
  : قياس السلىك
. وأثناء التدخلوىو محاولة لمعرفة أداء السموك الحالي قبل التدخل بالعالج أو التعديل 

وىو محاولة لمعرفة السموك الحالي قبل التدخل بالعالج أو التعديل وأثناء التدخل وبعد  -
.  التدخل 

.  وىو وصف السموك لمحصول عمى معمومات كميًا أو رقميًا عن ظاىرة  
. ياس السلىك املستهدف ق* 

:- ىناك إعتبارات لمقياس وىي 
( . ماذا أقيس ؟ ) تحديد السموك المراد قياسو  -
( . ما ىي المدة ؟ ) تحديد مدة القياس المالحظة  -
( . أين أقيس ومتى ؟ ) تحديد مكان وموعد القياس  -
( . المالحظة ) تحديد الشخص الذي سيقوم بالقياس  -

: لىك أدوات قياس الس* 
: المقابمة السموكية ( أ

. لمطفل خاصة إذا كان جيد من الناحية المفظية  -
األشخاص الميمين في حياة الطفل المقابمة السموكية تشبو  –المعممات  –لموالدين  -

إلى حد كبير المقابمة التقميدية وتشمل عمى اإلصغاء وطرح األسئمة المفتوحة 
عمى معمومات تساعد في تحديد اسموب  والتعبير ، ومن خالليا يمكن الحصول

. العالج 
: قوائم التقدير السموكية ( ب

يتم تحديد السموكيات التي أالحظيا عند الطفل ، ثم بعد ذلك أتأكد ىل يتفق 
( األشخاص الميمين في حياة الطفل  –المعممين  –الوالدين ) األشخاص اآلخرين 

. ن مقياس بيركس لتقدير السموك معي في ىذه القوائم ويمكن في ذلك اإلستفادة م
: المالحظة السموكية المباشرة ( ج

ويكون فييا عدة خيارات وذلك تبعا لمموقف أو حسب السموك نفسو ، ويمكن إستخدام 
: أكثر من خيار 

( . عدد مرات حدوثو في فترة زمنية محددة ) تسجيل تكرار السموك  (1



تسجيل مدة حدوث السموك ومن خالل تسجيل حدوث السموك ال بد من استخراج  (2
 نسبة حدوث السموك ويتم معرفتيا بيذه الطريقة 

 

 100× =    نسبة حدوث السموك  
 

: طفل كثير الحركة : مثال 
 

 100×   =        نسبة الحدوث 
 

 :الفواصل الزمنية  (3

. زمنية متساوية وسيتم بيا تقسيم فترة المالحظة إلى فترات 
في اليوم األول ثمث ساعة تقسم  : مثال 

 

 5 5 5دقائق األولى  5
كم مرة حدث السموك 

  ـــ  ـــ

يتم تكرار نفس النموذج : في اليوم الثاني 
 

 5 5 5دقائق األولى  5
  ــــــ  

في اليوم الثالث كذلك 
 5 5 5دقائق األولى  5

  ـــ ـــ 
 

:- تم مالحظتو من ىذا المثال في قياس بالفواصل الزمنية ما ي* 

يحدث في الخمس دقائق األولى في ( الضرب مثاًل أو ترك الكرسي بالفصل ) أن السموك 

. فترة الحمقة في كل يوم 

  : التفسري

مدة السموك 
 مدة المالحظة

 

 (التي يقضييا الطفل خارج مقعدة ) المدة 

 

 (محددة بنصف ساعة مثاًل ) مدة المالحظة 
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يمكن أن نفسر ذلك بأن الطفل يقوم بيذا السموك في بداية الدروس بسبب عدم إنجذابو أو 
. بماذا سيقوم بو في ىذا المكان الذي ينتج عنو ىذا السموك عدم معرفتو 

  : مالحظة

لمتأكد من صحة المعمومات يجب أن يكون ىناك مالحظ آخر من وقت إلى أخر في عممية 
 .فما فوق %  80تعديل السموك بحيث تكون نسبة اإلتقاف بين المالحظين 


