقود بشكؿ صحي  -
تئػػػػات العممػػػػة المعدنيػػػػة الميتمفػػػػة  يسػػػػتطيع جمػػػػع -

 .( ليرة811-51 – 25مكونا  مبمغ )
2  

عمى يستيدـ النقود ولكنو ن يستطيع أف يصرتيا  -
 .نحو صحي 

8  
   

  1 .ن يستطيع استيداـ النقود -
   [ : تخطيط الميزانية: 32البند ]

   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 1 8 .يوتر النقود لغرض ما -
يضػع ميزانيػػة تػػوزع عمػى أوجػػو الصػػرؼ الميتمفػػة  -

 .كفجور النقؿ والوجبات، اخلعاب...الخ
8 1 

   1 8 .ينفؽ النقود بنوع مف التيطيط -
 1 8 .يضبط نفقاتو اخساسية -

   مهارات الشراء:  -ب
   [ : التكليف بم ام شرائية: 33البند ]

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
يػػػػذىب إلػػػػى عػػػػدة متػػػػاجر ويحػػػػدد أشػػػػياء ميتمفػػػػة  -

 لشرائيا
4  

  3 متجر واحد ويحدد شيئا  واحدا  لشرائو.إلى يذىب  -
يذىب تت ميمة لشراء أشياء بسػيطة بػدوف قائمػة  -

 .مشتريات
2  

يذىب تت ميمة لشراء أشياء بسػيطة ومعػو قائمػة  -
 .                                                               مشتريات

8    

  1 .ن يمكف إرسالو تت مياـ الشراء -
 

   الشراء: –[ 34البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
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  5 يشتري مالبسو الياصة بو. -
 –يشػػػتري ممحقػػػات مالبسػػػػو الياصػػػة بػػػو )حػػػػزاـ  -

 ....الخ( -ربطة 
4  

يقػػػـو بشػػػراء المػػػواد البسػػػيطة دوف مسػػػاعدة )مثػػػؿ  -
 الحمول والمشروبات الغازية...الخ(.

3  

  2 يقـو بالشراء تحت إشراؼ بسيط. -
 8 .يقـو بالشراء تحت إشراؼ مباشر -

  
  1 ن يقـو بشراء أي شتء. -

النشػػػػػػػاط  مجػػػػػػػاؿ مجمػػػػػػػوع درجػػػػػػػات
 االقتصادي

   

    (:34 -31)اجمع البنود )

   النمو المغوي:  -الرابعالمجاؿ 

   :المغوي التعبير –أ 

   الكتابة:–[ 35البند ]

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
ذات  ةيكتػػػب رسػػػائؿ أو قصػػػص مكتممػػػة ومفيومػػػ -

 .معنى
5  

  4 .يكتب مالحظات قصيرة أو مذكرات قصيرة -
  3 .يكتب أو ينسخ جمال  كاممة -
  2 .اخقؿيكتب أو ينسخ عشر كممات عمى  -
  8 .يكتب أو ينسخ اسمو -
 1 .غير قادر عمى كتابة أو نسخ أي كممة -

  

   خط اليد: –[ 36البند ]
(عمى عالمػة صػفر ضػع إشػارة 35البند ) حصؿ إذا

( ودائرة حوؿ كممة نعـ لجميع  تت المربع الفارغ )
 العبارات:

  

 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 8 1 معكوس )مقموب(.يكتب بشكؿ  -
 8 1 .يعكس )يقمب( بعض اخحرؼ -
كتابتػػػػػػو تكػػػػػػوف عػػػػػػادة بيػػػػػػط تتعػػػػػػذر أو تسػػػػػػتحيؿ  -

 .قراءتو
1 8 

غيػػػػػػر قػػػػػػادر عمػػػػػػى مسػػػػػػؾ القمػػػػػػـ أو مسػػػػػػؾ قمػػػػػػـ  -
 الطباشير المموف.

1 8 
 
 

 

   التعبير غير اللفظي: –[ 37البند ]
 

 )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
  

إذا كاف الطفؿ قادرا  عمى أف يقوؿ عمى اخقؿ بضػع 
( تػػػت المربػػػع الفػػػارغ ودائػػػرة كممػػػات، ضػػػع إشػػػارة) 

 
 

 
 

  حوؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات:
 نعـ

 
 ن

 1 8 يومئ برأسو أو يبتسـ تعبيرا  عف سعادتو. -
 1 8 يمكنو التعبير عف الجوع. -
 1 8 .يعبر عما يريده باإلشارة أو بفصوات لفظية -
يقمػػػد أصػػػوات اخشػػػياء أو الحيوانػػػات )السػػػيارة أو  -

 الديؾ أو الحصاف...الخ(.
8 1 

   1 8 يعبر عف سروره أو غضبو بفصوات لفظية. -
   النطق: –[ 38البند ]

   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
تػػت ( ضػػع إشػػارة) إطالقػػا  إذا كػػاف الطفػػؿ ن يػػتكمـ 

)نعػػػػػـ( لجميػػػػػع  المربػػػػػع الفػػػػػارغ ودائػػػػػرة حػػػػػوؿ كممػػػػػة
 العبارات:

 
 
 نعـ

 
 
 ن

كالمػػو يكػػوف بصػػوت مػػنيفض وضػػعيؼ، وعمػػى  -
 .شكؿ ىمس أو يصعب سماعو

1 8 

 8 1 .ومتفف أو ييرج بمشقة ببطءيتكمـ  -
 8 1 كالمو متسرع أو باندتاع. -
يػػػػتكمـ مػػػػع حػػػػدوث وقفػػػػات أو سػػػػكوت أو بعػػػػض  -

 التقطيعات غير المنتظمة.
1 8 

 
 

   استخدام الجمط: –[ 39البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

تتضػػػػمف كممػػػػات  ،يسػػػػتيدـ أحيانػػػػا  جمػػػػال  مركبػػػػة -
 .مثؿ: خف، لكف...الخ

3  

يسػػفؿ أسػػئمة مسػػتيدما  كممػػات مثػػؿ لمػػاذا، كيػػؼ،  -
 .أيف..الخ

2  

  8 .يتكمـ مستيدما  جمال  بسيطة -
تقػػط مسػػتيدما  جمػػال  بدائيػػة )بسػػيطة جػػدا (  يػػتكمـ -

 .أو بشكؿ غير لفظت
1 

  

   استخدام الكلمة: –[ 41البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

  4 .يتحدث عف تعؿ أو نشاط عند وصؼ الصور-
  3 .يسمت الناس أو اخشياء عند وصؼ الصور -
  2 .يسمت اخشياء المفلوتة -
 8 .الصحيحة بفسمائيايسفؿ عف اخشياء  -

  
ن يسػػػػػتطيع الكػػػػػالـ، أو تقريبػػػػػا  غيػػػػػر قػػػػػادر عمػػػػػى -

 .الكالـ
1  

   الفهـ المفظي )الشفوي(: -ب

   الف م القرائي: –[ 48البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(



 887 

التاسػػػعة مػػػف كتبػػػا  تناسػػب اخطفػػػاؿ تػػػت سػػف يقػػرأ  -
 .ربأو أك العمر

5  

تناسػػػب اخطفػػػاؿ تػػػت سػػػف السػػػابعة أو  يقػػػرأ كتبػػػا   -
 الثامنة مف العمر.

4  

  3 .يقرأ قصصا  بسيطة أو مضحكة -
يقػػػرأ الالتتػػػات اإلرشػػػادية المتنوعػػػة مثػػػؿ: )ممنػػػوع  -

 الوقوؼ(، )اتجاه واحد(، )لمرجاؿ(، )لمنساء(..الخ.
2  

  8 النظر.بيتعرؼ عمى عشر كممات أو أكثر  -
 أقؿ مف عشر كممات. يتعرؼ عمى -

 
1 

  

اسدددددتيعاب التعليمدددددات  –[ 42البندددددد ]
 المنطوقة:

  

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
يفيػػـ التعميمػػات المعقػػدة التػػت تتطمػػب منػػو اتيػػاذ  -

لو كاف الوضػع كػذا اتعػؿ كػذا، إذا  :قرار معيف مثال  
 .اتعؿ كذات لـ يكف كذا

4  

التعميمػػػػػػػات التػػػػػػػت تتضػػػػػػػمف سمسػػػػػػػمة مػػػػػػػف  يفيػػػػػػػـ -
اليطوات التت يجػب تنفيػذىا، مثػؿ: اعمػؿ كػذا أون ، 

 .ثـ اعمؿ كذا ثانيا  

3  

يجيب بدقة عف اخسئمة البسيطة مثال  مػا اسػمؾ   -
 .أو ماذا تفعؿ 

2  

يسػػػػتجيب بطريقػػػػة صػػػػحيحة عمػػػػى أشػػػػباه الجمػػػػؿ  -
 .البسيطة مثال : )قؼ( ، )اجمس(، )تعاؿ إلى ىنا(

8  

غيػػر قػػػادر عمػػػى تيػػـ عبػػػارات التياطػػػب المفظػػػت  -
 .البسيط

1 
  

   النمو المغوي االجتماعي: –ج 
   المحادثة: –[ 43البند ]

 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 1 8 (.شكرا  )مف تضمؾ( و ) :يستيدـ تعبيرات مثؿ  -
اجتمػػاعت ويشػػارؾ اآليػػريف الحػػديث أثنػػاء تنػػاوؿ  -

 .الوجبات
8 1 

يتحػػػػدث مػػػػع اآليػػػػريف عػػػػف اخلعػػػػاب الرياضػػػػية،  -
 والعائمة، واخنشطة انجتماعية...الخ.

8 1 

 
 

   النمو اللغوي المتنوع: –[ 44البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 .يستطيع اإلقناع -
 1 8 .يستجيب بشكؿ واض  حيف يتحدث إليو أحد -
 1 8 .يتكمـ بتعقؿ )بوعت( -

 1 8 .يقرأ الكتب والصحؼ والمجالت لممتعة -
يعيػػػد روايػػػة قصػػػة بقميػػػؿ مػػػف الصػػػعوبة أو بػػػدوف  -

 .صعوبة
8 1 

 1 8 يمأل البيانات اخساسية تت أي نموذج رسمت -
   .استمارة تسجيؿ مثال  بصورة معقولة 

 
 

 النمو المغوي مجاؿ مجموع درجات 
 (44 – 35)اجمع البنود 

 
 

  

   األعداد والوقت : -المجاؿ الخامس

   ا عداد: –[ 45البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

  6 .يقـو بعمميات القسمة والضرب -
  5 .يقـو بعمميات الجمع والطرح البسيطة -
  4 .يعد عشرة أشياء أو أكثر -
  3 يعد تمقائيا  حتى عشرة. -
  2 (.اثنافيعد شيئيف قائال  )واحد( ) -
يميػػػػز بػػػػيف مفيػػػػـو )واحػػػػد( و )كثيػػػػر( أو )كثيػػػػر  -

 .جدا (
8  

 1 .ليس لديو تيـ باخعداد -
 

 

   الوقت: -[46البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

ييبػػػر بالوقػػػت مػػػف سػػػاعة اليػػػد أو الحػػػائط بشػػػكؿ  -
 صحي  حتى الدقائؽ.

8 1 

سػػاعة يقػػرأ الوقػػت مػػف سػػاعة الحػػائط الرقميػػة أو  -
 .اليد الرقمية بطريقة صحيحة

8 1 

يػػدرؾ معنػػى الفتػػرات الزمنيػػة الفاصػػمة مػػثال  الفتػػرة  -
 (.4331( والساعة )3331بيف الساعة )

8 1 

يفيػػػـ التكػػػاتؤ بػػػيف التعػػػابير الميتمفػػػة لموقػػػت مثػػػؿ  -
 .ربعالو  التاسعة( ىت الساعة 9385الساعة )

8 1 

وبػػيف يػػربط بػػيف الوقػػت الػػذي تشػػير إليػػو السػػاعة  -
اء السػػػػػػػػاعة دأتعػػػػػػػاؿ وأحػػػػػػػداث ميتمفػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الغػػػػػػػ

 (.8331ونشرة اخيبار الساعة )،الواحدة

8 1   

   مف وم الزم  أو الوقت: –[ 47البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 .يسمت أياـ اخسبوع -
 1 8 .إلى الصباح وبعد الظير بشكؿ صحي يشير  -
و )الدقيقػػػة  ،)اليػػػـو واخسػػػبوع(يعػػػرؼ الفػػػرؽ بػػػيف  -

 .الخ .و)الشير والسنة(.... ،والساعة(
8 1 
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مجمووووووا درجوووووات مجوووووال األعوووووداد  
 والوقت 

 (.47 – 45)اجمع البنود 

 
 

  

 النشاط ما قبؿ المهني والمهني: -المجاؿ السادس
   مستوى تعقد العمط: –[ 48البند ]

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
يستطيع أداء العمؿ الذي يتطمب اسػتعماؿ أدوات  -

 .وأجيزة مثؿ: )اليياطة أو النجارة...الخ(
2  

البستنة، العناية :)يستطيع أداء العمؿ البسيط مثؿ -
بحديقػػػػػة، مسػػػػػ  اخرض، تفريػػػػػغ القمامػػػػػة، تنظيػػػػػؼ 

 .(ومحو السبورة...الخ

8  

 1 .عمى اإلطالؽن يستطيع أداء أي عمؿ  -
  

أداء العمدددط المدرسدددي  –[ 49البندددد ]
 والوظيفي:

  

   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
ضػػػع إشػػػارة ت( درجػػػة )صػػػفر( 48إذا أعطػػػت البنػػػد )

(  تت )دائرة حػوؿ الدرجػة  و المحدد المربع الفارغ
 أسفؿ كممة )ن( لجميع العبارات

 
 
 
 نعـ

 
 
 
 ن

حيػػػػػػث يجنػػػػػػب نفسػػػػػػو ، يعمػػػػػػؿ بحػػػػػػرص وعنايػػػػػػة -
 .الوقوع تت الحوادثواآليريف 

8 1 

 1 8 .يعتنت باخدوات والمعدات والمستمزمات -
نتاجية -  1 8 .يعمؿ باستمرار وال
 1 8 .منظـ ودقيؽ تت عممو  -

 
 

عددددددددادات العمددددددددط/  –[ 51البنددددددددد ]
 المدرسة:

  

 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
 8 1 يتفير عف العمؿ/ المدرسة دوف سبب مقنع. -
 8 1 كثيرا  ما يتغيب عف العمؿ/ المدرسة. -
 8 1 .ن يكمؿ ميامو دوف إشراؼ وتشجيع مستمر -
 8 1 يترؾ مكاف عممو أو مقعده دوف استئذاف. -
 8 1 يتذمر أو يشتكت مف العمؿ أو المدرسة. -

 
 

مجمػػػوع درجػػػات مجػػػاؿ النشػػػاط مػػػا قبػػػؿ المهنػػػي 
 :(53-48اجمع البنود )والمهني 

  

   التوجيه الذاتي: -السابع  المجاؿ
   المبادرة: –أ 

   المبادرة: –[ 58البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

يبػػػادر أي يبػػػدأ مػػػف تمقػػػاء نفسػػػو معظػػػـ أنشػػػطتو،  -
 مثؿ: المياـ واخلعاب..الخ.

3  

يسػػػػػفؿ عمػػػػػا إذا كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ مػػػػػا يفعمػػػػػو أو يقػػػػػـو  -
الفنػػػػػػػاء، و ماحولػػػػػػػو مػػػػػػػثال  تػػػػػػػت البيػػػػػػػت، باكتشػػػػػػػاؼ 

 الصؼ، ..الخو المدرسة، و 

2  

ينيػػػرط تػػػت اخنشػػػطة تقػػػط إذا حػػػددت لػػػو أو تػػػـ  -
 توجييو إلييا.

8  

ن ينيرط تت اخنشطة التت تـ تحديػدىا لػو، كػفف  -
 يجمع ألعابو ويحفظيا تت مكانيا..الخ.

1 
  

   السلبية: –[ 52البند ]
   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 ،تنطبػػػػؽ عمػػػػى الطفػػػػؿإذا كانػػػػت ىػػػػذه العبػػػػارات ن 
( تػػت  خنييعتمػػد تمامػػا  عمػػى اآليػػريف ضػػع إشػػارة)

المربع الفارغ المحدد ودائرة حوؿ الدرجة أسفؿ كممة 
 )نعـ( لجميع العبارات.

  

 ن نعـ 
 1 8 .يحتاج إلى تشجيع مستمر إلكماؿ الميمة -
 1 8 أداء المياـ.عمى يحتاج إلى مف يجبره  -
 1 8 .ليس لديو طموح -
يبدو أنو لػيس لديػو اىتمػاـ باخشػياء أو باخنشػطة  -

 .والمياـ
8 1 

 1 8 .ينتيت مف الميمة متفيرا  بسبب تضييعو لموقت -
 ضػػػػرورةدوف  ،يعتمػػػػد عمػػػػى اآليػػػػريف لمسػػػػاعدتو -

 لذلؾ.
8 1  

 1 8 حركتو بطيئة ويتصؼ بفنو يموؿ. -
 

   المثابرة: –ب 
   االنتباه: –[ 53البند ]

   حوؿ أعمى مستوى( )ضع دائرة
خنشػػػطة اليادتػػػة مػػػدة تزيػػػد عمػػػى ايركػػػز انتباىػػػو  -

القػػػػراءة، )المعػػػػب،  :يمػػػػس عشػػػػرة دقيقػػػػة مثػػػػؿ عمػػػػى
 .التنظيؼ..الخ(

4  

اليادتػػة مػػدة يمػػس خنشػػطة عمػػى ايركػػز انتباىػػو  -
 .عشرة دقيقة

 

3  

اليادتػػػة مػػػدة عشػػػر  خنشػػػطةعمػػػى ايركػػػز انتباىػػػو  -
 .دقائؽ

2  

اليادتػػػػة مػػػػدة يمػػػػس  خنشػػػػطةعمػػػػى ايركػػػػز انتباىػػػػو 
 .دقائؽ

8  

 1 خنشػػػػػػطةعمػػػػػػى ان يسػػػػػػتطيع أف يركػػػػػػز انتباىػػػػػػو  -
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 .اليادتة مدة تصؿ إلى يمس دقائؽ
   المثابرة: –[ 54البند ]

   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
إذا كانػػت ىػػذه العبػػارات ن تنطبػػؽ عمػػى الطفػػؿ خنػػو 
غيػػػر قػػػادر تمامػػػا  عمػػػى ممارسػػػة أي مػػػف النشػػػاطات 

( تت المربع الفارغ المحدد المنظمة، ضع إشارة ) 
ودائػػػػػرة حػػػػػوؿ الدرجػػػػػة أسػػػػػفؿ كممػػػػػة )نعػػػػػـ( لجميػػػػػع 

 .العبارات

  

 ن نعـ 
 8 1 .ن يستطيع تنظيـ عممو أو ميمتو -
 8 1 .يفقد عزيمتو بسيولة -
 8 1 يفشؿ تت إنجاز أعمالو. -
آيػر دوف أف يػتـ أي إلى ينتقؿ بسرعة مف نشاط  -

 عمؿ
1 8 

 

  8 1 .يحتاج إلى تشجيع مستمر ليتـ عممو -

   وقت الفراغ: –ج 

   أنشطة وقت الفراغ: –[ 55] -البند
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

 مسػػتولبدرجػػة عاليةوبوقػػت تراغػػو أنشػػطة يػػنظـ  -
تت رحمة، لعب الشػطرن،،  الذىابمثؿ:) تقريبا  معقد 

وضػػػػػػػػػػع برنػػػػػػػػػػام،  ، واإلعدادلمعبػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا تنظػػػػػػػػػػيـال
 (...الخلعاب الكمبيوتر.خوقت التحديدو 

4  

 الرسػػػػػػػػػـ،مثؿ:)باليوايػػػػػػػػػات  نشػػػػػػػػطلديػػػػػػػػو اىتمػػػػػػػػػاـ -
التطريػػػػػػػػػػػز، جمػػػػػػػػػػػع طوابػػػػػػػػػػػع البريػػػػػػػػػػػد،  ،التصػػػػػػػػػػػوير

 .(العمالت،...الخ

3  

تػػت أنشػػطة وقػػت الفػػراغ المنظمػػة عنػػػدما  يشػػارؾ -
 .تعد وتنظـ خجمو

2  

ينيػػػػرط تػػػػت أنشػػػػطة وقػػػػت الفػػػػراغ عمػػػػى مسػػػػتول  -
مشػػػػػػػػػػػاىدة التمفػػػػػػػػػػػاز، انسػػػػػػػػػػػتماع )بسػػػػػػػػػػػيط مثػػػػػػػػػػػؿ: 

 .(لمراديو،..الخ

8  

لػػػيس لديػػػو القػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ أنشػػػطة تػػػت وقػػػت  -
 .حتى اخنشطة ذات الطبيعة البسيطة ،الفراغ

1 
  

درجػػػػػػات مجػػػػػػاؿ التوجيػػػػػػه  مجمػػػػػػوع
 (55 – 51)اجمع البنود الذاتي

 
 

   تحمؿ المسؤولية: -المجاؿ الثامف

   الممتلكات الشخصية: –[ 56البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

يعتنػػت بالممتمكػػات  دائمػػا   يعتمػػد عميػػو كثيػػرا ، تيػػو -
 .الشيصية

3  

عػػػػادة مػػػػا يعتنػػػػت تػػػػت ال، تيػػػػو عػػػػادة   يعتمػػػػد عميػػػػو -
 بالممتمكات الشيصية.

2  

غيػػر موثػػوؽ )ن يمكػػف انعتمػػاد عميػػو(، إذ نػػادرا   -
 ما يعتنت بالممتمكات الشيصية.

8  

ن يتحمػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػؤولية إطالقػػػػػػػػا ، تيػػػػػػػػو ن يعتنػػػػػػػػت -
 .بالممتمكات الشيصية

1 
 

 

   المسؤولية العامة: –[ 57البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

كبيػػػػر مػػػػف تحمػػػػؿ  ذو وعػػػػت كبيػػػػر، وعمػػػػى قػػػػدر -
ويبػػػػػػذؿ جيػػػػػػدا  ياصػػػػػػا ، وينجػػػػػػز دائمػػػػػػا   ،المسػػػػػػؤولية

 اخعماؿ الموكمة إليو.

3  

يعتمػػػػػػػػد عميػػػػػػػػو عػػػػػػػػادة إذ يبػػػػػػػػذؿ جيػػػػػػػػدا  إلنجػػػػػػػػاز  -
لمرء أف يتفكد بدرجة معقولػة أنػو ايمكنو  ،المسؤوليات

 سينجز اخعماؿ الموكمة إليو.

2  

ن يعتمد عميو، إذ يبذؿ جيدا  ضئيال  تت إتماـ ما  -
ون يكػوف المػرء متفكػدا  أف  ،يسند إليو مف مسؤوليات

 اخعماؿ الموكمة إليو سوؼ تنجز.

8  

أي مسػػػؤوليات، خنػػػو غيػػػر قػػػادر عمػػػى  ىن يعطػػػ -
 .إنجاز ما يوكؿ إليو

1 
 

 

   المسؤولية الشخصية: –[ 58البند ]
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 .يحاتظ عادة  عمى ضبط نفسو -
 1 8 يدرؾ معنى أف يكوف تت الوقت المحدد. -
يبحػػث عػػف المسػػاعدة، ويتقبميػػا حسػػب التعميمػػات  -

 واإلرشادات.
8 1 

مشرتو..الخ إذا كاف يوجد مشػكمة أو ييبر معممو،  -
 .ما

8 1   

 مجموع درجات مجاؿ تحمؿ المسؤولية 
 (58-56)اجمع البنود 

 
 

  

   :التنشئة االجتماعية -المجاؿ التاسع

   التعاو : –[ 59البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

 2 يقدـ المساعدة لآليريف. -
 

 

  8 عمى استعداد لممساعدة إذا طمب منو ذلؾ. -
 1 .ن يساعد اآليريف إطالقا   -

 
 

وتقددددير أوضدددس ايخدددري  ندددي االعتبدددار  –[ 61البنددد ]

 ايخري :
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(
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 1 8 يظير اىتماما  بشؤوف اآليريف. -
 1 8 .يعتنت بممتمكات اآليريف -
،إذا احتاج اخمر إلى ويدير شؤوف اآليريفأيوجو  -

 ذلؾ.
8 1 

   1 8 .يقدر مشاعر اآليريف -

   الوعي بايخري : –[ 68] -البند
 ن نعـ )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 1 8 يتعرؼ عمى أتراد أسرتو. -
مػػف غيػػر أتػػراد  اآليػػريفيتعػػرؼ عمػػى اخشػػياص  -

 أسرتو
8 1 

عمميػػػػػـ، )لديػػػػػو معمومػػػػػات عػػػػػف اآليػػػػػريف مثػػػػػؿ:  -
 .(عناوينيـ، وصمتيـ بو

8 1 

يعػػػرؼ أسػػػػماء اخشػػػياص المقػػػػربيف إليػػػو مثػػػػؿ :  -
 )زمالئو تت الصؼ، جيرانو(.

8 1 
 

 1 8 .يعرؼ أسماء أتراد ن يمتقت معيـ بانتظاـ -

   التفاعط مس ايخري : –[ 62البند ]
   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

يتفاعػػػػؿ مػػػػع اآليػػػػريف تػػػػت اخنشػػػػطة أو اخلعػػػػاب  -
 .الجماعية

3  

يتفاعؿ مع اآليريف لفترة قصيرة مػف الوقػت عمػى  -
 ،أو مالبسػػو ،عػػرض أو تقػػديـ ألعابػػو)مثػػؿ:  ،اخقػػؿ

 .(أو أشياءه

2  

  8 وبشكؿ قميؿ. التقميدبيتفاعؿ مع اآليريف  -
 1 .ن يستجيب لآليريف بطريقة اجتماعية مقبولة -

  

المشدداركة نددي ا نشددطة  –[ 63البنددد ]
 الجماعية:

  

   )ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(
تػػػت اخنشػػػطة الجماعيػػػة )كقائػػػد أو  يتيػػػذ المبػػػادرة -

 .منظـ(
3  

يشػػػػػػػػػػارؾ تػػػػػػػػػػت اخنشػػػػػػػػػػطة الجماعيػػػػػػػػػػة بتمقائيػػػػػػػػػػة  -
 وحماس)مشارؾ نشط(.

2  

تت اخنشػطة الجماعيػة إذا مػا تػـ تشػجيعو  يشارؾ -
 .عمى ذلؾ )مشارؾ سمبت(

8  

ن يشػػػػارؾ تػػػػت اخنشػػػػطة الجماعيػػػػة، أو ينسػػػػحب  -
 منيا.

1 
  

   ا نانية: -[64البند ]
   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

كػػػػاف البنػػػػد ن ينطبػػػػؽ عمػػػػى الطفػػػػؿ خنػػػػو لػػػػيس  إذا
اجتماعيػػا  أو خنػػو يجػػوؿ جػػدا  )منطػػو عمػػى نفسػػو( 

  

( تػت المربػع الفػارغ المحػدد ودائػرة  ضع إشػارة )  
 حوؿ الدرجة أسفؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات

 ن نعـ 
 8 1 .اآليريفيرتض أف ينتظر أو يفيذ دوره مع  -
 8 1 .ن يشارؾ اآليريف -
 8 1 .يغضب إذا لـ يحقؽ مراده -
يقػػػػػػػاطع المػػػػػػػدرس أو المشػػػػػػػرؼ أثنػػػػػػػاء قياميمػػػػػػػا  -

 بمساعدة شيص آير.
1 8   

   النضج االجتماعي: –[ 65البند ]
   )ضع دائرة حوؿ جميع اإلجابات(

 خنيمػػػيسمثال  إذا كػػػاف البنػػػد ن ينطبػػػؽ عمػػػى الطفػػػؿ 
اجتماعيػػا  أو خنػػو يجػػوؿ جػػدا  )منطػػو عمػػى نفسػػو( 

 ،( تػػػػػت المربػػػػع الفػػػػارغ المحػػػػػدد ضػػػػع إشػػػػارة )   
ودائػػػػػرة حػػػػػوؿ الدرجػػػػػة أسػػػػػفؿ كممػػػػػة )نعػػػػػـ( لجميػػػػػع 

 العبارات

  

 ن نعـ 
 8 1 لديو ألفة كبيرة مع الغرباء. -
 8 1 .يياؼ مف الغرباء -
 8 1 يفعؿ أي شتء لتكويف أصدقاء. -
   8 1 يحب أف يمسؾ بفيدي كؿ شيص. -
 8 1 .دائـ انلتصاؽ والتقرب الزائد مف اآليريف -

مجمػػػػػػػػػوع درجػػػػػػػػػات مجػػػػػػػػػاؿ التنشػػػػػػػػػئة 
 االجتماعية: 
 (.65-59)اجمع البنود 
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Summary 

Introduction: 

The process of identifying appropriate and disordered behavior forms the foun-

dation for all professions that are related to psychological health, but this selec-

tion itself is not an easy thing, and behavior - any behavior - can be understood 

from the point of view of psychology as a response to a motif caused by this 

behavior. But if we are to judge whether this behavior is appropriate or dis-

turbed, we need a standard or measure to judge according to it. 

 

Interest began to increase in recent years about the necessity that there should 

be standards codified due to its importance in the assessment and diagnosis of 

problems and behavioral and emotional disorders that may exist among chil-

dren, whether they are normal or of special needs. Despite the attempts and 

studies to codify international standards locally, the need is still urgent to regu-

late what can be taken advantage of it of international standards in the diagno-

sis and follow-up or treatment. The scale of adaptive behavior of the American 

Association for Mental Retardation established by Lambert, Nihira and Leland 

represents one of the most important scales that are established for special 

groups in education and rehabilitation institutions, and social welfare institu-

tions. It also was used by categories of normal children (Sadek, 1985, p.1). 

 

The second part of the scale of adaptive behavior ABS-S2 focuses on the social 

behavior. The behaviors in the second part were classified into seven areas that 

measure the non-adaptive behaviors related to the appearance of personality 

and behavioral and emotional disorders and problems (Lambert, etal, 1993, p3.) 

Therefore, the existence of this scale in our country provides guides and psy-

chological specialists with a scientific tool that contributes to the effectiveness 

of the assessment and diagnosis and the development of curative and rehabilita-

tive programs appropriate for each disabled. 

 

Based on the foregoing and on the grounds that psychological tests in general 

and adaptive behavior tests especially play a key role in the assessment, diag-

nosis and classification of people with special needs, the second part of the 

scale of adaptive behavior ABS-S2 was selected to be the subject of the current 

study. Thus, the subject of current  study can be determined in the following: 

(Standardization of the AAMR  Adaptive Behavior Scale - School Second 

Edition "Part Two" on samples of normal and special needs children, A 

field study in Damascus city). 
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The Importance of the Study: 

The importance of the study springs from the importance of the subject of the 

study, and it can be summarized in the following: 

1-  Although the scale in its current form was used in the study and research in 

many countries of the world, but it was not as well as in any Arab country - 

within the limits of the researcher's knowledge - so the current study is the 

first Arabic study for the second part of the second version of the adaptive 

behavior ABS-S2 scale in its form issued in 1993. 

2-  The importance of the scale is in the measurement and evaluation of adap-

tive behavior and personal and individual behavioral disorders of age (3-21 

years), and the presence of a Syrian form for this scale will enrich the psy-

chometric library with a scale which has its important uses in the evaluation 

of individuals, their diagnosis, classification and planning appropriate pro-

grams for rehabilitation and treatment. 

3- The rareness of psychometric codified scales and the need of psychologists 

and workers in the institutes and special education centers for using these 

scales in the diagnosis of behavioral disorders and forms of social mal-

adaptation in the cases provided to these centers. 

4-  The current study also used a wide variety of methods to verify the psy-

chometric properties of the scale (validity and reliability), and it also used 

large samples of children, whether in the psychometric study phase or at the 

stage of rationing. 

5- The scale which is the subject of the current study also can be used in the 

various scientific research purposes related to normal and special needs 

people. 

Objectives of the study: 

The main objective of this study was determined in the preparation of a Syr-

ian Arab form of the second part of the adaptive behavior scale and ration-

ing it on a sample of normal and the mentally disabled children. To achieve 

this goal, the following sub-goals must be achieved: 

1- Extracting semantics of honesty and consistency of the ABS-S:2/P2 scale 

and ensuring its suitability for use with normal and mentally disabled chil-

dren in the Syrian environment. 

2- Setting special standards for normal and mentally disabled children, and the 

development of standards for each age group included in the rationing sam-

ple, and separate standards for males and females if comparative studies 

concluded that there are significant differences between individuals accord-

ing to gender or age. 

3- Studying the differences in performance on the scale according to the varia-

ble of the mental status, gender and age. 
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Questions of the Study: 

Achieving the objectives of the study requires answering a number of 

questions, namely: 

1- What indicators of validity of the Syrian form of the ABS-S:2/P2 scale? 

2- What indicators of reliability of the Syrian form of the ABS-S:2/P2 scale? 

3- What is the form of the legalized scale to which ended the study applied in 

the local environment after  providing the scientific terms in it? 

4-  Are there significant differences between the mean scores of normal and 

mentally disabled children on ABS-S:2/P2 scale? 

5- Are there any statistically significant differences between the mean scores 

of the members of the study samples on ABS-S:2/P2 scale due to the varia-

ble of gender? 

6- Are there significant differences between the mean scores of the members 

of the study samples on ABS-S:2/P2 scale due to the variable of age? 

The Method of the Study: 

To achieve the objectives of the study and answer its questions, the descriptive 

analytical method was used, where the procedures of this approach for the cur-

rent study were represented in two aspects:  

Theoretical Aspect: 

It was reflected in studying the scale a descriptive analytical study that de-

scribes the emergence of the scale and its development, areas of use, how to 

apply and correct it, the results calculation and interpretation, the theoretical 

study for some behavioral problems and social measured by standard ABS-

S:2/P2, and refer to the research and studies that used the scale as a theme or a 

tool and comparing them with the results the current study will end with, in ad-

dition to the translation of the scale manual, instructions, and items. 

Field Aspect: 

It was reflected in the selection of exploratory samples that have the same 

characteristics of the main sample itself, the application of the scale on it to 

make sure of the clarity of instructions and items, the understanding of parents 

of it, making adjustments to the items and instructions that are not clear or that 

do not fit in its nature or contents with the Syrian Environment, pulling other 

samples to conduct studies necessary to verify the psychometric properties of 

the scale, pulling basic research sample using the simple random way, and the 

application of standard ABS - S2 scale in its final form to answer the research 

questions. 

The Study Society and Sample: 

The original society of the study consists of all students in the first and second 

cycles of basic education aged (6-10) years and who were attending official 

schools in the province of Damascus for the academic year 2012/2013. It also 
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consists of all children with mental disabilities who were in institutions, associ-

ations and special education centers in the province of Damascus, in the same 

year and who were aged (6-10) years, the study sample consisted of the follow-

ing samples: 

1- Exploratory sample: It consisted of 85 male and female students, of them 

(69) students from the normal and (16) of the mentally disabled. 

2- Validity and reliability sample: It consisted of (628) male and female stu-

dents, of them (125) students used to verify the psychometric characteristics 

of Burks scale to estimate the behavior BBRS which was used as a criterion 

for the ABS-S:2/P2 scale, and    (503) students were used to study the valid-

ity and reliability of ABS-S:2/P2 scale,  of them (426) students from the 

normal and ( 77 ) of the mentally disabled. 

3- Rationing sample: This sample consisted of (1273) male and female stu-

dents, of them (1170) from the normal and (103) of the mentally disabled, 

where the sample of the normals was selected using the simple  way. It was 

selected from schools of the first and second cycles in the official schools in 

the province of Damascus, the sample of mentally disabled was selected in 

an intended manner from all institutes and associations and special educa-

tion centers in the province of Damascus. 

Tools of the Study: 

1-  Part II of the adaptive behavior scale of the American Association of Men-

tal Retardation - a school version - second issue in 1993. 

2-  The first part of the adaptive behavior scale of the American Association of 

Mental Retardation - a school version - second issue in 1993. 

3- Burks Behavior Rating Scale (BBRS) prepared by Harold Burks, 1980 edi-

tion. 

The limits of the Study: 

1- Human limits: the study was applied to normal and mentally disabled stu-

dents aged (6-10) years. 

2-  Time Limits: The study was implemented in the academic year 2012 / 

2013. 

3-  Place Limits: The study was implemented in public schools of the first and 

the second cycles of basic education in the institutes, associations and spe-

cial education centers in the province of Damascus. 

Results of the Study: 

1- Procedures of studying the psychometric properties of the second part of the 

adaptive behavior ABS-S:2/P2 scale in its Syrian modified form showed 

that it had a good degree of validity and reliability which made the use and 

reliability of its findings in the Syrian environment possible. 
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2- The validity of the second part of the measure of adaptive behavior ABS-

S:2/P2 scale in its Syrian modified form for local use, and the possibility to 

trust the results of its application and use to detect social behavior and be-

havioral problems and measure them in children aged (6-10) years, based 

on the distribution near to the natural equinoctial distribution of the scale in 

its final form . 

3- There were statistically significant differences between the mean scores of 

normal and the mentally disabled children on the total score of the ABS-

S:2/P2 scale and its sub-fields, where the differences were in favor of men-

tally disabled children, which means that they have greater behavioral prob-

lems and a decline in the accepted social behavior and compatible with the 

standards and social values. 

4- There were statistically significant differences between the mean scores of 

normal and mentally disabled males and between the scores of normal and 

mentally disabled females on the total degree of ABS-S:2/P2 scale  and its 

sub - fields, where the differences were in favor of males. 

5- There were no statistically significant differences between the mean scores 

of normal and the mentally disabled children on the total score of the ABS-

S:2/P2 scale and its sub-fields due to the variable of age group. 

6- Access to percent standards and ranks special for  normal and mentally dis-

abled children, and for each gender separately from the age of 6 years up to 

10 years. 

Proposals of the Study: 

1-  Performing more studies about this scale in  order to verify its psychomet-

ric properties and codify it to other age groups, where the measure can be 

applied to individuals from the age of 3 years up to 21 years old. 

2- Rationing the scale on mentally disabled children with larger samples for 

the derived standards to be reliably accurate, in addition to rationing it to 

other categories of people with special needs, where the manual of the scale 

mentioned its usefulness and validity for use with other disabilities such as 

the emotional disability, autism, learning disabilities and others. 

3-  Using the scale for the planning, construction and evaluation of therapeutic 

programs for normal or mentally disabled children who suffer from emo-

tional or behavioral problems. 

4- Adoption of the scale by guides and psychologists in regular schools and 

special education centers, where they can take advantage of it to give a de-

tailed picture of the social behavior of individuals, and diagnose problems 

and behavioral disorders that may appear to have. 

5- Paying more attention to psychological scales and tests in general, and 

scales of adaptive behavior in particular, especially in children, by localiz-
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ing and adapting them to the local environment in Syria and standardizing 

them, and getting benefit from them in various fields. 

6- Finding some kind of coordination and communication with those who are 

responsible for the educational process to take advantage of the scale to 

help students to identify the behavioral problems that may appear to have 

and which may obstructs them from the optimal adaptation to the familial, 

social and school environment where they live, and work to diagnose these 

problems and develop plans and programs for treatment, something which 

can significantly affect the children level of education, and thus the devel-

opment of science  and raising its level. 
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