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 ًِ د

املقّ داس إىل اللش د

عددو مّددُومَمًدداااطمال ال د م ددُماألنش د اماتماعاعّددالمَاليقا ّددالم

الرِاضّالمَالفلرِا
 أع ط يذا املقّاس بً

احلصُو على تق ِراتلم مل ى تُاتر يذٍ اخلصائص الشلُكّا ل ِلم

 إى اتياعام بقراءة كل قرة أَ خاصّا سلُكّا َتق ِر م ى تُاترمظًُايدام لد ِلممممُضدُ مالاقد ِرمِ د م
أمدرامأساسدّاممعهد ماتسدابابامعلدىميدذٍماملقمّدماسلمَضدرَاِما لالسداد امم الصديّ م هلدذٍم املقّدماس َاحللدمم
َالاق ِر الصادق مو خاللٌ
 تاعاِز اتسابابا على يذٍ املقّاس يف م ى ثالثْ بني

 واملطلوب ميك أخي الطالب


أوافق
حتت أوافق إلي حد ما
ال أوافق
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أوافق

العــــــــبارة
الجكة باليفظ أضاع ألي زلاح
مً الصعوبة أٌ يتخدث الفسد إلي دلنوعة مً الياع
علي الفسد إذا أخطا أٌ يعرتف خبطئُ
ليظ مً املننً أٌ ىيتكد اآلخسيً دوٌ أٌ ىػضبَه
جيب علي الفسد أٌ ييظس إلي مً يتخدث إليُ
كجرياً ما ينوٌ الفسد مطؤوالً عً أخطا اآلخسيً
مً الطَل إقامة عالقات اجتناعية جيدة
مع كجسة األصدقاء ال بد مً التياشل عً احلسية الشدصية
مشازكة الطالب مً دول رلتلفة يطوز اليشاط الطالبي
مً الصعوبة إقامة عالقات مع الطالب الياطكني بػري العسبية
التفاعل مع الطالب يضاعف مً ثكة الطالب بيفطُ
طلب املطاعدة مً اآلخسيً مً عالمات الضعف
مً املننً أٌ حيكل الفسد كل أٍدافُ
يتوقف اضتيعاب الطالب لدزوضُ علي مدى موٍبتُ
اليحاح يف الدزاضة يصيد مً الكدزة علي االبتناز
املراكسة اليومية للدزوع تؤدي إلي امللل
ٍيالك عالقة بني اليحاح يف الدزاضة واليحاح يف احلياة العامة
الوقت احملدد لالمتخاٌ غالباً ما ينوٌ غري كايف
األىشطة مفيدة للطالب
غالباً ما تتعازض األىشطة مع جدول احملاضسات
األىشطة تصيد مً دافعية التخصيل الدزاضي
بعض األىشطة الجكافية ال تياضب مع طالب األقطاو العلنية
الطالب الريً يشازكوٌ باألىشطة ال مييلوٌ إلي الػضب
ميشط الطباحة يعسض الطالب للدطس
الطالب اجلامعي مطؤول أماو اجملتنع
مطاعدة اآلخسيً تتطلب قدزات خاصة
االختالف يف السأي يصيد مً الكدزة علي اإلقياع
البد للطالب مً االىتناء إلي مجاعة فنسية واحدة
العنل الطوعي مطؤولية اجلنيع
مً الصعوبة أٌ يوفل الطالب بني دزاضتُ ومطؤوليات االجتناعية
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تصحيح املقياس

أوالً:

 يتألف املكياع مً مخطُ ذلاوز:
و
.1
.2
.3
.4
.5

احملور
االتصاٌ االىفعالي:
مَازات التوافل االجتناعي :
دافعيُ االزلاش :
املشازكة يف األىشطة:
املطؤولية االجتناعية:

أرقاو عباراته

6 –1
12 – 7
18 – 13
24 – 19
31 – 25

أرقاو العبارات السلبية

أرقاو العبارات اإلجيابية

6 ،4 ،2
12 ،11 ،8
18 ،16 ،14
24 ،22 ،21
31 ،28 ،26

5،3،1
11 ، 9 ، 7
17 ،15 ،13
23 ،21 ،19
29 ،27 ،25

 يشنل كل ذلوز علي ضت عبازات " ثالث ضلبيُ" "ثالث اجيابية".

ثانياً:
 يتنوٌ املكياع مً {  } 31عبازة } 15 { ،اجيابية و{  } 15ضلبية.
 تشنل العبازات االجيابية يف األزقاو الفسدية ،و العبازات الطلبية يف األزقاو الصوجية.
 تتضنً اضتحابة الطالب لنل عبازة إحدى اخليازات الجالثة التالية{ :أوافل  -أوافل إلي حد ما  -ال أوافل }.
 إذا كاىت اضتحابة الطالب تعرب عً زأى اجيابي فاٌ دزجات العبازة االجيابية تتدزج كنا يأتي { .} 1 ’ 2 ’ 3
 إذا كاىت اضتحابة الطالب عً زأى ضليب ،فاٌ دزجات العبازة الطلبية تتدزج كنا يأتي { .} 3 ’ 2 ’ 1

يرى علماء اإلحصاء النفسي :أن عدم الموافقة علي العبارة السلبية يساوي من الناحية
السيكولوجية مدي الموافقة علي العبارات االيجابية.
ثالجاً :حساب درجات املقياس:

تتنجل الدزجات النلية للنكياع يف الفئات الجالثة التالية:
و
.1
.2
.3

فئات الدرجات

كيفية احلساب

الدرجة املتحصلة

الدزجة الكصوى عدد درجات المقياس مضروبا في { 91 = 31 × 3 }3دزجة ( × 3
الدزجة الوضطى عدد درجات المقياس مضروبا ً في { 61 = 31 × 2 }2دزجة ( = ) ( × 2
الدزجة الدىيا عدد درجات المقياس مضروبا ً في { 31 = 31 × 1 }1دزجة ( = ) ( × 1
)= (

اجملنـــــــــــــــــــــوع

) دزجة
) دزجة
) دزجة

و اهلل املوفق
د .زين العابدين أمحد املصطفى
رئيس إدارة اإلرشاد النفسي
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