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 أستاذ التربية الخاصة المساعد، قسم التربية الخاصة، آلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض

 
الصHHHورة هHHHدفت هHHHذه الدراسHHHة إلHHHى اسHHHتخالص دالالت صHHHدق   :∗ملخIIIص الIIIبحث

بHHنود  ، وقHHد قHHام الHHباحث بتHHرجمة  هاوثHHبات المعHHربة لمقHHياس فيHHنالند للسHHلوك التكيفHHي   
 .حتى تتالءم مع المضمون الثقافي للبيئة السعودية  وتعريبهاالمقياس

 تراوحت أعمارهم ، من مختلف مناطق المملكةفHردٍ ) 100(بلغHت عيHنة الدراسHة      
أفراد  5 و فردًا عاديًا 95: آاآلتيوآHان توزيع العينة   سHنة،   17سHنة و    بHين أقHل مHن       

 .من ذوي التخلف العقلي
 الباحث تمتع   استخدمها  يأوضحت اإلجراءات واألساليب اإلحصائية الت    وقد  

 ، صدق المحكمين:الصHورة المعربة للمقياس بدالالت صدق وثبات عالية تمثلت في       
ق ألفHHHا تطبHHي : فHHي  وصHHدق االتسHHHاق الداخلHHي، فHHيما تمHHثل الثHHHبات     ،والصHHدق الذاتHHي  

 . والتجزئة النصفية،آرونباخ

 ةـمقدم

                                                
∗  . جامعة الملك سعود�نجز هذا البحث بدعم من مرآز بحوث آلية التربية   أ 
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 الجمعية األمريكية للتخلف العقلي في الربع الثالث من القرن           اعتمدت
 لتشخيص حاالت ةرئيسيال اتحكواحدًا من الم التكيفي الماضي السلوك
آان هناك تجاهل ألهمية دور السلوك التاريخ،  قبل ذلك. التخلف العقلي

 ًا الذآاء محكدرجةعلى استخدام  منصبًا  حيث آان الترآيز،التكيفي
 ,Middleton, Keene  وتصنيفهاحاالت التخلف العقليلتشخيص  ًاأساسي

Brown, 1990).( 
 ًا آبيرتأثيرًان هناك ثالثة اعتبارات رئيسية أثرت إيمكن القول و

. على استخدام قياس السلوك التكيفي عند تشخيص ذوي التخلف العقلي
 : مثل فيما يليتتهذه االعتبارات و

 ابتداء  في التعريف األساسي للتخلف العقليالتطور الملحوظ: أوًال
قبل هذا التاريخ آان االعتماد مطلقًا حيث   القرن الماضي اتيستينمن 

واستجابة . الذآاء عند تشخيص حاالت التخلف العقليدرجة على 
) م1959( الجمعية األمريكية للتخلف العقلي نشرتللقوانين والتشريعات 

قصور في السلوك التكيفي إلى جانب وجود أول آتيب رسمي لها يشترط 
محكين رئيسيين في تحديد حاالت باعتبارهما القصور في األداء العقلي 

 ).Heber, 1959(التخلف العقلي 
التربوية القائمة على تدريب الترآيز على تقديم الخدمات : ثانيًا

ان متبعًا من تقديم خدمات الرعاية    آفلسفة تناقض ما آالمهارات الوظيفية
ولعل أهمية قياس السلوك التكيفي آانت  . للمعاقين في المعاهد والمدارس

الصادر "  األطفال المعاقينلم لكيالتعل": األمريكيقانون الواضحة في 
 جاء تاليًا لقانون التأهيل ، والذي142-94 تحت رقم 1975في نوفمبر 
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 همالمعاقين وتدريب ادة االهتمام بتعليم ساعد في زيمما  ،)م1973(لعام ا
 .  وشدتهان نوع اإلعاقةع بغض النظر هم،وتوظيف

 قدرات الطفل تأثير  نمولممارسات اإلآلينيكية لتحديد آان ل: ثالثًا
 تم استخدم السلوك ، حيثواضح في استخدام مقاييس السلوك التكيفي

تلميذ وفاعلية برامج  عند تقييم نمو أداء الًا وبعديًا قبليًاالتكيفي قياس
 ). Nihira, 1999( التدريب 

 فقد رآز البحث العلمي في ،ونتيجة لهذه القوانين والتشريعات
 على دراسة البناء الترآيبي للسلوك  من القرن الماضياتيالثمانين 
 ناولت في عدد البحوث التي تملحوظًاوشهدت تلك الفترة تزايدًا . التكيفي

 نهيرا و زتلين  وز ذآر ميرفقد.  وأساليبهفيآليات تقييم السلوك التكي
(Meyers, Nihira, & Zetlin, 1979)  ما ال يقل عن  أن تلك الفترة شهدت ظهور

ساهمت إجراءات التقييم آما .  مقياسًا لقياس السلوك التكيفي 136
 أقل  اتات في تطوير برامج تعليمية في بيئ يللسلوك التكيفي في الثمانين

عند اتخاذ قرارات دمج نتائجها  االستفادة من ت تمثحيدًا يتقيعزًال و
 ,Hawkins & Copper(التالميذ ذوي التخلف العقلي في المدارس العادية 

1990 .( 
آذلك ساعد قياس السلوك التكيفي في تحديد نقاط القوة وجوانب 

 وذلك من خالل مقارنة ؛الضعف في المظاهر السلوآية لألطفال
ساهم آما . البيئة الثقافيةوالزمني هم في العمر يماثلون ن ع ممستوياتهم م
س السلوك التكيفي في تخطيط استراتيجيات العالج يياقتوظيف م
ذات  فقد ساعد في توفير معلومات ، باإلضافة إلى ذلك.هاوتقييم والتدخل

Spreat, Roszkowski, Isett , 1983( أهمية وفائدة في عمليات التدريب اإلآلينيكي        
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.( 
إجراء دراسة تمكنه من توفير الباحث رأى ، بقماسفي ضوء 

لتناسب البيئة العربية عمومًا،  ،فينالند للسلوك التكيفي صورة عربية لمقياس
 .والبيئة السعودية خصوصًا

 
 أهمية الدراسة

أمHHام التوسHHع الكبيHHر فHHي تقHHديم الخHHدمات لHHذوي الHHتخلف العقلHHي فHHي   
جHاد أدوات قياس مالئمة  المملكHة العHربية السHعودية، تبHرز األهمHية فHي إي          

ولعHل توفيHر صHورة معHHربة    . تسHاعد فHي تصHنيف هHذه الفHئة و تشخيصHها      
 رامج تربوية فرديةبفHي تخطHيط   لمقHياس فيHنالند للسHلوك التكيفHي يسHاعد         

تنمHHية  فHHيمHHا يسHHاعد م ، مبنHHية علHHى نHHتائج قHHياس هHHذا السHHلوك  وتصHHميمها
 . اصرةمجاالت المهارات المختلفة، وعالج المهارات األخرى الق

 لمHا آHان السHلوك عنصHرًا مهمHًا فHي تحديHد حHاالت الHتخلف العقلي          و
، فإن توفير هHا  وآHذلك فHي تصHميم البHرامج التHربوية الفHردية ل           ها،وتصHنيف 

ونظHHرًا لعHHدم . بصHHورة عHHربية أمHHر مهHHم وحHHيوي هHHذه الحHHاالت أداة لقHHياس 
 لمقHHHياس فيHHHنالند للسHHHلوك -  الHHHباحثعلHHHم حسHHHب �فHHHر صHHHورة عHHHربية اتو

 Hام          ،يالتكيفHي قHك التHدا تلHي   عHى فئة محددة   ) 1991(العتيبHميمها علHبتص
فHHي لفHHين عقلHHيًا، فHHإن هHHذه الدراسHHة تسHHعى لتوفيHHر هHHذا المقHHياس   خمHHن المت

 .بحيث يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبةصورته العربية، 

 مشكلة الدراسة
تكمHHHن مشHHHكلة الدراسHHHة فHHHي غHHHياب المقايHHHيس المقنHHHنة علHHHى البيHHHئة    
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ويتHHرتب علHHى هHHذا الغHHياب مشHHكالت  . السHHلوك التكيفHHيات السHHعودية لمهHHار
 أو الفارق، وآذلك وضع الخطط التربوية     عديدة تتعلق بالتشخيص الدقيق،   

ومHHن هHHنا فقHHد . المناسHHبة التHHي تHHتالءم مHHع احتHHياجات آHHل تلمHHيذ علHHى حHHدة  
ولعل . ظهرت الحاجة إلى تطوير مقياس عربي يسد الثغرة في هذا المجال

قياس فينالند للسلوك التكيفي يكمن في شمولية المقياس       اختHيار الHباحث لم    
 .للمهارات السلوآية المختلفة وعدم وجود صورة عربية لهذا المقياس

 هدف الدراسة
 الصورة المعربةلصدق هو دراسة استطالعية    دراسة  هHدف هHذه ال    

 وباال : الذي قام آل من سباروها،وثبات مHن مقياس فينالند للسلوك التكيفي     
  .م1984 بتطويره عام وسكيتشي

 اإلطار النظري
 : السلوك التكيفيمفهوم

مHHع ) م1905(قHHبل ظهHHور مقايHHيس الHHذآاء علHHى يHHد بينHHيه وسHHيمون    
 آHان الHتخلف العقلي يوصف بمصطلح ما نسميه   ،بHدايات القHرن الماضHي     
 أن العديHHد مHHن  (Horton, 1966)وقHHد نقHHل هHHورتن  . الHHيوم بالسHHلوك التكيفHHي 
ن  مصHHطلحـات مHHباسHHتخدامالسHHلوك التكيفHHي ياس قHHالباحثHHين تحدثHHوا عHHن 

 Skills)، تHHدريب المهHHارات  (Social competence) الكفHHاءة االجتماعHHية  قبHHيل

training)  يةHHHHHر االجتماعHHHHHالمعايي ،(Social norms)  ئةHHHHHع البيHHHHHيف مHHHHHالتك ،
(Adaptability to the environment). 

ك وبالرغم من تعدد المسميات المستخدمة في تعريف السلو
 ّدويع. المفهومح إلى جوهر ذلك ووضبعًا تشير يالتكيفي، إال أنها جم
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 هو المصطلح الرسمي الذي (Adaptive behavior)مصطلح السلوك التكيفي 
آما أنه األآثر استخدامًا بين       . للتخلف العقليتأخذ به الجمعية األمريكية 

 . يين المهنيين في التربية الخاصة   صصاتخاال
عاريف السلوك التكيفي اختلفت من حيث إيجاد ن تإويمكن القول 

 ويعود هذا االختالف إلى أن السلوك .صياغة واحدة لمفهوم السلوك
التكيفي مرتبط بالعديد من العلوم آعلم االجتماع وعلم النفس والعلوم 

تعريفات السلوك ويمكن تلخيص . التربوية والطبية على حد سواء
 :رآزت عليها على النحو التاليتأهم المجاالت التي التكيفي من حيث 

 ، رآزت على السلوك التكيفي للطفل خاصةاتتعريف: أوال
 الذي نص على أن (Shapiro, 1987) آتعريف شابيرو ، عمومًا،والطالب

درجة المستويات المتوقعة التي يظهرها الطفل من "السلوك التكيفي هو 
لى أيضًا، إ (Mercer, 1973)وأشار ". االآتفاء الذاتي في المدرسة والمنزل

   الالزمة لتحقيقياتمثل في أشكال السلوآتأن السلوك التكيفي ي
المدنية  ف مكتب الحقوق آذلك عّر. األآاديميوالنجاح الذاتي االستقالل 

الدرجة التي تمكن الطالب من العمل  "أنه  باألمريكي السلوك التكيفي  
يمكن اإلشارة و. "ه الفعالة آعضو مسؤول في أسرته ومجتمعوالمشارآة

إلى أن هذه التعريفات اقتصرت على التكيف في المواقف المدرسية 
.ولية االجتماعية آمظهر مهم في السلوك التكيفيؤألغت المسوواألسرية 

(Nihira, 1999) 
 رآزت على المحيط االجتماعي واألدوار المتوقع اتتعريف: ثانـياً 

 بأن السلوك التكيفي  (Mercer, 1978) آتعريف ميرسر ،من الفرد القيام بها
قدرة الطفل على أداء األدوار االجتماعية المالئمة لألشخاص من "هو 
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 وبيئته باألسلوب أو الطريقة التي تفي بتوقعات األنظمة   نفسهعمره
وترى ميرسر أن السلوك التكيفي ".  وتسمح له بالمشارآة،االجتماعية

واآتساب المهارات لألطفال يظهر في قدرتهم على االعتماد على النفس 
أما السلوك . االجتماعية التي تمكنهم من تأدية أدوار أآثر تعقيدا فيما بعد

التكيفي لألطفال األآبر سنًا فهو القدر أو المدى الذي يمكن الشخص من 
 .  األدوار االجتماعية بصورة مالئمة لعمرهؤديأن ي

لبات  رآزت على قدرة الفرد على القيام بالمتطاتتعريف: ثالثـًا
 (Heber, 1961)البيئية خالل الفترة النمائية، آتعريف هيبر    واالحتياجات 

 رآز على تقسيم مظاهر القصور في الذي (Robinson, 1976)وروبنسون 
 النضج، والتعلم، والتوافق :السلوك التكيفي إلى عدد من المظاهر هي

 .  االجتماعي
ي والمسؤولية  رآزت على مظاهر االستقالل الذاتاتتعريف:رابعـًا
 أن االستقالل الذاتي والمسؤولية (Doll, 1965)فقد اعتبر دول . االجتماعية

مكونات السلوك التكيفي في حين استبدل أساسيان من مكونان االجتماعية 
أما .  االجتماعية بالمسؤولية الشخصية المسؤولية(Nihira, 1976)نهيرا 
 من دول ونهيرا واعتبر أن  فقد جمع بين تعريف آل(Leland, 1978)ليالند 

الوظائف : القدرة على التكيف تتحدد بثالثة أنماط سلوآية هي 
ومع . االستقاللية، والمسؤولية الشخصية، والمسؤولية االجتماعية

 إال أنها لم تشر إلى أن السلوك التكيفي يتحدد تبعًا  ،شمولية هذه التعاريف
 ويرى الباحث أنه بالرغم .لتباين األعمار الزمنية والبيئات االجتماعية

، إال أن اتالتعريفاختالف وتنوع المجاالت التي تطرقت لها هذه من 
 وقد . قبوًال وانتشارًا هو تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي     هاأآثر



8 بندر بن ناصر العتيبي

(مر هذا التعريف بمراحل عدة بدًءا من ظهوره في صورته األولى عام 
 وظهور (Heber, 1959) الجمعية تعريف هيبر بنتعندما ت) م1959

مرورًا بتبني تعريف جروسمان واالنتقادات العديدة لهذا التعريف، 
(Grossman, 1973) من    االنتقادات الموجهة للتعريف األول، و الذي خفف من

عند تشخيص " نص على أنه الذي )م1992( عام Lucksson)تعريف  ثم، 
و أآثر من    العقلي ال بد من وجود قصور في اثنتين أ حاالت التخلف 

الرعاية الشخصية، المعيشة المنزلية،     ، التواصل: المهارات التكيفية التالية  
الذاتي، الصحة  المهارات االجتماعية، المنفعة االجتماعية، التوجيه         

وانتهاًء   ."والسالمة، المهارات األآاديمية الوظيفية، وقت الفراغ والعمل
 العقلي عجز يتصف التخلف"الذي أشار إلى أن ) م2002(بتعريف عام 
الجوهري في القدرات العقلية، وآذلك مهارات السلوك التكيفي     بالقصور

 ".  والعملية، ويظهر ذلك قبل سن الثامنة عشرةالمفاهيمية واالجتماعية   
تهدف إلى محاولة توفير خصائص  الحالية الدراسة أن ونظرًا إلى 
، فقد رأى عربية في صورته ال فينالند للسلوك التكيفي سيكومترية لمقياس 

عرف مقياس فينالند ُيحيث  ؛الباحث إيراد التعريف الذي أخذ به المقياس
1984(آل من سبارو وباال وسيكيهتي بإعداده قام للسلوك التكيفي الذي 

 اليومية المطلوبة لالآتفاء أداء األنشطة: "السلوك التكيفي بأنه ) م
 ".الشخصي واالجتماعي

 : هي تة اعتباراينطوي هذا التعريف على ثالث
أن السلوك التكيفي مرتبط بالعمر، ذلك أن السلوك التكيفي يزداد  -1

 .ويصبح أآثر تعقيدًا آلما تقدم الفرد في العمر
حدد من خالل التوقعات أو المعايير الخاصة  يأن السلوك التكيفي  -2
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 .بأشخاص آخرين
قاس عن طريق األداء الفعلي وليس عن طريق ُيأن السلوك التكيفي  -3

فبينما تكون القدرة ضرورية ألداء األنشطة اليومية، فإن . درةالق
السلوك التكيفي لفرد ما قد يكون غير مالئم إذا لم يتم إظهار القدرة 

 . عندما يتطلب األمر ذلك
 دراسات السابقةال

عHHند محاولHHة الحصHHول علHHى تقيHHيم ثابHHت   األمHHور ذات األهمHHية مHHن 
آمقHHياس فيHHنالند    اة قHHياس  السHHلوك التكيفHHي تطبHHيق أد   وصHHادق لمهHHارات 

 باإلضHHافة إلHHى ،للسHلوك التكيفHHي، تمHHتلك خاصHHية قHياس سHHيكلوجي مميHHزة  
وتتيح عينة . تقنيHنها علHى عيHنة آبيHرة من األفراد المعاقين وغير المعاقين     

 المقارنHHHة بHHHين األفHHHراد العاديHHHين وغيHHHر     ) فHHHرد3000(التقنHHHين الكبيHHHرة  
سبارو ( آذوي التخلف العقلي ا نفسه العاديHين، وآHذلك بHين األفHراد مHن الفHئة           

Carter, Volkmar, et al 1998(، أو التوحديHين  ) Sparrow et al, 1984، وآخHرون 

(.  
 في الدرجات التي حصلت عليها    فHروقاً العديHد مHن الدراسHات       وجHد   

بعHض المجمHوعات مHن األفHراد ممHن لHديهم أمراض محددة بشكل ينسجم         
). Vig & Jedrysek, 1995 ؛ Stone et al, 1999( مHع نHوع اإلعاقHة التHي لHديهم      

آHHذلك وجHHدت بعHHض الدراسHHات أن األطفHHال المصHHابين بالHHتوحد حصHHلوا    
علHHى درجHHات منخفضHHة بشHHكل آبيHHر فHHي األبعHHاد الفHHرعية لHHبعد التنشHHئة        

 فHHي األبعHHاد الفHHرعية لHHبعد التواصHHل    ،االجتماعHHية، وفHHي بعHHض األحHHيان   
 Lovelandخلف العقلي من ذوي التنفسه مقارنة بمن هم في عمرهم العقلي 

& Tunali-Kotoski, 1998)  ؛ Stone et al, 1999. ( 
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ن بمتالزمة داون نتائج   وباإلضHافة إلHى ذلHك، أظهHر األفراد المصاب         
لمصابين بالتوحد في األبعاد الفرعية لبعد التنشئة    باإيجابHية عHند مقارنتهم      

ألطفHال  ، فHي حHين آانHت درجHات ا    )Loveland & Keller, 1999(االجتماعHية  
المصHابين بضHHعف االنتHHباه والتشHHتت أعلHHى فHHي بعHHدي التواصHHل والتنشHHئة   

 & Vig(االجتماعHHية عHHند مقارنHHتهم بمHHن لHHديهم تخلHHف عقلHHي أو تHHوحد       

Jedrysek, 1995.( 
ومحاولHة للHتحقق من الصدق التمييزي لمقياس فينالند للسلوك التكيفي            

 فقد ،)لوك التكيفي علHى التمييHز فHيما بHين مجHاالت مHتعددة في الس             القHدرة (
 مقHHياس فيHHنالند (Gully & Hosch, 1979)آHHل مHHن جولHHي وهوسHHش اسHHتخدم 

الذين للسHلوك التكيفHي للتمييHز بHين األطفHال العاديHين واألطفHال المتخلفين          
 للHHHتدريب مHHHن خHHHالل معHHHرفة  و الHHHذين لHHHديهم قابلHHHية  للHHHتعلم لHHHديهم قابلHHHية

ريت الدراسة على أج. مسHتويات سHلوآهم التكيفي لمراحل عمرية مختلفة      
  للHHHHتعلم،مHHHHن الHHHHذين لHHHHديهم قابلHHHHية  ) 115: (طفHHHHًال) 588(عيHHHHنة بلغHHHHت  

. من األطفال العاديين) 388( للتدريب، و مHن الHذين لHديهم قابلية     ) 85(و  
 نHHتائج الدراسHHة قHHدرة المقHHياس علHHى التمييHHز بHHين الفHHئات       وقHHد أوضHHحت 

% 66، و بالنسHHبة للعاديHHين% 91الHHثالث، حHHيث آانHHت القHHدرة التمييHHزية  
  . للتدريبللذين لديهم قابلية% 88 للتعلم و للذين لديهم قابلية

 & ,Balboni, Pedrabissi, Molteni)أيضHًا قHام آHل مHن بالبونHي وآخHرين       

Villa, 2001)      الثHHHن ثHHHراد مHHHيها أفHHHل علHHHي حصHHHدرجات التHHHة الHHHبمقارن 
عقلHHي مصHHاحب الضHHطرابات فHHي التواصHHل، أو   مجمHHوعات لHHديهم تخلHHف  

أفراد لديهم تخلف عقلي وبدون أي و ،جتماعي، أو إعاقة حرآيةالسلوك اال
 .إعاقة مصاحبة
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، أن يحصل األفراد الذين ًا، وصHادق ًاآHان المقHياس دقHيق    يفتHرض إذا    
يعانHون مHن اضHطرابات فHي التواصHل علHى أقHل درجHة في بعد التواصل            

أن يحصHHHل مHHHن لHHHديهم   يفتHHHرض مقارنHHHة بالمجمHHHوعة الضHHHابطة، آHHHذلك   
لوك االجتماعHHي علHHى الHHدرجات األقHHل فHHي بعHHد التنشHHئة   فHHي السHHتمشHHكال

 .من لديهم إعاقات حرآية في المهارات الحرآيةآذلك االجتماعية، 
أظهرت نتائج الدراسة أن من يعانون من إعاقات مصاحبة آان وقد 

هHHم أقHHل مقارنHHة بالمجمHHوعات الضHHابطة فHHي تلHHك األبعHHاد المHHرتبطة        ؤأدا
 في السلوك االجتماعي حصلوا تم مشكالبإعاقHاتهم، فاألفHراد الHذين لHديه     

ن بإعاقات و آذلك المصاب.علHى درجHات أقHل فHي بعHد التنشHئة االجتماعية       
مHن لHHديهم  وآHHذلك ، هHHم منخفضHًا فHHي المهHارات الحHرآية   ؤحHرآية آHان أدا  

 مقارنHHة ،هHHم فHHي بعHHد التواصHHل   ؤاضHHطرابات فHHي التواصHHل انخفHHض أدا  
أن  هو -ئج هHذه الدراسHة     فHي نHتا    -الملفHت للنظHر     و. بالمجمHوعة الضHابطة   

األداء المHنخفض ظهHر فقHط في تلك األبعاد المرتبطة بإعاقتهم المصاحبة           
ن األفHHراد ممHHن لHHديهم اضHHطرابات فHHي      أللHHتخلف العقلHHي، ومHHثال ذلHHك،     

التواصHHHل باإلضHHHافة إلHHHى أدائهHHHم المHHHنخفض فHHHي بعHHHد التواصHHHل، آانHHHت    
جتمعHHية المهHHارات الم: وهمHHادرجHHاتهم منخفضHHة فHHي الHHبعدين الفHHرعيين     

 و آذلك ذو. مهارات تعبيريةانتطلباللذين يوالعالقات الشخصية المتبادلة 
 إضافة ،هHم منخفضHًا فHي المهHارات الحرآية    ؤاإلعاقHات الجسHدية آHان أدا     

 يتطلبان ينالمهارات الذاتية واألنشطة المنزلية اللذ: الفرعيين نبعديالإلى 
 .ة حرآيةقدر

للمقارنة بين أداء أفراد   آذلك  في  اسHتخدم مقHياس فيHنالند للسلوك التكي       و
وآخHHرين يمHHثلون  (William Syndrome)مHHتالزمة ويلHHيام  مHHن ذوي  مصHHابين



12 بندر بن ناصر العتيبي

  (Gosch, Pankau,1994) ففHي دراسHة لجوسHش وبHنكايو    . مجمHوعات ضHابطة  
طفًال لديهم متالزمة ويليام تراوحت أعمارهم بين ) 19( مقارنة أداء تتم
تخلHHف  لHHديهم ي العمHHر والجHHنسسHHنة بأطفHHال مماثلHHين لهHHم فHH ) 11(و ) 4(

 ،متالزمة ويليام آان أقلذوي أظهرت النتائج أن أداء األطفال    وقد  . عقلHي 
عHHHن  ر معلHHHوماتُفHHHاوبالHHHرغم مHHHن عHHHدم تو . مقارنHHHة بالمجمHHHوعة األخHHHرى 

الHدرجات الفHرعية لعيHنة الHبحث، إال أن الباحثHين أآHدوا أن السبب في وجود             
ضHعف في المهارات الحرآية   بHين أداء المجموعتHين آHان بسHبب ال     فHروق 

 .لدى األطفال المصابين بمتالزمة ويليام
 ,Mervis)) م2001(تاسمان و ماستين - آلHين قHام آHل مHن ميرفHز و    و

Klein-Tasman, & Mastin, 2001    يق مقياس فينالند للسلوك التكيفي علىHبتطب
تتراوح أعمارهم ممن مHتالزمة ويلHيام   ذوي  واحHٍد وأربعHين مHن األطفHال         

متغيHHرات  هHHدف الدراسHHة قHHياس ثالثHHة     وآHHان  . سHHنوات  ) 8 (و) 4(بHHين  
للسHلوك التكيفHي، يأتHي فHي مقدمHتها جوانب القوة و الضعف، مسار النمو         

. آوظHيفة للعمHر الزمنHي، العالقHة بين القدرات السلوآية والقدرات العقلية     
في بعدي التنشئة مرتفعًا أظهرت نتائج الدراسة أن أداء التالميذ آان      وقHد   
 بعدي مهارات فيم منخفضًا ؤهالجتماعHية والتواصHل، فHي حين آان أدا        ا

وجHHد أن  ،الHHبعدينهHHذين مقارنHHة و ب. الحHHياة اليومHHية والمهHHارات الحHHرآية 
وأن هHHناك فHHي بعHHد التنشHHئة االجتماعHHية،  آHHان أآثHHر ارتفاعHHًا أداء التالمHHيذ 

آان أداء ، حيث ، آذلك بعد التنشئة االجتماعية  لألبعاد الفرعية   فروقًا بين ا  
 بعHHد المهHHارات الشخصHHية المتHHبادلة أفضHHل مقارنHHة بالHHبعدين    فHHيالتالمHHيذ 

لHHدرجات  فHHيما يHHتعلق با ). وقHHت الHHراحة والتHHرفيه، والمسHHايرة   (اآلخHHرين 
ارتHHباطها بالعمHHر   أظهHHرت النHHتائج عHHدم  آمHHا .المعHHيارية للسHHلوك التكيفHHي 
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 مقياس داممتقاربة عند استخ، عمومًا، آانت درجات التالميذوإن الزمني، 
 .فينالند أو مقاييس القدرات المختلفة

لدراسHHHات العHHHربية التHHHي تطHHHرقت للخصHHHائص السHHHيكومترية    أمHHHا ا
حسHب علHم الHباحث وتأآيد    يمكن القHول،   التكيفHي، فH  لمقHياس فيHنالند للسHلوك    

ليسHHHت هHHHناك دراسHHHات عHHHربية فHHHي هHHHذا   إنHHHه،)م2001،فHHHاروق الروسHHHان(
فاعلية بهدف دراسة  )م1991 (العتيبيأجراها دراسة التي الالمجال، ما عدا 

الفHHردية التHHربوية اسHHتخدام نHHتائج السHHلوك التكيفHHي فHHي تخطHHيط البHHرامج      
لثHHHبات وللHHHتحقق مHHHن الهHHHدف تHHHم إيجHHHاد ا . للتالمHHHيذ ذوي الHHHتخلف العقلHHHي 

ويمكHHن القHول إنHHه تHHم قHياس الثHHبات عHHن طHريق إعHHادة التطبHHيق    . صHدق الو
تخرج الصHHدق التالزمHي عHHن   تلمHHيذًا، فHي حHHين اسH  40علHى عيHHنة قHوامها   

عاديHHHين (طHHHريق تطبHHHيق المقHHHياس علHHHى فئتHHHين مختلفتHHHين مHHHن التالمHHHيذ      
 . تلميذًا76بلغ عددهم ) ومتخلفين عقليًا

وبغHض النظHر عن النتائج العامة لهذه الدراسة، فقد أظهرت النتائج         
 ولعHHل مHHا يميHHز بHHين   .دالالت صHHدق وثHHبات مHHرتفعة لهHHذه الفHHئة العمHHرية    

ترآيز هذه ) م1991(عام المشار إليها  ة للباحث والدراسة    الدراسة الحالي 
الدراسHHة علHHى إيجHHاد الخصHHائص السHHيكومترية لمقHHياس فيHHنالند للسHHلوك      

، فHي حين هدفت الدراسة السابقة إلى الكشف عن فاعلية استخدام    التكيفHي 
يمكHHن  و. نHHتائج السHHلوك التكيفHHي فHHي تخطHHيط البHHرامج التHHربوية الفHHردية       

 :هذه المجموعة من الدراسات في اآلتيص أهم نتائج يتلخ
1-  Hي درةقHHلوك التكيفHHنالند للسHHياس فيHHى مقHHراد علHHين أداء األفHHز بHHالتميي 

 .على المستويات المختلفة للمقياس
 اتسHHاققHدرة المقHياس علHى إعطHHاء داللHة صHادقة للعيHHنات مHن خHالل         -2
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 .مع األمراض المصابين بهاأفرادها  ىنوع اإلعاقة التي لد
3-      Hياس علHدرة المقHة اإلعاقة نفسها     قHد درجHحيث أثبت ،  وشدتهاى تحدي

: التمييHز بHين فHئات الHتخلف العقلي الثالث، وهي    المقHياس قدرتHه فHي       
 .اإلعاقة البسيطة، والمتوسطة، والشديدة

عHHدم وجHHود دراسHHات عHHربية لمقHHياس فيHHنالند للسHHلوك التكيفHHي علHHى     -4
 على )م1991(عام العتيبHي  البيHئة العHربية فHيما عHدا دراسHة قHام بهHا               

 .عينة مختلفة
 

 الطريقة واإلجراءات
 :عينة الدراسة

فHرد تHراوحت أعمارهم بين أقل     ) 100(تكHونت عيHنة الدراسHة مHن         
 عيHHنة الدراسHHة مHHن مHHناطق   تسHHنة، وقHHد اختيHHر ) 17(ومHHن سHHنة واحHHدة  

الHHHرياض، : ة مHHن مHHنطق  ًاحHHيث شHHملت العيHHنة أفHHراد    مخHHتلفة مHHن المملكHHة،    
 63وتHHوزعت العيHHنة إلHHى . ، الجنوبHية ليةالشHرقية، القصHHيم، الغHHربية، الشHHما 

وتراوح .   من فئة المتخلفين5 مHن العاديين و  95 أنثHى مHنهم   37ذآHرًا و    
الHHثالث المسHHتوى التعليمHHي بHHين مHHن هHHم دون المHHرحلة االبتدائHHية والصHHف  

 .مHع عHدم وجHود عيHنة ممثلة في الصف الثاني الثانوي       للمHرحلة الHثانوية،     
 . العينة وفقًا للمستوى التعليمييبين توزيع) 1( رقم جدولوال
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 .توزيع العينة وفقًا للمستوى التعليمي. )1 ( رقمجدولال
 م المستوى التعليمي عاديين تخلف عقلي

 1 بتدائيال امرحلة ما قبل 28 3
 2 األول االبتدائي 9 2
 3 الثاني االبتدائي 7 -
 4 الثالث االبتدائي 10 -
 5 الرابع االبتدائي 10 -
 6 الخامس االبتدائي 9 -
 7 السادس االبتدائي 8 -
 8 األول المتوسط 2 -
 9 الثاني المتوسط 7 -
 10 الثالث المتوسط 3 -
 11 األول الثانوي 1 -
 12 الثاني الثانوي - -
 13 الثالث الثانوي 1 -
  المجموع 95 5

 
 :مقياس فينالند للسلوك التكيفي في صورته األصلية

 Hياس في   دُيعHنالند للسلوك التكيفي صورة معدلة من مقياس فينالند    مق
بهدف تقييم الكفاءة الشخصية   ) م1951(عده دول   أاالجتماعي الذي   للنضHج   

 لألفHHراد مHHن المHHيالد حتHHى الHHبلوغ، ويHHتكون مقHHياس فيHHنالند      واالجتماعHHية
 :للسلوك التكيفي من ثالثة صور هي

 ).النسخة الموسعة(صورة المقابلة الشخصية  -1
 ).النسخة المسحية(لمقابلة الشخصية صورة ا -2
 .الصورة المدرسية -3

: وتقHHHيس آHHHل صHHHورة مHHHن صHHHور المقHHHياس أربعHHHة مجHHHاالت هHHHي     
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التواصHHHل، مهHHHHارات الحHHHياة اليومHHHHية، التنشHHHئة االجتماعHHHHية، المهHHHHارات    
باإلضHافة إلHى هHذا، فHإن الصHورة الموسHعة والصورة المسحية        . الحHرآية 
 .في مجال السلوك غير التكي، أيضًا،تقيسان

ونظرًا لشمولية الصورة المسحية وتغطيتها لجميع مجاالت السلوك    
التكيفHHي باإلضHHافة لقياسHHها مHHراحل الHHنمو مHHن المHHيالد حتHHى سHHن الثامHHنة       

ستخراج الخصائص السيكومترية  الالHباحث استخدامها    رأى   فقHد    ،عشHرة 
 .لهذه الصورة في محاولة لتقنينها في دراسة قادمة على البيئة السعودية

(وي الصورة المسحية من مقياس فينالند للسلوك التكيفي على      تحHت 
 تحديHHد جHHوانب فHHيبHHندًا توفHHر تقيHHيمًا عامHHًا للسHHلوك التكيفHHي يسHHاعد ) 297

 البيانات عن سلوك التالميذ من ُتستوفى. القHوة ونقHاط الضHعف لدى الفرد     
 أو أي شHHخص لديHHه الفرصHHة الكافHHية  ، أو المعلHHم،الHHوالدين أو ولHHي األمHHر

 :يليفيما المقياس تتمثل أبعاد ظة الطفل عن قرب، ولمالح
اللغHHHة  : ويضHHHم ثالثHHHة أبعHHHاد فHHHرعية هHHHي      : CommunicationالتواصIIIل  -1

 .، واللغة التعبيرية، والقراءة والكتابةاالستقبالية
ويضHHم ثالثHHة أبعHHاد    : (Daily living skills)مهIIارات الحIIياة اليومIIية     -2

ية، المهHHHارات حلHHHم، األنشHHHطة الالمهHHHارات الشخصHHHية: فHHHرعية هHHHي
 .المجتمعية

: ويضHم ثالثHة أبعHاد فرعية هي    : (Socialization)التنشIئة االجتماعIية     -3
 .مهارات التعايش، وقت الفراغ والترفيه، ه مع اآلخرينالعالق

: ويضHHHم ُبعHHHدين اثنHHHين همHHHا     : (Motor skills)المهIIIارات الحIIIرآية   -4
 .ةالدقيقالمهارات الحرآية الكبيرة، والمهارات الحرآية 

ويقHHHيس مظاهHHHر   (Maladaptive behavior) : السIIIلوك غيIIIر التكيفIIIي   -5
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السHHلوك غيHHر المHHرغوب فHHيه والتHHي قHHد تHHتداخل مHHع األداء الوظيفHHي     
 .التكيفي للفرد

الثبات آل من الباحثون أساليب إحصائية مختلفة لقياس استخدم وقد 
اتسHHاق آراء  و، طHHريقة إعHHادة تطبHHيق المقHHياس  تفقHHد اسHHتخدم . والصHHدق
بيHHHنما وطHHHريقة التجHHHزئة النصHHHفية لحسHHHاب ثHHHبات المقHHHياس،   مHHHين، المحك

 والصدق ،وصدق المحتوى ،المفهوماستخدم لقياس الصدق آل من صدق 
بمستويات  اإلحصائية أن المقياس يتمتع المعالجات  أظهرت نتائج   . التالزمHي 

األمر الذي يجعله مقياسًا قابًال لالستخدام   مHن معامل الصدق والثبات؛      عالHية   
 ,Sparrow, Balla, Cicchetti) التHي وضHع مHن أجلها    مخHتلفة الغHراض  األقHيق  لتح

1984). 
 

 إجراءات استخراج الخصائص السيكومترية
  صورته العربيةللمقياس في

  خطوات الترجمة والتحقق من صدق األداة: أوال
قام الباحث بتطوير الصورة المعربة من مقياس فينالند للسلوك 

 :ت التالية التكيفي وفقًا للخطوا
تHرجمة المقHياس مHن اللغHة األصHلية وهHي اللغHة اإلنجليزية إلى اللغة               -1

 الHباحث آHل عHبارة علHى حدة وصاغها بأسلوب           تHرجم العHربية، وقHد     
 .يتناسب مع المعنى المقصود

من السعودية للبيئة ومالءمHة آHل عبارة   للHتحقق مHن صHدق التHرجمة         -2
عHHرض ، ة أخHHرى ومالءمHHتها للHHبعد الHHذي تنتمHHي إلHHيه مHHن جهHH  ،جهHHة

مHHHن االختصاصHHHيين فHHHي مجHHHال التHHHربية   مجمHHHوعة العHHHبارات علHHHى 
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، حHHيث وضHHHعت  ) أعضHHاء هيHHئة تHHدريس   5( وعلHHم الHHنفس   الخاصHHة 
 .الترجمة العربية للعبارة مقابل النص األصلي باللغة اإلنجليزية

بعHد مHراجعة المحكمHين للتHرجمة، آHان هناك اتفاق آبير على سالمة        -3
 للبيئة مع إيراد بعض التعديالت التي تم  التHرجمة ومالءمHة العبارات    

 . األخذ بها
 

 أسلوب التطبيق واستخراج الدرجات: ثانيًا
، عقHHHد المقHHHياس للبيHHHئة المحلHHHيةعHHHبارات بعHHHد الHHHتحقق مHHHن مالءمHHHة 

الHHباحث ورش عمHHل للعديHHد مHHن المتطوعHHين بهHHدف تدريHHبهم علHHى تطبHHيق  
 عشوائية وقHد اخHتار تطبHيق المقHياس علHى عيHنة      . المقHياس بشHكل صHحيح     

. محHدودة العHدد من الباحث والمتطوعين لتعويدهم على التطبيق الصحيح      
بعد أن  و،بعHد تأآHد الHباحث مHن معHرفة المتطوعين لكيفية تطبيق المقياس        

تأآHد مHن فهمهHم لمHا هHو مطلHوب، طلHب مHنهم اختHيار عيHنة عشHوائية من                 
ادة مHناطق مخHتلفة مHن أنحHاء المملكHة، وقHد اسHتغرق تطبHيق المقياس وإع         

 . شهرًا آامًالهتطبيق

 جـالنتائ
 :صدق المقياس: أوًال

لقياس  تهُيعد قياس صدق المقياس عامًال رئيسيًا في تقدير صالحي
، ونظرًا لتعدد طرق قياس الصدق، فقد اختار الباحث ماوضع من أجله

 : منها ما يلي 

 :صدق المحكمين) أ 
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 ،ياسبارات المقلعمن المحكمين   مجموعة   فحصتHم ذلك من خالل      
. والنظHر فHي أبعHاده ومHدى مالءمHة آHل عHبارة وارتHباطها بأبعHاد المقياس             

 على أن العبارات ونباإلضHافة إلHى بعض المالحظات، فقد أجمع المحكم    
 وعلى األصليةحافظHت على الوظائف التي وضعت لقياسها في الصورة         

 .ألبعاد التي وضعت لقياسهالمناسبة العبارات ووضوحها وانتمائها 
 
 :لصدق الذاتيا) ب

لمقياس عن طريق حساب الجذر ل دالالت الصدق الذاتي تاستخرج
 ؛)2(لجدول رقم   للمعHامالت ثHبات األبعHاد الرئيسHية للمقHياس وفقًا             التربيعHي 

) 95,0( الصدق الذاتي مرتفعة جدًا حيث تراوحت بين فقد آانت معامالت
 ) .01,0( دالة عند مستوىآانت و) 99,0(و 

 
معIIIامالت الصIIIدق الذاتIIIي لألبعIIIاد الرئيسIIIية لمقIIIياس فيIIIنالند  . )2(جIIIدول رقIIIم ال

 للسلوك التكيفي
 البعد معامالت الصدق الذاتي

 التواصل 98,0
 مهارات الحياة اليومية 99,0
 التنشئة االجتماعية 98,0
 المهارات الحرآية 98,0
 السلوك غير التكيفي 95,0

 
 :Internal consistencyصدق االتساق الداخلي  -1

من أهم أنواع الصدق التي يمكن استخدامها  صدق االتساق الداخلي 
للتحقق من صدق األداة، ويرتبط هذا النوع من الصدق بالتحقق من 
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االتساق بين مفردات المقياس ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية، مع مراعاة 
 أو التداخل بين مفردات ،عدم التداخل بين المفردات المكونة لكل بعد

 الباحث ثالثة أجرىللتحقق من صدق االتساق الداخلي، و .ياس آكلالمق
 :  هي آما يلي،أنواع

 معامالت توقد حسب: ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للبعد الرئيسي)  أ 
بين درجة أفراد العينة في آل عبارة على حدة ودرجاتهم     االرتباط 

 تظهر بهدف حذف العبارات التي الذلك ، والكلية لكل بعد رئيسي
 على اعتبار أنها ال تتمتع بقدر   ، داللة بالبعد الرئيسياارتباطًا ذ

من عبارات  واحدة فقط ة  واتضح أن هناك عبار.مناسب من الصدق
في حين آان   ،ليست دالة إحصائياً ) 297(المقياس آكل البالغ عددها   

 وقد اسُتبعدت 0.05هناك خمس عبارات آانت دالة عند مستوى 
ن الصورة النهائية للمقياس وُضّمنت تلك العبارات تلك العبارة م

 لكي اليكون هناك خلل في التسلسل النمائي 0.05الداله عند مستوى 
وبذلك فقد أصبح . التي يتميز بها المقياس السلوآية للمهارات

إحصائية   عبارة ذات داللة )296(لمجموع الكلي لعبارات المقياس ا
 لتلك العبارات ذات الداللة باط وقد تراوحت معامالت االرت. عالية

يمكننا االستنتاج  عليه و. )0.092 � 0.025( بين 0.01اإلحصائية 
أما ما   .أن عبارات آل بعد رئيسي متناسقة ومتماسكة فيما بينها 

 عبارات آل بعد رئيسي مع عبارات األبعاد األخرى يتعلق بتداخل
ن االرتباط فقد أظهرت النتائج وجود ارتباط ضعيف بينها، بينما آا 

عاليًا بين عبارات البعد الرئيسي الواحد مما يشير إلى التماسك 
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 .الداخلي للمقياس
 معامالت تسبُح: ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للبعد الفرعي) ب

 ووفقًا .ارتباط آل عبارة بدرجات البعد الفرعي الذي تنتمي إليه
 اللةدذات  تط آاناالرتباجميع معامل  فقد تبين أن ،لتحليل البيانات

مما يشير إلى اتساق ) 0.092 - 0.025(عالية وتراوحت بين 
 .ًامفردات آل بعد مع بعضها بعض

ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للبعد ) جـ
قام الباحث بحساب ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد بالدرجة : الرئيسي

 تبين 6 � 3الجداول من وي إليه، الكلية للبعد الرئيسي الذي ينتم
معامالت االرتباط للدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بالدرجة الكلية 

 معامل ، آانللبعد الرئيسي، ووفقًا لما هو موضح في هذه الجداول
 .0 ,01االرتباط عاليًا وداًال عند مستوى 

بعاد الفرعية   صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األ     . ) 3  ( رقمجدولال
 .مع الدرجة الكلية للبعد ) التواصل(للبعد األول 

الدرجة الكلية القراءة والكتابة اللغة التعبيرية اللغة 
 االستقبالية

 البعد

اللغة االستقبالية - *,68 *,31 *,58
اللغة التعبيرية *,68 - *,78 *,94
القراءة والكتابة *,31 *,78 - *,93
 رجة الكليةالد *,58 *,94 *,93 -

 01,0دالة عند مستوى   *

 
صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية         . ) 4  ( رقمجدولال

 مع الدرجة الكلية للبعد ) مهارات الحياة اليومية(للبعد الثاني 
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 الدرجة
 الكلية

 المهارات
 المجتمعية

 األنشطة
 المنزلية

 المهارات
 الشخصية

 البعد

المهارات   - *,85 *,87 *,95
 شخصيةال

حليةاألنشطة الم *,85 - *,95 *,96
المهارات   *,87 *,95 - *,98

 المجتمعية
 الدرجة الكلية  *,95 *,96 *,98 -

 01,0دالة عند مستوى   *

 
 
 
 
 

صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية         . ) 5  ( رقمجدولال
 .مع الدرجة الكلية للبعد )  جتماعيةالتنشئة اال(للبعد الثالث 

الدرجة الكلية  مهارات
 التعايش

الراحة والترفيه
 مع هالعالق

 البعد اآلخرين

ه مع اآلخرينالعالق - *,90 *,86 *,94
 الراحة والترفيه  *,90 - *,90 *,96
 المسايرة   *,86 *,90 - *,97
 الدرجة الكلية  *,94 *,96 *,97 -

 01,0دالة عند مستوى   *

صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية         . ) 6( رقم  جدولال
 .مع الدرجة الكلية للبعد ) المهارات الحرآية(للبعد الرابع 

 البعد الكبيرةمهارات ال الدقيقةمهاراتال الدرجة الكلية
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المهارات الحرآية   - *,96 *,99

 الكبيرة  
المهارات الحرآية   *,96 - *,99

 الدقيقة
 الدرجة الكلية  *,99 *,99 -

 01,0دالة عند مستوى   *

 
 :الثبات: ثانيًا

للتأآد من قدرة المقياس بصورته العربية على قياس السلوك 
 الباحث استخدمبق عدة مرات وعلى عينات مختلفة، ُط التكيفي فيما لو

 :قياس الثبات بالطرق التالية

 لمفيدة من الطرق اذه وه:ابققياس الثبات باستخدام معامل التط -1
 ،  مرتين نفسهالقياس مدى ثبات المقياس، حيث يطبق المقياس على العينة

 بعد ذلك مدى تطابق عينة قاسوخالل فترة زمنية ال تقل عن أسبوعين، ُي
 .آل عبارة من عبارات المقياس في آال التطبيقينعن البحث في اإلجابة 

 الباحث التطبيق على أعاد، ولتطبيق هذا األسلوب من قياس الثبات
. مفحوص بعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول) 100(عينة قوامها 

نتائج إعادة التطبيق معامالت تطابق عالية جدًا لكل األبعاد  أظهرت 
، .,99 و .,70الفرعية والرئيسية للمقياس بحيث تراوح االرتباط ما بين 

 جدولال . ,01مستوى ند  جميع األبعاد الفرعية والرئيسية عفي اللةود
 .يبين ثبات المقياس عند استخدام طريقة إعادة التطبيق  ) 7 (رقم

 
 .قثبات المقياس باستخدام إعادة التطبي. )7 ( رقمجدولال



24 بندر بن ناصر العتيبي

 دـــالبع معامالت االرتباط
 اللغة االستقبالية  *,80
 اللغة التعبيرية  *,98
 القراءة والكتابة   *,99
 ُبعد التواصل  *,99
 لشخصية لمهارات ا ا *,98
 حليةاألنشطة الم *,96
 المهارات المجتمعية   *,98
 ُبعد مهارات الحياة اليومية   *,98
 ه مع اآلخرينالعالق *,90
 الراحة والترفيه  *,94
 مهارات التعايش   *,92
 ُبعد التنشئة االجتماعية *,94

 دـــالبع معامالت االرتباط
  الكبيرة  المهارات الحرآية  *,97
  الدقيقةالمهارات الحرآية  *,95
 ُبعد المهارات الحرآية  *,97
 ُبعد السلوك غير التكيفي  *,70

 
 تقوم هذه :(Alpha) آرونباخقياس الثبات باستخدام طريقة ألفا  -2

الطريقة على حساب قيمة معامل الثبات بطريق معرفة متوسط معامالت  
قام . بارات المكونة لهاالرتباطات الداخلية بين عبارات المقياس وعدد الع

الباحث بحساب معامل ألفا، وهي الصورة العامة التي استخرجها 
 ريتشاردسن، عن طريق استخراج درجات �آرونباخ من معادلة آودر 

تراوحت . الثبات على األبعاد الفرعية وآذلك األبعاد الرئيسية للمقياس
طي دليًال  مما يع97,0 و 86,0 بين تمعامالت الثبات التي تم استخرج
يوضح حساب الثبات ) 8(جدول رقم ال. على التناسق الداخلي للمقياس
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 .باستخدام معادلة ألفا آرونباخ

 معامالت االرتباط  تسبُح: قياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية -3
بين درجات أفراد العينة في العبارات الفردية ودرجاتهم في العبارات 

تراوحت درجات . فرعي على حدةالزوجية للمقياس آكل ولكل بعد 
.  حيث دلت على معامالت ارتباط عالية0 ,95 � 60,0االرتباط بين 

 .يبين ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية) 8(رقم جدول ال
معامل الثبات لألبعاد الفرعية والدرجات الكلية باستخدام ألفا  . )8(جدول ال

 آرونباخ والتجزئة النصفية

 ثبات ألفا ة النصفيةثبات التجزئ
 معامل الثبات

                        األبعاد    
 اللغة االستقبالية  ,91 ,89
 اللغة التعبيرية  ,96 ,78
 القراءة والكتابة   ,97 ,85
 ُبعد التواصل  ,97 ,72
 الشخصية المهارات   ,97 ,88
 المحليةاألنشطة  ,93 ,80
 المهارات المجتمعية   ,96 ,82
 مهارات الحياة    ُبعد ,98 ,78

 االجتماعية
 ه مع اآلخرينالعالق ,89 ,78
 الراحة والترفيه وقت  ,86 ,86
 مهارات التعايش   ,96 ,80
 ُبعد التنشئة االجتماعية ,97 ,78
  الكبيرة  المهارات الحرآية  ,94 ,67
  الدقيقةالمهارات الحرآية  ,95 ,95
 ُبعد المهارات الحرآية  ,97 ,87
 لوك غير التكيفي ُبعد الس ,90 ,60
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 خـالصةال
 لمقياس فينالند    سعوديةهدفت الدراسة الحالية إلى توفير صورة 

 الباحث المقياس من اللغة ترجمولتحقيق هذا الهدف . للسلوك التكيفي
 وتحقق من مصداقيتها عن ،األصلية وهي اإلنجليزية إلى اللغة العربية

حقق من مصداقية الترجمة بعد الت. طريق عرضها على محكمين
) 100( الباحث المقياس على طبقومالءمة العبارات للبيئة السعودية، 

 .فرد لغرض التوصل إلى دالالت وصدق وثبات للمقياس



27 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

 ، آصدق المحكمين،اسHتخدم الHباحث عHددًا مHن طرق قياس الصدق      
وقد أشارت النتائج إلى تمتع .  وصHدق االتسHاق الداخلي    ،والصHدق الذاتHي   

بقياس الثبات آذلك قام الباحث   و.  بدالالت صدق آافية   السعوديةة  الصور
 والتجHHHزئة ،باسHHHتخدام معامHHHل الHHHتطابق، وآHHHذلك باسHHHتخدام طHHHريقة ألفHHHا    

 نHHتائج قHHياس الثHبات تمHHتع الصHHورة المعHHربة بHHدالالت  وأظهHHرتالنصHفية،  
 .ثبات آافية

 لمقHياس فيHنالند للسلوك     سHعودية معHامالت الثHبات للصHورة ال      آانHت   
على سبيل و.  مقارنHة بHتلك الموجHودة فHي النتيجة األصلية         ،يفHي عالHية   التك
 االرتHHباط بHHين أبعHHاد المقHHياس المخHHتلفة فHHي الصHHورة      تHHراوحمHHثال فقHHد  ال

 فHHHي حHHHين تHHHراوح االرتHHHباط فHHHي الصHHHورة   0.90 و 0.80 المعHHHربة بHHHين
 عHHHند اسHHHتخدام ،أيضHHاً ، وتHHراوح االرتHHHباط،  0.98و 0.77 األصHHلية بHHHين 

  فHHي0.95و 0.60 بHHين سHHعوديةلنصHHفية فHHي الصHHورة الأسHHلوب التجHHزئة ا
حHين تراوح االرتباط عند استخدام التجزئة النصفية في صورته األصلية   

 للمقياس حققت درجات سعودية ولHذلك فإن الصورة ال   0.95 و 0.73بHين   
 . أو صدقهعالية من االرتباط سواًء آان ذلك عند حساب ثبات المقياس

 السHHHعوديةلصHHورة  ة االسHHتطالعية ل هHHذه الدراسHH  ن إويمكHHن القHHول   
  HHيكومترية األساسHHبات السHHتوفت المتطلHHد اسHHياس قHHن  يةللمقHHين مHHي التقنHHف 

 علHى البيHئة السHعودية، بحيث وفرت أساسًا منطقيًا     هوثHبات التطبHيق   صHدق   
لتقنHين المقHياس علHى عيHنة أآبHر بمHا يHؤدي إلHى اسHتخراج معايير مالئمة                

 .للبيئة السعودية
 التوصيات

ا توصل إليه الباحث من نتائج، فيما يلي مجموعة من في ضوء م
التوصيات والمقترحات التي قد تفيد الباحثين والعاملين عند تطبيق 
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 :مقياس فينالند بصورته السعودية
هناك حاجة إلى إجراء العديد من الدراسات سواء في المملكة  -1

 العربية السعودية أو في الوطن العربي على عينة أآبر من األفراد
 .للتحقق من الصدق والثبات

نظرًا ألن عينة الدراسة لم تكن آبيرة، فإنه من الممكن استخدام  -2
 . نتائج هذه الدراسة بحذر آمؤشر على السلوك التكيفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المراجع

. قHHياس دافعHHية اإلنجHHاز الدراسHHي علHHى البيHHئة السHHعودية     ) : 1996(الحامHHد، محمHHد  
 .169 � 131 ص ص  الريـاض، الثامن،، العدد رسالة التربية وعلم النفس
الخصائص السيكومترية لصورة عربية    ) : 1996(الخطيب، جمال؛ الحديدي، منى     

رسHHالة التHHربية  . مHHن مقHHياس ماتسHHون لتقديHHر المهHHارات االجتماعHHية لألطفHHال    
 .76 � 53 ص ص  الريـاض،، العدد الثامن،وعلم النفس
 . الرياض، دار الزهراء.تكيفيالذآاء والسلوك ال) : 2000(الروسان، فاروق 



29 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

صHHدق وثHHبات الصHHورة المعHHربة ) : 2002(الشHHمري، طHHارش؛ السHHرطاوي، زيHHدان 
، العدد األول،  مجلة أآاديمية التربية الخاصة   . لمقHياس تقديHر الHتوحد الطفولي      

 .39 � 1الرياض، ص ص 
يمية   استخدام نتائج السلوك التكيفي في تخطيط البرامج التعل )1991(العتيبي، بندر 

، آلية رسالة ماجستير غير منشورة. الفردية للتالميذ ذوي التخلف العقلي
 . التربية، جامعة الخليج العربي

 Hاالتجاهات الوالدية نحو األبناء متعددي اإلعاقة وعالقتها  ) : هـ1413(، هنيه   رزامي
، آلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة. بالسHلوك التكيفHي لهHؤالء األبناء     

 .ة الملك سعودجامع
Balboni, G., Pedrabissi, L., Molteni, M., & Villa, S. (2001). Discriminant Validity of 

the Vineland Scales: Scores profiles of individuals with mental retardation and a 
specific disorder. American Journal on Mental Retardation, (106), 2, 162−172. 

Carter, A.S., Volkmar, F.R., Sparrow, S.S., Wang, J.J., Loard, C., Dawson, G., 
Fombonne, E., Loveland, K., Mesibov, G., & Schopler, E. (1998). The Vineland 
Adaptive Behavior Scale: Supplementary Norms for Individuals with Autism. 
Journal of Autism and Developmental disorders, 28, 287−302. 

Gosch, A., & Pankau, R. (1994). Social-emotional and behavioral adjustment in 
children with Williams-Beuren Syndrome. American Journal of Medical 
Genetics 53, 335−339. 

Hawkins, G.D. & Copper, D.H. (1990). Adaptive behavior measures in mental 
retardation research: Subject description in AIMD/AIMR articles. American 
Journal on Mental Retardation, 94, 650−660. 

Horton, L. (1986). The historical development of the concept of adaptive behavior. 
Paper presented at the annual meeting of American Association on Mental 
Deficiency, Chicago. 

Kraijer, D. (2000). Review of adaptive behavior studies in mentally retarded persons 
with autism/pervasive developmental disorder. Journal of Autism and 
Developmental Disorders (30) 1, 39−47. 

Loveland, K.L., & Kelley, M.I. (1991). Development of adaptive behavior preschoolers 
with autism or down syndrome. American Journal on Mental Retardation, 96, 
13−20. 

Loveland, K.L., & Tunali-Kotoski, B. (1998). Development of adaptive behavior in 
persons with mental retardation. In J.A. Burack, R.M. Hodapp, and E. Zigler 
(Eds). Handbook of Mental Retardation and Development (pp. 521−541). 
Cambridge. England: Cambridge University Press. 



30 بندر بن ناصر العتيبي
Mercer, J.R. (1973). Labeling the mentally retarded: Clinical and social system 

perspective on mental retardation. Beckeler: University of California Press. 
Mervis, C.B., Klein-Tasman, B.P., & Mastin, M.E. (2001). Adaptive behavior of 

4-Through 8-years-old children with Williams syndrome. American Journal on 
Mental Retardation, (106), 1, 82−93. 

Meyers, C.E., Nihira, K., and Zetlin, A. (1979). The measurement of adaptive behavior. 
In N.R. Illis (Ed.). Handbook of mental deficiency: Psychological theory and 
research (2nd ed., pp. 431-481) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Middelton, H.A., Keene, R.G., & Brown, G.W. (1990). Convergent and discriminant 
validates of the scales of independent behavior and the revised Vineland adaptive 
scales. American Journal on Mental Retardation (94), 4, 669−673. 

Nihira, K. (1999). Adaptive behavior: A historical overview. In R.L. Schalock (Ed), 
Adaptive behavior and its measurement (pp. 7−431). Washington, DC: American 
Association on Mental Retardation. 

Shapiro, E.S. (1987). Behavioral assessment in school psychology. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associate., Inc. 

Sparrow, S. S., Balla, D. A., and Cicchetti, D. V. (1984). Vineland Adaptive Behavior 
Scales: Survey Form. American Guidance Service (AGS). Circle Pines, 
Minnesota 55014-1796. 

Spreat, S., Roszkowski, M.J., and Isett, R.D. (1983). Assessment of adaptive behavior 
in the mentally retarded. In S.E. Breuning, J.L. Maston, L.R.P. Barrett (Eds). 
Advances in the Mental Retardation and Development Disabilities, (1). 
Greenwich, CI: J.A.I. Press., Inc. 

Vig, s., & Jedrysek, E. (1995). Adaptive behavior of young urban children with 
developmental disabilities. Mental Retardation, 33, 90-98. 

 

Psychometric Properties of a Saudi Version of VABS 
 

Bandar Nasser Al-Otaibi 
Assistant Professor, Dept. of  Special Education, College of Education, 

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 
 

Abstract: The purpose of this study is to investigate the reliability and validity 
of a Saudi Version of Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS). To estimate 
the reliability, the researcher used different methods such as Cronbach alpha 
and split-half procedure. Like wise, validity was estimated by internal 
consistency and interrator validity. 

Result showed that the Saudi version of VABS is both reliable and valid 
and can be used by professionals to evaluate the adaptive behavior skills of 
students with disabilities. 
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 )1(ملحق رقم 
 مقياس فاينالند للسلوك التكيفي

 
 

 
VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE 
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 "دومينك شيكشيتي, دافيد باال, سارا سبارو"

 
 صورة معدلة ومنقحة لمقياس فينالند للنضج االجتماعي

 
 تأليف إدجار دول

 
 

 نسخة المقابلة
 "لصورة المسحيةا"

 
 

 ترجمة وإعداد
 بندر ناصر العتيبي. د

 قسم التربية الخاصة، آلية التربية
 جامعة الملك سعود

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 مقياس فينالند للسلوك التكيفي
 "صورة المقابلة"
 "استمارة اإلجابة"

 
 

 بيانات خاصة بالطفل
 _________:       الجنس  ____________________:االسم

 _________:       المنطقة  __________________:المدرسة
 ___________________________________: المستوى التعليمي

 _________:نسبة الذآاء ___________________:التشخيص
 

 السنة  الشهر  اليوم   
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 ___  ___  ___  تاريخ المقابلة
 ___  ___  ___  تاريخ الميالد

 
 مصدر المعلومات 

 ___________:الجنس ______________________:االسم
 _____________:العالقة بالمفحوص

 __________:الوظيفة________:الجنس _____________:الباحث
 

 
 
 
 

 تعليمات عامة
تتضمن هذه الطبعة من مقياس فينالند على مجموعة من العبارات التي    

عHند القHيام بتطبيق المقياس، البد أن يكون   .  تكيفHي تقHيس بعHض أبعHاد السHلوك ال        
الفHاحص علHى معرفة بعمر المفحوص لكي يبدأ في آل مجال من مجاالته بالبند      

المطلHوب مHن الفHاحص قراءة آل عبارة واختيار اإلجابة        .  المطابHق لهHذا العمHر     
الHرجاء اختHيار الدرجة ووضعها في   .  التHي تتناسHب وتHتطابق مHع سHلوك الطفHل          

 :وقد وزعت الدرجات آما يلي.  ربع الداخلي الخاص بكل عبارةالم
 أبدا, ال= 0  أحيانَا= 1   عادة, نعم= 2 
 الأعرف= ع  لم تسنح الفرصة= م 

 
 :مثال يوضح تقدير الدرجة المناسبة

 )يقرأ على األقل عشر آلمات بصوت عادي(
مHHHن أبعHHHاد   " القHHHراءة والكHHHتابة "هHHHذه إحHHHدى عHHHبارات الHHHبعد الفرعHHHي     

فإذا آان المفحوص يستطيع قراءة    . الموجHودة ضمن هذه االستمارة    " لتواصHل ا"
وإذا آان يستطيع ذلك " 2"فيمكنك وضع الدرجة   , عشHر آلمHات بصHوت عHادي       

أمHا إذا لHم يكHن يسHتطيع قHراءة عشر آلمات      ". 1"أحHيانًا فيمكHنك وضHع الدرجHة        
 ".  0"فيمكنك وضع الدرجة 

ة السلوك الذي تقيسه العبارة فيمكنك أمHا اذا لHم تسHنح لك الفرصة لمالحظ      
أمHHا إذا لHHم تكHHن تعHHرف عHHدد الكلمHHات التHHي يسHHتطيع الطفHHل       , )م(وضHHع الرمHHز  

 ).ع(قراءتها فيمكنك وضع الرمز 
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لكHل مجال من مجاالت المقياس    " سHقف " و  " قاعHدة   " مHن المهHم تكHوين        
 " 2"فإذا تكرر حصول المفحوص على درجة . اعHتمادا على إجابات المفحوص    

من ناحية أخرى، فإنه إذا . فHي سHبعة بHنود متتالHية فHإن ذلHك يشكل قاعدة المجال           
تكرر حصوله في المجال نفسه على درجة صفر في سبعة بنود متتالية فإن ذلك      

 .يشكل سقف المجال
 

 التواصل : األول البعد
 

     الفرصة تسنح لم =       م أحيانا =  1     أبدا. ال  =صفر     عادة, نعم  =2
 ال أعرف= ع

القراءة
والكتابة

اللغة 
التعبيرية

اللغة 
االستقبالية العمرالفقرة العبــــارة

.يحHHHرك عينHHHيه ورأسHHHه نحHHHو الصHHHوت        
  

1  <1 

يسHتمع للحظHة علHى األقHل عندما يتحدث         
 .معه من يقوم برعايته

2  

يبتسHHHHHم اسHHHHHتجابة لحضHHHHHور مHHHHHن يقHHHHHوم     
 .برعايته

3  

 لحضHور شHخص مألوف    يبتسHم اسHتجابة      
 . لديه غير الذي يقوم برعايته

4  

يHرفع ذراعيه استجابة لحضور من يقوم           
 "أو قف, تعال هنا"برعايته 

5  

يتصHرف بشكل يدل على فهمه لما تعنيه           
 .آلمة ال

6  

يقلHHHHHد أصHHHHHوات الكHHHHHبار بعHHHHHد سHHHHHماعهم     
 .مباشرة

7  

 فهمHHه لعشHHر آلمHHات  - بوضHHوح -يظهHHر    
 .قلعلى األ

8  

يقHوم بالحHرآات المناسHبة التHي تعبر عن            
 ".دال أري"و " ال"و " نعم"

9 1 
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القراءة
والكتابة

اللغة 
التعبيرية

اللغة 
االستقبالية العمرالفقرة العبــــارة

10 .   يصغي بانتباه للتعليمات     
يتصHرف بشHكل يHدل علHى فهمHه لمHا تعنيه              

 .موافق, نعم"
11  

 يHHنفذ التعلHHيمات التHHي تHHتطلب تصHHرفا مHHثل       
 "تعال" "هات اللعبة"

12  

يح إلى جزء واحد  يشHير علHى نحHو صHح          
 علHHHى األقHHHل  عHHHندما  رئيسHHHي فHHHي جسHHHمه 

 ".الذراع, الرأس"يطلب منه 

13  

يسHHHتخدم االسHHHم األول والكنHHHية لألقHHHرباء     
واألصHHHHHHHدقاء أو الHHHHHHHزمالء أو يعطHHHHHHHي   

 .أسماءهم عندما يطلب منه

14  

15 .يستخدم عبارات تتضمن أسماء وأفعاال     
يسHمي علHى األقHل عشHرين شHيئا مألوف              

 )1(التصحح رقم .      بدون أن يسأل
16  

يسHتمع إلHى قصة لمدة خمس دقائق على            
 .  األقل

17  

يشHير إلHى تفضHيله عHندما تHتاح لHه حرية             
 .االختيار بين عدة أشياء

18  

. يHنطق خمسHين آلمHة مألHوفة علHى األقل          
 )1(التصحح رقم 

19 2 

ل تلقائي يستطيع التعبير عن خبراته بشك      
 .وبكلمات بسيطة

20  

21 ينقل رسائل لفظية بسيطة لآلخرين     
يسHتخدم جمHل تتكون من أربع آلمات أو         

 اآثر
22  

يشHير علHى نحHو صHحيح إلHى آHل أجزاء            
 )1(  التصحح رقم .جسمه عندما يسأل

23  

 .يHHHHنطق علHHHHى األقHHHHل مHHHHئة آلمHHHHة مفهHHHHومة      
   )1(التصحح رقم 

24  
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القراءة
والكتابة

اللغة 
التعبيرية

اللغة 
االستقبالية العمرالفقرة العبــــارة

25  . لم باستخدام جملة مفيدةيتك     
يسHHتخدم فHHي عHHباراته أو جملHHه  آلمHHات بهHHا        

 .التعريف" أل"
26  

" إذا"يHنفذ التعليمات التي تستخدم صيغة      
 .الشرطية

27  

يذآHHر اسHHمه واسHHم عائلHHته عHHندما يطلHHب       
 .منه ذلك

28  

, لماذا, من, أين, بماذا" يسHأل أسئلة تبدأ        
 ."متى

29  

يسHHHتطيع أن يحHHHدد الشHHHيء األآبHHHر مHHHن        
 .   شيئين غير موجودين أمامه

30 3، 4

يسHHHتطيع أن يHHHربط بشHHHكل تفصHHHيلي بHHHين    
 .عدة خبرات عندما يطلب منه ذلك

31  

أو " خلف"يسHتخدم فHي عHباراته آلما ت        
  ". بين"

32  

آظHHHHرف مكHHHHان فHHHHي  " حHHHHول"يسHHHHتخدم    
 .عبارة

33  

و " لكHHن"آلمHHا ت فHHي عHHباراته   يسHHتخدم   
  " أو"

34  

35 .ينطق بوضوح بدون إحالل أو إبدال     

لديHه القHدرة علHى حكايHة قصHة شعبية أو               
 نكته طويلة أو مشهد تلفزيوني

36  

37 .يكتب آل حروف الهجاء من الذاآرة    5 

.      يقرأ على األقل ثالث آلمات شائعة    38  
 باليوم والشهر عندما    يذآHر تاريخ ميالده      

 يسأل
39  
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القراءة
والكتابة

اللغة 
التعبيرية

اللغة 
االستقبالية العمرالفقرة العبــــارة

40 - التكسير-يستخدم صيغة الجمع الشاذة      

41 .يكتب اسمه األول واألخير    6 
42 .        يذآر هاتف المنزل عندما يسأل     

يسHHتطيع إعطHHاء عHHنوانه آHHامًال  بمHHا فHHيه      
 اسم المدينة والمنطقة عندما يسأل

43  

     HHل عشHHى األقHHرأ علHHوت  يقHHات بصHHر آلم
   .عادي

44  

يكHHHتب علHHHى األقHHHل عشHHHر آلمHHHات مHHHن         
 .الذاآرة

45  

يعبHHHر عHHHن أفكHHHاره بأآثHHHر مHHHن طHHHHريقة         
 .وبدون مساعدة

46  

47 .يقرأ قصة بسيطة بصوت مرتفع     

يكHHتب جملHHة بسHHيطة تHHتكون مHHن ثHHالث أو       
 .أربع آلمات

48 7 ،8

يHHHHHتابع حديHHHHHثا عامHHHHHا فHHHHHي المدرسHHHHHة أو     
 . دقيقة15رجها لمدة تزيد عن خا

49  

50 .يبادر بالقراءة بمفرده     
يقHHHرأ مHHHن الكHHHتاب إلHHHى مسHHHتوى الصHHHف    

 . الثاني االبتدائي على األقل
51  

يHHHHرتب الكلمHHHHات تHHHHرتيبا أبجHHHHديا حسHHHHب     
 .الحرف األول

52  

53 . خطابات قصيرة أو رسائليكتب     
اج يصHHHف لآلخHHHرين األمHHHاآن التHHHي يحHHHت    

الوصHHHHول إلHHHHيها السHHHHير فHHHHي اتجاهHHHHات    
 .متعددة

54 9 

يكHHHتب موضHHHوعات ذات مسHHHتوى أولHHHى      55  
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القراءة
والكتابة

اللغة 
التعبيرية

اللغة 
االستقبالية العمرالفقرة العبــــارة

 .بسيط
)1(                    التصحح رقم 

يقHHHرأ مHHHن الكHHHتاب إلHHHى مسHHHتوى الصHHHف    
  . الرابع االبتدائي على األقل

56  

يكHHتب الكلمHHات بشHHكل متHHرابط ومتصHHل       
. فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي معظHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم األحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيان

 )1(التصحح رقم 

57  

58            .يستخدم القاموس    10-
18 

59 .يستخدم الفهارس في الكتب التي يقرأها     
60 .يكتب موضوعات اإلنشاء     
يكHتب العHنوان علHى مظاريف الخطابات          

 .بدقة
61  

62 .يستخدم قوائم المفردات من الكتب     
يمكن . ( قصHص الكHبار فHي الجرائد      يقHرأ    

 )إعطاء الدرجة ص
63  

لديHHHHه أهHHHHداف بعHHHHيدة المHHHHدى ويصHHHHHف        
بالتفصHHHHيل خطHHHHط للوصHHHHول إلHHHHى هHHHHذه   

 .األهداف

64  

يقHرأ مجالت الكبار أو قصص المجالت           
 )يمكن إعطاء الدرجة م(األسبوعية  

65  

66 .يكتب خطابات تتعلق بالعمل     
طالمجموع الكلي للنقا      
   الكلي) م(مجموع    
   الكلي) ع(مجموع    
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 مهارات الحياة اليومية : الثاني البعد

     ع الفرصة تسنح لم =       م أحيانا =  1     أبدا. ال  =صفر     عادة, نعم  =2
 ال أعرف= 

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

يظهHر تHوقعه للغHذاء عند رؤية الرضاعة           
 .أو األآل

1 1<

2 .يفتح فمه عندما تقدم له ملعقة     

3 .يأخذ األآل من الملعقة بالفم     

آHHHورن (يمHHص أو يمضHHHغ رقائHHHق القمHHHح     
 ).فليكس

4  

الشHيكوالته والموز  (يأآHل الطعHام الجامHد         
 ).وغيرهما

5  
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المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

6 .يشرب من الكوب بدون مساعدة    1

7 .يتناول طعامه بنفسه بدون مساعدة     

8 .يفهم أن األشياء الساخنة خطرة     

يعبر عن بلل أو اتساخ في مالبسه باإلشارات    
 .أو الصوت

9  

10 .يمص باستخدام المزاز      

يسHمح برضاء لمن يقوم برعايته بتنظيف       
 .انفه

11  

.يخلع الجاآيت أو القميص بدون مساعدة    12  

13 .يأآل بالملعقة دون أن يتسخ    2

يHبدي رغبة في تغيير المالبس عندما تكون      
 .  مبتلة أو قذرة

14  

يتHHHHبول فHHHHي الحمHHHHام باسHHHHتخدام آرسHHHHي        
 .  الحمام

15  

16 .يستحم دون مساعدة     

يتبHHHHرز فHHHHي الحمHHHHام باسHHHHتخدام آرسHHHHي        
 .  حمامال

17  

18 .   يطلب استخدام الحمام     

19 .يرتدي بنطلون له حزام مطاطي     
20 .يدرك معنى قيمة النقود     
يضHHع حاجHHياته فHHي األمHHاآن المخصصHHة      

 .عندما يطلب منه ذلك
21  

22 .يتحكم في عملية التبول ليال    3
دون ) الصنبور(يشHرب الماء من الحنفية       23  



41 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

 .عدةمسا
يHنظف أسHنانه دون مسHاعدة     التصحح        

   )1(رقم 
24  

25  . يدرك وظيفة الساعة     
يسHHHاعد باألعمHHHال المنHHHزلية الخفHHHيفة عHHHندما    

 .يطلب منه ذلك
26  

27 .يغسل ويجفف وجهه دون مساعدة     
يلHHHبس الحHHHذاء فHHHي القHHHدم الصHHHحيح دون       

 .مساعدة
28  

.        اتف بطريقة مناسبةيجيب على اله   
 )م(يمكن إعطاء الدرجة 

29  

يقHوم بارتHداء مالبسه بمفرده ماعدا رباط           
    .الحذاء

30  

يسHHتدعي للهاتHHف الشHHخص المطلHHوب أو       
 .يجيب بأنه غير موجود

31 4

يHHذهب إلHHى الحمHHام عHHند الحاجHHة دون أن       
 )1 (التصحح رقم.             يذآره أحد

32  

ينظHHHر إلHHHى جانبHHHى الطHHHريق قHHHبل عHHHبوره        
 .الشارع أو الطريق

33  

يضHHHHHHع المالبHHHHHHس النظHHHHHHيفة جانHHHHHHبا دون    
 مساعدة عندما يطلب منه ذلك

34  

يHنظف انفHه دون مساعدة        التصحح            
 )1(رقم 

35  

36 .ينظف االدوات المنزلية القابلة للكسر     

37 .دون مساعدةيجفف نفسه بالمنشفة      

. يقفHHHHHHHHHHHHHل جمHHHHHHHHHHHHHيع أزرار مالبسHHHHHHHHHHHHHه    
            )1(التصحح رقم 

38  

يسHHاعد فHHي تحضHHير الطعHHام الHHذي يحHHتاج      39 5



42 بندر بن ناصر العتيبي

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

 .إلى خلط عند األعداد
يعHHي خطHHورة قHHبوله للتوصHHيل أو الطعHHام     

 .أو النقود من شخص غريب
40  

التصحح .      يHربط حذاءه دون مساعدة       
 )1(رقم 

41  

42         يستحم دون مساعدة     
ينظHHر إلHHHى جانبHHى الطHHHريق قHHبل عHHHبوره       

 .الشارع أو الطريق بمفرده
43  

44  .يغطي انفه وفمه عند الكحة أو العطاس     
يHHHHHبادر باالتصHHHHHال باآلخHHHHHرين بواسHHHHHطة     

 .الهاتف
45 6

يلتHHHHHزم بإشHHHHHارات المHHHHHرور وبإشHHHHHارات       
 .المشاة

46  

يHرتدي مالبسHه بالكامHل بما في ذلك لبس    
 )1(التصحح رقم .                الحذاء

47  

48 .يرتب سريره عندما يطلب منه ذلك     

يعHرف مHا هHو الHيوم الحالHي من األسبوع            
 .عندما يطلب منه ذلك

49  

يHHHربط حHHHزام السHHHالمه فHHHي السHHHيارة دون     
 .االعتماد على اآلخرين

50  

الHHريال (ف قHHيمة العمHHالت المعدنHHية   يعHHر   
 ).والهللة

51 7

, المطHHHHرقة(يسHHHHتخدم األدوات األساسHHHHية    
 ,الكماشة
 )الخ.... المفك

52  



43 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

53 .يعرف شمال ويمين شخص أخر     
يعHد ويHرتب طاولHة الطعHام  عندما يطلب            

 .منه وبدون مساعدة
54  

يكHHHHHHنس األرض ويمسHHHHHHح الHHHHHHبالط دون      
 يطلب منه ذلكمساعدة عندما 

55 8

يسHHHتخدم أرقHHHام هواتHHHف الطHHHوارئ عHHHند       
 )ع(يمكن إعطاء الدرجة .        الحاجة

56  

. يطلHHب لنفسHHه وجHHبة آاملHHة فHHي المطعHHم        
 )   ع(يمكن إعطاء الدرجة 

57  

58       .يعرف تاريخ اليوم عندما يسأل عنه     
ه يلHHHHبس المالبHHHHس المالئمHHHHة حسHHHHب تHHHHوقعات     

 .  لتغيرات الطقس
59  

يتجHنب األشHخاص المصHابين باألمراض          
 .المعدية دون الحاجة لتذآيره

60  

61 .يحدد الوقت إلى أقرب خمس دقائق    9-10

يهHتم بتصHفيف شHعره دون أن يذآHره أحد         
 )1(التصحح رقم .     ودون مساعدة

62  

شHHHHHياء يسHHHHHتخدم الفHHHHHرن عHHHHHند عمHHHHHل األ     
 .البسيطة

63  

) منظفات المنزل (دوات النظافة   أيستخدم     
 . بدقة وبطريقة صحيحة

64  

يحسHب بدقة ما تبقي من نقود بعد الشراء          
 .بمبلغ يزيد عن الريال

65 13-
15

يسHتخدم التلHيفون إلجراء المكالمات وبدون           
 )م(يمكن إعطاء .           مساعدة

66  

67 ودون يقلHHHم أظافHHHره دون أن يذآHHHره أحHHHد     



44 بندر بن ناصر العتيبي

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

)1(التصحح رقم.                  مساعدة
يعد األطعمة التي تحتاج إلى خلط وطهي      

 .بدون مساعدة
68  

69 .يستطيع استخدام هاتف العملة     
يHHرتب غHHرفته الخاصHHة دون أن ينHHبه إلHHى     

 .ذلك
70  

يدخHر نقHودًا لشHراء شHئ وقد اشترى  بها              
  . شيئًا محببًا إلى نفسه

71  

72 .يهتم بصحته العامة     
يHHHرتب سHHHريره الخHHHاص ويغيHHHر المفHHHرش    

1(ال تصحح رقم   .          بشكل روتيني 
( 

73 16

يHHHHHرتب غHHHHHرف الغيHHHHHر بانHHHHHتظام دون أن    
 .يطلب منه ذلك

74  

يقHHHHوم باإلصHHHHالحات المنHHHHزلية المعHHHHتادة       
وبأعمHHHال الصHHHيانة دون أن يطلHHHب مHHHHنه    

 .ذلك

75  

يخHHHيط األزرار والمشHHHابك فHHHي المالبHHHس      
 .           عندما يطلب منه ذلك

76 17-
18

77 .   يعد ميزانية لمصروفات األسبوع     
يسHHHتطيع أن يHHHنظم شHHHؤونه المالHHHية بHHHدون    

            . مساعدة
78  

يعمHHHHل ويحضHHHHر الوجHHHHبة الرئيسHHHHية دون    
 .  مساعدة

79  

80 .ديصل إلى عمله في الموعد المحد     
يهHHHتم بشHHHكله ومالبسHHHه الخاصHHHة دون أن     

 )1(ال تصحح رقم .    ينبه أحد إلى ذلك
81  

يبلغ رئيسه في العمل إذا آان سيتأخر في      
 .الوصول إلى العمل

82  



45 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

المهارات
المجتمعية

األنشطة
ليةالمنز

المهارات
الذاتية العمرالفقرة العبـــارة

يبلغ رئيسه في العمل عندما يتغيب بسبب      
 .المرض

83  

84 .يقسم راتبه طبقا لمصروفاته الشهرية     
ط بعض األشياء البسيطة في مالبسه       يخHي    

 . أو تنبيهدون مساعدة
85  

يHHتحمل بمسHHؤولية آاملHHة واجHHبات القHHHيام        
)1(           ال تصحح رقم .بعمل منتظم

86  

لHHه حسHHاب جHHاري فHHي البHHنك ويسHHتخدمه        
 .استخداما مسئوال

87  

   المجموع الكلي للنقاط   
   الكلي) م(مجموع    
   الكلي) ع(مجموع    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنشئة االجتماعية : الثالث البعد

     الفرصة تسنح لم =       م أحيانا =  1     أبدا. ال  =صفر     عادة, نعم  =2
 ال أعرف= ع

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر



46 بندر بن ناصر العتيبي

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر

قHHHHوم ينظHHHHر إلHHHHى وجHHHHه الشHHHHخص الHHHHذي ي    
  .برعايته

1 1<

يسHHHHتجيب لصHHHHوت الشHHHHخص الHHHHذي يقHHHHوم    
 .برعايته واألشخاص اآلخرين

2  

يفHHرق بHHين الشHHخص الHHذي يقHHوم بHHرعايته         
 .واألشخاص اآلخرين

3  

يظهHHHHHHر اهHHHHHHتماما باألشHHHHHHياء الجديHHHHHHدة أو       
 .األشخاص الجدد

4  

يعبHر عHن عاطفتين أو أآثر مثل الرضا أو          
 .الحزن أو الخوف

5  

يHHتوقع عHHندما يHHرى مHHن يقHHوم بHHرعايته أن        
 .يرفعه إلى أعلى

6  

7 .يظهر عاطفة للناس المألوفين     
يظهHHHر اهHHHتماما تجHHHاه األشHHHخاص واألطفHHHال     

 .غير األخوان
8  

9 .يصل إلى األشخاص المألوفين     
10 .يلعب بالدمى أو األشياء األخرى بمفرده     
 بها تفاعل  بسيط مع  يمHارس األلعHاب التي       

 .األطفال اآلخرين
11  

12 .يستخدم بعض أدوات المنزل ليلعب بها     
13 . يبدي اهتماما بأنشطة اآلخرين     
, إشHHارة السHHالم (يقلHHد بعHHض حHHرآات الكHHبار      

 ).  التصفيق
14  

يضHHHHHحك أو يبتسHHHHHم آاسHHHHHتجابة لعHHHHHبارات     
 .  مشجعة

15 1-2

معHHروفين علHHى األقHHHل   يHHنادي اثنHHين مHHن ال      
 .بأسمائهم

16  

17 .يبدي رغبة في إرضاء من يقوم برعايته     



47 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر

يشHارك علHى األقHHل فHي لعHHبة أو نشHاط واحHHد        
 .   مع اآلخرين

18  

يقلHHد بعHHض األعمHHال المعقHHدة بعHHد سHHاعات       
 .من مشاهدته لشخص يؤديها أمامه

19  

يقلHHHHد عHHHHبارات الكHHHHبار التHHHHي سHHHHمعها فHHHHي     
 .ت سابقةمناسبا

20  

يشHHارك فHHي األلعHHاب اإليهامHHية الفHHردية أو      
 )استخدام العصى آسيف(الجماعية 

21  

يHHHHHبدي تفضHHHHHيال لHHHHHبعض األصHHHHHدقاء دون     
         .اآلخرين

22 3

23 .يقول لو سمحت عندما يطلب شيئا     
يعبHر لفظHيا عHن مشاعر الخوف أو الحزن           

  . أو الغضب
24  

شHHHخاص اآلخHHHرين بخصHHHائص   ٌيعHHHُرف األ   
 . غير االسم عندما يطلب منه ذلكىأخر

25  

ٌيشHرك اآلخHرين في اللعب بألعابه الخاصة        
 .دون أن يطلب منه ذلك

26 4

يذآHHHر بHHHرنامج تلفزيونHHHي أو أآثHHHر عHHHندما       
 .يطلب منه ويحدد اليوم والقناة

27  

يتHبع قوانHين األلعHاب البسيطة دون أن يطلب         
 .منه ذلك

28  

29 .لديه صديق مفضل     
30   .يلتزم بأنظمة المدرسة أو المؤسسة     
31 .يستجيب لفظيا وإيجابيا لتشجيع اآلخرين    5
32 .يعتذر عن أخطائه غير المقصودة     
33 .لديه مجموعة من األصدقاء     
34 .يتبع قواعد وقوانين المجتمع     
أو األلعHHHاب التHHHي  يمHHHارس ألعHHHاب الHHHورق      35 6



48 بندر بن ناصر العتيبي

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر

 تحتاج إلى مهارة واتخاذ قرار
36 .اليتحدث والطعام في فمه     
)  أنثى-ذآر(لديHه صHديق مHن نفس الجنس        

 .مفضل على غيره
37  

يسHHHHتجيب بطHHHHريقة مناسHHHHبة عHHHHندما تقدمHHHHه        
            .ألشخاص غرباء

38  

يHHHبادر بشHHHراء ألعHHHاب أو هHHHدايا لمHHHن يقHHHوم     
 .ته أو أحد أفراد األسرةبرعاي

39 7-8

40 .يحفظ األسرار ويكتمها ألآثر من يوم     
كات المسHHHHتعارة ل األلعHHHHاب أو الممHHHHت يعHHHHيد   

.              الكتب لزمالئهأووآذلك النقود 
41  

ينهHHHHي المحادثHHHHة مHHHHع اآلخHHHHرين بطHHHHريقة       
  . مناسبة

42  

قوم يلتHزم بتنظHيم الHوقت الذي يضعه لم من ي              
 .برعايته

43 9

يمتHHنع عHHن القHHول أو السHHؤال الHHذي يحHHرجه أو        
 .يؤذي اآلخرين

44  

يHتحكم فHي الغضHب أو شعور األذى عندما        
 .خرون أراءهيرفض اآل

45  

.   يكتم األسرار ويحتفظ بها لفترات طويلة    46  

يستخدم اآلداب المناسبة للمائدة دون حاجة     
 )1(التصحح رقم     .رهإلى أخبا

47 10-
11

يشHHHHHHاهد التلفHHHHHHزيون أو يسHHHHHHتمع للHHHHHHراديو     
 .  للحصول على معلومات تهمه

48  

يHHHHذهب إلHHHHى بعHHHHض األنشHHHHطة المسHHHHHائية        
    .المدرسية عندما يصطحبه أحد الكبار

49  

يسHHتطيع تقديHHر عHHواقب تصHHرفاته قHHبل اتخHHاذ      50  



49 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر

  . قرارات فيها
حكامHHHه  أطHHHئ أو يعHHHتذر عHHHن سHHHلوآه الخا     

  . الخاطئة
51  

يتذآHHHر المناسHHHبات الخاصHHHة بأفHHHراد عائلHHHته        
 .وأصدقائه المقربين

52 12-
14 

يHبادر بالحوار حول موضوعات لها أهمية         
 .خاصة لدى اآلخرين

53  

54 .له هواية من الهوايات     

يعHHHيد الHHHHنقود لمHHHHن يقHHHوم بHHHHرعايته والتHHHHي      
  ستدانها منها

55  

شHHHHHHارات غيHHHHHHر  سHHHHHHتجيب للتعلHHHHHHيمات أو اإل ي   
  .المباشرة في المحادثة

56  

يشHHHارك فHHHي األنشHHHطة الرياضHHHية خHHHارج        
 .      المدرسة
  )       ع(عطاء الدرجة إ يمكن

57 15<

يشHHاهد التلفHHزيون أو يسHHتمع للHHراديو لمHHتابعة       
  .   برنامج ثقافي

58  

59 .يلتزم بالمواعيد التي يأخذها     

يشHHاهد األخHHبار أو يسHHتمع إلHHيها فHHي الHHراديو       
 .بشكل مستقل

60  

يHHHHذهب إلHHHHى بعHHHHض األنشHHHHطة المدرسHHHHية      
 .المسائية بدون وجود أحد الكبار معه

61  

خHHHHHارج مناسHHHHHبات مسHHHHHائية  يHHHHHذهب إلHHHHHى     62  



50 بندر بن ناصر العتيبي

 
المسايرة

وقت 
الراحة 
والترفيه

العالقات 
الشخصية
المتبادلة

الفقرة العبــارة العمر

.           حد الكبارأالمدرسة دون إشراف 
ينتمHHHي إلHHHى نHHHادي للكHHHبار أو إلHHHى جمعHHHية       

  .  ات االجتماعيةللخدم
63  

يHHHذهب إلHHHى الحفHHHالت أو المناسHHHبات العامHHHة      
 .    الكثير من الناسالتي يحضرها

64  

65 .يذهب في رحالت جماعية     
   المجموع الكلي للنقاط   
   الكلي) م(مجموع    
   الكلي) ع(مجموع    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهارات الحرآية : الرابع البعد
 

     الفرصة تسنح لم =       م أحيانا =  1     أبدا. ال  =صفر     ادةع, نعم  =2
 ال أعرف= ع

العضالت
الدقيقة

العضالت 
الكبيرة الفقرة العبـــارة العمر

 ثانHHHية علHHHى األقHHHل 15يبقHHي رأسHHHه منتصHHHبا لمHHHدة    
 . بدون مساعدة عندما يحمل في وضع رأسي

1 1<

قHHل عHHن طHHريق يجلHHس لمHHدة دقHHيقة واحHHدة علHHى األ   
 .المساعدة

2  



51 ...ة من مقياس فينالندالخصائص السيكومترية لصورة سعودي

العضالت
الدقيقة

العضالت 
الكبيرة الفقرة العبـــارة العمر

3 .يلتقط شيئا صغيرا بيده بأي طريقة ممكنة    
4 . ينقل شيئا من يد إلى اليد األخرى    
5 .يلتقط شيئا بإبهامه واألصابع األخرى    
يHرفع  نفسHه لوضHع الجلHوس ويبقHى دون مسHHاعدة        

 .دقيقة على األقل
6  

ن دون  يHزحف علHى األرض علHى اليدين والرآبتي          
 . ان تلمس معدته األرض

7  

8 .يفتح الباب الذي يحتاج الدفع أو السحب    
9 .يدحرج الكرات عندما يكون جالسا   1
10 .يمشي بطريقة بدائية في التجول    
يقفHHز داخHHل وخHHارج السHHرير ويسHHتند إلHHى آرسHHي       

 .الكبار
11  

12 .يتسلق على جهاز لعب منخفض    
لقلم أو الطباشHHHير علHHى سHHHطح مناسHHHب  يشHHخبط بHHHا   

 .للكتابة
13 2

14 .  يصعد الساللم واضعا آلتا الرجلين على الدرج    
ينHHزل السHHاللم لألمHHام واضHHعا آلHHتا الHHرجلين علHHى       

 .  الدرج
15  

16 .يجري بسهولة مع تغيير السرعة واالتجاه    
17            .يفتح الباب بواسطة سحب مقبض الباب    
18 .   يقفز فوق شيئا صغير    
19 .يستطيع فتح أو قفل األدوات التي تحتاج إلى لف    
يحHرك الدراجة أو أي لعبة بثالث عجالت لمسافة         

  . أقدام على األقل) 6(
20  

يHHHثب علHHHى رجHHHل واحHHHدة مHHHرة علHHHى األقHHHل وهHHHو     
ممسHHHك بشHHHخص آخHHHر أو أي شHHHئ ثابHHHت دون أن  

 . يقع

21  

 ثالثي األبعاد باستخدام خمس مكعبات    يبنHي شHكال     
         .على األقل

22  
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العضالت
الدقيقة

العضالت 
الكبيرة الفقرة العبـــارة العمر

23 .يفتح ويقفل المقص بيد واحدة    
24   .ينزل الساللم بتبديل األرجل دون مساعدة   3-4
25  . يتسلق على جهاز لعب عالي أو مرتفع    
26 .يقطع بالعرض ورقة  باستخدام المقص    
واحHHدة ثHالث مHHرات علHHى  يHثب لألمHHام علHى رجHHل     

 )1(ال تصحح رقم . األقل دون أن يفقد توازنه
27  

ال تصحح .  يكمHل مجمHوعة مكعHبات مHن سHت قطع            
 )     1(رقم 

28  

29 .يرسم  أآثر من شكل مألوف بالقلم أو باأللوان    
30 .يستخدم الممحاة دون أن يمزق الورقة    
31  .ى ورقةيستخدم المقص في قص خط مرسوم عل   4
32 .  يقفز لألمام على رجل واحدة بسهولة    
33 .يفتح األقفال بالمفتاح    
34 .يقص أشياء معقدة بالمقص    
يمسHك بكHرة تلقHي إلHيه مHن بعHد عشHرة أقHدام حتHى            

 .ولو اقتضى األمر التحرك لمسكها
35  

ودون أن , يHرآب الدراجHHة دون عجHHالت الHHتدريب   
 .يسقط

36  

   المجموع الكلي للدرجات  
   الكلي) م(مجموع   
   الكلي) ع(مجموع   
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 السلوك غير التكيفي : الخامس البعد
 

     الفرصة تسنح لم =       م أحيانا =  1     أبدا. ال  =صفر     عادة, نعم  =2
 ال أعرف= ع

الجزء 
 األول

الفقرة العبــارة العمر

1  . يمص اإلبهام واألصابع  1
  2 .معتمد على اآلخرين بشدة 
  3 .ينسحب بعيدا 
  4 . يبلل الفراش 
  5 .يعاني من اضطرابا في األآل 
  6 .يعاني من اضطرابا في النوم 
  7 .يقضم أظافره 
  8 .يتجنب الذهاب إلى المدرسة 
  9 .يبدى قلقا بالغا 
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الجزء 
 األول

الفقرة العبــارة العمر

10 ).  آات وتقلصات الإراديةحر(لديه لزمات    
11 .يضحك أو يبكي بسهولة بالغة   
12 .يملك قدرة ضعيفة على ترآيز نظره اتجاه شئ محدد   
13 .يعاني من تعاسة شديدة   
14 .  أسنانه خالل الليل أو النهار) يجرش(يطحن    
15 مندفع للغاية   
16 يعاني من ضعف في الترآيز واالنتباه   
17      .لديه نشاط زائد   
18 متقلب مزاجيًا   
19 .يميل للمخالفة والمعارضة   
20 .يتهكم على اآلخرين ويضايقهم   
21 .يبدي عدم االحترام والتقدير   
22         .يكذب أو يغش أو يسرق   
23            .يميل بشدة إلى االعتداء البدني   
24   ف غير مناسبةيحلف في مواق   
25 .يهرب   
26 .عنيد أو آئيب   
27 .يتهرب من المدرسة أو العمل   

  الجزء الثاني   . هذا الجزء مخصص فقط لألفراد الذين سيقارنون مع المجموعات المعيارية اإلضافية:مالحظة
الجزء 
 الثاني

الفقرة العبــارة العمر

28 .يبدي عدم االحترام والتقدير   
29         .يكذب أو يغش أو يسرق   
30 .يميل بشدة إلى االعتداء البدني   
31 . يحلف في مواقف غير مناسبة   
32 .يهرب   
33 .  عنيد أو آئيب   
34 .يتهرب من المدرسة أو العمل   
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35 .غير واعي لما يحدث حوله   
36 .اقفَايهتز لألمام وإلى الخلف عندما يكون جالسَا أو و   
المجموع الكلي للدرجات    
   الكلي) م(مجموع  
   الكلي) ع(مجموع  

                    


