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LDDRS  



  :تعليمات التطبيق والتصحيح
تعليمات التطبيق والتصحيح واحدة بالنسبة لجميع المقاييس، ولـذا فـسوف نـستخدم               

  :كما يتضح من التعليمات التي تقول. مقياس القراءة كمثال للشرح

 الخصائص الـسلوكية    في رأيك الشخصي، إلى أي حد يظهر التلميذ موضوع التقدير           

الحظ أنه عندما ال يظهر التلميـذ       . في الخانة المناسبة   ) ( ضع عالمة   : المذكورة فيما يلي  

. في خانة دائماً   ) ( الخاصية السلوكية المعينة دائماً بسبب أنه ال يستطيع ذلك، ضع عالمة            

ات التعلم مع تالميـذ     وهذا األمر بالغ األهمية عند استخدام مقاييس التقدير التشخيصية لصعوب         

  .لديهم أو يشتبه أن يكون لديهم تخلف عقلي بسيط

 بنداً تمثل خـصائص سـلوكية مختلفـة مـن الـسلوك           ٢٠يوجد على يمين الصفحة       

المستهدف تقديره، وعلى القائم بالتقدير الحكم وتقدير درجة تكرار وديمومـة الـسلوك الـذي               

لصفحة تـدريج المقيـاس الـذي يتـضمن         يظهره الفرد موضوع التقدير، ويوجد على يسار ا       

  .دائماً، وغالباً، وأحياناً، ونادراً، وال تنطبق: تقديرات تتراوح بين

يبدو متملمالً عبوساً عنـدما     : " على سبيل المثال، البند األول في مقياس القراءة يقول          

الية من التكرار،   لهذا البند يشير إلى أن الفرد يظهر هذا السلوك بدرجة ع          ) غالباً(التقدير  " يقرأ  

وإذا . عنـدما يقـرأ  ) دائماً ( في هذه الحالة، فإن التلميذ ال يبدو متملمالً عبوساً على نحو دائم            

) نـادراً   ( كان التلميذ يظهر هذا السلوك بشكل نادر، فإن على القائم بالتقدير أن يختار التقدير               

 بند من بنود المقـاييس األخـرى        اعتماداً على مدى تواتر السلوك لدى التلميذ، ويتم تقدير كل         

  .بنفس الطريقة

يتم حساب درجات مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم عن طريق جمع قـيم               

( داخل خانات التقدير، والدرجة الكلية للمقياس هي حاصل جمع قيم عالمات             ) ( عالمات  

 إذا  ٣ X( ،  )ا كانت دائماً     إذ ٤ X: (  وزنها النسبي كالتالي   Xفي خانات التقدير مضروبة      ) 

 صـفر إذا كانـت ال       X( ،  ) إذا كانت نـادراً      ١ X( ،  ) إذا كانت أحياناً     ٢ X( ،  )كانت غالباً   

  ).تنطبق 

في بعض األحيان قد ال تتاح للقائم بالتقدير الفرصة لمالحظة جميع أشـكال الـسلوك                 

و بندين، يمكن تقـدير هـذه       المتضمنة في مقياس معين، عندما يحدث ذلك بالنسبة لبند واحد أ          

البنود ال حقاً عن طريق جمع تقديرات البنود التي تم تقديرها للمقياس ككل وقسمة الناتج على                

والبنـود  . عدد البنود التي تم تقديرها فعالً، ويتم تقريب النسبة الناتجة إلى أقرب رقم صـحيح              

 للتمييز بينها وبين البنود التـي تـم          )X( التي يتم تقديرها ال حقاً يجب تمييزها بوضع عالمة          

  .تقديرها بطريقة عادية



يوضح دليل التقدير والتشخيص للدرجات الخام والمئينيات لكل من العاديين  ) ٣٩( جدول 

  الخفيفة، والمتوسطة، والشديدة، لعينات مصرية، وبحرينية، وكويتية: وذوي صعوبات التعلم

  مدى التقدير

  المعيار  الصعوبة
  عاديون

صعوبات 

  خفيفة

صعوبات 

  متوسطة

صعوبات 

  شديدة

   فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢١  ٢١ >-صفر  الدرجة الخام
  االنتباه

  ٩٩-٧٥  ٧٤-٢٩  ٢٨-٨  ٨ >-١  المقابل المئيني

اإلدراك    فأكثر٦١  ٦٠-٤٤  ٤٣-٢٤  ٢٤ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٦٢  ٦١-٢٩  ٢٨-٨  ٨ >-١  المقابل المئيني  السمعي

اإلدراك    فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢١  ٢١ >-صفر  ة الخامالدرج

  ٩٩-٦٩  ٦٨-٣٠  ٢٩-١١  ١٠ >-صفر  المقابل المئيني  البصري

اإلدراك    فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢١  ٢١ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٧٧  ٧٦-٤٠  ٣٩-١٦  ١٦ >-صفر  المقابل المئيني  الحركي

   فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢٢  ٢٢ >-صفر  الدرجة الخام
  الذاكرة

  ٩٩-٥٨  ٥٧-٢٤  ٢٣-٩  ٩ >-١  المقابل المئيني

   فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢٢  ٢٢ >-صفر  الدرجة الخام
  القراءة

  ٩٩-٧٣  ٧٢-٣٣  ٣٢-١١  ١١ >-١  المقابل المئيني

   فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢٢  ٢١ >-صفر  الدرجة الخام
  الكتابة

  ٩٩-٦١  ٦٠-٢٥  ٢٤-١١  ١١ >-١  المقابل المئيني

   فأكثر٦١  ٦٠-٤١  ٤٠-٢٣  ٢٣ >-صفر  الدرجة الخام
  الرياضيات

  ٩٩-٥٩  ٥٨-٢٥  ٢٤-١٠  ١٠ >-١  المقابل المئيني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ًمت إضافته حديثا على النت
يوضح دليل مقاييس التقدير للدرجات اخلام واملئينيات لكل من  ) ٤٠( جدول 

اخلفيفة، واملتوسطة، : العاديني وذوي صعوبات السلوك االجتماعي واالنفعايل
  ة، وحبرينية، وكويتيةوالشديدة، لعينات مصري

  مدى التقدير

  المعيار  الصعوبة
  عاديون

صعوبات 

  خفيفة

صعوبات 

  متوسطة

صعوبات 

  شديدة

   فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام
  فرط النشاط

  ٩٩-٧٦  ٧٥-٤١  ٤٠-١٥  ١٤ -١  المقابل المئيني

   فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام
  التشتت

  ٩٩-٧٦  ٧٥-٣٥  ٣٤-١٢   ١١-١   المئينيالمقابل

ضعف مفهوم    فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٦٧  ٦٦-٢٩  ٢٨-١٢  ١١-١  المقابل المئيني  الذات

قصور    فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٧٥  ٧٤-٣٥  ٣٤-١١  ١٠-١  المقابل المئيني  المهارات

   فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  مالدرجة الخا
  االندفاعية

  ٩٩-٧٤  ٧٣-٣٤  ٣٣-١٢  ١١-١  المقابل المئيني

السلوك    فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٧٧  ٧٦-٤٥  ٤٤-٢١  ٢٠-١  المقابل المئيني  العدواني

السلوك    فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام

  ٩٩-٦٨  ٦٧-٣١  ٣٠-١٢  ١١-١  المقابل المئيني  االنسحابي

   فأكثر٣١  ٣٠-٢١  ٢٠-١١  ١١ >-صفر  الدرجة الخام
  االعتمادية

  ٩٩-٧٢  ٧١-٣٥  ٣٤-١٣  ١٢-١  المقابل المئيني

  
 


