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  ية مقاييس التقدير التشخيصيبطار
  )االجتماعي واالنفعايل( السلوكلصعوبات 

  عزيزيت املعلمة/ عزيزي املعلم/ عزيزيت األم / األب عزيزي 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

السـلوك االجتمـاعي    دف املقاييس إىل الكشف عن التالميذ ذوى اضطرابات أو صـعوبات  •
الذين يتواتر لديهم ظهور بعض أو كل اخلصائص السلوكية املتعلقـة باضـطرابات أو   يل واالنفعا
 .املوضحة فيما بعدالسلوك االجتماعي واالنفعايل  صعوبات

وقد أعدت هذه املقاييس دف احلصول على تقديراتكم ملدى تواتر هذه اخلصائص السلوكية لدى  •
 .بعض أبنائكم أو بعض تالميذكم

كم اجليدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار مالحظتك هلذه اخلصـائص  ولذا فإن معرفت •
 .االسلوكية لديه، ضرورية لالستخدام الصحيح هلذه املقاييس واحلكم والتقدير الصادق من خالهل

ومن مث فإن االهتمام بقراءة كل فقرة أو خاصية سلوكية وتقدير مدى تواتر ظهورها لدى االبن أو  •
لتلميذ موضوع التقدير يعد أمراً أساسيا عند االسـتجابة علـى هـذه املقـاييس، ويف     الطفل أو ا

 .التشخيص اجليد هلذه الصعوبات أو االضطرابات
 :تتمايز االستجابة على هذه املقاييس يف مدى مخاسي بني •

  ).صفر(،  ال تنطبق )  1(،  نادراً )  2(،   أحياناً )  3(،   غالباً  )  4(دائماً 
 :أخيت الزميلة املعلمة/ أخي الزميل املعلم/ أخيت األم / ب منك أخي األب واملطلو •

 االبـن أمام الفقرة ويف خانة التقدير الذي تراه أكثر انطباقاً على  √قراءة الفقرات بعناية مث وضع عالمة 
  :أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير على النحو التايل

  دائماً  ه اخلاصية لدى التلميذإذا كان تقديرك بتواتر هذ  حتت دائماً
  غالباً إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  أو حتت غالباً
  أحياناً إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  أو حتت أحياناً
  نادراً إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  أو حتت نادراً
  ال تنطبق كان تقديرك أن هذه اخلاصية بالنسبة للتلميذإذا أو حتت ال تنطبق

  

 .هذه الفقرة خاصة باملعلمني واملعلمات فقط •
عزيزيت املعلمة، تستغرق االستجابة على فقرات هذه املقاييس مـن مخسـة عشـر إىل    / عزيزي املعلم 

 االستجابة عليها عشرين دقيقة يف املتوسط لكل تلميذ، ولضمان سالمة التقدير يرجى عدم االستمرار يف
  .ألكثر من ستة تالميذ يف اجللسة الواحدة

  .واآلن فقرات املقاييس
  .شكراً لك أخي الزميل املوقر على تعاونك وسعة صدرك



 

  السلوك االجتماعي واالنفعايلمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات)  9( 
  :تاريخ التقدير  :          الوظيفة  :اسم القائم بالتقدير

  :عدد حصص ترددك على التلميذ:      اجلنس :سةاملدر
قصور سلوك التلميذ واحنرافه عن السلوك العادي السوي الشائع لدى معظم أقرانـه يف  : باضطرابات أو صعوبات السلوك االجتماعي واالنفعايليقصد 

  .املهارات االجتماعية، واالنفعالية اليت تقيسها هذه املقاييس
اإلفـراط يف  : االجتماعي واالنفعايل اليت تقيسها هذه املقاييس إىل صعوبات التعلم النمائية واألكادميية، وتعرب عـن نفسـها يف  وتعزى اضطرابات السلوك 

، واالندفاعية، والسلوك العدواين، والسلوك أالنسـحايب،  النشاط، والتشتت والال انتباهية، واخنفاض أو ضعف مفهوم الذات، وقصور املهارات االجتماعية
  .عتماديةواال

  :التعليمات
حتت التقدير الذي تراه منطبقـاً علـى   ) √(ضع عالمة. يف رأيك الشخصي، إىل أي حد يظهر التلميذ موضوع التقدير أشكال السلوك املذكورة فيما يلي

  .التلميذ موضوع التقدير
  :درسةامل:            الصف           :                               اسم التلميذ

  ) 1(خصائص السلوك لإلفراط يف النشاط   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  )صفر(

          .جيد صعوبة يف أن جيلس أو يظل ساكناً أو هادئاً قليالً 1
          .يؤدي واجباته وهو جيري، أو يتحرك، وبشكل متقطع 2
          .أو الشخبطة فيهاكثري اخلروج من مقعده، وخلط أوراقه 3
          .كثري التحرك يف مقعده يف الفصل أو البيت بال هدف 4
          .دائم التحريك لقدمه أو ساقه، ينقر بقلمه على درجه 5
          .الدرجةيتعرض للحوادث واجلروح يف أنشطته كاجلري وركوب 6
          .يندفع يف حركاته وأنشطته، وردود أفعاله 7
          .ورة مستمرة لتعزيز السلوك غري احلركيحيتاج بص 8
          .حيتاج جلدول عمل يومي والتذكري املستمر به 9
          .يفرط يف احلركة غري اهلادفة داخل الفصل أو البيت 10

  )2(خصائص السلوك للتشتت أو الال انتباهية   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  )صفر(

          .سريع وسهل التشتت وذو سعة انتباهية قصرية 11
          .ال ميكنه العمل على واجباته لفترة طويلة نسبياً 12
          .يتشتت عند متابعة أداء الواجبات ألي ضوضاء 13
          .، شارد أو هائميترك نفسه ألحالم اليقظة 14
          .ال يهتم بأداء واجباته أو ما هو مطلوب منه ذاتياً 15
          .يتأثر بأي مشتتات مسعية أو بصرية 16
          .يتحدث بصوت منخفض عند أدائه ألي عمل يكلف به 17
          .سهل االستثارة، عصيب أو حاد املزاج 18
          .يدخل يف نوبات مفاجئة من البكاء دون أسباب معروفة 19
          .يبدو عليه امليل للنوم أثناء الدروس أو أداء الواجبات 20



 

  دائماً  )3( لـ اخنفاض أو ضعف مفهوم الذاتخصائص السلوك   م
)4(  

  غالباً
)3(  

  أحياناً
)2(  

  نادراً
)1(  

  ال تنطبق
  )صفر(

          .يفشل يف أداء املهام بصورة متكررة خالل سنواته املدرسية 21
          .جيد صعوبة يف تكوين الصداقات، ال يتعاون مع أقرانه 22
          .أداء أي واجبات أو تكليفات مدرسيةجيد صعوبة يف  23
          .ضعيف الشعور بفشله أو تكرار تعرضه خلربات الفشل 24
          .ضعف الثقة بنفسه وقدراته ومعلوماته 25
          .ينسحب من مواقف التنافس االجتماعي أو األكادميي 26
          .يبدي كثري من اخلوف واالضطراب عند أداء االختبارات 27
          .ال يهتم بدقة أو صحة استجابة، وال يراجعها 28
          .يعزو فشله املتكرر إىل اآلخرين أو الظروف أو املرض 29
          .حيتاج إىل التشجيع والدعم املستمر لضعف مفهوم الذات لديه 30

  )4( لقصور املهارات االجتماعيةخصائص السلوك   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  راًناد
)1(  

  ال تنطبق
  )صفر(

          .متهور أو أمحق ال يهتم بآثار سلوكه على اآلخرين 31
          .يبدو غري متعاون ال يقدم أي عون أو مساعدة للغري 32
          .جيد صعوبة يف التفاعل االجتماعي املقبول من اآلخرين 33
          .يهمل اإلنصات حلديث اآلخرين أو االهتمام به 34
          .صعوبة يف القيام باملهارات االجتماعية املالئمةجيد 35
          .يقاطع أي حديث يتم بني أي فردين أو عدة أفراد 36
          .يتجاهل متابعة زمالئه حلديثه أو انتباههم له 37
          .يتجاهل ردود فعل اآلخرين جتاه ما يصدر عنه من سلوك 38
          .ركته هلمدائرة أصدقائه ضعيفة، لضعف وقلة مشا 39
          .يتجاهله زمالؤه يف املشاركات أو األعمال التعاونية 40

  )5( لالندفاعيةخصائص السلوك   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  )صفر(

          .يقبل على أي عمل باندفاع وور ودون إدراك للنتائج 41
          .اجباته بسرعة مع اخلطأيندفع يف إاء تكليفاته أو و 42
          .خيطئ نتيجة اندفاعه وتسرعه يف اإلجابة 43
          .يتحدث دون إذن، أو يف وقت غري مناسب، ودون هدف 44
          .يستجيب بسرعة واندفاع وبال أدىن تفكري 45
          .يقدم أعماله وإجاباته بإمهال وبسرعة وبال مراجعة 46
          .اله وواجباته، ومالبسه، وأدواتهيهمل يف تنظيم أعم 47
          .متهور أو أمحق أو طائش يندفع مع اخلطأ يف استجاباته 48
          .أو طلباتههيصعب عليه تأجيل حاجاته أو إشباعات 49
          .ال يهتم بشكل ونوع استجاباته وتأثريها على اآلخرين 50



 

  )6( العدواينخصائص السلوك   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  )صفر(

          .مييل إىل مضايقة اآلخرين بالفعل أو اللفظ، دائماً مزعج 51
          .مييل إىل افتعال العراك أو املشاكسة لزمالئه 52
          .يبدو مستثاراً، جيد صعوبة يف تعديل سلوك العدوان لديه 53
          .سبب سلوك العنف لديهيتكرر تعرضه للجروح أو الكسور ب 54
          .يؤذي زمالئه عشوائياً خالل ممارسته اللعب معهم 55
          .حيتاج بصورة متكررة لتعزيز السلوك السوي املرغوب 56
          .مييل إىل إتالف كتبه أو أوراقه أو دفاتره 57
          .أقالمه عادة ال تعمل، أو مكسورة أو غري كاملة 58
59 رجه بصورة مشوهة ختريبيةيكتب على د.          
          .يستثار ألبسط سبب ويرد بعنف ال يتناسب مع السبب 60

  )7( االنسحايبخصائص السلوك   م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
  أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
  ال تنطبق

  )صفر(

          .مييل إىل العمل أو اللعب أو حىت األكل وحيداً 61
          .يف مقعده هادئ متاماً صامت معظم الوقت، جيلس 62
          .يتهرب أو ينسحب من مواقف التنافس التحصيلي 63
          .يتهرب من املناقشة أو املواقف االجتماعية مع أقرانه 64
          .ال يبدأ احلديث أو املناقشة، ويتجنب االنضمام إىل أقرانه 65
          .يبدو سلبياً يف تناول املواقف أو التفاعل معها 66
          .غري مبادئ أو ال يبدأ احلديث أو املناقشة 67
          .يعتذر عن الدعوات مدعياً أعذار المربر هلا 68
          .يقنع بأي إجناز حيققه، ويفتقر إىل روح التنافس 69
          .يتغيب يف احلفالت أو األنشطة املدرسية يف املناسبات 70

  )8( لالعتماديةخصائص السلوك  م
  دائماً

)4(  
  غالباً

)3(  
 أحياناً

)2(  
  نادراً

)1(  
 ال تنطبق

  )صفر(
          .ينفذ ما يطلب منه حرفياً دون أن يكون له رأي 71
          .يقلد اآلخرين متاماً، وحيتاج إىل التشجيع املستمر 72
          .ال ميكنين، ال أعرف:عندما يكلف مبهام يردد دون تفكري 73
          .به غريه تاركاً ما بيده يوجه انتباهه إىل ما يقوم 74
          .يعتمد على الغري ويكرر طلب كل املساعدات املمكنة 75
          .يلجأ إىل مدرسته أو زمالئه مردداً ساعدين أو أرين كيف؟ 76
          .حىت قبل أن يعرف طبيعة املهام" يصعب علي " يكرر عبارة  77
          .اآلخرينيفضل األعمال اليت ميكنه أدائها مبساعدة 78
          .يفضل ممارسة األنشطة اليت يسهل عليه النجاح فيها 79
          .يفضل ممارسة األنشطة منفرداً بال تواجد مباشر لآلخرين 80

 



 

  )صفحة التقدير والتشخيص( السلوك االجتماعي واالنفعايلمقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات 
  :لميذ والفحصالبيانات الشخصية عن الت  :القسم األول
  :الصف    □أنثى   □ذكر :اسم التلميذ

  :املدرسة سنة شهر يوم 
 :اسم القائم بالتقدير     تاريخ التقدير
  :الوظيفة     تاريخ امليالد

      □أنثى        □ذكر:    اجلنس     السن
  تسجيل الدرجات والتخطيط البياين  :القسم الثاين

  ينياتومئ)خام(درجات مقاييس التقدير
    املئيين  اخلام  املقاييس التساعي املئيين  اخلام  املقاييس

        االندفاعية 5      اإلفراط يف النشاط 1
        العدوانية 6      الال انتباهية 2
        االنسحابية 7      اخنفاض الذات 3
        االعتمادية 8      االجتماعية 4

  اعي واالنفعايلصعوبات السلوك االجتممقاييس التخطيط البياين 
 مدى حدة الصعوبة االعتمادية  االنسحابية  العدوانية االندفاعية االجتماعية الذات الال انتباهية اإلفراط الدرجة اخلام

  ال يوجد             23أقل من
  خفيفة             29أقل من-23
  متوسطة             33أقل من-29

  شديدة             فأكثر33
  تاجات التشخيصيةاالستن  :القسم الثالث

 .صعوبةاضطراب أو لدى التلميذ ال يوجدأ( □
 تقع عنـد الدرجات  مجيع، أو أن )23(الدرجة  ع أدىن منيف مقاييس التقدير التشخيصية تق هذا التشخيص يقوم على أساس أن مجيع درجات التلميذ

  ).أو أقل   22 ( الدرجة
 :و صعوبة قائماضطراب أكون لدى التلميذياحتمال أن )ب( □

، 28 -23مـن  ( ،)23( تقع أعلى من الدرجـة ة أو أكثر من درجات مقاييس التقدير التشخيصية واحد أن درجةهذا التشخيص يقوم على أساس 
  ). شديدة اضطرابات 33أكرب من  ( ،) متوسطة اضطرابات 33 -29من  ( ،) خفيفةاضطرابات 

  )على التلميذيف املربع على ميني ما ينطبق  ) (  ضع عالمة( السلوك االجتماعي واالنفعايلجماالت صعوبات 
  .االندفاعية □  .اإلفراط يف النشاط □
  .العدوانية □ .التشتت أو الال انتباهية وضعف الدافع لإلجناز □
  .االنسحابية □ .اخنفاض أو ضعف مفهوم الذات □
  .االعتمادية □  .قصور املهارات تالجتماعية □

□ 
 .يف السلوك االجتماعي واالنفعايلصعوبةاضطرابات أو ن يكون لدى التلميذحيتمل أ)ج(

  ). 28 -23بني  = (تقع  هذه النتيجة التشخيصية تقوم على أساس أن إحدى درجات التلميذ على مقاييس التقدير
 


