
                                      للدكتور فتحي الزيات                                               ريقة تصحيح مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات االنتباه                 ط

١ لكم كل التحية من ابن املبارك

  مقياس صعوبات االنتباه
  

  : يشري لالنتباه بأنهفتحي الزياتالدكتور 
، واالحتفاظ به، والوعي الـشعوري بموضـوع        القدرة على تركيز االنتباه    أو قصور في     ضعف 

         .اندفاعيةأو /و، مصحوباً بفرط الحركة والنشاطاالنتباه، وقد يكون 
  

  )1ول رقم جد (مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات االنتباه

  السلوك/ اخلصائص   م
  دائماً

)٤(  
  غالباً

)٣(  
 أحياناً

)٢(  
  نادراً

)١(  
  ال تنطبق

  التفريغة  )صفر(

 4            .يصعب عليه االستمرار يف أي عمل حىت يتمه  ١

  3            .يبدو شارداً أو مشتتاً أو غري منتبه ملا يسمع أو يقرأ أو يرى  ٢
 4            ."ة ألي مثرياتيتشتت انتباهه بسهول"يسهل تشتيته،   ٣

 2            .جيد صعوبة يف أن يظل حمتفظاً بانتباهه يف املهام اليت تتطلب تركيز االنتباه  ٤

 4            .جيد صعوبة يف التوقف عن أنشطة اللعب  ٥

٦  
جيد صعوبة يف أن يظل هادئاً خالل احلصة أو الدرس أو اجللوس بـصفة              

  .عامة
          3 

 1            .بياً خالل األداء على املهام أو األنشطة األكادمييةيبدو متملمالً أو عص  ٧

 3            .جيد صعوبة يف االستغراق أو االنشغال بالعمل أو اللعب يف هدوء  ٨

 2            .يتحدث كثرياً، وبصورة مفرطة، وبال ضوابط أو هدف  ٩

 4            .يتحول من نشاط إىل آخر قبل اكتمال النشاط الذي يبدأه ١٠

 3            .جيد صعوبة يف متابعة الدروس أو التوجيهات اليت تصدر عن املعلمني ١١

 4            .يتشتت انتباهه ألي مثريات خارج مواقف التعلم ١٢

 1            .يبدو مشوشاً تتداخل لديه املثريات وختتلط عليه املعلومات ١٣

 3            .يقاطع أو يتطفل أو يقتحم اآلخرين دون مربر أو استئذان ١٤

 3            .جييب على األسئلة باندفاع، وبال تفكري، وقبل اكتمال مساعها ١٥

 2            .جيد صعوبة يف انتظار دوره يف األلعاب أو املواقف ١٦

 3            .يقحم نفسه بدنياً يف أنشطة خطرة دون اعتبار لنتائجها ١٧

 3            .جييب مندفعاً دون التأكد من معرفته الصحيحة لإلجابات ١٨

١٩ 
يفقد أو ينسى أدواته الالزمـة ألداء األنـشطة املدرسـية أو املرتليـة أو               

  .الرياضية
          2 

٢٠ 
يبدو مهمالً أو غري مهتم أو مكترث مبا يكلف أو تكلف به من أنشطة أو               

  .مهام
          4  

 58  اجملموع  
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٢ لكم كل التحية من ابن املبارك

  :مالحظات

 لمـن   ٤( لقد قام واضع المقياس بوضع وزن نسبي لكل مستوى لالستجابة، حيث وضع              - 

 ستكون درجتـه    غالباً( وهكذا لمن يختار  . )٤(فتكون قوة هذه الخاصية لدى المفحوص        ) دائماًيختار  

ال ومن يختـار    . )١( ستكون درجته    نادراً(ومن يختار   . )٢( ستكون درجته    احياناً( ومن يختار   ). ٣(

  .)صفر( سوف يحصل على قتنطب
الموجـود فـي    :  حين نقوم بتعبئة المقياس سوف تكون إشارات االختيار على سبيل المثال           -

   ).( جدول مقياس االنتباه، بوضع إشارة 

 وقمنا بوضع األرقام    التفريغة ولكي نقوم باحتساب النتيجة قمنا بإضافة عمود جديد وأسميناه           -

  )2(جدول رقم      :ضعناها في التفريغة كما هو في الجدول التالي وو:الموجودة في خانة االختيار

  دائماً
)٤(  

  غالباً
)٣(  

 أحياناً
)٢(  

  نادراً
)١(  

ال 
  تنطبق

 )صفر(
  التفريغة
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  .كما قمنا بتجميع األرقام التي وضعناها في خانة التفريغة -

 :بعد ذلك ننضر للجدول الخاص بمقياس االنتباه كما هو موضح في الصفحة التالية -
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٣ لكم كل التحية من ابن املبارك

  علممعايري تصحيح مقياس االنتباه من بطارية صعوبات الت )3( رقم جدول
  

  مدى التقدير

  المعيار  الصعوبة
  عاديون

صعوبات 

  خفيفة

صعوبات 

  متوسطة

صعوبات 

  شديدة

   فأكثر61  60-41  40-21  21 >-صفر  الدرجة الخام
  االنتباه

  99-75  74-29  28-8  8 >-١  المقابل المئيني

  

في :  لالستجابات في المثال)2( رقم فعندما ننظر للدرجة الموجودة في الجدول السابق-

نجد أنها ضمن  ) 3( وبعرضها على جدول المعايير رقم  ) 58( نجد أن النتيجة ) 2(الصفحة رقم 

  .. صعوبات متوسطة من حيث ضعف االنتباه

  

  

   


