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تقنٌن قسم فً ممثلة والنفسٌة االجتماعٌة الخدمات إدارة تحرص 

 التطبٌقٌة الفائدة ذات النفسٌة المقاٌٌس إعداد على  والمقاٌٌس االختبارات

.للطلبة التربوي اإلرشاد فً

 لدي الشائعة السلوكٌة المشكالت أهم من العدوانً السلوك ٌعد 

  واالجتماعً النفسً توافقهم علً سلبا تؤثر والتً المراهقٌن

األقران - األخوة - الوالدٌن) النمذجة خالل من العدوانً السلوك تعلم ٌتم  

  (المعلمٌن -

للطالب السلوكٌة المشاكل من المعلمٌن شكوي علً بناء المقٌاس صمم 

.التعلٌمٌة العملٌة سٌر علً وتؤثر الٌومً الدراسً الوقت تستنفذ والتً



 وأشكال صور وٌأخذ وقٌاسه، وتحدٌده مالحظته ٌمكن سلوك هو»

 اتجاه أو آخرٌن أو آخر فرد اتجاه جماعات أو أفراد عن وٌصدر متعددة،

 سلبٌا، أو كان اٌجابٌا ضمنٌا، أم كان صرٌحا ، مادٌا أم كان لفظٌا ذاته،

 والتكرار االستمرارٌة صفة فٌه تتوافر مباشر، غٌر أم كان مباشرا

 أو مادي أو بدنً أذي إلحاق علٌه ٌترتب مما ، واالحباط الغضب ومواقف

«نفسه بالفرد األذي إلحاق أو باآلخرٌن متعمدة بصورة نفسً



المتوسطة المرحلتٌن تالمٌذ لدي العدوانً السلوك لقٌاس أداة توافر عدم 

 اعتباره فً ٌضع جدٌد مقٌاس إعداد الضروري من كان لذا ، والثانوٌة

.والبٌئٌة المجتمعٌة التغٌرات

المتوسطة المرحلتٌن تالمٌذ لدي شٌوعا العدوان أشكال أهم تحدٌد 

.والثانوٌة

ومتابعة الطلبة لدي العدوان حدة تحدٌد فً العدوانً السلوك مقٌاس ٌسهم 

.انتهائه ووقت العالج سالمة مدي وتحدٌد العدوان مشكلة وعالج



:  وهً ( اللفظً والبدنً)تم تحدٌد أربعة أبعاد رئٌسٌة لمقٌاس السلوك العدوانً 

 (بند 16)(: لفظي أو بدني)عدوان موجه نحو اآلخرين : البعد األول

 العدوان وٌشمل مباشرة غٌر أو مباشرة بصورة عنه التعبٌر وٌتم باآلخرٌن والضرر األذي إٌقاع به ٌقصد

 وجرح معٌنة لمجموعة أو لآلخرٌن والبدنً واالجتماعً النفسً اإلٌذاء تحمل والتً البدنً أو اللفظً

.(16-1) البنود وتقٌسه منهم والسخرٌة مشاعرهم

 (بند 13)( : مباشر أو غير مباشر)عدوان موجه نحو الذات : البعد الثاني

 إلً إضافة ، دونٌة نظرة إلٌها والنظر ، الذات شأن من التقلٌل فً ذلك وٌتمثل لنفسه الفرد معاقبة به ٌقصد

.(29-17) .الخاطئة األفكار لبعض التعصب

 (بند 12): األشياءعدوان موجه نحو الممتلكات أو : البعد الثالث

 كانت أو األفراد من بغٌره خاصة أو ذاته بالشخص خاصة كانت سواء األشٌاء أو الممتلكات إتالف به وٌقصد

.(41 -30) البنود وتقٌسه عامة ممتلكات

 (بند 13): والقيم الخروج علي المعايير : الرابعالبعد

 بالسلوك االلتزام وعدم والدٌنٌة والروحٌة األخالقٌة القٌم وخاصة والعادات والقٌم المعاٌٌر مخالفة به ٌقصد

.(54 -42) البنود وتقٌسه اجتماعٌا المقبول



:تم استخدام مقٌاس رباعً لعبارات هذا المقٌاس ***** 

الدرجة المقابلةاإلجابة

3كثٌرا  

2أحٌانا

1نادرا  

صفرال ٌحدث



طالبا  وطالبة من الصفوف السابع وحتً ( 1662)تكونت عٌنة التقنٌن من 

.الثانً عشر من المناطق التعلٌمٌة الست بدولة الكوٌت



: جماعية أو فردية بطريقة المقياس تطبيق يمكن
: المقياس تطبيق خطوات

 الرصاص القمم عدا الدرج عن شيء أي رفع المفحوصين من يطمب.
االسم) المطموبة األولية البيانات كتابة المفحوصين من ويطمب اإلجابة أوراق توزع– 

.(الخ.....الميالد تاريخ ، التطبيق تاريخ ، الصف
لهم يؤذن أن قبل فتحها عدم المفحوصين من ويطمب األسئمة كراسة توزع ذلك بعد.
يختار فرد فكل خاطئة أو صحيحة إجابة توجد ال أنه لممفحوصين الفاحص يوضح 

  : هي بند كل أمام إجابات أربعة توجد أنه حيث ، عميه ينطبق ما مع تتفق التي اإلجابة
.(يحدث ال –نادرا   –أحيانا –كثيرا  )
يترك لم منهم كل وبأن فهمت قد التعميمات أن من ليتأكد المفحوصين عمي الفاحص يمر 

 منهم ويطمب الواحد لمبند إجابة من أكثر يضع فال صحيحة بطريقة ويجيب سؤال أي
 ليتأكد يراجعها اإلجابة لورقة الفاحص استالم وعند ، له تسميمها قبل اإلجابة ورقة مراجعة

.ذلك من



تجمع الدرجة الكلٌة للطالب فً كل بعد من األبعاد األربعة للمقٌاس.

ٌجمع مجموع درجات األبعاد األربعة للحصول علً الدرجة الكلٌة للمقٌاس.

 ٌتم حساب المعاٌٌر المئٌنٌة للدرجات الخام لمقٌاس السلوك العدوانً وأبعاده
ولكل عمر زمنً ، وتحتوي الجداول علً ( إناث–ذكور )وذلك لكل نوع 

الدرجات الخام علً ٌمٌن الجدول وٌساره، بٌنما وضعت الرتب المئٌنٌة 
.للدرجات الخام داخل الجدول وأسفل كل بعد للسلوك العدوانً

 ولحساب الرتب المئٌنٌة ألي طالب ٌتم اختٌار الجدول المناسب للنوع والعمر
الزمنً ، ثم استخدام الدرجة الخام لتعرف الرتب المئٌنٌة من الجدول

 ٌمكن رسم بروفٌل للطالب ٌوضح تدرج مستوي العدوانٌة فً األبعاد المختلفة
.والدرجة الكلٌة



للذكور العدواني السلوك ألبعاد (19 –18–17–16)الجداول.

لإلناث العدواني السلوك ألبعاد (23 –22–21–20)الجداول.

للذكور العدواني للسلوك الكلية الدرجة (24) الجدول.

لإلناث العدواني للسلوك الكلية الدرجة (25) الجدول.



األحمدي: المنطقة التعلٌمٌة 

عبدهللا مبارك الصباح المتوسطة بنٌن: المدرسة 

الثامن: الصف 

(ذكر: )النوع : ........................... اسم الطالب 

2012/  10/  15: تارٌخ التطبٌق 

2000/  1/  29: تارٌخ المٌالد 

شهور 9سنة و 12      12–8–16: العمر الزمنً 

(ع. س) أبعاد 

القيم والمعاييرالممتلكاتالذاتاآلخرين

الدرجة الكلية
(1- 16)(17-29)(30-41)(42-54)

1222122268الدرجة الخام

الدرجة المئينية



(16 رقي جدوه)      شهور 9و سٍة 12 وَ العىر يف البٍني جداوه يف ٌبحث•
األربعة األبعاد وَ بعد لكن  اخلاً لمدرجات املقابمة املئيٍية الدرجة ٌكتب•
 الزوين لمعىر وفقا لمىقياس الكمية اخلاً لمدرجة املقابمة املئيٍية الرتب عَ ٌبحث ثي•

(24 رقي جدوه)
(46 ص) العدواٌي لمشموك (بروفين) ختطيط منوذج ٌرسي ثي•
11 ص الشيكولوجي التفشري ثي •

(ع. س) أبعاد 

القيم والمعاييرالممتلكاتالذاتاآلخرين

الدرجة الكلية
(1- 16)(17-29)(30-41)(42-54)

1222122268الدرجة الخام

5499.5969797الدرجة المئينية




