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 لسيكومرتية ملقياس السلوك اخلصائص ا
 التكيفي لألطفال املكفوفني

 يف مرحلة الروضة

 أ/ شريفة مسعود شحاتة راغب
 : مقدمة 

ار املعايري االجتماعية والنفسية والسلوكية طيف إالفرد ت رات ومهارالتقييم قد ساسيا  أ ا  يعد السلوك التكيفي مؤشر 
اعية والنفسية والبيلوجية، ولذا اهتم العديد من الباحثني تمة ونفس الظروف االجالعمري املرحلةة أبقرانه يف نفس نر اقم

م ري اليت يعتمد عليها الباحثني لتقيييهم املعاأت مقاييس السلوك التكيفي من ب وقد اعت مبجال قياس السلوك التكيفي،
 . ت األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية جبانب مقاييس الذكاءراقد
 ني:تساسيأني تي على وظيففالسلوك التكي عملية قياس تكزتر 

 ية.لتقالفيها بوظائفهم ابس او من يقو ألألفراد ة اليت ميكن درجال -1

ضها عليهم البيئة والقيام بواجباهتم ومسؤولياهتم ر د بشكل مقبول ابملطالب اليت تفراجة اليت يفي هبا هؤالء األفر الد -2
 عهم.قاليد جمتمتم بعادات و زالتواال -االجتماعية 

 :مشكلة البحث 

 ومن مث ميكن صياغة مشكلة البحث احلايل على النحو التايل:

ر يف العديد من اجلوانب النمائية لدى هؤالء األطفال؛ إذ و ال وجود قصطفعملها مع األ لالالحظت الباحثة من خ
هنم يف راحياة طبيعية كأق ت اليت تؤهلهم ليعيشوارارون إىل العديد من املهاتقيعانون من مشكالت تكيفية عديدة ويف

ت السلوك التكيفي اسنوات ومن مث فهم يعانون يف مهار  0 – 3من رايض األطفال لة مرحة العمرية وهي نفس املرحل
واملهارات  -ية كت احلسية احلر راهاوامل -ات االجتماعية قالوالع -قة ابلنفس ثت الاومهار  - الليةتقت االساهار مثل امل

 تحتاجون إىل تنمية فنيو فن األطفال املكأوضحت أ( اليت 2662ف )يد شر يسة السراق مع داملعرفية وهذا ما يتف
ية هذه احلواس تنمق حيث إن تذو مهها حاسة اللمس وحاسة السمع مث حاسة الشم، وحاسة الأاحلسية و  املهارات

 .Tadic, etيك وآخرون " دراسة فالرياي اتد ا  يضأاللية لدى الطفل الكفيف و تقاالس املهاراتتنمية يساعد على 

Al( "2616 اليت ،) جيدة وسليمة لدى األطفال  اللغوي. كانتالنمو  مهاراتتوصلت إىل أنه على الرغم من أن
غم قدرهتم الذكائية ر ض االجتماعية، رايف استخدام اللغة لألغ داال   ا  ذوي اإلعاقة البصرية، إال أهنم اظهروا اخنفاض

 . قدمةاملتاللغوية  واملهاراتاجليدة 
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يف العثور على  ثرتحلة الروضة؛ إذ تعمر عداد مقياس السلوك التكيفي لألطفال املكفوفني يف إوقد اجتهت الباحثة إىل 
يس السلوك يال املكفوفني؛ حيث ركزت معظم مقافطأالسلوك التكيفي لدى  مهاراتمقياس متخصص لقياس أبعاد و 

اليت حتتاج إىل  املهاراتبعض  وأيضا   ريزر البصتآاييس على الك املقلتالتكيفي على اإلعاقة الذهنية إذ اعتمدت 
 الرؤية، وهذا ما يفتقده الطفل الكفيف.

 أهمية البحث: 

 طبيقية على النحو التايل: تمهية هذا البحث إىل األمهية النظرية والأقسم نت
 األهمية النظرية:

لة الروضة، ويكتسب أمهيته من مرح يف فنيال املكفو يف قياس أبعاد السلوك التكيفي لألطف ا  يعد هذا املقياس متخصص
ث اجعة الت راموأيضا  ة جامعة عني مشس، تبية متخصصني يف قسم الصحة النفسية بكلية التذساأجعة وحتكيم رام

 كيفي. تالعلمي والبحثي يف جمال السلوك ال
 األهمية التطبيقية:

 . سنوات 0 -3ة من ية العمر رحل يف املفنيفو بعاد السلوك التكيفي لدى األطفال املكأس ياتكمن يف ق

 ث: هدف البح

ة الروضة، على مرحل يف فنيبعاد السلوك التكيفي لدى األطفال املكفو أيهدف هذا البحث إىل إعداد مقياس لقياس 
 رتهقيس مدى نضج الطفل الكفيف وقدن تأت اليت ميكن االسلوك التكيفي تعد من املؤشر  مهاراتبعاد و أن أبار تاع
حنوه، كما ة هات اجملتمع واألسر جو تن، والتغلب على املعوقات اليت يفرضها عليه كف البصر و خريلى التكيف مع اآلع

 أبكمله. واجملتمع ه على االندماج يف التعليم رتيعكس السلوك التكيفي للطفل الكفيف قد
 ساسية كاآليت:أبعاد أ 6وحيدد املقياس ب 

 ة.فيت املعر ااملهار  -ية احلسية احلرك املهارات -العالقات االجتماعية  -ة أاداملب -قة ابلنفس ثال -اللية قاالست

 الدراسة:مصطلحات 

 ي:فالسلوك التكي -1

حل العمرية، ويتضمن ذلك األدوار رالفرد يف كل املاالسلوك التكيفي هو جمموعة األنشطة اليومية اليت يقوم هبا 
 .. ويعرف االستقاللية مهاراتخصية واالجتماعية، ابإلضافة إىل خمتلف ه على الكفاية الشتاالجتماعية املتوقعة، وقدر 

االجتماعية املتوقعة واملسئولية اللية الشخصية يف حتقيق معايري االستقالفرد السلوك التكيفي على أنه مستوى فاعلية 
  (.1991ومن جمموعته الثقافية )اخلطيب وحلديدي،  هر مممن هم من نفس ع

جهة واة يف مفد املختلالتكيفي تحدد مستوى فعاليات الفر  ن السلوكأفاروق صادق( حيث يرى ق مع )تفوهذا ما ي
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 (1985ادية والطبيعية السلوكية واالجتماعية )فاروق صادق، مطالب بيئته امل

لبيئته اجات املادية واالجتماعية تيلفرد يف التكيف لالحا" السلوك التكيفي أبنه كفاية Heber بهي"كما يعرف 
 (.1997لشناوي، )ا

" أبن السلوك التكيفي عبارة عن درجة الفاعلية اليت يقابل هبا الشخص املعايري اخلاصة Grossmanان مسو جر "شار وأ
 (.1997قافته )الشناوي، ثالله الشخصي، ومسؤوليته االجتماعية املتوقعة يف سنه و تقابس

وفق هدف املقياس احلايل  ئي للسلوك التكيفي،ار التعريفات ختلص الباحثة إىل وضع التعريف اإلج هومن خالل هذ
 على النحو اآليت:

ته يف حدود رامية إمكانياته وقدنواالجتماعية، من خالل تاملنزلية فق ولتكيف مع بيئته او تقدرة الطفل الكفيف على ال
 بعاد املقياس احلايل وهي:أ

 املعرفية. املهارات -ية كاحلسية احلر  املهارات -العالقات االجتماعية  -املبادأة  -قة ابلنفس ثال -ة يالستقاللا

 ملفهوم السلوك التكيفي:النظري األساس 

ب التكيف تية، كما اعرجمل اخلاافاعل الفرد مع العوامل الداخلية اخلاصة به أو مع العو تحمصلة  اإلنساينيعب السلوك 
مفهوم السلوك  ، ومن هنا فقد استخدماجتماعيا  أو  ا  نفسي وأ ا  بيولوجي ا  كان تكيفأملسار النمو الطبيعي، سواء  ا  مؤشر 

 البعض منها:  ضللسلوك، وسنعر  ةكيفي. مبعان خمتلفة ابختالف النظرايت النفسية املفسر تال
 مفهوم السلوك التكيفي من وجهة النظر البيولوجية:

الفرد على التكيف البيولوجي  رةىل قدوائل العلوم اليت استخدمت هذا املفهوم، لتشري إأية من العلوم الطبية واحليات بتتع
يف التكيف البيولوجي يعين العديد من  دن فشل الفر أعلى البقاء واحلياة، والعكس صحيح مبعىن  رةوهو القد

 (. 2666 سان،رو ليت هتدد بقاءه )الاية و تاملشكالت احليا

ر الكائنات احلية على التكيف مع ن مفهوم التكيف استخدم يف العلوم البيولوجية للداللة على مدى قدأيتضح لنا 
 العوامل البيئية والطبيعية. 

 ظر النفسية:نمفهوم السلوك التكيفي من وجهة ال

ظر مفهوم التكيف نوعلى ذلك  سامهت العلوم النفسية يف تفسري مفهوم السلوك التكيفي من وجهة نظر علمائها،
ل مفهوم الصحة النفسية ثعن تلك املفاهيم م ى تعبر خأالنفسي، كما ظهرت مفاهيم  وافقالنفسي ومفهوم الت

 .(2000)الروسان،. 
تخدم كأحد احملكات سة، وافسيمن مظاهر الصحة الن را  ب مظهتعأوم التكيف مع مفهوم النمو، و هط مفربولقد مت 

يعين ، ال  ثم ا  طربة نفسيضفهوم الشخصية املم(. ف1991)الرفاعي،  ديسية لتحديد مستوى الصحة النفسية للفر ئلر ا
من  ابت الشخصية شكال  اضطر ان؛ حيث تعكس مظاهر يات ومع اآلخر ذفشل تلك الشخصية يف التكيف مع ال
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سباب األنفسه، و  دبطة ابلفر تجة لعدد من األسباب املر تيعه، نتموجم دافق النفسي بني الفر تو شكال سوء التكيف والأ
 (.2000)الروسان،  دبطة ابلعوامل االجتماعية احمليطة ابلفر تاملر 

على  دالفر  ةبني أن مفهوم السلوك التكيفي ظهر يف العلوم النفسية للداللة على مدى قدر تما سبق ي لمن خال
ت مظاهر التكيف النفسي داللة على الصحة النفسية السوية، يف اعتب التكيف ابملعىن النفسي والصحة النفسية، و 

ف و ات ومع الظر ذابت الشخصية يف تكيفها مع الرابت مظاهر سوء التكيف النفسي داللة على اضطتحني اع
ض النفسية والعقلية داللة على سوء األمر اابت النفسية و اضطر بت االاعتصادية، حيث واالقتوالعوامل االجتماعية 

 التكيف.

 ر االجتماعية:ظكيفي من وجهة النتمفهوم السلوك ال

ت االجتماعية اليت حتيط به، واليت متثلها اري غتاملمع  لتكيفي عن مدى توافق أو تكيف الفرديعب مفهوم السلوك ا
 (.2000سان، و ج )الر ا تنة ومؤسسات العمل واإلواملدرس ةمؤسسات اجتماعية كاألسر 

تمع ملعايري اجمل دالفر  ةوم على مساير تقاعية تمملية اج"ع ه:ن( السلوك التكيفي على أ1990) فيد مصطمويصف حم
شبع حاجاته تقف املختلفة، و ام املو ئالتوعة تنيام ابستجاابت مقعلى ال رةالقدافية، وذلك من خالل ثقوملواصفاته ال

 (.19 ص. ،1990 ،فيورغباته" )حممد مصط

ت اري غتعلى التعامل الفعال مع العوامل وامل فردال ةبني من وجهة النظر االجتماعية أن التكيف هو مدى قدر ت
درسي واالجتماعي، أما سوء التكيف د األسري واملفر ال قاالجتماعية، فالتكيف االجتماعي الناجح يظهر يف تواف

 ين. اي والفشل يف جمال العمل والسلوك العدو ساعي فيظهر يف اخلالفات األسرية والفشل املدر تماالج
 ي من وجهة نظر الرتبية اخلاصة:فمفهوم السلوك التكي

ية اخلاصة، ونقل تبفهوم يف جمال ال( من أوائل من استخدم هذا امل1923" )Dollن "دول أ( 2000وسان )ر ى الير 
يف  وا( سامه1913" )Mercerر س(، و"مري 1913" )Grossmanمسان و (، "جر 1929" )Heberن "هيب أ
د على االستجابة للمتطلبات االجتماعية فر ال ةفهوم قدر ية اخلاصة، ويتضمن هذا املتبثبيت هذا املفهوم يف جمال الت

ك التكيفي مبظهر ط مفهوم السلو تبر ا(، وقد 2000وسان، ر ة )المريمن نفس اجملموعة العئه راة مع نظنقار ماملتوقعة منه 
م، حيث  1929كية للتخلف العقلي سنة مرين دخل يف اجلمعية األأ ذر العقلي، وهذا منخاص بتعريف القصو 

التكيفي  هوم السلوكف(، وميثل م2007شخيص يف تصنيفها )شويعل، تر السلوك التكيفي كمعيار استخدمت قصو 
 فيما يلي: ثلظاهر، تتممن امل ا  عدد

فاوت يف توقد يؤثر ال زر البصري واحلركي،اجلسمية والتأ املهاراتاب تسالنضج اجلسمي: وبقصد به مدى اك -1
 على درجة السلوك التكيفي لدى الطفل. املهاراتاكتساب هذه 

ية، ئانملة العمرية والحمة حسب املر ز األكادميية الال املهارات الطفل على تعلم رةويقصد هبا قد :على التعلم رةلقدا -2
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 (.Guidetti et Tourette, 1996)كيفي تة السلوك الدرجحيث يساعد هذا يف حتديد 

ز االجتماعي ركهمات املل واالعتماد على نفسه، والقيام مبالالستقاالكفاءة االجتماعية: وتعين قدرة الطفل على  -3
ب هذا البعد من أهم األبعاد اليت تؤثر يف تعايري االجتماعية احملددة له، ويعاألطر واملوسلوك الدور االجتماعي ضمن 

 (. 2007حتديد مستوى السلوك التكيفي لألطفال )شويعل، 
 رياض األطفال املكفوفني:

يئة آمنة ب ونن تكألكي حتقق رايض األطفال األهداف التبوية وهتيء الطفل الكفيف ملرحلة التعليم النظامي، فيفضل 
ت اح للطفل الكفيف والذي له نفس حاجات الطفل املبصر، أن يعيش خب تيرية ابلعناصر الطبيعية واملصنعة تث

 (. 06، 1992زيد،  بوأمكاانته إىل أقصى حد ممكن )مسري وإته اادة من حواسه الباقية وقدر تفعة واالستنو متعددة وم
 تعريف اإلعاقة البصرية: -3

بعد التصحيح  نيأبقوى العين رهبصاإالكفيف هو ذلك الشخص الذي تقل حدة  صخشفإن الة الطبير ظمن وجهة الن
 (.Chapman et al, 1988درجة )  26ا هي عن روية مقدار ر و يقل جماله البصأ 266/ 26أو  06/ 0عن 

 :ا  ويبتعريف الكفيف تر -4

لعامة واألمم املتحدة هو الشخص الذي سكو التابعة للجمعية انه هيئة اليو تف الذي أقر يالكفيف على حسب التعر 
ف يستطيع االستفادة رين الكفيف مبوجب هذا التعأيف احلصول على املعرفة، ومن الواضح  هيعجز عن استخدام بصر 

ية املكفوفني وأمهها تربيف عملية  ةمهية كبري أيل احلواس األخرى و فة؛ وهلذا كانت تر من حواسه األخرى ليحصل على املع
 (.199:  1990ل مد على كامحم) عمحاسة الس

 املنهج واإلجراءات :

 قياس.مية للت ن اخلصائص السيكوممي للتحقق استخدمت الباحثة املنهج الوصفي السيكومت  -1

 عينة البحث. -2

 ا  كثر احتكاكأن مدرسة ألن األمهات لة ما قبل املمرحفوفني يف كال مفمهات لديهن أطأر عينة من امت اختي
 0 -3لة من رحن األطفال يف املأطفاهلن، حيث أت امهار تقييم طيعون تسي، و ةاملبكر  ه املرحلةهذابألطفال يف 
 من املقاييس. وعقادرين على إجابة مثل هذا الن ونسنوات يكون

 املقياس:تقنني خطوات  -3

 : قامت الباحثة ابخلطوات اآلتية

فسي واالجتماعي والسلوكي لدى األطفال بصفة : االطالع على بعض املقاييس املستخدمة لقياس التوافق النأوالا 
اولت السلوك التكيفي لدى نعامة واألطفال ذوي اإلعاقة بصفة خاصة، ويف هذا الصدد مل جتد الباحثة مقاييس ت
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 .املقياسلتصميم هذا رة ا جعل هناك ضرو كفوفني مماألطفال امل

 :ديد من مقاييس التكيف االجتماعي مثلعد اطلعت الباحثة على القو 

 (Doll, Vineland Social Maturity Scale 1953)  للنضج االجتماعيس دول اقيم -

 رغ للنمو االجتماعيزبمقياس جين -
The Progress Assessment Chart of Social Development Gunsberg, (1965) 

 . مقياس كني وليفني للنضج الكفاية االجتماعية -

(The Cain- Levine Social Maturity Competency Scal, Cain- 1963) Levinc, 

 ر للسلوك التكيفيز مقياس بلثا -
The Balthazar Scales of Adaptive Behavior, Balthaxar, Toseen & (English, 1968) 

 مقياس ليون للسلوك التكيفي -

(Adaptive Behavior Chcklist Leon, 1976) 

  (1910)تكيفيمقياس ليفني للسلوك ال -
 والذي أعد من قبل هنريا وزمالئه  وأمهها مقياس اجلمعية األمريكية لإلعاقة الذهنية واملسمى مقياس السلوك التكيفي

Adaptive Behavior Scale, (by, ABS) foser Shellhaas & Laland, 1981  ،فاروق الروسان (
   (. 209، ص 2666

 يت)القريو  Adaptive Behavior Inventory for Children, ABICة السلوك التكيفي لألطفال مقائ -
 (.99 ص ،1992وآخرون، 

هنا يف الغالب تقيس درجة مالءمة أنها، إال ضمل اجلوانب اليت تتثييس يف طريقة بنائها ودرجة متيف هذه املقاتلوخت
ة؛ فحل عمرية خمتلرادائها يف مأ جة الكفاية يفر سلوك الطفل يف ظل جمموعة من املهمات النمائية املتوقع منه حتقيق د

وعة من التوقعات االجتماعية ملن هم يف مة انسجام سلوك الطفل مع جمجن مقاييس السلوك التكيفي تقيس در أي أ
احلركية  املهاراتات احلياة اليومية، و مداء مهأقيس االستقاللية الذاتية يف ت تراضمن هذه املقاييس فقتسنه. وت ثلم

 ,Rondal & Lambertعلى حتمل املسئولية )، ةن، والقدر راة مع األقعالقوال غويةالل هاراتومل واللياقة البدنية،

عد من والذي أ(، AAMD, ABSكية للسلوك التكيفي )مريمقياس اجلمعية األوتقنني  وير(. ولقد مت تط 1981
 1975لوالايت املتحدة )دد من دول العامل كاع( يف Nihira, et al،. 1969، 1975، 1981)وزمالئه  اقبل هنري 

.،1981 ‘Lambert et al( وبلجيكا ) 1977،Magerotte والياابن (؛(1977 ،Tomiyasu واهلند )
(1977 ،Upadhaya( وبوروتوريكو )1978 ،Reyes( ؛ ومصر)1975 ،EL- Gatiet وألردن ،)

،(Elrousan, 1981( و)جالل جرا) ،يت وجالل ريو ق(، ويوسف ال1992ر، (، البحرين )جالل جرا1993ر
 (.93 ، ص  2666(، و)فاروق الروسان، 1999ر، راج
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 111وهو مكون من  "د للنضج االجتماعيالنومن املقاييس اليت تستخدم يف قياس السلوك التوافقي "مقياس فاني
س، وتوجيه اول الطعام واللبنتالجتماعية هي العناية الشخصية، و ت اراهامبة يف مثانية جماالت للت، وهذه البنود مر ا  بند

النمو  ثلم اعيةن النمو االجتمأساس أن. ويقوم هذا املقياس على خريقل وحتمل املسئولية والتواصل مع اآلتنات، والذال
ت الذكاء يف رااالجتماعي مع اختباالنضج س مقيا ونصح دول ابستخدام مينمع العمر الز تدرجييا  الذهين ينمو 

 ىلبار، وترمجوه إتاالخ واستخدمواشخيص اإلعاقة بنصيحة دول تكز را شخيص اإلعاقة الذهنية، واخذ كثر من مت
 (. 93 ، ص 1990رسي، م)كمال  رنينات من هذا القتقيا يف اخلمسينات والسأفريآسيا و ورواب و أ يف ةت كثري غال

قي الذي ىل مقياس السلوك التوافإشف بعض الباحثني عيواب جوهرية يف "مقياس فانيالند"، واجتهوا تيف السبعينات اك
مريسري ولويس "ن معدها كل أ( اليت ABICبانة السلوك التوافقي ألطفال )تت عدة مقاييس لقياسه، منها اسر ظه

Mercer & lewis( 1919" سنة ) ة، سويف املدر األقران ع مع والعالقة تمالسلوك التوافقي يف األسر واجمللتقيس
ر للسلوك زاابلثا"يس ي(. مقاHallahan & Kauffman، 1991واستعمال العملة واالعتماد على النفس، )

دير حاالت اإلعاقة الذهنية من فئة تق" مت إعدادها لBalthalar Scales of Adaptive Behaviorالتكيفي 
 (.240ص  ،1991شديدة اإلعاقة واملقيمني يف املعاهد )حممد الشناوي، 

قاييس م( من أكثر AAMD) ا  هنيذكية لرعاية املعاقني شرته اجلمعية األمرينب مقياس السلوك التكيفي الذي تيع
هذا املقياس يف صورته األوىل،  ا"كاسيو نيهري " ون" الهذري لي"ولقد أعد كل من  قبوال .و  ا  السلوك التكيفي شيوع

 ضمن جانبني: في ويتيسطة مقياس السلوك التكابو  ويشمل على املظاهر اليت يتم قياسها
 بعض املظاهر النمائية ويشمل: اجلانب األول: يتضمن قياس

 ل االستقاليل. مالع مهارات -1

 النمو اجلسمي.  -2
 ارتقاء اللغة.  -3
 النشاط االقتصادي.  -4
 اإلعداد والوقت.  -2
 األنشطة املنزلية. -0
 النشاط املهين. -1
 التوجيه الذايت. -9
 حتمل املسؤولية. -9

 ( 1990ر، راويت وجقرياالجتماعية )الالتنشئة  -16
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 ة لسمات الشخصية:تيضمن قياس املظاهر اآل: يتاجلانب الثاين

 أشكال السلوك العنيف.  -1

 ضاد للمجتمع. شكال السلوك املأ -2
 سلوك التمرد والعصيان.  -3
 .قةثسلوك الشك وعدم ال -4
 السلوك االنسجامي. -2
 السلوك النمطي.  -0
 العادات السيئة يف املخاطبة.  -1
 لوكية غري املقبولة. العادات الس -9
 سلوك اإلساءة إىل الذات. -9

 ئد. زاامليل إىل النشاط ال -16
 السلوك اجلنسي الشاذ. -11
 ابت النفسية.اضطر اال -12

 (. 321، ص 1996حيم وحليم بشاي، ر استخدام العقاقري )فتحي عبد ال -13
ون كل ويكا للعاديني واآلخر للمعاقني، حدمهأوذجني: من من ةألخري اه ورترات ليكون يف صممث عدال املقياس عدة 

فأكثر. ويعتب هذا  13هقني من مراسنة، واآلخر لل 12إىل سن  3ال من سن طفوذج يف مستويني: احدمها لألمن
، 1991السلوك )كمال مرسي، الرتقاء األسس النظرية علي يس اجليدة يف قياس السلوك العتماده ياملقياس من املقا

( 1992ق صادق" )رو فا"مجه تر ، ففي مصر دنعد يف مصر واألر أب قد ر فقي املعواالت (، مقياس السلوك94ص 
مقياس السلوك "ه بعنوان راونش " ج وانهد رمزير وت ففه كل من "صمجتر س السلوك التكيفي"، مث "مقيابعنوان  هونشر 

على التوافق مع اجملتمع وفعالياته  دالفر  ةه قدر يورتمجتني، ويقيس املقياس بصت التوافقي" وال توجد فروق جوهرية بني ال
 ا  ني انفعاليربواملضط ا  هنيذيف مواجهة مطالب بيئته املادية والطبيعية والسلوكية واالجتماعية، وتستخدم مع املعاقني 

 ومع األطفال العاديني.  واملعاقني جسداي  
 ة االستطالعية:رب: التجا  ثاني

حلة الروضة، مر ال مكفوفني يف فطأمن األمهات اللوايت لديهن  06 قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة قوامها
ات إىل فهمهن كاملشار  تت ووضوح املعىن وسهولة اإلجابة عنها، وأشار راات للعباركملشااوذلك للتأكد من فهم 

مما  اتالعبار بعض  ضوحوسالمة الصياغة، وقدرهتن على اإلجابة عنها، بينما أشرن إىل عدم و  املقياست راملعظم عبا
 أبعاد وهدف املقياس.وفق  املقصودو  ملعىنؤدي اتلكي  العبارات،أدى إىل قيام الباحثة بتعديل وتصويب هذه 
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 ت املقياس:را: صياغة عباا  ثالث

متالئمة ن و د قياسه، وأن تكاوسهلة الفهم، وتعب عن املعىن املر  ةت قصري رات الباحثة على أن تكون العباصحر 
 ألبعاد املقياس. ا  رحلة الروضة وفقمكيات األطفال املكفوفني يف فقة مع طبيعة سلو اومتو 

 يل:االتالنحو ى عل يوهرئيسية ويتحدد املقياس بستة أبعاد 

 . يةرفت املعراركية، املهاحلاو  حلسيةت اراة، العالقات االجتماعية، املهاأقة ابلنفس، املباداالستقاللية، الث

 ندل "مقياس فانيالفقي اليت اطلعت عليها الباحثة، مثيس السلوك التوايمته مقاومت حتديد هذه األبعاد بناء على ما قد
 (.abs 1981) "اقة الذهنيةع"مقياس اجلمعية األمريكية لإل (، و1923للنضج االجتماعي" )

وضة، حلة الر مر  يف فنيت اليت تحتاج إليها األطفال املكفو اكما اعتمدت الباحثة يف إعداد أبعاد املقياس على املهار 
 ال. بته من خالل عملها يف هذا اجملسوهذا ما اكت

 ءات التحقق من صالحية املقياس: را: إجا  بعار
 كمني:( صدق احملأ)

على ستة من احملكمني من كلية التبية قسم الصحة النفسية، وذلك للتأكد من سالمة  املقياسرض قامت الباحثة بع
 كيم عن:ت وأسفرت نتائج التحراالصياغة اللغوية للعبا

 ة.ئيالتصويب بعض األخطاء اإلم -

 ف بعض الكلمات أو إضافة بعضها.ذل حثم العباراتتعديل يف صياغة بعض  -

 ة:رفية الطنملقارا)ب( صدق 

ات درجوم على حساب داللة الفروق بني متوسطات تقوهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس، و 
حلة الروضة، ومتوسطات مر ال املكفوفني يف فطتكيفي لأللى مقياس السلوك اة علتفعر ات املرجد ذوي الدااألفر 
 جات املنخفضة على نفس املقياس.ر الد ويد ذراات األفدرج

روق فروق داللة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياس، وقامت الباحثة حبساب الفوعندما تصبح لتلك ال
 .. كما يلي: كلياس كقروق للمفلكل بعد، مث قامت حبساب ال

 (11وق )ن = فر لاجدول ت لبيان داللة  (1جدول )

 األبعاد
 ت ف ع م أفراد العينة 

مستوى 
 الداللة

 90199 9.2666 ذوي الدرجات املنخفضة االستقاللية
 00299 12.9211 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 12.139 2.931
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الثقة 
 ابلنفس

 1.22296 12.6001 ذوي الدرجات املنخفضة
 90.444 11.9211 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 14.022 0.196

 املبادأة
 1.19123 9.1333 ذوي الدرجات املنخفضة

 1.16946 19.6666 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 26.146 6.220

العالقات 
 االجتماعية

 19991 9.6001 ذوي الدرجات املنخفضة
 90.444 11.9211 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 29.404 6.409

املهارات 
احلس 
 حركية

 11406 16.9666 ذوي الدرجات املنخفضة

 1.60964 26.2921 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 21.263 4.612

املهارات 
 املعرفية

 41464 16.2666 ذوي الدرجات املنخفضة
 1.99922 21.1143 الدرجات املرتفعة ذوي 6.61 ** 22.946 42.601

الدرجة 
 الكلية

 1.04112 03.1333 ذوي الدرجات املنخفضة
 3.30129 162.4290 ذوي الدرجات املرتفعة 6.61 ** 43.402 9.493

نخفضة، ومتوسطات جات املر الد ويد ذااألفر درجات بني متوسطات  صائيا  إحتوصلت الباحثة إىل وجود فروق دالة و 
لة الروضة، ومن ح يف مر فنيال املكفو طففي لأليعلى مقياس السلوك التكاملرتفعة د ذوي الدرجات اات األفر جدر 

ن مح يتضد للمقياس ككل ااألفر  ع درجاتو  جممكل بعد على حدة، ويف  الباحثة يف ات إليهصلوق اليت تو الفر خالل 
 ك صدق املقياس.لذ

  Internal Consistency Validityساق الداخلي ت)ج( صدق اال
والدرجة  رةعلى كل عبا ادت األفر جاق حساب معامل االرتباط بني در يجياد التجانس الداخلي للمقياس عن طر إمت 

 تمي إليه.نالكلية للبعد الذي ت



 (66)ن =  ة الروضةمرحلملكفوفني يف ال اطففي لأليت مقياس السلوك التكراساق الداخلي لعباتاال (2جدول )

 
 املهارات املعرفية املهارات احلس حركية العالقات االجتماعية املبادأة الثقة ابلنفس االستقاللية

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 

 رتباطاال
 رقم العبارة

معامل 
 االرتباط

1  )**(216 1  )**(266 1  )**(269 1  )**(210 1  )**(039 1  )**(049 

2  )**(064 2 192 - 2  )*(291 2  )*(293 2  )*(911 2  )**(222 

3  )**(292 3  )**(390 3  )**(291 3  )**(443 3  )**(309 3  )**(021 

4  )*(242 4  )**(112 4  )**(261 4  )**(420 4  )**(249 4 223 

2  )*(211 2  )**(496 2  )*(293 2  )**(106 2  )**(209 2  )*(321 

0  )*(210 0  )**(021 0  )**(063 0  )**(430 0 644 0  )**(262 

1  )*(299 1  )**(222 1  )**(469 1  )**(420 1  )**(426 1  )*(164 

9  )*(211 9  )**(214 9  )**(411 9  )**(069 9  )**(496 9  )**(122 

9  )*(299 9  )*(313 9  )**(422 9  )*(312 9  )**(331 9  )**(214 

16 691 - 16  )**(499 16  )**(322 16  )**(226 16  )**(399 16  )*(204 

11  )*(299 11  )**(212 11 663 11 624 - 11 603 - 11  )*(334 

12  )**(214 12  )**(214 12  )**(393 12 629 12  )**(469 12  )**(122 

13  )*(293 13  )*(292 13 231 13  )*(202 13  )**(411 13  )**(099 

14  )*(211 14  )**(012 14  )**(096 14  )**(409 14  )*(202 14  )**(499 

12  )**(234 12  )**(111 12  )**(264 12  )**(329 12  )**(441 12  )**(311 

10  )**(032 10  )**(260 10  )**(426 10  )**(102 10  )**(292 10 699 - 

11  )*(200 11  )*(203 11  )*(320 11  )*(219 11  )**(214 11  )**(163 



ومستوى داللة  (6.61) عند مستوى داللة ا  دالة إحصائياالرتباط تضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت ي
ري دالة، مث مت إجياد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل غت الابعاد العبار ت( وسوف يتم اس6.62)

 قياس.مجة الكلية للر لداجة الكلية للبعد و ر األفراد على الددرجات اط بني تباالر 

 (3) جدول

 (66= ية )ن ة الكلرجلداو  املقياسمعامالت االتساق الداخلي ألبعاد 

 معامل االرتباط األبعاد

 .912)**(  االستقاللية
 .962)**(  الثقة ابلنفس

 .946)**(  املبادأة

 .944)**(  العالقات االجتماعية

 .991)**(  املهارات احلس حركية

 .949)**(  املهارات املعرفية

 
كد ؤ (. وهذا ي6.61عند مستوى داللة ) ا  ياط دالة إحصائتبيع قيم معامالت االر ن مجأتضح من اجلدول السابق ي

 صدق املقياس. 
 : ثبات املقياس:ا  خامس

 ة النصفية زئلتجاباخ، وطريقة رونك  -لفا أقة يحلساب ثبات املقياس مت استخدام طر 
 :Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ ( 1)

بار مسة واحدة فقط، ولذلك تخس. بنود األقيتن أ طسئلة االختبار، وتشت أ بايناتتا كرونباخ على فلأمعادلة تعتمد 
  درانفإقامت الباحثة حبساب معامل الثبات لكل بعد على 
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 (66= اخ )ن رونبك  -لفا طريقة أبات بثقيم معامالت ال (4جدول )

 قيمة الفا األبعاد

 6.304 االستقاللية

 6.493 الثقة ابلنفس

 6.002 املبادأة

 6.292 العالقات االجتماعية

 6.492 رات احلس حركيةاملها

 6.120 املهارات املعرفية

 6.910 الدرجة الكلية للمقياس

 فعة، مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.تلفا مر أ تالن مجيع قيم معامأح من اجلدول السابق يتض

 النصفية: ئة( طريقة التجز2)

 (1جدول )

 (112ن =  ة النصفية )ئقيم معامالت الثبات بطريقة التجز 

 األبعاد ل ثبات التجزئة النصفيةمعام

 االستقاللية 6.426

 ة ابلنفسثقال 6.341

 املبادأة 6.100

 العالقات االجتماعية 6.111

 احلس حركية املهارات 6.226

 املعرفية املهارات 6.149

 ة الكلية للمقياسجالدر  6.919

  ات املقياس.ثبق يف تثحثة فعة مما جيعل الباتات مر ثبيتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم ال

 : املقياس يف صورته النهائية:ا  سادس

 . رةعبا 11كل بعد على وتحتوي  ة على األبعاد الفرعية، زعمو ة عبار  162ه النهائية من س يف صورتايتكون املقي
 ق:تطبيعليمات الت

 0 -3حلة الروضة من ف يف مر الكفيت والسلوكيات اليت يقوم هبا الطفل راهاصف املت تاوعة من العبار مفيما يلي جم



 أ. شريفة مسعود شحاته

 4002أغسطس  -93العدد  –مركز االرشاد النفسي  –جملة االرشاد النفسي  840

مع درجة أداء الطفل لكل  تفقت ة( أمام كل عبار ة بعناية شديدة وأن تضع عالمة )كل عبار   أقر تك أن يسنوات، عل
 ت. اكد من أنك قد أجبت عن كل العبار خرى خاطئة وأتأت صحيحة و ا، لست هناك عبار ةسلوك أو مهار 
 تصحيح:طريقة ال

 ج من ثالث نقاط تشمل:متدر وقد اعتمد املقياس على قياس 

 6= اندر   1 =ان  حياأ  2=  ما  دائ

على حدة، إبضافته إىل الدرجة الكلية  فرعيكل بعد   ملقياس الستة يتم احلصول على درجةات أبعاد اجوجيمع در 
فاع تالر  را  يس، كان ذلك مؤشيقاذه املعلى ه فردة الرجعت درتف(، وكلما ا264):  ر(فح بني )صتاو للمقياس ت

 ة.رحلملاكيفي لدى الطفل الكفيف يف هذه تمستوى السلوك ال



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التكيفي لألطفال املكفوفني

 4002أغسطس  -93العدد  –مركز االرشاد النفسي  –النفسي جملة االرشاد  844

 

 املرجع: 

 جع ابللغة العربية:ا: املر والا أ
صل للطفل الكفيف يف واالت مهاراتمية تناألطفال يف رايض (، دور معلمة 2662السيد عبد القادر شريف ) -1
 . 199. 101ص  ،2662 يرا، فب 42ءة واملعرفة، العدد رالقجملة ا .ةسدر حلة ما قبل املمر 

 ع.لتوزيواية اخلاصة، الكويت: مكتبة الفالح للنشر بالت إيل (ا املدخل 1991مجال اخلطيب، ومىن احلديدي ) -2

 : األجنلو املصرية. ة(، مقياس السلوك التوافقي القاهر 1999زي )م، وانهد ر رجوت ففص -3

 والتوزيع.  ء للنشرهرا(. الذكاء والسلوك التكيفي. الرايض: دار الز 2666فاروق الروسان، ) -4

 ض. ايالتكيفي، الطبعة الثانية، الر  ك(: مقياس السلو 1985فاروق صادق، ) -2
 عربية.اية والتدريب فيه، القاهر: دار النهضة الرعال أثري و قل(: التخلف الع1991هيم )رارسي إبال ممك -0

:  ةمج ، الطبعة األوىل ، القاهر االب  ( : التخلف العقلي األسباب، التشخيص،1991ي: )حممد حمروس الشناو  -1
 لنشر والتوزيع.وادار غريب للطباعة 

 تدرييبمج رانب أثر( : تعديل مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي و 2007سامية شويعل ) -9
ه راقابلني للتعلم، رسالة دكتو  ا  السلوك التكيفي ألطفال متخلفني عقليج وتعلم اللعب على را لتعلم نظافة ضبط اإلخ

 ئر.ااجلز  (، دولةAAMD  - ABSيف علم النفس العيادي جامعة )

 ية الطفل املعوق قبل املدرسة. ب(، برانمج وطرق تر 1992يد جندي )ز بو أرية مس -9
 القاهر: مطبعة اإلخوة األشقاء.

 بعة السابعة، جامعة دمشق.طاسة يف سيكولوجية التكيف، الر فسية، دنحة ال( : الص1987فاعي )ر عيم الن -16

ور اخلدمة االجتماعية، املعهد العايل نظية من مرست املدشكالامل(: التكيف و 1990محد )أ فيحممد مصط -11
 ة. ريللخدمة االجتماعية، اإلسكند

 املصرية. : النهضة رةلقاهاوىل، (، سيكولوجية الفئات اخلاصة، الطبعة األ1990حممد علي كامل ) -12

 ية اخلاصة، ديب: دار القلم. تبخل إىل الد(، امل1992) نقريويت وآخرو يوسف ال -13



 أ. شريفة مسعود شحاته

 4002أغسطس  -93العدد  –مركز االرشاد النفسي  –جملة االرشاد النفسي  849

 
 ة األجنبية :اللغجع با: املرا  ثاني

14. Chapman, Elizabeth, K, and Stone, Juliet, M. (1988) : The Visually 

Handicapped Child in Your Classroom. 

15. Jackson, Robert (1990): The Relationship Between Family Environment and 

Psychological Distress in Visually Impaired Adults, Dissertation, United States, 

California, p. 144. 

16. Guidetti, M, Tourrette, G (1996): Handicaps et développement 

psychologique de l'enfant. Edition, Armand Colin, Paris. 

17. Rondal J. A, Lambert J.L (1981): Développement psycholinguistique et 

handicape mentale. Edition Mardaga, Paris. 

18. Tadic, V., Pring, L., & Dale, N. (2010). Are language and social 

communication intact in children with congenital visual impairment at school age? 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 696 - 705. 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التكيفي لألطفال املكفوفني

 4002أغسطس  -93العدد  –مركز االرشاد النفسي  –النفسي جملة االرشاد  842

 (0ملحق ) بحثلق احالم
 اجلامعة  الكلية القسم ماإلس م

 عني مشس التبية شاد النفسي الصحة النفسية واإلر  أستاذ دكتور إبراهيم حممد عيد 1

 عني مشس التبية  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي أستاذ دكتور طلعت منصور 2

 عني مشس التبية  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي أستاذ دكتور سيد حممد صبحي 3

عبد الرمحان سيد أستاذ دكتور  4
 سليمان

 عني مشس التبية التبية اخلاصة

كتور نبيل عبد الفتاح أستاذ د  2
 حافظ

 عني مشس التبية  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 عني مشس التبية  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  هدكتور حسام هيب 0
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 (2ملحق )
 مقياس السلوك التكيفي لألطفال املكفوفني يف مرحلة الروضة

 وك التكيفي هو:سلال

مية إمكانيته وقدرته يف حدود تن اللواالجتماعية من خاملنزلية لتكيف مع بيئته واى التوافق الطفل الكفيف عل ةقدر 
 أبعاد املقياس احلايل وهي: 

 اللية تقاالس -1
 الثقة ابلنفس  -2
 ةأاملباد -3

 .العالقات االجتماعية -4
 ية حلركاحلسية ا املهارات -2
 .يةرفاملع املهارات -0

 االستقاللية:[ 1]

 ية أبهنا:لالتقريف االسميكن تع

 ت جديدة مبساعدة اآلخرين.ااسب مع سنه، وتعلم مهار تتنداء بعض املهام اليت أاعتماد الطفل على ذاته يف 

 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    يرتدي احلذاء مبفرده.  1

    تحب أن أيكل ابمللعقة مبفرده ولكنه يسكب معظم الطعام.  2

    فاكهة السهلة مثل: املوز، اليوسفي، ...يقوم بتقشري ال 3

    يستخدم املرحاض مبفردة. 4

    يرتدي مالبسه بنفسه. 2

    يقوم بغسل أسنانه مبفرده. 0

    يطعم نفسه ابمللعقة إبتقان. 1

    يطلب وجبات كاملة يف املطاعم. 9

    يطلب مشروابت غازية أو حلوى أو مثلجات. 9

    ء من املطاعم.ال يطلب أي شي 16

    يشرب بدون سكب وميسك الكوب بيد واحدة. 11
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    ال جييد استخدام أدوات املائدة مبفردة. 12

    غري مدرب على استخدام املرحاض مبفردة. 13

    تحتاج أن يسأله أحد لقضاء حاجته. 14

    يغسل يديه ووجهه وينشفهما بدون مساعدة. 12

    بشكل مناسب.جييب على التليفون  10

    يذهب للنوم بدون مساعدة.  11

 الثقة بالنفس: [ب]

قة الئقة ودون ريياجاته بطتئه واحراعلى التعبري عن آ رةاب الطفل مفهوم اجيايب عن ذاته؛ حيث تكون لديه القدتساك
 خوف أو خجل.

 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    يشعر أبمهية وجوده يف األسرة.  1

    شعر أنه ال يستطيع عمل أي شيء. ي 2

    خياف من السري مبفرده داخل املنزل.  3

    ال تحب اللعب مع أطفال يف نفس سنه.  4

    ال تحاول أن يتعرف على األشياء اليت حوله.  2

    يعب عن مشاعره ]فرح ، أو حزن[.  0

ع يعب عن رأيه يف األمور اليت ختصه )اختيار مالبسه، نو  1
 الطعام(.

   

    يتحدث مع الغرابء بدون خجل.  9

    .  ةجييب عن األسئلة اليت توجه له بثق 9

    يعب عن احتياجاته بدون تردد.  16

    يقود جمموعة من األطفال يف اللعب أو عمل نشاط.  11

    خيتار ما يناسبه من األعمال اليت تقدم له.  12

    مبفرده.  ال خيشى القيام أبي عمل 13

    يتحدث عن األعمال اليت يؤديها بنفسه.   14

    ينجح يف أي عمل يناسب إمكانياته. 12
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    يعتض على النوم يف حجرته مبفرده.  10

    يقوم مبفرده بعمل أشياء تتناسب مع قدراته  11

 
 ادأة:بامل []ج

حنو التعامل مع اآلخرين وأداء بعض  رةبادامل ذخأيجديدة، وم أشياء عل: أن يكون الطفل لديه دافع ذايت لتاملبادأة هي
 جي.ر املهام الصعبة دون حتفيز خا

 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    يبدأ من تلقاء نفسه املشاركة يف األلعاب.  1

يسأل عما إذا كان هناك ما يفعله أو يستكشفه من حوله  2
 أو احلضانة. يف املنزل 

   

    األنشطة إذا طلب منه فقط. يشتك يف  3

ال يتعرف على األلعاب املختلفة متجاهال  األلعاب املقدمة  4
 له. 

   

    ال تحتاج أن يطلب منه أحد عمل أي شيء.  2

    ال يوجد لديه أي دافع.  0

    يبدو غري شغوف ابألشياء املختلفة.  1

    يبادر مبساعدة زمالئه.  9

    تحب املشاركة يف األنشطة. حركته بطيئة وال  9

    يسأل عن األشياء اليت ال يعرفها.  16

    يقتح أفكار جديدة للعب أو األنشطة.  11

    يتخلى عن القيام أبي عمل صعب.  12

    تحرص على تعلم أشياء جديدة.  13

    يسأل املتحدث إليه عن امسه.  14

    إليه. تحب أن يعرف اسم املكان الذي يذهب  12

    تحب أن يتعرف على معامل أي مكان جديد يوجد فيه.  10

    تحب أن يساعد يف إعداد املائدة.  11
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 العالقات االجتماعية: [د]

 اركةم ابحلب والتعاون واملشتست اجيابية مع أقرانه تالقاالعالقات االجتماعية هي أن يقيم ع

 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    لتعرف على أي طفل يف احلضانة أو النادي. يسعى ل 1

    تحب اللعب مع جمموعة أطفال من ثالثة إىل أربعة أطفال. 2

    يلعب وميرح مع الضيوف.  3

    يشارك إخوته أو زمالءه يف اللعب أو أي نشاط اجتماعي. 4

    تحب الذهاب إىل األندية واألماكن العامة. 2

    يكون أصدقاء بسرعة. 0

    تحب أن يستأثر ابللعب لنفسه.  1

    يغضب ويصيح ليأخذ ما يريد.  9

    يريد أن يكون األول.  9

    أيخذ األلعاب من إخوته دون استئذان.  16

    ال تحب أن يسمع أحدا  يبكي.  11

    تحب الذهاب إىل احلضانة.  12

    ال يفضل مشاركة أصدقائه يف األنشطة املختلفة.  13

    يسأل عن زميله عندما يتكرر غيابه.  14

    يشارك يف احلفالت اليت تقام يف األعياد واملناسبات.  12

    يساعد األطفال األصغر منه أثناء اللعب.  10

يفضل اجللوس مبفرده عن اجللوس مع اآلخرين من األصدقاء  11
 أو األقارب. 

   

 ة:كيت احلسية واحلررااملها ]هـ[

ل اللمس والسمع والشم ثد على احلواس األخرى غري البصر، معتماليت ت املهاراتية هي تلك كاحلسية واحلر  اراتامله
من التحرك على األشياء واألماكن، ويستطيع  رفاحلواس ليستخدمها الطفل يف التع هب هذيمية وتدر تن، ويتم التذوقو 

 ه.طريقاحلواجز والعوائق اليت تعتض  ا  خالهلا متخطي
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 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    يستطيع أن مييز بني الساخن والبارد.  1

    خشن".  –املالمس املختلفة "انعم مييز بني  2

    مييز بني األصوات املختلفة.  3

    يستطيع أن جيري بدون سقوط.  4

    يصنف األشياء حسب نوعها: خشب، معدن زجاج.  2

    ملختلفة. مييز بني الروائح ا 0

    يصعد ويهبط السلم مبفرده.  1

    تحدد االجتاهات عن طريق الصوت.  9

    مييز بني األشكال اهلندسية عن طريق اللمس.  9

    أمام( –خلف  –يسار  –مييز بني االجتاهات املختلفة )ميني  16

    مييز بني أصوات احليواانت.  11

    سقط منه من خالل الصوت. ميكنه إجياد األشياء اليت ت 12

    مييز بني أنواع اخلضروات والفاكهة عن طريق اللمس.  13

    يستطيع أن مييز ما إذا كانت النافذة مغلقة أم مفتوحة.  14

    يتجه بوجهه حنو املتحدث إليه.  12

    ال يستطيع أن تحكم قبضة يده على األشياء.  10

    ت متكررة. يصطدم بنفس الشيء عدة مرا 11
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 املعرفية ملهاراتا

ة والتعلم وتلك العمليات ل، وهي املسئولة عن اكتساب املعرفمع الطف ا  هي تلك العمليات العقلية اليت تنمو تدرجيي
 هي:

 إخل والتخيل .. االستدالل  –كر تذ ال - هباتاالن -ك رااإلد

 ندراا  أحيانا  دائماا  العبارة م

    صوات. يستطيع تقليد بعض األ 1

    يضع األشياء يف األماكن احملددة هلا.  2

    ميكنه سرد تفاصيل قصة استمع هلا.  3

    ميكنه حفظ واستجاع بعض الكلمات األجنبية.  4

    األشكال اهلندسية.  يستطيع أن يطابق 2

يستطيع أن يتعرف على أشكال احليواانت اجملسمة اليت سبق  0
 معرفته هبا. 

   

    يذكر أعضاء جسمه ويعرف وظيفة كل عضو.  1

    يتذكر األماكن بذكر النشاط املرتبط هبا.  9

    صغري.  –مييز بني األحجام: كبري  9

    يتعرف على األطوال املختلفة.  16

    مييز بني األوزان املختلفة.  11

    الصغري إىل الكبري والعكس. من يرتب األشياء  12

    فتة من الزمن.  بعد األغاين والكلماتيستجع  13

    يستطيع أن تحكي قصة بطريقة مرتبة.  14

    يعب عما يقوم به يف الليل ويف النهار.  12

    يذكر أايم األسبوع.  10

    يستطيع بناء هرم من املكعبات.  11
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Psychometric properties of the scale 

 adaptive behavior for blind children in kindergarten. 

Abstract 

Based process measurement and adaptive behavior on the two basic 

functions: 

1. The degree to which individuals can do the jobs independently. 

2. Fulfilled by the degree to which these individuals are unacceptable 

demands imposed on them by the environment and carry out their duties and 

responsibilities of the social - and a commitment to the customs and traditions of 

their community. 

and to overcome the constraints imposed by blindness and trends of society 

and family to him, also reflects the adaptive behavior the child's ability to integrate 

the blind in education and society as a whole. 

Aim of the research: 

This research aims to set up a scale to measure the dimensions of adaptive 

behavior for blind children in kindergarten. And these dimensions can be 

determined as follows: Independence, confidence Pellnvs, Alambadeh, social 

relations, sensory and motor skills, cognitive skills. 

Preparation Scale: 

The researcher steps methodology as follows: 

1. Saklogi Review heritage in the field of adaptive behavior 

2. Follow the verification standards of validity and reliability of the scale.  

3. Choose 60 mothers as a sample of mothers of blind children in 

kindergarten.  

Results reached to verify the validity and reliability of the scale.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

