
Conner's questionnaire 

 

abdelazim@hdc.com.sa 

 استبانه كونر للمعلمني واألسرة

Conner's parent - teacher questionnaire 

 

الطفل لتحديد هي استمارة تشخيصية أولية وضعها الدكتور كونر  يتم اإلجابة عليها من األسرة ومعلمي 

والتي يمكن فى ضوءها تحويل الطفل  ADHDفرط الحركة وتشتت االنتباه  ضطرابمدى توفر عالمات ا

الشامل للطفل مهم للغاية لذا البد أن يشمل كافة المجاالت النمائية  إلى التشخيص الدقيق ، حيث أن التقييم

واالجتماعية واالنفعالية والوظيفية مع عدم إغفال اختبارات الذكاء واستطالع أراء األسرة والمعلمين 

 والتشخيص الطبي

 استبانه كونر للمعلمني

Conner's teacher questionnaire 

يوجذ بشكل  تقيين الوعلوين 

 ركبي

يوجذ بشكل 

 هحذد

يوجذ نوعا 

 ها
 

 ال يوجذ
 

     مىذفع ، مثاس 1

     نذيً صعُتح تعهم 2

     متحشن ، لهك 3

     ال يثذَ مشتاحا   4

     ال يىٍي أعمانً 5

     غيش واضح ، طفُني 6

     فتشج اوتثاًٌ لصيشج 7

     يحثط تسٍُنح 8

     يزعح األطفال اآلخشيه 9

الوتثاي انسشيع يستذعّ ا 11

 نً
    

 الوجووع
 

 

 

 

 

 



Conner's questionnaire 

 

abdelazim@hdc.com.sa 

 استبانه كونر لألسرة

Conner's parent  questionnaire 

 

يوجذ بشكل  تقيين الوالذين 

 كبير
يوجذ بشكل 

 هحذد
يوجذ نوعا 

 ها
 

 ال يوجذ
 

     مىذفع ، مثاس 1

     نذيً صعُتح تعهم 2

     متحشن ، لهك 3

     ال يثذَ مشتاحا   4

     مانًال يىٍي أع 5

     غيش واضح ، طفُني 6

     فتشج اوتثاًٌ لصيشج 7

     يحثط تسٍُنح 8

     يتغيش مزاخً تسشعح 9

     يىكش األخطاء 11

 الوجووع
 

 :االستخذام الوكتبي 

 :يتم تمذيش وماط كم إخاتح حسة انتصىيف انتاني 

 1= وُعا  ما                       صفر= ال يُخذ عهّ اإلطالق 

  3= يُخذ تشكم كثيش                                 2=يُخذ تشكم محذد 

 :الذرجات 

 اخمع انذسخاخ انكهيح نهُانذيه فّ االستماسج انخاصح تٍم -

 اخمع انذسخاخ انكهيح نهمعهميه فّ االستماسج انخاصح تٍم -

 همعهماخمع انذسخاخ انكهيح نهُانذيه تاإلضافح إنّ انذسخاخ انكهيح ن -

 

  نُ أكثش فان ٌىان احتماال كثيشا أن يكُن نذِ انطفم اضطشاب حشكح (  63) إرا كان مدمُع انذسخاخ انمشتشكح

 َاوتثاي َلذ يستفيذ مه فشص انعالج

  دسخح فاوً يدة انُضع فّ (  51) دسخح ، أَ دسخاخ انمعهميه مىفشدج (  51) إرا مدمُع دسخاخ انُانذيه مىفشدج

 ح َخُد االضطشاب نذِ انطفم ، َيدة اخز انىتائح نطثية انطفم الطالعً عهيٍااالعتثاس احتماني

 


