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 إصـــــدارات نفسانيـــــة أساسيـــــة
 

  103كتـــاب االسبـــوع رقم  المختصر في    

  الــتقويـــــم النفســـــــي
  

  الدكتور فؤاد أبو حطب: تأليف
 مـرام السعـيد :عرض وتلخيص

 ماجستير علم النفس السريري -11طالبة دفعة /
   من بن فيصل( الدمام  سابقـا)الرح قسم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبد

  )العيادي(أستاذ علم النفس السريري - الباري قـاسم صالح معن عبد. د.أ: إشراف ومراجعة  
  )الدمام  سابقـا( الرحمن بن فيصل سم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبدق

    maansaleh62@yahoo.com 

     
 

   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

الكتاب خير جليس، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي. 
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

ة(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجي
 .والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية.

  

ص�ر ه,ا ال+)اب ع� م()'ة األن$ل� ال�"! ة، وه� م� تأل�ف�. ف�اد أب� ح��، د. س�� أح�� ع��ان، 

م ، /ع� وفاة ال!احل الع=�> ف�اد أب� 2008عة" عام د. آمال صادق م4)ار. ص�رت ه,ه ال�'عة "ال!ا/

ح�� م�لف ال+)اب األول ورائ� ال�Hاس الBفAي في م"!. وال,F أضاف ال+��! في م$ال ال)ق� > الBفAي 

وال)ي تKخ! ه,ه ال�'عة/�ا أضافه م� M)ا/ات ت)��L ما أن$Kه مB, ص�ور ال�'عة الAا/قة /ع� ص�ور 

Pا ت> ال�'عة وح)ى وفاته ول> ی)> ن�M ،ها. وق� آث!ت أن تع!ضها في ه,ه ال�'عة أ.د. آمال صادق!

إضافة ما ت> تV\ اش!افه. /اإلضافة إلى ع!ض /عW ال$ه�د ال)ي اضافها أصVابها في م$ال ال�Hاس 

 ) صفVة و )��L ال+)اب قائ�ة dM�!ة م� ال�!اجع. 611الBفAي وال)ق� > ال)̀!�F. _قع ال+)اب في (

  

  اب العاو�� ال�ال�ة:ت��� م
�	�ات ال��

  مق�مة ال�'عة ال!ا/عة

  مf�(V ال+)اب

  ما ه� ال)ق� > الBفAي: الف"ل األول 

  م�خل إلى اإلح"اء الBفAي: الف"ل ال�اني

iف� إع�اء االخ)'ار:  الف"ل ال�ال  

  ث'ات االخ)'ار: الف"ل ال!ا/ع

kص�ق االخ)'ار : الف"ل ال4ام  

  ال�رجاتت"�Vح االخ)'ارات وتفA�! : الف"ل الAادس 

  اخ)'ارات ال,Mاء الف!د_ة: الف"ل الAا/ع 

  االخ)'ارات ال$�ا�mة لل,Mاء : الف"ل ال�ام� 

  /�ار ات االس)ع�اد ال�)ع�د: الف"ل ال)اسع

صدر هذا الكتاب عن مكتبة  
صرية، وهو من  األنجلو الم

تأليفد. فؤاد أبو حطب، د. 
سيد أحمد عثمان، د. آمال  
صادق مختار.

صدرت هذه الطبعة "الرابعة" 
م ، بعد وفـاة  2008عام  

الراحل العظيم فؤاد أبو حطب  
مؤلف الكتاب األول ورائد  
القياس النفسي في مصر. 
والذي أضاف الكثير في مجال  
التقويم النفسي  

حت اشرافه. تم إضافة ما تم ت
باإلضافة إلى عرض بعض  
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  اخ)'ارات الق�رات ال�)4""ة: الف"ل العاش! 

!Pع FادVلي: الف"ل ال�"V(اء االخ)'ار الBب  

!Pاالخ)'ارات ال�!جعة إلى ال�: الف"ل ال�اني عnV  

 !Pع iوسائل ال)ق! ! ال,اتي: الف"ل ال�ال  

 !Pة: الف"ل ال!ا/ع ع�=Bاألح(ام وال�الح=ات ال� p !q 4"�ة ع�Pاس ال�r  

 !Pع kة: الف"ل ال4ام�qاإلسقا ��اخ)'ارات األداء واألسال  

 !Pادس عAل: الف"ل ال��اس ال��r  

  

  األس� العامة: ال�اب األول

 ؟ما هو التقويم النفسي: الفصل األول
 :�  معى  ل�ة ال�ق	�

م� ال+ل�ات ال)ي شغل\ ال'اح��� والعامة على ح� س�اء في ال�BAات األخ�!ة Mل�ة (تق� >). ت�ج� في 

لغ)Bا الع̀!�ة Mل�ات ف"�Vة ووج�دها _�(BBا في حل مP(لة ال)�اخل في ال�عBى و ال4لt في االس)�4ام 

_�(� ت!ج�)ها �Mا _أتي /ال)!ت��  tion Evalua-Valuation-Assessmentفال+ل�ات اإلن$ل�K ة وهي 

تق�ی! تق��> تق� >. فال+ل�ة األولى وال�ان�ة ال ی)$اوز معBاها ت�Vی� ال��Hة أو الق�ر، �Mا أنه�ا ت!ت'�ان إلى 

��AV(ى ال)ع�یل والBمع ��L(ل�ة تق� > تM ا�B�ب,ات�ة ال�ق�ر ب !�dM ة. ح��mال��ض�/ <A(وال)�� ! وت 

  18-17 - ص

  

� نف'ي أم تق.ی, نف'ي أم تق	�� نف'ي؟هل ه	 تق"�  

 nاه العقلي. فإن ذل�(Aعلى م <)Vي دراسة على ال�فل لل)�B�في ال�$ال االكل iال'اح F!$_ ��ح

ی�خل في /اب ال)ق��> الBفAي. ألنه ل> ی)$اوز م!حلة اص�ار االح(ام على ال�A)�f وه� ن�ع ت�Vی� ال��Hة 

الج!اء ال�ع)اد في ال�$االت الBف�Aة ال)̀!� ة، وهي ال�$االت ال)ي او الق�ر فقt. اما ال)ق� > الBفAي ه� ا

ص   20- 18 - شاع ��ه مفه�م ال)ق� >. 

  

  ال�ق	�� الف'ي وال�0اس الف'ي

ال�Hاس الBفAي ی�ف! لل'احi ال�dانات وال�عل�مات ال+��ة ال)ي _ع)�� عل�ها ع�B ال�Hام /ع�ل�ات ال)ق� > 

ت ال�ح��. ال)ق� > أك�! ع��م�ة م� ال�Hاس فه� _ع)�� على ال�قای�k الBفAي، إال انه ل�k م"�ر ال�عل�ما

ص   20،21 - أو على غ�!ه م� q!ق ج�ع ال�عل�مات ع� الAل�ك اإلنAاني. 

  

  م'�	�ات ال�قای��

4اصة في م��ان عل> الBفk ذلn ال,F اق)!حه  أفLل ت"��B ألن�اع ال�قای�k ال�4)لفة أو مA)� اته ̀و

�!ق ال�4)لفة الس)�4ام األع�اد إلى أ̀رعة أن�اع هي ال�قای�k االس��ة و _قA> ال ه) و��44س)�ف� (

مقای�k ال!ت'ة و ال�Aافة والAB'ة ل+ل مBها ق�اع�ه وح�وده وض�ا/�ه، ول+ل مBها اإلج!اءات اإلح"ائ�ة 

) k'م�M ر�q ات ال�4)لفة 29ال�الئ�ة. وق� �(Aال� ��ب t!̀وح�د العالقات ال)ي ت ��B"(ه,ا ال (

صوأضاف    28 -21 -ف�ات ج�ی�ة. 

  

  4,ق ال�0اس في عل� الف�

یه)> ال�Hاس في العل> دائ�ا /$ان� مع�� م� ج�ان� األش�اء أو خاص�ة م� خ"ائ"ها، وعلى وجه 

 �VBان، فAخ"ائ"ها و "�ق ه,ا على االن k�Hاألش�اء و�ن�ا ن k�Hا ال نBع الق�ل أن��(Aی� ن�V(ال

عل�اء الBفk في دراساته> و�rاسه> ل)+� Bاته> الف!ض�ة _ع)��ون  النk�H ال�فل م�ال و�ن�ا نk�H ذMاءه.

الجهود التي اضافها أصحابها  
في مجال القياس النفسي  
والتقويم التربوي. يقع الكتاب  

) صفحة ويتضمن  611في (
الكتاب قـائمة كبيرة من  
المراجع. 

من الكلمات التي شغلت  
الباحثين والعامة على حد سواء  
في السنوات األخيرة كلمة  
(تقويم)

لغتنا العربية كلمات    توجد في
فصيحة ووجودها يمكننا في  
حل مشكلة التداخل في المعنى  
و الخلط في االستخدام  

الكلمات اإلنجليزية وهي  
Assessment-
Valuation-Evaluation
يمكن ترجمتها كما يأتي  
بالترتيب تقدير تقييم تقويم. 
فـالكلمة األولى والثانية ال  

أو  يتجاوز معناها تحديد القيمة  
القدر، كما أنهما ترتبطان إلى  
حد كبير بذاتية المقدر بينما  
كلمة تقويم تتضمن معنى  
التعديل والتحسين والتطوير  
وتتسم بالموضوعية

القياس النفسي يوفر للباحث  
البيانات والمعلومات الكمية  
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على م�ش!ات على ه,ه ال4"ائ� الBف�Aة تB)�ي إلى عال> ال�اقع و �(� مالح=)ها مالح=ة م�ض��mة 

ص - 3األداء الM!Vي  - 2األداء اللغ�F  - 1م'اش!ة هي أسال�� األداء:   32-29 -األداء ال��A��ل�جي. 

  

  الف'�ة ومهامها تع,�8 االخ��ارات 

) Fاز(Aل�ك. و ع!فه 24-23تع!ف أنAة م� الB�لع �Bاس م�ض�عي مق�Hي أنه مAفBاالخ)'ار ال (

) إلى 12) /أنه q! قة مB=�ة ل�قارنة سل�ك ش4"�� أو أك�! .... ت�صل ف�اد أب� ح�� (30ك!ون'اك (

=Bقة م !q ي ه�AفBاألف!اد أو داخل تع! � _ق)!حه ل�فه�م االخ)'ار و��ه _ق�ل االخ)'ار ال ��ة لل�قارنة ب�

ص  .nVأو م f�(Aه في ض�ء م��ار أو مBة مB�ل�ك أو في عA36 -32-الف!د ال�اح� في ال  

  

  ت:�8 االخ��ارات وال�هام الف'�ة 

_�(� أن نقA> االخ)'ارات على أس�M k�!ة مBها الP(ل او الغ!ض او ال�V)�f، و ق�Aها M!ون'اك 

االخ)'ارات ال)ي ته�ف إلى ت�Vی� األداء  -2ق"ى (اخ)'ارات الق�رة) اخ)'ارات األداء األ -1إلى: 

ص  ...K�43 -36 - ال��  

  

  ال<,نامج ال�ق	��ي وخ:ائ:ه

الd!نامج ال)ق� �ي ه� خ�ة مB=�ة للV"�ل على ال�عل�مات وال�dانات ال"V�Vة ع� األف!اد م�ض�ع 

ج�ع  - 2ت�Vی� اله�ف  -1هي ���ا یلي: ال)ق� >. والA�! على خ��ات عامة في بBاء الd!نامج ال)ق� �ي و 

إج!اءات ال)�� !. وهBاك س�ات وخ"ائ� الب� أن ت)�ف! في أF  -4اص�ار االح(ام  -3ال�dانات 

) وأه> 46 – 83:  8ب!نامج تق� �ي ت̀!�F ح)ى _Vقp األه�اف ال�!ج�ة مBه ل��دF و��ف)ه بB$اح (

ص -5س)�!ار اال -4ال)+امل   -3ال)B=�>   - 2ال��Pل   -1ال4"ائ�:    47-  43 - ال���فة.  

  

 �  أن	اع ال�ق	�

ال)ق� > ال)+� Bي  -2ال)ق� > ال��dئي أو القdلي  -1یBقA> ال)ق� > q'قا أله�افه إلى أ̀رعة أن�اع هي: 

ص-4ال)ق� > ال)$��عي  - 3  .F50 - 47 -ال)ق� > ال'ع�  

  

  دور االخ��ارات في ال<,نامج ال�ق	��ي 

ت+�ن القاس> ال�P)!ك ب�� مع=> م(�نات الd!نامج ال)ق� �ي اب)�اء م�  ن+اد نق�ل أن االخ)'ارات ت+اد

األه�اف وان)هاء /األسال�� ال)�� ! ة و العالج�ة، و /عW أدوار االخ)'ارات نل4"ها في الBقا� ال)ال�ة: 

ص -3في ات4اذ الق!ارات  - 2في ص�اغة األه�اف  - 1  - اإلج!اءات ال)�� ! ة وخاصة االرشاد الBفAي. 

50 - 60  

  

  ال	Cائف ال�,A	�ة لل�ق	�� الف'ي

دور ال)ق� >  -3دور ال)ق� > في ت"��> ال��اقف ال)عل���ة  -2دور ال)ق� > في ز ادة ال�اف��ة لل)عل> - 1

ص   67 -60- في ت"��B ال�)عل��� 

  

  دور ال
اسD االل��,وني في ال�ق	�� الف'ي وال�0اس

ن�اق ع�ل�ة ال)ق� > الBفAي Mلها ب�ءا م� بBاء ت�)� االس)�4امات ال!اهBة للVاس� االل+)!وني على 

االخ)'ار و ت��dقه وت"V�Vه، اال ان اك�! ه,ه االس)�4امات وض�حا هي ع�ل�ة ت"�Vح االخ)'ارات 

"فة  وتVل�ل وتفA�! ن)ائ$ها. وق� �ه! ه,ا الس)�4ام في ب�ا_ة دخ�ل الVاس'ات في م$ال ال�Hاس ̀و

اخ)'ارات ال,Mاء. و �لp االخ)'ار ال)�اؤمي ال��Vس� ع�Bما خاصة في ت�d�p االخ)'ارات ال$���ة م�ل 

التي يعتمد عليها عند القيام  
بعمليات التقويم النفسي، إال  

ات  انه ليس مصدر المعلوم
الوحيد

أفضل تصنيف ألنواع المقـاييس  
المختلفة أو مستوياته وبخاصة  
في ميدان علم النفس ذلك  

) 44الذي اقترحه ستيفن (
وفيه يقسم الطرق المختلفة  
الستخدام األعداد إلى أربعة  
أنواع هي المقـاييس االسمية و  
مقـاييس الرتبة و المسافة  
والنسبة لكل منها قواعده  

ولكل منها   وحدوده وضوابطه،
اإلجراءات اإلحصائية المالئمة

يهتم القياس في العلم دائما  
بجانب معين من جوانب  
األشياء أو خاصية من خصائصها، 
وعلى وجه التحديد نستطيع  
القول أننا ال نقيس األشياء وإنما  
نقيس خصائصها ويصدق هذا  
على االنسان

)  24-23تعرف أنستازي (
اس  االختبار النفسي أنه مقي

موضوعي مقنن لعينة من  
السلوك

)  12توصل فؤاد أبو حطب (
إلى تعريف يقترحه لمفهوم  
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ص   .tاه فق�(Aاس� مع مB(ص إال ال�ف!دات ال)ي ت �V74 - 67 -ال _ق�م لل�ف  

  

  LعK ال�IJالت ال�عاص,ة في م".ان ال�ق	�� الف'ي 

ی�اجه م��ان ال)ق� > الBفAي F ال�ق\ الVاض! ع�دا م� ال�P(الت ت)"ل في ج�ه!ها /اس)�4ام 

ص -2مf�(A ج�دة االخ)'ارات   - 1خ)'ارات. وه,ه ال�P(الت هي: اال �V3اث! االخ)'ارات في ال�ف - 

صاألث! االج)�اعي و ال�قافي لالخ)'ارات الBف�Aة   .- 74-78  

  

 �  دور ال�ق	�� في ال�
قN م� ج	دة ال�عل�

ى تVق�p ال$�دة ح)ى ت)ه�أ ال��سAات ال)عل���ة في م"! ل)�Vل أm'اء ال�A)قdل الب� لها ان تAعى إل

- 1ال+ل�ة في م(�نات ع�ل�ة ال)عل�> /V�i ت�لف م(�ناتها مB=�مة شاملة وه,ه ال�(�نات هي: 

الع�ل�ات (ت�Pل: ع�ل�ات  -2ال��خالت ( ت�Pل: م�خالت ال�الب ، و ال�عل��� و الd��ة ال���Vة)  

ال�4!جات  - B4ي و ال$�عي) ع�ل�ات ال)ق� > (ت�Pل: ال)ق� > ال��dئي، ال)+�  - 3ال)عل�> و ال)عل>)  

(وت�Pل: ال�Bاتج ال)عل���ة ال�A�Hة وغ�! ال�A�Hة، ال�Bاتج، ال)4!ج ومBح الPهادة، ال)ق� > ال'ع�F، إعادة 

ص   81-78 - ان)اج اثار ال)عل�>، مB=�مة ال)عل�> م�f ال�Vاة). 

  

  آل�ة الO	دة ال�ل�ة في ال�عل�� ق<ل الOامعي والOامعي العالي

> في ال�!احل ال)عل���ة ال�4)لفة م�ل'ا أساسي ل!فع Mفاءة م4!جات الع�ل�ة ال)عل���ة تع� ج�دة ال)عل�

في ال�!احل ال)عل���ة ال�4)لفة /�ا _ع(k أث!ه على مA)�f ال4!ج�� ورفع Mفاءته> واالرتقاء /�A)� اته> 

عBاص! /V�i ت"'ح الPهادات ال)ي _V"ل�ن عل�ها مع)!ف بها عال��ا... وت)ألف االل�ة م� ثالثة 

ت�ق�p ال$�دة ال+ل�ة  -3ض�ان وم!اr'ة ال$�دة ال+ل�ة /ال)عل�>  - 2ت�Vی� ال�!ج��ات  - 1أساس�ة وهي: 

ص   82،83 -لل)عل�> ... 

  

U	مة تغRSة راجعة �  �  ال�ق	�

ال)ق� > في مB=�مة ال)V(> ال,اتي ال)ي تع)�� على مAل�ة ال)فاعل ال�)'ادل ب�� ال�(�نات ی)$اوز 

ص/(��! ح�ود مWV ا   84،85-ت4اذ ق!ار /الB$اح او الفPل، ال$�دة أو ال!داءة... 

  

  دور ال�ق	�� في ت
.یV ال�عل�� في م:,

إذا اردت ان ت�رس ن=اما تعل���ا /فلAف)ه و ��r)ه وأسAه وأص�له وأه�افه وأسال�'ه وم�ارساته ون�ات$ه 

ص   85،86 - أدرس ام)Vاناته أو /�'ارة أك�! ش��ال: ادرس ن=> ال)ق� > ��ه. ... 

  

  معال� ل�
.یV ال�ق	�� في م:, 

كل ماال - 3الVاجه ل)�Bع أسال�� ال)ق� > ..  - 2ت�Vی� األه�اف ت�Vی�ا واضVا قا/ال لل�الح=ة.. - 1

_L4ع _L4ع لل)ق� > الفعلي والفعال و ال$اد م� األه�اف ال)عل���ة ی�دF إلى اه�اله في ال)�ر k الفعلي 

ل$اد ج��ع عBاص! ال�f�(V ال)̀!�F ال,F _ق�م في ال��رسة  .. _$� أن _L4ع لل)ق� > الفعلي و ا-4.. 

ص - 5   86،87-_$� أن تلع� و��فة ال�4P دورا أساس�ا في Mل ص�ر ال)ق� > وأن�اعه .. 

  

 W	A,ال� �  ال�, X الق	مي لالم�
انات وال�ق	�

ر ة /الق!ار /ع� انPاء ال�!KM الق�مي لالم)Vانات و ال)ق� > ال)̀!�M Fه��ة عل��ة ذات ش4"�ة اع)'ا

ت)� $ا ل$ه�د م))ا/عة في م$ال ت�� ! ال)ق� > ال)̀!�F  1990/  11/  18في  463ال$�ه�رF رق> 

/اع)'اره ال!M�Kة األساس�ة في ت"�Vح مAار الع�ل�ة ال)عل���ة وMان ذلn إدراكا ح�H�Hا ل�ور ال)ق� > /اع)'اره 

االختبار وفيه يقول االختبار  
النفسي هو طريقة منظمة  
للمقـارنة بين األفراد أو داخل  
الفرد الواحد في السلوك أو  
في عينة منه في ضوء معيار أو  
مستوى أو محك

نقسم االختبارات على أسس  
ة منها الشكل او الغرض  كثير 

او المحتوى

-1يقسمها كرونباك إلى: 
اختبارات األداء األقصى  

-2(اختبارات القدرة) 
االختبارات التي تهدف إلى  
تحديد األداء المميز

البرنامج التقويمي هو خطة  
منظمة للحصول على المعلومات  
والبيانات الصحيحة عن األفراد  
موضوع التقويم

ويم طبقـا ألهدافه  ينقسم التق
-1إلى أربعة أنواع هي: 
-2التقويم المبدئي أو القبلي  

التقويم    -3التقويم التكويني  
التقويم البعدي-4التجميعي  

الوظائف التربوية للتقويم  
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  92 - 87- صاح� اه> حلقات ال�B=�مة األساس�ة للع�ل�ة ال)عل���ة . .. 

 

  مدخل إلى اإلحصاء النفسي: الفصل الثاني
  

تV)اج ال�dانات ال)ي _V"ل عل�ها ال'احi إلى ال)Vل�ل و A)�4م عل> اإلح"اء في تVل�ل ال�dانات 

. _ق�م الف"ل ع!ضا م�جKا ل�!ق تVل�ل ال�dانات ال+��ة خاصة أما ال�dانات ال+���ة فلها q!قها ال4اصة

 f�(Aفة ت'عا ل�B"صال+��ة م   93 -ال��Hاس ال�A)�4م. 

  

  ت
ل"ل ب�انات ال�قای�� االس��ة

ال�قای�k االس��ة تA)�4م االع�اد ل)P�! إلى أف!اد أو ف�ات، وفي حالة اس)�4ام الف�ات، فإنBا نق�م 

"/ع�" ع�د الVاالت ال)ي تقع في Mل ف�ة و �لp على ه,ا الع�د "ال)+!ار" وت�ج� q!ق إح"ائ�ة ع�ی�ة 

ارات ال�"Bفة إلى الف�ات ذاتها فال تL4ع ألF تVل�ل إح"ائي ألنها في ال�قع مWV لل)عامل مع ال)+! 

رم�ز وق� _P�! ال��Hاس االس�ي إلى ما _�Aى ال�H> ال�Bف"لة وفي ه,ه الVالة یpd�B على أس�لة 

االخ)'ار إذا Mان\ اإلجا/ة عل�ها م� ن�ع "ال+ل أو ال شيء " م�ل "تع> او ال" وع�مل\ مBف"لة، أM Fل 

س�ال على ح�ه.  _V)اج ال'احi إلى اس)�4ام ال�!ق اإلح"ائ�ة في ت�Vی� االت$اهات ال!ئ��Aة ال�الثة: 

الKBعة ال�!KM ة، ال)P)\، والعالقة. وق� ال ت)Lح ه,ه االت$اهات ج��عا في ال�قای�k االس��ة ب��Bا 

ل ال)+!ار ال�AB وال�AB ن$�ها Mلها في مقای�k ال!ت'ة ومقای�k ال�Aافة والAB'ة .. و A)�4م في تVل�

Aاqة، وه� في ج�ه!ه م�Hاس  ال��� ة.. و ع� ال��f ال��لp ه� أح� مقای�k ال)P)\ وأك�! سه�لة ̀و

ص   97- 94- لل�Aه.. ی�ل معامل االرت'ا� على م�f االتفاق ب�� م)غ�! �.. 

  

  ت
ل"ل ب�انات مقای�� ال,ت�ة

�dة /اس)�4ام ال�س�t، وعلى ات$اه ال)P)\ _�(� الV"�ل على ات$اه الKBعة ال�!KM ة لل�dانات ال!ت

/اس)�4ام ن"ف ال��f ال̀!�عي وعلى معامل االرت'ا� �H�Mاس للعالقة /اس)�4ام معامل ارت'ا� ال!ت�. 

_�(� تع! � ال�س�t /أنه ال!ت'ة ال)ي تقA> ال)+!ارات إلى ن"ف�� م)Aاو �. .. واالخ)الف ب�� حAاب 

ة. ..و A)�4م معامل ارت'ا� ال!ت� في ال�Hاس اإلح"ائي للعالقة ال̀!�ع وحAاب ال�س�t، ه� نق�ة ال�dا_

ب�� م)غ�! � م� �dqعة رت�dة معامل ارت'ا� ال!ت� ال,F اب)+!ه عال> الBفk اإلن$ل�FK تPارلK سd�!مان. .. 

 102- 97- ص

  

  ت
ل"ل ب�انات مقای�� ال�'افة وال'�ة 

ت�ف!ها مقای�k ال�Aافة والAB'ة /اس)�4ام _V"ل ال'احi على ات$اه الKBعة ال�!KM ة لل�dانات ال)ي 

ال�سt الAVابي، وعلى ات$اه ال)AV/ \(Pاب االنV!اف ال���ارF، وعلى عامل االرت'ا� /اس)�4ام q! قة 

ب�!س�ن ال)ي ت�Aى q! قة االرت'ا� ال))ا/عي، (أو q! قة حاصل ض!ب العKوم). .. ال�)�سt الAVابي 

ول�k ول�k ال)+!ارات... و ع)�� حAاب االنV!اف ال���ارF  –_ع)�� على تق�A> ال�رجات أو ال+��ات 

على حAاب ال�)�سt الAVابي أوال ث> حAاب الف!وق أو االنV!اف ع� ه,ا ال�)�سt... و A)�4م في 

ص -حAاب العالقة ب�� مقای�k ال�Aافة والAB'ة ال�! قة العامة في حAاب معامل االرت'ا� ...    

102 -105 

  

  الخ��ارات الف'�ةش,و] ا: ال�اب الZاني

  

  فن إعطاء االختبارات: الفصل الثالث

النفسي

دور التقويم في زيادة  -1
دور   -2الدافعية للتعلم  

التقويم في تصميم المواقف  
دور التقويم في   -3التعليمية  

تصنيف المتعلمين  

يواجه ميدان التقويم النفسي  
ي الوقت الحاضر عددا من  
المشكالت تتصل في جوهرها  
باستخدام االختبارات. وهذه  

مستوى   -1المشكالت هي: 
اثر  -2جودة االختبارات  

-3االختبارات في المفحوص  
األثر االجتماعي و الثقـافي  
لالختبارات النفسية

المراحل  تعد جودة التعليم في  
التعليمية المختلفة مطلبا  
أساسي لرفع كفـاءة مخرجات  
العملية التعليمية في المراحل  
التعليمية المختلفة بما يعكس  
أثره على مستوى الخرجين  
ورفع كفـاءتهم واالرتقـاء  
بمستوياتهم بحيث تصبح  
الشهادات التي يحصلون عليها  
معترف بها عالميا

إذا اردت ان تدرس نظاما  
ا بفـلسفته و قيمته وأسسه  تعليمي

وأصوله وأهدافه وأساليبه  
وممارساته ونواتجه أدرس  
امتحاناته أو بعبارة أكثر شموال:  
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  ماذا Rق:. ب�ق"� االخ��ار؟

ح�� نق�ل أن ه,ا ال��Hاس مق�B فإن ذلn _عBي في ج�ه!ه أنه ل� اس)�4مه أف!اد م4)لف�ن _V"ل�ن 

ات على ن)ائج م)�اثلة. ی)�ل� ه,ا /ال�'ع ت�ح�� إج!اءات ت�d�p االخ)'ار وت"V�Vه، فإذا Mان\ ال�رج

ال)ي _V"ل عل�ها األف!اد ال�4)لف�ن قابلة لل�قارنة فإن ش!و� االخ)'ار و�!وف إع�ائه _$� أن ت+�ن 

ص للVاجة إلى الP!و� و ال=!وف ال�q�dLة في ج��ع  م�ح�ة لل$��ع وه,ا الP!� ما ه� إال ت�d�p خا

 K�4مة وح�ود ال(Aل ال��اد ال��P_ أن �$_ ��Bف� ة ال�الح=ات الع�ل�ة وم�ل ه,ا ال)قPم� و ال)عل��ات ال

وال)V! ! ة و األم�لة ال)�ض��Vة وq!ق تBاول أس�لة ال�ف�Vص�� واس)فAاراته>، وMل �!ف أو حالة ال 

صت!ت't /�ا ی)Bاوله االخ)'ار و �(� أن ت�ث! في اراء ال�ف�Vص�� في االخ)'ار Mل�ا Mان ذلn م�(Bا  . -

113 -114  

  

  ارواج�ات الفاحb وم'aول�اته في إع_اء االخ��

االل)Kام  -3ألفة الفاح� /االخ)'ار  -2ال)�ر � على إع�اء االخ)'ار - 1ت)ل�4 في الBقا� ال)ال�ة: 

ص  - 4/االت$اه العل�ي  �Vالفاح� وال�ف ��اف=ة على العالقة بVول�ة الفاح� األولى  -5ال��Aم

ص ص.  �V117-114 -اخ)�ار االخ)'ار ال�الئ> لل�ف  

  

  4,�قة إع_اء االخ��ار

ص-3إدارة ال$�اعة وض'�ها -2ة االخ)'ار �!وف ع�ل�- 1 ص  �V121-117- ال)عل��ات لل�ف  

  

 �"�dاجهة ال�	غي ع�له في م�  ما ی

1 - k)ع عل�ه والع$P_ فعلى الفاح� أن ��ع ال)�4$Pان\ تعل��ات االخ)'ار تM إذا ل> ت+�  -2إذا

ص أن  أن- 3في دل�ل االخ)'ار إشارة الى ال)�4�� ف�B"ح ال�ف�Vص�� /اس)�4ام ذMائه>  �Vی)عل> ال�ف

على الفاح� أن یل$أ -4االس!اف في ال)�4�� في اخ)'ارات الق�رة واخ)'ارات ال)V"�ل ل�k في صالVه 

ص   122-121- إلى اس)�4ام معادالت ل)"�Vح أث! ال)�4�� 

  

  اس�Zارة ال.وافع ألخS االخ��ار

ها أوال وهي أن ال�4P هBاك ح�Hقة مه�ة على Mل مP)غل /ال�Hاس الBفAي أن _ع�ها وأن _ع�ل وفقا ل

ال,F نd(4!ه الب� أن یه)> بB)ائج االخ)'ار ال,F _ع�ى له وأن ت+�ن له,ه الB)ائج ��rة ع�Bه. وح)ى _(�ن 

ص على االخ)'ار و )V!ك ن�Vه، وله,ه Mان\ اس)�ارة دوافع  �Vل ال�فdقا الب� أن _ق�rي دAفBاس ال�Hال

ص لالخ)'ار مAألة ج�ی!ة /اه)�ام الفاح"��  �Vصال�ف   125-122 - وعBای)ه>.. 

  

  ال�ه"fة ألخS االخ��ار

ص ل�غfK االخ)'ار - 1 �V_ة - 2إدراك ال�ف��ص - 3ال�عل�مات ال)�ه -ال)�ر � على االخ)'ار.. 

125 - 127  

  

  ع�ل�ة االخ��ار Lاع��ارها عالقة اج��ا�gة

ت�B عل�ه ال یB'غي أن ی)"�ر الفاح� نفAه انAانا ال یBفعل وال ی)أث! وال _V�� ع� ال)Kامه /�ا 

 \Aة ل��AفBالن ع�ل�ة االخ)'ار في ال�$االت ال nوذل ،Fواج'اته وأع�اله ال!س��ة في ال��قف االخ)'ار

�� الفاح� أ_ة ش$�ة .. أما ال��ض�ع ال�قاس ه�  ع�ل�ة �rاس "شيء" أو "م�ض�ع"، ل�k ب�Bه ̀و

على درجة dM�!ة م� ال)عق� االنAان فإن ع�ل�ة االخ)'ار ال _�(� أن ت4ل� م� عالقات اج)�ا�mة ونف�Aة 

ص ي ال�4P م�ض�ع االخ)'ار ...   132-127- ب�� الفاح� ̀و

ادرس نظم التقويم فيه

كل ماال يخضع يخضع للتقويم  
الفعلي والفعال و الجاد من  
األهداف التعليمية يؤدي إلى  
اهماله في التدريس الفعلي  

علي  يجب أن يخضع للتقويم الف
و الجاد جميع عناصر المحتوى  
التربوي الذي يقدم في  

المدرسة  

يجب أن تلعب وظيفة الشخص  
دورا أساسيا في كل صور  
التقويم وأنواعه  

تحتاج البيانات التي يحصل  
عليها الباحث إلى التحليل  
ويستخدم علم اإلحصاء في تحليل  
البيانات الكمية خاصة أما  

رقها  البيانات الكيفية فـلها ط
الخاصة

المقـاييس االسمية تستخدم  
االعداد لتشير إلى أفراد أو  
فئات، وفي حالة استخدام  
الفئات، فـإننا نقوم "بعد" 
عدد الحاالت التي تقع في كل  
فئة ويطلق على هذا العدد  
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_A$ل تار خ العال> أم�لة على خ�اع ال,ات ال,F ق� _قع ��ه /اح��ن ومالح=�ن م�̀ر�ن، و�M�! م� 

!ة ه,ه األخ�اء _Vقp له�الء الفاح"�� ت�عا م� ال�4مة ال,ات�ة، ق� ال _(�ن م� ب�Bهام(افآت ماد_ة م'اش

ص 134- 132- له>،و�ن�ا ق� _(�ن األه> م� ذلn إش'اع حاجات الفاح� إلى ت��m> آرائه و مع)ق�اته.. 

  

  ثبات االختبار: الفصل الرابع
في عل> ال�Hاس الBفAي دقة االخ)'ار في ال�Hاس أو ال�الح=ة   reliability_ق"� /�"�لح ال�'ات 

ص، وال ب� وع�م تBاقLه مع نفAه، واتAاقه واq!اده ���ا یKودن �Vا /ه م� معل�مات ع� سل�ك ال�ف

لل'احi أن _�Vد درجة ال��ث��rة في ب�انات االخ)'ار �Mا ت)��ل في اتAاق ال�Hاسات أو ال�الح=ات ال)ي 

ت+!ار ت�d�p االخ)'ار  - 1و �(� ال)Vقp م� ه,ه ال��ث��rة /"فة عامة /إح�f وس�ل)��:  _V"ل عل�ها.

ة.. إذا اف)!ضBا أن ال�رجات ال)ي _V"ل عل�ها ال�ف�Vص�� في اخ)'ار اس)�4ام اخ)'ارات م)�اثل-2نفAه 

  137-135- مع�� ت��ل ال)'ای� ال+لي .. 

-2ال4"ائ� ال�A)�!ة و العامة في الف!د -1و �(� اخ)"ار م"ادر ال)'ای� في الBقا� ال)ال�ة: 

ال��قف االخ)�ارF ال4"ائ� العامة ال��ق)ة في الف!د أو - 3ال4"ائ� ال�A)�!ة و ال4اصة في الف!د 

الع�امل ال�B)=�ة أو الع�Pائ�ة ال)ي ت�ث! في ت�d�p االخ)'ار -5ال4"ائ� ال4اصة ال��ق)ة في الف!د - 4

ص-6أو ت"V�Vه    141-137- الع�امل ال)ي ت!جع إلى ال"�فة ال'V)ة ..    

B"��ة ال)$Kئة ال-3ال"�رة ال�)+اف�ة أو ال�dیلة  -2إعادة االخ)'ار  -1: م� 4,ق ح'اب ال�Zات

  155-141-ص   ث'ات الفاح"�� وال�"VV�� -6معامل الفا ل+!ون'اك -q5! قة M��در 

درجة اع)�اد االخ)'ار على الKم� و  -1ت)Lح لBا ���ا یلي:  اما الع�امل ال��ث!ة في ث'ات االخ)'ار

ل�4أ ت'ای� ا - 5ع�د أس�لة االخ)'ار - 4خ"ائ� الع�Bة -3م�f الف!وق الف!د_ة في الع�Bة  -2الA!عة 

  160-155- ص

 Fاس (ع ق)، أو ال�4أ ال���ار�Hلل Fع� مفه�م االخ)'ار في ض�ء ال�4أ ال���ار !�d(� ال)ع�_

 W)ه في /ع�تف�ق أه� nأف!اد ول,لM ��ص�Vدرجات ال�ف !�Aه,ا ال�فه�م في تف ��لل�رجة في االخ)'ار و ف

صالVاالت مفه�م ال�'ات  . -160 -163   

  

  صدق االختبار: الفصل الخامس
/�ا _ق�Aه االخ)'ار و إلى أF ح� یB$ح في �rاسه و )"ل   Validityی)علp م�ض�ع ص�ق االخ)'ار

ص في  �Vها ال�ف�ل عل"V_ ح م� ال�رجة ال)ي�Vاج ص(B(أو اس p�دق �dBا إلى تBوص�ل f��/ ه,ا

صاالخ)'ار   .. -165  

ل)ي ت̀!t أداء _�(� الق�ل ب�جه عام أن ج��ع q!ق ت�Vی� ص�ق االخ)'ارات ت'iV ع� العالقة ا

 Fة م�ض�ع االخ)'ار، وال)ي (أ�AفBوال�عل�مات ال)ي ت)"ل /الع�ل�ة ال pقائVال Wع األف!اد في االخ)'ار ̀و

ه,ه ال�عل�مات والVقائp) _�(� الح=)ها مA)قلة وهBاك �M�! م� ال�!ق ال)ي تA)�4م في ه,ا ال"�د ولها 

ل"�ق. وال)ي وصفها M)�� ال)�ص�ات الف�Bة أن�اع م� ا 4م��Aات �M�!ة إال أن ال+ات� ق� ت�!ق إلى 

ص   198-165 - لل$���ة االم! (�ة...

إذا ص�غ ال"�ق في ص�رة معامل ارت'ا� فإنه _"'ح م�ل معامل ال�'ات و )أث! /الع�امل ال�4)لف 

ال)ي ت�ث! في معامل االرت'ا� وخاصة ما ی)"ل ب)$انk الع�Bات.. إال هBاك ع�امل ت�ث! في ال"�ق 

�dqعة العالقة ب�� االخ)'ار و - �dq2عة ع�Bة ال)قB��  - 1والب� م� أن ت�ضع في االع)'ار. تأث�!ا خاصا 

 nVص-3ال�   201-199- أث! ث'ات االخ)'ار في ص�قه. 

  

"التكرار

يحتاج الباحث إلى استخدام  
الطرق اإلحصائية في تحديد  
االتجاهات الرئيسية الثالثة:  

زعة المركزية، التشتت، الن
والعالقة. وقد ال تتضح هذه  
االتجاهات جميعا في المقـاييس  
االسمية بينما نجدها كلها في  
مقـاييس الرتبة ومقـاييس  
المسافة والنسبة  

حين نقول أن هذا المقياس  
مقنن فـإن ذلك يعني في  
جوهره أنه لو استخدمه أفراد  
مختلفون يحصلون على نتائج  

هذا بالطبع    متماثلة. يتطلب
توحيد إجراءات تطبيق االختبار  
وتصحيحه

إذا كانت تعليمات االختبار  
تشجع التخمين فعلى الفـاحص  

-2أن يشجع عليه والعكس  
إذا لم تكن في دليل االختبار  
إشارة الى التخمين فينصح  
المفحوصين باستخدام ذكائهم  

هناك حقيقة مهمة على كل  
مشتغل بالقياس النفسي أن  

ها وأن يعمل وفقـا لها أوال  يعي
وهي أن الشخص الذي نختبره  
البد أن يهتم بنتائج االختبار  
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  تصحيح االختبارات وتفسير الدرجات: الفصل السادس
  

ة، ول� أنه _ع� ت"�Vح االخ)'ارات /إع�اء الف!د درجة أو تق�ی!ا، وتفA�! ه,ه ال�رجة ه� خ��ة مه�

في ذاته _ع� مق�مة الت4اذ ق!ار ع�لي أو تفA�! عل�ي ع� الف!د أو م$��عة األف!اد م�ض�ع ال�Hاس. 

هي   objectivityولعل أخ�! ما ی!ت't به,ه ال�P(لة ما ی)"ل /��ض��mة ال)"�Vح وال��ض��mة 

صمP(لة العل> عامة، ومP(لة العل�م اإلنAان�ة خاصة  . -203،204  

  

  ة ال�ي ت�_لD اس�OاLات ح,ةت:
�ح األسfل

4اصة ���ا  م� ال��(� إع�اد /عW ال�سائل ال)ي ت)�ف! ف�ها درجة م� ال��ض��mة في ال)"�Vح، ̀و

ی)علp /ال4"ائ� ال!ئ��Aة للAل�ك. ومع ت�Vی� ق�اع� ت"�Vح /عW االخ)'ارات ال)ي تf�(V على 

ه,ه ال�سائل ل> تB$ح م��Mا في  اس)$ا/ات ح!ة حقp الB$اح في اخ)'ارات ال�هارات الع�ل�ة، إال أن

ص   206-205-ت"�Vح االخ)'ارات اللغ� ة. 

  

  ت:
�ح األسfلة ال�ي ت�_لD االخ��ار م� م�ع.د

ی)+�ن ن��ذج ال)"�Vح ل�ا ن��Aه اخ)'ارات ال)ع!ف م� قائ�ة اإلجا/ات ال"V�Vة _�(� أن _A)�4مه 

صالفاح� بل ن+اد نق�ل أن أF ش�4 _�(Bه أن _A)�4مه في ت"�Vح ه,   207-206-ه االخ)'ارات. 

  

�"�dح أث, ال�
  ت:

ص ح�� _A)$�� ألح�  �Vل�ك ال)ي ت"�ر ع� ال�فAإلى أن�ا� ال !�P_ ه� م"�لح عام ��ال)�4

صال�dائل االخ)�ار ة لإلجا/ة على ال�Aال ال,F ال _ع!ف إجاب)ه ال"V�Vة  .-208 -209  

  

  ال.رجات الdام

داء ال�4P و �لp على ال�صف ال+�ي لألداء اس> تع��Bا مع=> االخ)'ارات وصفا ��Mا م'اش!ا أل

ص إجا/ة  raw scoreال�رجة ال4ام  �Vها ال�ف�وق� ت+�ن ال�رجة ال4ام ع�د األس�لة ال)ي أجاب عل

صV�Vة أو خا�qة أو الKم� ال,F اس)غ!قه في األداء أو الAB'ة ال��� ة لع�د اإلجا/ات ال"V�Vة أو 

صال4ا�qة على الع�د ال+لي ألس�لة االخ)   211-210-'ار. 

 !�Aال)ي _$� اس)�4امها في ال�قارنة ث> ال)ف kآمال صادق وف�اد أب� ح�� ه,ه األس ��Lوت

، وال�A)� ات criteria، ال�V(ات normsوالV(> على ال�رجة ال4ام إلى ثالثة أن�اع هي: ال�عای�! 

standardsص   228 - 211-.  ولالس)Kادة فإن ال�"�ر األساسي مف"ل و شامل. 

  

  اخ��ارات الS اء العام : اب الZالVال�

  

  اختبارات الذكاء الفردية: الفصل السابع
ص أشه! اخ)'ار � ف!دی�� لل,Mاء وه�ا:  ی)Bاول الف"ل اخ)'ارات ال,Mاء الف!د_ة، وعلى وجه ال4"�

ص ال�ال� الP!عي لM!Vات  - م�Hاس س)انف�رد ب��Bه، وم�Hاس وAMل!، و ع� م�Hاس ب��Bه على وجه ال4"�

ص العقل اإلنAاني، وخاصة ع�B األqفال�rاس  ص.    239 - ول,لn س�V=ى في ه,ا الف"ل /اه)�ام خا

  

  ب"�ه –مقاس س�انف	رد 

  الف,د ب"�ه

) ه� العال> الف, األص�ل ب�أ ت�ر 'ه في م��ان ال�� ث> س!عان ما أص'ح 1911-1857الف!د ب��Bه (

الذي يعطى له وأن تكون  
.لهذه النتائج قيمة عنده

حتى يكون القياس النفسي  
دقيقـا البد أن يقبل المفحوص  
على االختبار ويتحرك نحوه، 
ولهذه كانت استثارة دوافع  

ة  المفحوص لالختبار مسألة جدير 
باهتمام الفـاحصين وعنايتهم.

ال ينبغي أن يتصور الفـاحص  
نفسه انسانا ال ينفعل وال يتأثر  
وال يحيد عن التزامه بما تنص  
عليه واجباته وأعماله الرسمية  
في الموقف االختباري، وذلك  
الن عملية االختبار في المجاالت  
النفسية ليست عملية قياس  
"شيء" أو "موضوع"، ليس بينه  

الفـاحص أية شجية    وبين

يقصد بمصطلح الثبات  
reliability    في علم القياس

النفسي دقة االختبار في  
القياس أو المالحظة وعدم  
تناقضه مع نفسه، واتساقه  
واطراده فيما يزودنا به من  
معلومات عن سلوك المفحوص

ال بد للباحث أن يحدد درجة  
الموثوقية في بيانات االختبار  

اتساق القياسات    كما تتمثل في
أو المالحظات التي يحصل  
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ى عل> الBفk فق� أنPأ مع زم�له ؛ وله الفLل الع=�> علأشه! عل�اء الBفk في ف!نAا في ع"!ه

في جامعة ال�Àر�ن، وأول م$لة م)4""ة /اللغة  1889أول مع�ل لعل> الBفAعام  Beaunsب��ني

ص1895الف!ن�Aة "ح�ل�ة عل> الBفk" عام   .. - 239 -240  

  

  م�0اس ب"�ه

��ن دراسة qلd\ وزارة ال�عارف الف!ن�Aة م� ألف!د ب��Bه وال�d�� الف!نAي ث��ردور س� 1904في عام 

ال�!ق ال)ي _�(� أن تA)�4م في ت"��B األqفال ال,ی� ی)��Kون ب'tء ال)عل> في ال��ارس الف!ن�Aة، 

فع(فا على وضع م�Hاسه�ا ال�Pه�ر لل,Mاء /غ!ض ال)���K ب�� األqفال األس� اء وضعاف العقل.. ی)+�ن 

 Binet-Simon Scaleء س���ن لل,Mا-/اس> م�Hاس ب��Bه1905م�Hاس ب��Bه األصلي ال,F نP! عام 

�ه! م�Hاس ج�ی� لd��Bه وس���ن _ع)�� على ال��Hاس الAابp وع  1908س�اال.. في عام  30م� 

 The development ofتع�_الت ج�ه! ة، فق� أص'ح اس> ال��Hاس ال$�ی� "ن�� ال,Mاء ع�B األqفال 

intelligence in children ! األس� اء إلى�اس م� غ�Hال� K�M!ل ت�Vاألس�اء واس)'ع�ت اخ)'ارات " وت

ب)ع�یل م�Hاس ونP!ه /اس�ه مBف!دا فأعاد  - قd�ل وفاته ال�'(!ة-قام ب��Bه  1911ال�ع)�ه��.. في عام 

 ..F!ع� f�(Aل مM م� األس�لة، ووح� ع�دها في !��M ��اس عام ت!ت�Hه!ت ال�'عة األولى لل��

ت واإلضافات ال$�ه! ة /V�i _�(� الق�ل أدخل ت�!مان على ال��Hاس األصلي ع�دا م� ال)ع�_ال. 1916

في ال�ال_ات ال�)�Vة األم! (�ة ال�'عة ال�ان�ة ال�ع�لة لل��Hاس..  1937/أنه اخ)'ار ج�ی�.. و�ه!ت عام 

م� قdل أح�� ف+!F و�ه!ت ال�'عة ال)$! �dة ل"�رة اللغة  1920وق� �ه!ت ال)!ج�ة الع̀!�ة االولى عام 

   280-240- صا دمحم ع�d الAالم أح�� ول� M kامل مل�(ة..وقام /إع�اده 1956الع̀!�ة عام 

  

  م�0اس و 'ل, للS اء 

بل�ف�  -وع!ف\ ح��B, /اس> م�Hاس وAMل! �1939ه!ت ال�'عة األولى م� م�Hاس وAMل! عام 

، وMان أح� األغ!اض ال�ه�ة في م� إع�اد ه,ه ال��Hاس ت�ف�! اخ)'ار  Wechaler – Bellevueلل,Mاء 

!اش�ی� وق� أشار وAMل! في ذلn الV�� إلى أن االخ)'ارات ال)ي Mان\ م)احة ح)ى ذلn لل,Mاء _"لح لل

ال�ق\ (ومBها م�Hاس س)انف�رد ب��Bه) مع�ة في ج�ه!ها لألqفال وتالم�, ال��ارس وMان\ تA)�4م لل�!اهق�� 

ة م� نفk ال�Bع، ول,لn فإن م� ال�P(ال ت وال!اش�ی� ع� p !q إضافة /عW األس�لة األك�! صع̀�

ال�ه�ة في ه,ه االخ)'ارات أن مV)�اها ال ی��! اه)�ام ال!اش�ی� �Mا _ع�زها ال"�ق ال=اه!F). و�ذا ل> 

ص  �Vالفاح� وال�ف ��ة ب'�q ع� ت+� � عالقة"_ F!اس ح�ا أدنى م� ال"�ق ال=اه�Hی)�اف! في ال�

ه ل� M kامل مل�(ة و وأع� 1956ال!اش�. قt �ه! م�Hاس وAMل! بل�ف�� األصلي /اللغة الع̀!�ة في عام 

ص   299- 281 -دمحم ع�اد ال�ی� إس�اع�ل.. 

  

  ال��0اس ال<,�_اني للق.رة 

، Murray، و م�راelliottFت�لى إع�اد ه,ا ال��Hاس ثالثة م� عل�اء الBفk الd! �ان��� ه> ال��ت

�!س�ن  ل��سAة وقام\ بPB!ه ا British Ability Scaleو�ه! /اس> ال��Hاس الd! �اني للق�رة  Persoǹو

مه�ة _$� ف�ها مع=> ال�)4""�� فائ�ة  24). و )ألف ال��Hاس م� NFERالق�م�ة لل'�Vث ال)̀!� ة (

سBة. وت"Bف ال�هام  17سBة وح)ى  2،5كf!d في ال)��4P ل�f�(A واسع م� األع�ار اب)�اء م� س� 

 F!الع� fاوجة االدراك�ة تق)"! على ال��Kاألع�ار فال�هام ال4اصة /ال� fا  9 – 2.5م�  ت'عا ل���B�ب

س�Bات، وم� أم�لة ال�هام ال)ي ت�H> الق�رة األخ�!ة أن  8ال تقاس الA!عة في ت$ه�K ال�عل�مات قdل س� 

ص خ�Aة أع�اد ی)ألف Mل مBها م�  �Vها وت�ج�  3_ع!ض على ال�ف!dه أن _4)ار أكBأرقاك و �ل� م

ص  ..f!301- 299-مهام أخ  

  

.عليها

-1من طرق حساب الثبات: 
الصورة    -2إعادة االختبار  

-3المتكافئة أو البديلة  
التجزئة النصفية طريقة كيودر  

 -6معامل الفـا لكرونباك  -5
ثبات الفـاحصين والمصححين   

يمكن التعبير عن مفهوم  
االختبار في ضوء الخطأ  

قياس (ع ق)، أو  المعياري لل
الخطأ المعياري للدرجة في  
االختبار ويفيد هذا المفهوم  
في تفسير درجات المفحوصين  
كأفراد ولذلك تفوق أهميته  
في بعض الحاالت مفهوم  
الثبات

يتعلق موضوع صدق  
بما يقسمه    Validityاالختبار

االختبار و إلى أي حد ينجح في  
قياسه ويتصل هذا بمدى  

دقيق أو    وصولنا إلى تنبؤ
استنتاج صحيح من الدرجة التي  
يحصل عليها المفحوص في  
االختبار  

أن جميع طرق تحديد صدق  
االختبارات تبحث عن العالقة  
التي تربط أداء األفراد في  
االختبار وبعض الحقـائق  
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  مقای�� الق.رات الفارقة

ای�k تع�یل وام)�اد ل'�ار ة ال��Hاس الd! �اني للق�رة، وتP)!ك ه,ه ال'�ار ة مع م�Hاس س)Bاف�رد تع� ه,ه ال�ق

ب��Bه وم�Hاس وAMل! في أه�افه> ل)"��B األف!اد في ض�ء مA)�اه> العام في الق�رات وت�Vی� الd!و��الت له�الء 

ص و ال)ي ت�ضح م=اه! الق�ة والLعف. وت)��K ه,ه ال'�ار ة /4ا ئ"ها ال�A(�م)! ة وال)��H�dة و ال)ي األش4ا

ال ت)�اف! في ال�قای�k األخ!f و ��M مع�و ه,ا ال��Hاس أنه> ال. یه)��ن /ال,Mاء أو نA'ة ال,Mاء ول+� اه)�امه> 

ص ص ال�Hام /ه /الفعل..  �Vع ال�ف��(A_على ما �"B304- 301 - ی  

  

 PassمU	مة ال�ق"�� ال�ع,في م.ت.م (ال�اس) ال�,ت�Xة على ن�	ذج 

وق� �ه!ت أداة ج�ی�ة ل)ق� > األداء الف!دF للع�ل�ات ال�ع!��ة في نها_ة ال)Aع�Bات م� الق!ن ال�اضي 

. وق� �qر ه,ه األداء في أك�! .Das-Naglieri Cognitive Assessment System(CAS)وهي 

�ع!في م� عP! س�Bات، وق� بB�\ وت��رت خالل ال)+�ال الF!=B و ال)��dقي في م$ال عل> الBفk ال

 t��4(اس ال�H�4م ل(Aص –ال)آني  –االن)'اه  - وت   306-305 - ال))ا/ع.. 

  

  L_ار�ة  	ف�ان 

أص�ر �Mف�ان وزوج)ه اخ)'ارا مه�ا /اس> /�ار ة األqفال ل+�ف�ان، /V�i ت"لح م�  1983في عام 

ق�رة، اخ)'ارا، إال أنها م�ل ال��Hاس الd! �اني لل 16سBه وت)ألف ال'�ار ة م�  12إلى  -2.5س� 

 kفال ال+'ار. وتق�م األسqاآلخ! لأل Wفال ال"غار وال'عqة لأل�m!االخ)'ارات الف Wت4"� /ع

ص - لل'�ار ة على االت$اهات ال�Vی�ة في م$ال س�(�ل�ج�ة ال$هاز الع"dي وعل> الBفk ال�ع!في.. 

306 -309  

  

  �sاس ذ اء ال,ضع واأل4فال في س� ما ق<ل ال�.رسة 

Mاء الف!د_ة أع�ت خ"�"ا ل�Hاس ذMاء ال!ضع واألqفال في س� ما قdل ت�ج� ف�ة م� اخ)'ارات ال,

ال��رسة. وال�اقع أن �rاس ال,Mاء في ه,ه ال�!حلة له خ"ائ"ه ومP(الته، ولعل أه�ها ت�ر � الفاح� 

ال�'ع _�(� ت�d�p /عW االخ)'ارات ال$�ا�mة  ت�ر 'ا ج��ا على أسال�� ال�الح=ة الع�ل�ة ال�'اش!ة. ̀و

ه,ه ال�!حلة ، إال أنه ب�جه عام _�(� الق�ل أن االخ)'ارات ال$�ا�mة ال ت"لح إال /ع� على أqفال 

ص 6وص�ل ال�فل إلى س� ال��رسة(   321-309-س�Bات)..

  

  االخ��ارات الع�ل�ة للS اء 

ت�ج� qائفة م� ال�قای�k العقل�ة تk�H األداء الع�لي وال ت)��L أF اخ)'ارات لف�Lة أو لغ� ة، وق� _(�ن 

ل)A)�4م في �rاس ذMاء ضعاف  1866م�Hاس ع�لي لل,Mاء ه� ل�حة األش(ال ال)ي اب)+!ها س�$ان عام أول 

العق�ل، وشاع\ ه,ه الل�حة /ع� ذلn، بل وأدخل\ في �M�! م� اخ)'ارات ال,Mاء الع�ل�ة الالحقة، وت)ألف في 

ارات الع�ل�ة ت�pd دون أع� ن�kM سلAلة م� االخ)' 1914ق�ع خ�dPة ... وفي عام  10ال�ق\ الVاض! م� 

ص ة...   325- 321- اس)�4ام اللغة، تB�L\ ل�حات أش(ال م)Kای�ة ال"ع̀�

  

  االختبارات الجماعية للذكاء: الفصل الثامن
في ب!امج ال)ق� > الBفAي ال)ي ت)�ل� اخ)'ار أع�اد dM�!ة م� ال�ف�Vص�� في ال��ادی� ال)̀!� ة 

ارات الف!د_ة أك�! ت+لفة في ال$ه� و ال�ال و ال�ق\ ول,لn وال"Bا�mة واإلدار ة و العA(! ة ت"'ح االخ)'

ات. ولالخ)'ارات ال$�ا�mة م�Kات مه�ة مBها  �ه!ت االخ)'ارات ال$�ا�mة ل��اجهة م�ل ه,ه ال"ع̀�

ص - ت�A�! إج!اءات ال)�d�p، واتAاع ح$> الع�Bات ال)ي _�(� أن ت�pd عل�ها ه,ه االخ)'ارات... 

327 - 329  

والمعلومات التي تتصل  
بالعملية النفسية موضوع  
االختبار، والتي (أي هذه  

يمكن  المعلومات والحقـائق) 
الحظتها مستقـلة  

صيغ الصدق في صورة معامل  
ارتباط فـإنه يصبح مثل معامل  
الثبات ويتأثر بالعوامل  
المختلف التي تؤثر في معامل  
االرتباط وخاصة ما يتصل  
بتجانس العينات

يعد تصحيح االختبارات بإعطاء  
الفرد درجة أو تقديرا، 
وتفسير هذه الدرجة هو خطوة  

ذاته يعد    مهمة، ولو أنه في
مقدمة التخاذ قرار عملي أو  
تفسير علمي عن الفرد أو  
مجموعة األفراد موضوع  
القياس

التخمين هو مصطلح عام يشير  
إلى أنماط السلوك التي تصدر  
عن المفحوص حين يستجيب  
ألحد البدائل االختيارية لإلجابة  
على السؤال الذي ال يعرف  
إجابته الصحيحة

رات وصفـا  تعطينا معظم االختبا
كميا مباشرا ألداء الشخص  
ويطلق على الوصف الكمي  



11 

 

  

  ,وني في باء نUام اخ��ارW ت��فيدور ال
اسD االل��

ت)لq �4! قة بBاء الB=ام ال)+�في لالخ)'ار في ال�dء /إع�اء اخ)'ار ق"�! _�Aى االخ)'ار 

ص في ه,ا   routing restاالس)+Pافي �Vة، وفي ض�ء اس)$ا/ة ال�ف ت�Pل أس�لة م�f واسع م� ال"ع̀�

ة م4)لفة، عادة ما _(�ن أ�qل االخ)'ار االس)+Pافي  االخ)'ار م� ب�� ع�ة اخ)'ارات ذات مA)� ات صع̀�

ص وت�Aى ه,ه ال�! قة "q! قة ال�!حل)��" وت�ج� q! قة أخ!f لBdاء  �Vق�رة ال�ف f�(Aمع م pإال أنه ی)ف

 t/اإلجا/ة على س�ال م)�س ��ص�Vأ ج��ع ال�ف�dها ی�قة اله!م"، وف !q" ى�Aت Fام االخ)'ار=Bه,ا ال

ة ، فإذا Mان\ اإلجا/ة عل�ه ة، أما اذا Mان\ اإلجا/ة خا�qة ی�جه  ال"ع̀� صV�Vة ی�جه س�ال أك�! صع̀�

ص   331-329-س�ال أسهل و )+!ر ذلn /ع� Mل اس)$ا/ة على Mل س�ال...

  

االخ)'ارات ال$�ا�mة لل,Mاء تق�م ل$��ع ال�ف�Vص�� نفk ال�$��عة م� األس�لة /"!ف الB=! ع� 

ار ج�اعي _$� أن _�Pل م�f م�Vود ن�dAا م� اس)$ا/اته> الف!د_ة، وله,ا ال�dA نالح¿ أن أF اخ)'

 kم� الع�! أو ال"ف ال�راسي أو الق�رة. وح)ى _�(� ت�اف! مقای� ��مع f�(Aالئ> م_ i�V/ ة ال"ع̀�

ص - لل��B العقلي ل��f واسع ن�dAا قام ال'اح��ن في ه,ا ال���ان بBdاء /�ار ات م)ع�دة ال�A)� ات. .. 

331 -333  

  

  ال
�انة ور�اض األ4فال وال:ف	ف األولى م� م,حلة ال�عل�� األساسياخ��ارات ذ اء أ4فال دور 

س�Bات وال"ف األول االب)�ائي اب)�اء م� س�  4تع� دور الLVانة ور اض األqفال اب)�اء م� س� 

س�Bات _�(� ت�d�p  5س�Bات أدنى مA)�f ع�!F _�(� إع�اد اخ)'ارات ذMاء ج�ا�mة له. وفي س�  6

qفال، وفي ه,ه الVالة _$� على  15- 10ى م$��عات م� األqفال ال تK � ع� االخ)'ارات ال$�ا�mة عل

الفاح� أن یB)'ه لل�ف�Vص�� Mأف!اد لل)أك� م� ات'اعه> ال)عل��ات و �(� اخ)'ار ع�د أكd! م� األqفال 

ص   335-333 -إذا ت�اف! أك�! م� فاح�.. 

  

  اخ��ار ذ اء تالم"S م,حلة ال�عل�� األساسي

'ارات ال$�ا�mة ال)ي ت"لح اب)�اء م� ال"ف ال!ا/ع /�!حلة ال)عل�> األساسي م� أشه! ه,ه االخ)

. و "لح ه,ا 1964ث!ون�_n ال�)ع�د ال�A)� ات وال\ �ه!ت عام -ال�f�(A (ب) م� /�ار ة ل�رج 

 4اخ)'ارات لف=�ة و 5ال�f�(A اب)�اء م� ال"ف ال!ا/ع وله,ا االخ)'ار ص�رتان ی)M ��Lل مBه�ا 

�ة، وت�Pل االخ)'ارات اللف=�ة ال�ف!دات وت+�لة ال$�ل و االس)�الل الAVابي و ال)"��B اخ)'اراتغ�! لف=

اللف=ي و ال�)�اثالت، أما االخ)'ارات غ�! اللف=�ة ف)�Pل: ت"��B االش(ال وسالسل األع�اد وم)�اثالت 

رغ> أن ل+ل د�rقة للقA> غ�! اللف=ي، و  37د�rقة للقA> اللف=ي و 35األش(ال و )�ل� االخ)'ار ح�الي 

ص   341-335- اخ)'ار ف!عي زمBه ال��Vد إال أن ه,ه االخ)'ارات ت�صف /أنها م� اخ)'ارات الق�ة. ..

  

  اخ��ارات ذ اء 4الب ال�,حلة الZان	�ة والOامعات

م� أشه! االخ)'ارات ال)ي تk�H ذMاء qال� ال�!حلة ال�ان� ة اخ)'ار ال�f�(A ال�اني م� اخ)'ارات 

وله ص�رتان أ،   SCAT School and College Ability Tests ة و ال$ام��ةق�رات ال�!حلة ال�ان� 

ص ��ه  �Vع�ي لل�ف_ nل األكاد_�ي، ول,ل�"V(ال/ �dB(درجات، درجة  3ب. و ه�ف ه,ا االخ)'ار إلى ال

االخ)'ارات اللف=�ة، درجة في االخ)'ارات ال+��ة، ودرجة Mل�ة، وتع)�� ال�رجة اللف=�ة على اخ)'ار � ه�ا: 

لع�ل�ات الع�د_ة وال�Aائل الع�د_ة (حل ال�P(الت الع�د_ة). .. وق� أع�ت م$��عة م� االخ)'ارات ا

العقل�ة ل)A)�4م في أغ!اض ان)قاء qالب ال$امعات وت"�Bفه> و�رشاده> وت�ج�هه>، وم� اشه!ها اخ)'ار 

�ل /ال$امعات في م� إع�اد ه��ة ام)Vانات القSAT Scholastic Aptitude Test dاالس)ع�اد ال)عل��ي 

 rawلألداء اسم الدرجة الخام  
score

تكون الدرجة الخام عدد  
األسئلة التي أجاب عليها  
المفحوص إجابة صحيحة أو  
خاطئة أو الزمن الذي استغرقه  
في األداء أو النسبة المئوية  
لعدد اإلجابات الصحيحة أو  

د الكلي  الخاطئة على العد
ألسئلة االختبار

أشهر اختبارين فرديين  
للذكاء وهما: مقياس  

بينيه، ومقياس   - ستانفورد
وكسلر، ويعد مقياس بينيه  
على وجه الخصوص الوالد  
الشرعي لحركات قياس العقـل  
اإلنساني، وخاصة عند األطفـال  

طلبت وزارة   1904في عام  
المعارف الفرنسية من ألفرد  

لفرنسي  بينيه والطبيب ا
ثيوردور سيمون دراسة الطرق  
التي يمكن أن تستخدم في  
تصنيف األطفـال الذين  
يتميزون ببطء التعلم في  
المدارس الفرنسية، فعكفـا  
على وضع مقياسهما المشهور  
للذكاء بغرض التمييز بين  
األطفـال األسوياء وضعاف  
العقـل
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ص1926) وال,F نP! ألول م!ه عام CEEBال�ال_ات ال�)�Vة (  .. .-341 -344  

  

  اخ��ارات 4الب ال.راسات العل�ا 

_�(� الق�ل أن االخ)'ارات ال)ي تA)�4م في �rاس qالب ال�راسات العل�ا ت��ل مK $ا م� اخ)'ارات 

 Graduateات ام)Vانات س$ل ال�راسات العل�ا ال,Mاء العام واخ)'ارات ال)V"�ل، وم� أشه! ه,ه االخ)'ار 

Record Examination  اق /ال�راسات العل�ا في أم! (ا، وق�V(لالل ��على ال�الب ال�)ق�م pdوال)ي ت�

به�ف ت�ج�ه ال�الب و�rاس Mفاءة ال)�ر k وان)قاء  �1936ه!ت ه,ه الAلAلة م� االخ)'ارات عام 

صأفLل العBاص! للV"�ل على ال�Bح وال'ع�ا   345-344-ت وال)ع��� في و��فة مع��. ..

  

  اخ��ارات ذ اء ال,اش.ی� ال��ف	ق"� 

_�(� الق�ل أن اخ)'ارات qالب ال$امعة وال4! $�� وqالب ال�راسات العل�ا تالئ> مf�(A ال!اش�ی� 

� ال�)ف�ق�� ألغ!اض ال)ق� > و ال'iV في ال���ان ال�هBي، وم� ذلn أن اخ)'ار م�لل! لل�Hاس ال)���لي وه

ص   345-_"لح ل)ق� > qالب ال�راسات العل�ا. _�(� أن _A)�4م في ه,ا الغ!ض ..

  

  اخ��ارات الS اء ال��
,رة م� أث, الZقافة 

تAعى ه,ه االخ)'ارات الى ال)V(> في /عW األ/عاد ال)ي ت)ألف مBها ال�قافة وال)ي ت4)لف ف�ها 

ص /ع� اللغة،  ی)�Vث�ن لغات م4)لفة _$� أن ی)V!ر فإذا Mان ال�ف�Vص�ن ال�قافات وعلى وجه ال4"�

ص، أما ح�� ت4)لف األq! ال)عل���ة  �Vس�اء م� جان� الفاح� أو ال�ف !"Bاالخ)'ار م� ه,ا الع

اخ)الفات واسعة وخاصة في ال�$)�عات ال)ي تP(B! ف�ها األم�ة Mأغل� ال�ول الBام�ة، فإن االخ)'ارات 

ص_$� أن ت)V!ر م� عB"! الق!اءة.   ..-345 -362  

  

ات ال�	ذج ال,Aاعي للع�ل�ات ال�ع,�vة ت"��  

مع �ه�ر ال�Bاذج ال�ع!��ة وت��رها خالل ال�BAات األخ�!ة �ه!ت الVاجة إلى ت"��B ن)ائج ال'�Vث 

Mان ال��Bذج ال,F اق)!حه ف�اد أب� ح�� في M)اب الق�رات العقل�ة إلى ف�ات م� الع�ل�ات ال�ع!��ة. و 

'عات ال�))ال�ة اح�f ال�Vاوالت في ه,ا االت$اه ح�i اس)�! _��ر و ال� 1973مq ,B'ع)ه األولى عام 

ن��ذجه �qال ال��ان�Bات و خالل عق� ال)Aع�Bات م� ه,ا الق!ن العP! � ح)ى وصل إلى ال"�رة ال)ي 

 F,ع!ض ن��ذجه، ع!ض ن��ذج ه�ارد جاردن! ال �Bع!ضها في ه,ا الف"ل. وق� آث! ف�اد أب� ح�� ع_

، ث> ع!ض ل��Bذجه ال̀!اعي الع�ل�اتي في م!احل ت��ره ال�4)لفة ل�d�� للقارÂ 1983نP! ألول م!ه عام 

 tفي ح)ى ال ت4)ل�B"(ال pdAقه ال)ار 4ي في الV، وت�ث�قا ل��ذج��Bال ��ه و االخ)الف ب'Pأوجه ال

إلن)اج األوراق أمام القارÂ الع̀!ي في ج� ثقافي عام ال ی�رك اإلب�اع إال ���ا یB)$ه الغ!ب، وال ی�رك في ا

صالعل�ي الع̀!ي إال ال)'��ة و ال�Vاكات  .. . - 362 - 384  

  

  مقای�� االس�ع.ادات: ال�اب ال,اLع

  

  بطاريات االستعدادات المتعددة: الفصل التاسع
م$��عة ال�قای�k ال)ي multiple-aptitude batteries_ق"� ب'�ار ات االس)ع�ادات ال�)ع�دة 

، وتع�ي ل+ل مBها � العقلي، Mل على ح�ه، �rاسا مA)قالته�ف إلى �rاس م$��عة م� م=اه! الPBا

درجة مA)قلة، وعادة ما ال تع�ى ه,ه ال'�ار ات م�ش!ا واح�ا لل'�ار ة M(ل (م�ل ن�A ال,Mاء أو الع�! 

العقلي أو ال�رجة ال���ار ة). وفي ه,ا ت4)لف /�ار ات االس)ع�اد ال�)ع�دة ع� اخ)'ارات ال,Mاء العام، �Mا 

أ_Lا في أن اخ)'ارات ال,Mاء العام تع)�� في بBائها على درجة ت$انk أس�ل)ها أو اخ)'اراتها ت4)لف عBها 

يتكون مقياس بينيه األصلي  
باسم  1905الذي نشر عام  

سيمون للذكاء  -بينيه  مقياس
Binet-Simon Scale   من

.سؤاال 30

ظهر مقياس   1908في عام  
جديد لبينيه وسيمون يعتمد  
على المقياس السابق وع  
تعديالت جوهرية، فقد أصبح  
اسم المقياس الجديد "نمو  

 Theالذكاء عند األطفـال  
development of 
intelligence in 

children  وتحول تركيز "
ن غير األسوياء إلى  المقياس م

األسواء واستبعدت اختبارات  
المعتوهين

-قـام بينيه   1911في عام  
بتعديل   -قبيل وفـاته المبكرة

مقياس ونشره باسمه منفردا  
فـأعاد ترتيب كثير من  
األسئلة، ووحد عددها في كل  
مستوى عمري.. ظهرت الطبعة  

. 1916األولى للمقياس عام  

ظهرت الطبعة األولى من  
 1939اس وكسلر عام  مقي

وعرفت حينئذ باسم مقياس  
بليفو للذكاء   -وكسلر

Wechaler – Bellevue  ،
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الف!�mة /V�i تع�ى في الBها_ة م�Hاسا لل,Mاء ی)�اف! ��ه ش!� االتAاق ال�اخلي، ح)ى ول� Mان\ ه,ه 

والع�د_ة، /اإلضافة  االخ)'ارات تع�ي درجات مBف"لة لألقAام اللف=�ة و الع�ل�ة ف�ها أو لألقAام اللف=�ة

إلى ال�رجة ال+ل�ة أو ال)ق�ی! العام لل,Mاء أما في /�ار ات االس)ع�ادات ال�)ع�دة فإن اله�ف م� ال�Hاس 

ص ع�دا م� ال�رجات ال�Bف"لة لل)���K ب�� الق�رات الع�د_ة ال)ي ت=ه! اخ)الفات  �Vه� إع�اء ال�ف

  398- 397 - صالف!د ال�اح� /ق�ر ما ت=ه!ها ب�� األف!اد. .  داخل

  

  اخ��ارات الق.رات العقل�ة األول�ة

تع� /�ار ة اخ)'ارات الق�رات العقل�ة األول�ة م� أه> ن)ائج اس)�4ام مBهج ال)Vل�ل العاملي في بBاء 

مV"لة لPBاqه العل�ي ال�اسع  Thurstoneاالخ)'ارات، وق� أع� ه,ه ال'�ار ات العال> األم! (ي ث!س)�ن 

/اس> اخ)'ارات ش�(اغ� للق�رات العقل�ة  1941العقل�ة ، وق� نP!ت في عام في م��ان تVل�ل الق�رات 

و�ل\ ت"�ر به,ا االس> ح)ى عام  The Chicago Test of Primary Mental Abilitiesاألول�ة

، وف�ها ان)قى ث!س)�ن ل+ل عامل االخ)'ارات ال)ي تP'ع\ /ه ت�P'ا عال�ا. وأع�ت ل�الب ال�!حلة 1947

لغ ع�د االخ)'ارات ال�ان� ة و ال$ا ع�امل أول�ة هي : الفه> اللف=ي، والق�رات  6اخ)'ارا تk�H  11معات ̀و

ال�(ان�ة، والق�رة الع�د_ة، وال,اك!ة، وqالقة ال+ل�ات، واالس)�الل، واس)�4م ل�Hاس الق�رة Mل ق�رة اخ)'اران، 

ه االخ)'ارات في M!اسات ما ع�ا ال,اك!ة فق� اس)�4ام اس)�4م في �rاسها اخ)'ارا واح�، وق� q'ع\ ه,

ص   V/ -398-403�i _�(� ت��dقها في ح")�� دراس�)��. ..

  

  اخ��ارات االس�ع.ادات الفارقة

 Differential/اس> اخ)'ارات االس)ع�ادات الفارقة  �1947ه!ت ه,ه ال'�ار ة ألول م!ة عام 

Aptitude Tests  ،\�B�وأع�ها بC.K. Bennett  ر�Pو س� H. seashore  ووزمانA.C. 

Wesman ها عام  1963، ث> ع�ل\ عامBها، و�ه!ت ال�'عة ال!ا/عة مB�Bتق ��وت)ألف 1966و أع  .. .

ص 8ال'�ار ة م�   ..��Bة ال)قB�ع kج��عا على نف \BB407-404- اخ)'ارات ق  

  

  L_ار�ة االس�ع.ادات العامة

وأع�ها خd!اء 1947عام  �General Aptitude Test Batteryه!ت /�ار ات االس)ع�ادات العامة 

 12م()� ال)���� األم! (ي ألغ!اض ال)�ج�ه واإلرشاد في م��ان ال�4مة ال��ن�ة، وت)ألف ال'�ار ة م� 

ص 9اخ)'ارات تع�ى    409-407- درجات عامل�ة وت)�ل� ح�الي ساع)�� ون"ف في االج!اء .. 

  

  اخ��ارات فالناجان ل�:�8 االس�ع.ادات 

 Flanaganي بBاء /�ار ات االس)ع�ادات ال�)ع�دة وت�Aى ت��ل ه,ه ال'�ار ة ات$اها م4)لفا ف

Aptitude Classification Tests  ث فالناجان ح�ل إع�اد اخ)'ارات�V'وق� �ه!ت ن)�$ة ن)�$ة ل  .

اخ)'ار ل�Hاس ال�ه�Bة مBها  21.. وت)ألف ال'�ار ة م�  ت"��B أف!اد الق�ات ال$� ة /ال$�Å األم! (ي

وه,ه االخ)'ارات ت��ل /�ار ة غ�!  Tappingو الBق!  Carvingن ع�ل�ان الBقÅاخ)'ارا M)اب�ا، واخ!ا 19

م)$انAة ت)��L ال��ائف سل��Mة م4)لفة، مBها اإلدراك الAVي و الPBا� الM!Vي و ال,اك!ة والPBا� 

ص  .. .Fواالس)�4ام اللغ� Fوالع� وال�ف!دات اللغ� ة العامة و االس)�الل اللغ� F413- 409 -اللغ�  

  

  �ارات الع�ل�ةاالخ�

م� األخ�اء الPائعة في م$ال ال�Hاس الBفAي اف)!اض وج�د ارت'ا� دال ب�� مع!فة الف!د لل�عل�مات 

و الVقائp و ال�'ادÂ و الق�ان�� ال�!ت'�ة /�Aة مع�Bة م� جهة و األداء م� الع�لي الفعلي ال�!ت't ب,ات 

الع�ل�ة) ع�r �Bاس ال�Aة. فعلى  –(الB=! ة ال�Aة م� جهة أخ!f، وعل�ه ی)> االه)�ام /أح� ه,ه ال$�ان� 

وكان أحد األغراض المهمة في  
من إعداد هذه المقياس  
توفير اختبار للذكاء يصلح  
للراشدين  

المقياس البريطاني للقدرة  

تولى إعداد هذا المقياس  
ثالثة من علماء النفس  
البريطانيين هم  

، و  elliottوتالي
، Murrayموراي

وظهر باسم   Personوبيرسون
المقياس البريطاني للقدرة  
British Ability Scale 

ظهرت أداة جديدة لتقويم  
األداء الفردي للعمليات  
المعرفية في نهاية التسعينات  
من القرن الماضي وهي  

)CAS)Das-Naglieri 
Cognitive Assessment 

System  وقد طور هذه ..
داء في أكثر من عشر  األ

سنوات

أصدر    1983في عام  
كوفمان وزوجته اختبارا مهما  
باسم بطارية األطفـال لكوفمان، 

إلى    - 2.5بحيث تصلح من سن  
سنه وتتألف البطارية من   12

اختبارا  16
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سd�ل ال��ال اخ)'ارات الق�dل ال)ي تA)�4م ع�B ان)قاء ال�الب في م$ال ال)�ر k أو ال�$ال ال�dي أو 

م$ال اع�اد ال�عام أو ال�4اqة ح�i ی)> االع)�اد على اخ)'ارات لف=�ة دون ال$�ان� الع�ل�ة. .. و �(� 

�rاس ال�هارات الع�ل�ة في م$ال ال! اضة ال�dن�ة Mال)"� � ن�V ه�ف  م� خالل االخ)'ارات العل�ل�ة

ص   418-413- مع��، أو العKف على االالت ال��س��Hة وال)ي ت)�ل� س!عة و دقة .. 

  

  L_ار�ة اخ��ارات اس�ع.ادات ح,ف ال�عادن

) و 13خ�!F (أع�ت في م"لVة ال+فا_ة اإلن)اج�ة وال)�ر � ال�هBي ب�زارة ال"Bاعة /إش!اف الA�� دمحم 

وت�ل� اع�ادها تVل�ل االع�ال ال)ي ی�رب عل�ها تالم�, م!اكK ال)�ر � ال�هBي ال)ا/عة له,ه ال�"لVة، 

ص الق�رات  وأسف!ت ن)ائج ه,ا ال)Vل�ل /الAB'ة ل$��ع ح!ف ال�عادن وال�Aارات و ال)d! � على على اس)4ال

ال)"�ر ال'"!F، ت,M! االش(ال، س!عة   -ال��(ان�(ي -الفه> –ال�ه�Bة ال)ال�ة: العالقات ال�(ان�ة 

االدراك، ال�عل�مات أو الd4!ة ال��(ان�(�ة، تق�ی! األ�qال و ال�Aاحات و الV$�م، ث'ات ال��، مهارة 

األصا/ع، وأع�ت ب'�ار ة اخ)'ارات ل�Hاس ه,ه الق�رات وت)ألف م� ق�A�� أح�ه�ا _ع)�� على ورقة وقل> 

ص   421- 418- واآلخ! م� ال�Bع الع�لي .. 

  

  L_ار�ة االس�ع.ادات الفارقة ل�	رس<ي

أع� ه,ه ال'�ار ة في األصل العال> اإلن$ل�FK ج. و. م�رسdي وأص�رتها ه��ة ال'�Vث في إن$ل)!ا 

) Kوو لNFER :2اخ)'ارات الق�رة العامة اللف=�ة و الع�د_ة و اإلدراك�ة  - 1) وت)ألف م� الف!وع ال)ال�ة -

اخ)'ارات ل�Hاس  6اخ)'ارات الA!عة وت)ألف م� - 3الع�د_ة واإلدراك�ة  اخ)'ارات الق�رة العامة اللف=�ة و 

اخ)'ارات  - 4الق�رة ال+)اب�ة و ال�!ونة العقل�ة و ال�القة الف+! ة و الA!عة ال��و ة و ال�هارة ال��و ة 

ص - 5االش(ال    422-421 -اخ)'ارات الق�رة ال��(ان�(�ة. 

  

  ل L_ار�ة االخ��ارات ال�ع,�vة م,ج�wة الع	ام

) في ب!ن�Aن /ال�ال_ات ال�)�Vة األم! (�ة ETSهي م� إع�اد ه��ة خ�مات االخ)'ارات ال)̀!� ة (

و�ه!ت مBها ع�ة q'عات آخ!ها  Kit of factor – referenced cognitive testsوت�Aى /اإلن$ل�K ة 

  422-ص، وق� نقل ه,ه ال'�ار ة إلى اللغة الع̀!�ة ف! قان م� ال'اح��� ...1976ما ص�ر عام 

  

  تق	�� L_ار�ات االس�ع.اد ال��ع.دة

اخ)'ارات االس)ع�اد تAعى إلى �rاس الع�ل�ات العقل�ة ال��Vودة ال�Bاق وال)ي تع� ض!ور ة في مق!رات 

ص  423- 422-دراس�ة مع�Bه أو في أن�ا� مع�Bة م� ال�ه� .. 

  

  اختبارات القدرات المتخصصة: الفصل العاشر
ن االه)�ام Mله م!KMا على ما _�Aى "اخ)'ارات ال,Mاء العام" به�ف ه,ه االخ)'ارات �ه!ت في وق\ Mا

ص، إال أنه مع ال)ق�م في مBاهج  �Vا� العقلي لل�فPBاء" في وصف الM,ة ال'Aأن ت+�ن م(�لة ل�فه�م "ن

ال'iV وفي ن=! ة الق�رات العقل�ة، وخاصة /ع� ش��ع اس)�4ام مBهج ال)Vل�ل العاملي وال�Bاذج ال��سAة 

ص24عل�ه ( - ) أص'ح م� الPائع اع)'ار مفه�م ال,Mاء ذاته ی)ألف م� ع�د dM�! م� الق�رات العقل�ة. 

425 -426  

  

  اخ��ارات الق.رات ال
, �ة

�ه!ت ه,ه االخ)'ارات مB, ف)!ة �q لة، و ه)> مع=�ها /ال�هارة ال��و ة وقل�ل مBها _ع)> /M!Vات الAاق 

Vا م� االس)ع�ادات ال$ Kها مLع/ k�H صوالق�م، و - �M!-426ة واإلدراك�ة و ال�(ان�ة وال��(ان�(�ة. .. 

توجد فئة من اختبارات الذكاء  
الفردية أعدت خصيصا لقياس  
ذكاء الرضع واألطفـال في سن  

سة. والواقع أن  ما قبل المدر 
قياس الذكاء في هذه المرحلة  
له خصائصه ومشكالته، ولعل  
أهمها تدريب الفـاحص تدريبا  
جيدا على أساليب المالحظة  
العملية المباشرة

توجد طائفة من المقـاييس  
العقـلية تقيس األداء العملي  
وال تتضمن أي اختبارات لفضية  
أو لغوية، وقد يكون أول  

هو لوحة  مقياس عملي للذكاء  
األشكال التي ابتكرها سيجان  

لتستخدم في   1866عام  
قياس ذكاء ضعاف العقول

االختبارات الجماعية للذكاء  
تقدم لجميع المفحوصين نفس  
المجموعة من األسئلة بصرف  
النظر عن استجاباتهم الفردية، 
ولهذا السبب نالحظ أن أي  
اختبار جماعي يجب أن يشمل  
مدى محدود نسبيا من  

عوبة بحيث يالئم مستوى  الص
معين من العمر أو الصف  
الدراسي أو القدرة

اختبار ذكاء تالميذ مرحلة  
التعليم األساسي
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427  

  

  اخ��ارات الق.رة ال��Iان��Iة 

هي في ال�اقع م!�M م� الق�رات ال�AVة واإلدراك�ة و ال�M!Vة، /اإلضافة إلى ق�رات إدراك العالقات 

ص   429- 427 - ال�(ان�ة ، واك)Aاب ال�عل�مات ال��(ان�(�ة وفه> العالقات ال��(ان�(�ة. ..

  

  اخ��ارات الق.رات ال��اب�ة

ل�A\ ق�رة /��Aة و�ن�ا هي على درجة م� ال)عق�� وال)!M��،  -كالق�رة ال��(ان�(�ة- الق�رة ال+)اب�ة 

/�ار ات للق�رة ال+)اب�ة ول+ل /�ار ة  6نA)��ع الق�ل أن اخ)'ارات الق�رة ت$�عها خ"ائ� مM!(Pة وهي 

/�ار ة -3/�ار ة االس)ع�ادات ال+)اب�ة العامة - 2!و \ /�ار ة دی) - 1اخ)'ارات ف!�mة، وهي Mاآلتي: 

/�ار ة ن�رس. ..وت�ج� في ال�()'ة الع̀!�ة اخ)'ارات -6/�ار ة ال)����  - 5/�ار ة ب!دو  - 4م��A�Bتا 

ص   432 -429- الق�رة ال+)اب�ة و اخ)'ارات ال�ه� ال+)اب�ة ..

  

  اخ��ارات الق.رات ال�	س��0ة 

 ��Seashore Measures ofة اخ)'ارات س��Pر ال)ي ت�Aى م� أق�مها �ه�را أو أك�!ها أه

Musical Talent  �4م ح)ى اآلن  1919. وق� �ه!ت ص�تها األصل�ة عام(Aو ال"�ره ال�ع�لة ال)ي ت

، ش�ة  Pitchاخ)'ارات هي: ت���K األص�ات  6، ت)ألف ه,ه ال'�ار ة في ال"�رة ال�Vی�ة م� 1939عام 

،ت,Timbre !M، ن��mة ال"�ت  Time، الKم� Rhythmات ، ت,M! اإل_قاع Loudnessال"�ت

ص Tonal memoryاأللVان  .. . - 433-439  

  

  اخ��ارات الق.رة في الف	ن ال�:,�ة

ت�ج� في ال�ق\ الVاض! qائفة م� االخ)'ارات ال)ي تk�H /عW ج�ان� الق�رة في م��ان الف�Bن 

ص ال Graves Design Judgment Testال'"! ة، ومBها اخ)'ار  �Vاس ق�رة ال�ف�r یه�ف إلى F,

على إدراك ال�'ادÂ األساس�ة للع�ل ال$�الي و االس)$ا/ة لها ، وهي م'ادÂ ال�ح�ة وال�Aادة و ال)�Bع 

ثBائ�ة وثالث�ة م� ال!س�م  90وال)�ازن واالس)�!ار و ال)Bاسp و ال)Bاس� واال_قاع، وق� تVقp ذلn /ع!ض 

ص   442- 440-ال�$!دة..

  

  االب��ارW  اخ��ارات ال�ف�",

نA)��ع الق�ل /إ_$از أن االه)�ام /ال)ف+�! االب)+ارF _عd! ع� حاجة ال�$)�عات ال�عاص!ة لK ادة 

وت��Bة ث!وتها ال'P! ة، و ع�د الفLل إلى العال> األم! (ي ال�عاص! ج�لف�رد في ز ادة ح!Mة �rاس ال)ف+�! 

االب)+ار، وف�ها _ق)!ح ت"��B الق�رات االب)+ارF ، فق� أث!ت ن=! )ه ع� تB=�> العقل في مع=> /�Vث 

أن�اع : ق�رات  3العقل�ة إلى ف�)�� dM�!ت�� هي ق�رات ال)ف+�! وق�رات ال,اك!ة، وتBقA> ع�امل ال)ف+�! إلى 

ال)ف+�! ال�ع!في، وق�رات ال)ف+�! االن)اجي، ق�رات ال)ف+�! ال)ق� �ي ، ث> تBقA> ق�رات ال)ف+�! اإلن)اجي 

�ي، ث> تBقA> ق�رات ال)ف+�! اإلن)اجي إلى ف�)�� ف!ع�)�� ع�ا: ق�رات ال)ف+�! وق�رات ال)ف+�! ال)ق� 

ص ..F! االن)اجي ال)'اع��443-442- اإلن)اجي ال)قا̀ري، ق�رات ال)ف+  

  

 Wرد لل�ف�", االب��ار	اخ��ارات ج"لف  

 –اخ)'ارات ج�لف�رد - 1ت)ألف /�ار ة اخ)'ارات ال)ف+�! االب)+ارF ل$�لف�رد على ال�VB اآلتي: 

 - 5األع�ال ال�V)�لة  - 4اخ)'ار ال�)!ت'ات  -3اخ)'ار االس)�4امات ال�dیلة  - 2ك! �AB(A لل�القة 

ص- 8مP(الت ع��ان ال�قاب  -7االس()Pات  - 6ع�ل األش�اء    446-443 -اخ)'ار الKخ!فة. .. 

من أشهر هذه االختبارات  
الجماعية التي تصلح ابتداء من  
الصف الرابع بمرحلة التعليم  
 األساسي المستوى (ب) من

ثرونديك  -بطارية لورج  
المتعدد المستويات والت  

1964عام  ظهرت  

اختبارات ذكاء طالب المرحلة  
الثانوية والجامعات

من أشهر االختبارات التي  
تقيس ذكاء طالب المرحلة  
الثانوية اختبار المستوى الثاني  
من اختبارات قدرات المرحلة  

 SCATالثانوية و الجامعية
School and College 
Ability Tests

اختبارات طالب الدراسات  
العليا  

القول أن االختبارات  يمكن  
التي تستخدم في قياس طالب  
الدراسات العليا تمثل مزيجا من  
اختبارات الذكاء العام  
واختبارات التحصيل، ومن  
أشهر هذه االختبارات  
امتحانات سجل الدراسات العليا  
Graduate Record 
Examination

اختبارات ذكاء الراشدين  
المتفوقين  

يمكن القول أن اختبارات  
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 Wران� لل�ف�", االب��ار	اخ��ارات ت  

لف=�ة واألخ!f م"�رة ، وت�Aى ال'�ار ة  اخ)'ارات، م"Bفة إلى /�ار )��: أح�ه�ا 10ت)ألف م� 

ص   449-446 -األولى: ال)ف+�! االب)+ارF /ال+ل�ات، وال�ان�ة: ال)ف+�! االب)+ارF /ال"�.. 

  

  اخ��ار ال�ف�", االب��ارW لأل4فال

به�ف �rاس ال)ف+�! االب)+ارF ع�B األqفال  1976أع�ت ه,ا اخ)'ار في أصلة س�ل��ا ر > عام 

�� و �لp عل�ه اس> /�  Group Inventory forار ة االخ)'ارات ال$�ا�mة لل+Pف ع� ال��ه̀�

Finding talent  :���ئKفال  -1. و )+�ن م� جqات  9-6_"لح لأل�Bفال م�  - 2سq9_"لح لأل -

اإلضافة إلى  12 سBة، و )��L جKءا م"�را م� اخ)'ارات ت�رانk وجKء لف=ي م� اخ)'ارات ج�ل�ف�رد ̀و

 ��L(ارات ت'm ء م�Kصج .. .!+(d450-صفات ال�فل ال�  

  

  اخ��ار ال�ف�", االب��ارW ع. األ4فال Lاس�d.ام ال
, ات و األفعال

و ع)�� في ج�ه!ه على اس)�4ام 1977أع� ه,ا االخ)'ار في أصله األجdBي ت�رانk وج'k عام 

ص7- 3الM!Vات و األفعال ل�(�ن مBاس� ب��    450 -س�Bات.. 

  

  �قى اخ��ار االب��ار في مOال ال�	س

LM!ورة م� ض!ورات ال)ع!ف على ال�d)+! � في  1984أع�ت ه,ا االخ)'ار د. آمال صادق عام 

ال�'ع فإن  م$ال ال��س�قى. في االب)+ار ال��س�قي ت+�ن ال�ح�ة األساس�ة للAل�ك ال��س�قي هي الBغ�ة. ̀و

�Hة وه,ا االرت'ا� ق� الBغ�ات /اع)'ارها وح�ات للAل�ك ال��س�قي فف�ها ت!ت't معا ل)=ه! ال$�ل ال��س�

 Harmonyوت)�اف! ��ه مAافات ل�BVة و ع� ه,ا أساسا لل$�ل ال)�اف�Hة  Successive_(�ن ت)ا/��ا 

ومf�(V اخ)'ار االب)+ار ال��س�قى _ع)�� على ال$ان� اللBVي ألنه أق!ب إلى ذو دارس ال��س�قى في 

ص   452-451-/الدنا.. 

  

  اخ��ار الdJ:�ة ال�<��,ة

 Aquestionaire Measure of) م�Hاس ال4P"�ة ال�d)+!ة 29ل�K (فيص�> دوجالس ه� 

Creative Personality    الب ال�!حلة ال�ان� ة وq fة ل�!+(d4"�ة ال�Pف ع� وج�د س�ات الP+لل

ال$ام��ة. وق� أشار م�لف ال��Hاس إلى أن ن)ائج ال�راسات الAا/قة أك�ت على أه��ة دراسات ال4P"�ة 

صوال)ي اك�ت على مفه   454- 453-�م ال4P"�ة ال�d)+!ة.. 

  

  م�0اس ال�ف�", األخالقي لأل4فال 

 Moral، وه� مp(P ع� اخ)'ار األح(ام األخال�rة 2001أع�ت ال��Hاس ف��rة ع�d الف)اح 

Judgment test   ره رونال��q فال، وqاأل �Bاألخالقي ع ��Bار ن=! )ه ع� الqأع�ه ب�اج�ه في إ F,وال

ص. وق� خ1962Lج�ن�Aن    455-454 -ع ال��Hاس ل�راسات م)ع�دة قام بها �Mلd!ج.. 

  

  اخ��ارات وا4'	ن وج"لXر لل�ف�", الاق.

ص /�$��عة م� ال��اقف و  �Vود ال�فK�ر لK�ن و ادوارد جل�Aqأع� ه,ه االخ)'ار ج�دون وا

ص   455- ال�P(الت ال)ي ت)�ل� اس)�4ام ال)ف+�! الBاق�..

  

�'
  ة ال
, �ة لل�Iف	ف"� L_ار�ة اخ��ارات االس�ع.ادات ال

طالب الجامعة والخريجين  
وطالب الدراسات العليا تالئم  
مستوى الراشدين المتفوقين  
ألغراض التقويم و البحث في  
الميدان المهني، ومن ذلك  
أن اختبار ميللر للقياس  
التمثيلي وهو يصلح لتقويم  
طالب الدراسات العليا

اختبارات الذكاء المتحررة من  
أثر الثقـافة  

ت الى  تسعى هذه االختبارا
التحكم في بعض األبعاد التي  
تتألف منها الثقـافة والتي  
تختلف فيها الثقـافـات وعلى  
وجه الخصوص بعد اللغة

يقصد ببطاريات  
االستعدادات المتعددة  
multiple-aptitude 

batteries  مجموعة المقـاييس
التي تهدف إلى قياس  
مجموعة من مظاهر النشاط  
العقـلي، كل على حده، قياسا  

المستقـ

اختبارات القدرات العقـلية  
األولية

تعد بطارية اختبارات القدرات  
العقـلية األولية من أهم نتائج  
استخدام منهج التحليل العاملي  
في بناء االختبارات، وقد أعد  
هذه البطاريات العالم  
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ص22أع� ه,ه ال'�ار ة ف!ج ع�d القادر (   457-) ل�Hاس االس)ع�ادات ال�AVة ال�M!Vة لل�(ف�ف��.. 

  

  م�0اس ال�S , ال��اش, 

و )+�ن م� اخ)'ار لل)ع!ف واخ)'ار  1976) في رسال)ها لل�M)�راه عام 39م� إع�اد و��ة ال+��ني (

صاالس)!جاع ب�اس�ة م��! مAاع�، واخ)'ا  457 -ر االس)!جاع الV! ال�'اش! واخ)'ار سعة األرقام..

  

  اخ��ار االشIال ال����ة

وزمالئه ل�Hاس أح� األسال�� ال�ع!��ة ال)ي شاع\ في ال�BAات األخ�!ة وه� /ع�  Witkinإع�اد وت+� 

ص   458-االع)�اد على ال�$ال في مقابل االس)قالل عBه.. 

  

  اخ��ارات ال�
:"ل: ال�اب الdام� 

  

  بناء االختبار التحصيلي: فصل الحادي عشرال
األداة ال)ي تA)�4م في �rاس ال�ع!فة والفه>  achievement test_ق"� بBdاء االخ)'ار ال)V"�لي 

وال�هارة في مادة دراس�ة أو ت�ر �dة مع�Bة أو م$��عة م� ال��اد. وه,ه االخ)'ارات هي أك�! األدوات 

"ل األول م� ه,ا ال+)اب إلى العالقة ب�� ال)ق� > الBفAي و األه�اف ش��عا في ال)ق� > ال)̀!�F. وأشار الف

ال)̀!� ة، و ال�اقع أن ه,ه األه�اف ت)فاوت م� ال�'ارات الPاملة ال)ي ت�ل على األغ!اض العامة و ال�H> و 

ل�اني الفلAفات ال)̀!� ة إلى ال�'ارات ال��Vدة ال)ي تd�� أسال�� أداء ن��mة أو خاصة، و Pار إلى ال�Bع ا

في عل> الBفk ال)̀!�F ال�عاص! /األه�اف ال)عل���ة، و إذا Mان\ األه�اف ال)̀!� ة _ع�زها ال�ض�ح في 

أغل� األح�ال، فإن األه�اف ال)عل���ة أك�! ت�Vی�ا ألنها ت)Bاول ال�Bاتج الBهائ�ة لع�ل�ة ال)عل> وال)عل�> في 

ال)الي فهي على درجة أكd! م � ال�ض�ح. و )�ل� ت�Vی� األه�اف ص�رة أداء _�(� مالح=)ه، ̀و

ص   417-467- ال)عل���ة وصفا د�rقا للع�ل ال)̀!��M Fا ی)�ل� تVل�ال تف"�ل�ا له,ا الع�ل، ..  

  

) العالقة ب�� األه�اف ال)̀!� ة األه�اف ال)عل���ة وأسال�� ال)ق� > ال)̀!�F 15یل�4 لBا ج!ونالن� (

ة " األه�اف ال)ي ت�جه ال)�ر k ت�ج�ها ی�م�ا"، یل�ها ن�اتج وهي على ال�VB ال)الي: األه�اف ال)̀!� ة العام

ال)عل> ال4اصة أو ال�m�Bة "األه�اف ال)عل���ة"، ث> أسال�� ال)ق� > " األسال�� ال)ي _V"ل بها على ع�Bة 

ص   474-471-م� سل�ك ال�)عل��� �Mا ت�صف في ن�اتج ال)عل�> ال�m�Bة"... 

  

ت���ل Mل ما ح=ي /اه)�امBا أثBاء ع�ل�ة ال)�ر k، وم�  الب� في إع�اد االخ)'ار ال)V"�لي م�

ال�!ق ال�الئ�ة في ت�Vی� األصل االح"ائي ال�Bاس� ال,F تpPB مBه ع�Bة الAل�ك ال)ي ت�Aى االخ)'ار 

 tA/ل، وفي أ�ق�ر م� ال)ف" !dها ه,ه ال�ادة /أكB�L(لي أن نع� قائ�ة /ال��ض�عات ال)ي ت�"V(ال

ص   475- 474-ص�رة م�(Bة... 

  

/ع� ال)Vل�ل ال�f�(V _ق�م ال'احi ب)�Vی� ال�زن الdABي ل+ل م�ض�ع م� م�ض�عاته، وم� ال�V(ات 

ص ... k م� ال�4"� لل)�رKی� ال�زن ه� ال�V�4مة في ت(A475 -ال�  

  

وم� أشه! أن�اع األس�لة ال)ي تA)�4م في م��ان االخ)'ارات ال)V"�ل�ة أس�لة ال�قال و األس�لة 

ص ال��ض��mة و أس�لة حل   479-476-ال�P(الت (أو األس�لة ال)فA�! ة) ...

  

اما االخ)'ارات الع�ل�ة، ف)A)�4م �Mسائل م�ض��mة ل)ق�ی! ال+فاءة ال)ي ی�دF بها الع�ل (كال+)ا/ة 

األمريكي ثرستون  
Thurstone   محصلة لنشاطه

العلمي الواسع في ميدان  
 تحليل القدرات العقـلية

باسم   1941نشرت في عام  
اختبارات شيكاغو للقدرات  

 Theالعقـلية األولية
Chicago Test of 
Primary Mental 

Abilities   وظلت تصدر
،1947بهذا االسم حتى عام  

11بلغ عدد االختبارات  
عوامل أولية   6اختبارا تقيس  

هي : الفهم اللفظي، والقدرات  
المكانية، والقدرة العددية، 

كرة، وطالقة الكلمات، والذا
واالستدالل

بطارية االستعدادات العامة

ظهرت بطاريات  
االستعدادات العامة  
General Aptitude Test 

Battery   وأعدها  1947عام
خبراء مكتب التوظيف  
األمريكي ألغراض التوجيه  
واإلرشاد في ميدان الخدمة  
المدنية

اختبارات فـالناجان لتصنيف  
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على آلة ال+)ا/ة) أو �rادة ال�Aارات..، و ع!ف االخ)'ار الPف�F أنه مK ج م� اخ)'ار ال�قال واالخ)'ار 

ص في اإلجا/ة على أس�لة مع�Bة..  الع�لي، وله فائ�ته في �V�4مها ال�ف(A_ دراسة الع�ل�ات العقل�ة ال)ي

  483-479- ص

  

و )�Vد ع�د األس�لة ال)ي ی)+�ن مBها االخ)'ار /�ق�ار الKم� ال��A! له. و�M�! م� االخ)'ارات 

عW ج�ول االم)V 50ال)V"�ل�ة ی)�Vد زمBه /�Vالي  انات ت�Vد د�rقة (زم� الV"ة ال��رس�ة العاد_ة) ̀و

ساعات، وعلى وجه الع��م Mل�ا qال الKم� وزاد ع�د األس�لة Mان االخ)'ار  3ف)!ات أ�qل ت"ل إلى 

ص   484-483- أك�! ث'اتا ..

  

  ن�اذج م� ال�ق	�� ف ال�.رسة االب�.ائ�ة

تق� > -3تق� > ال)V"�ل في الAVاب - 2تق� > ال)V"�ل في الق!اءة في ال��رسة االب)�ائ�ة - 1

صال)V"�ل في ا   492-485- لعل�م  ... 

  

  االختبارات المرجعة إلى المحك: الفصل الثاني عشر
_غل� على االخ)'ارات ال��PBرة أنها اخ)'ارات م��ار ة، وأس'اب غل'ة ه,ا ال�Bع م� االخ)'ارات 

ال��PBرة ال�!جعة إلى ال���ار أنها م"��ة ومع�ة وم�ض�عة ب�اس�ة آخ! � م� غ�! مA)ع�ل�ها، و�ن�ا 

V/ ة�Bdصم   - 493�i ت+�ن ��r)ها ال+f!d في ��M ی)'ای� أداءج�اعات م4)لفة عل�ها... 

) أن مV(ا رئ��Aا لل)!ج�ع ه� أن ال)�ر � ی�دF إلى ز ادة ال+فاءة، 1966_ق)!ح kM�M وفارجاس (

ع�ه، وMان\ ن)ائج ال$�اعة /ع� ال)�ر � أفLل مBها قdله فإن  فإذا أع�ي اخ)'ار ل$�اعة ما قdل ال)�ر � ̀و

ا _عBي أن االخ)'ار حAاس ل�Bاتج ال)�ر �، أF أنه م� ال��(� تفA�! ن)ائج االخ)'ار على أنها ت�ل ه,

على اك)Aاب ال�هارات و ال�ع!فة ال)ي ق"� ال)�ر � إلى إن)اجها، م�ل ه,ا االخ)'ار _(�ن اخ)'ارا م!جعا 

..nVصإلى ال�  .-494-495  

ة في ت��dقه إن ال)!ج�ع إلى ال�nV أك�! مBاس'ة في ت��dقه في  م$ال اخ)'ار ال�هارة وأش� صع̀�

). وعلى الرغ> م� Ebel,1970a, Cronbach,1977( ل�Hاس الAل�ك ال�عق� م�ل ال)ف+�! وحل ال�P(لة

ه,ا فإن ث�ة اه)�اما وشغفا الس)�4ام ال)!ج�ع إلى ال�nV اس)�4اما أوسع في �rاس ال)V"�ل ال��رسي، 

PBة إلى االخ)'ارات ال)ي ی'ABصس�اء /ال   499- 496-�ها ال��رس، أو االخ)'ارات ال��PBرة. ...

أن االخ)'ار  -1والف!ق ال���في ب�� اخ)'ار م!جع إلى ال�nV وآخ! مق�B أو م!جع إلى ال���ار: 

ال�!جع إلى ال�nV م�جه ت�ج�ها خاصا إلى م!ام ب��Bا االخ)'ار ال�!جع إلى م��ار ت+�ن درجاته أك�! 

ر ال�!جع إلى ال���ار _�(� أن تفA! ع� p !q ال�عای�! ال)ي _ع��ها درجات االخ)'ا -2كل�ة وش��ال 

ناش!وه، ب��Bا درجات االخ)'ار ال�!جع إلى ال�nV ت)�ل� مnB أن تLع  أن\ نق�ة أو درجة الق�ع ال)ي 

عBاص! االخ)'ار ال�!جع إلى ال���ار ت+)� /V�i تB)ج أق"ى ق�ر م�  - 3ت�ل علي ال+فاءة ال�Bاس'ة 

داء ب�� ال�)عل���، ب��Bا االخ)'ار ال�!جع إلى ال�nV ت+)� عBاص!ه /V�i ت��ل ن�اق ال)�Bع في األ

ص ... .!"Bات� العM ا ی!اه�M 501- 499 -ال�!امي 

  

  مقای�� الdJ:�ة: ال�اب ال'ادس 

  

  وسائل التقرير الذاتي: الفصل الثالث عشر
م�Hاس األداء ال���K و  -1_�(� تق�A> ال�قای�k الBف�Aة /"فة عامة إلى ق�A�� رئ�A��� ه�ا: 

م�Hاس أق"ى األداء و ه�ف إلى مع!فة أق"ى  -2یه�ف م� ال�Hاس مع!فة ما _ق�م /ه ال�4P عادة  

 <Aالق \Vع تL! عاد_ة.  و �(� أن ن�ارة و داف��ة غ�(�4 في �!وف اسPأن _ق�م /ه ال �)�_ ما

االستعدادات  

ل هذه البطارية اتجاها  تمث
مختلفـا في بناء بطاريات  
االستعدادات المتعددة  

 Flanaganوتسمى  
Aptitude 
Classification Tests   .

وقد ظهرت نتيجة نتيجة  
لبحوث فـالناجان حول إعداد  
اختبارات تصنيف أفراد  
القوات الجوية بالجيش  
األمريكي  

اختبارات القدرات الحركية

ات منذ  ظهرت هذه االختبار 
فترة طويلة، ويهتم معظمها  
بالمهارة اليدوية وقـليل منها  
يعتم بحركات الساق والقدم، 
ويقيس بعضها مزيجا من  
االستعدادات الحركية  
واإلدراكية و المكانية  
والميكانيكية

اختبارات القدرة الميكانيكية  

هي في الواقع مركب من  
القدرات الحسية واإلدراكية و  

افة إلى قدرات  الحركية، باإلض
إدراك العالقـات المكانية ، 
واكتساب المعلومات  
الميكانيكية وفهم العالقـات  
الميكانيكية
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ل اخ)'ارات الق�رة /أن�اعها ال�4)لفة تV\ األول اخ)'ارات ال4P"�ة، واخ)'ارات ال���ل واالت$اه، ب��Bا ت�خ

 ، K�ل�ك أو األداء ال��Aاسا لل�r 4"�ة /اع)'ارهPاس ال�r اس ع��r ال�اني. ه,ا الف"ل ی)+ل> ع� <Aالق

�rاس ال4P"�ة ع� p !q أح(ام -1) ألن�اع مقای�k ال4P"�ة: 27وال)ق�A> ال,F ح�ده M!ون'اك (

�rاس ال4P"�ة ع� 2-  p !q�B(اوله الف"ل ال!ا/ع عP! االخ! � و ال�الح=ات ال�B=�ة، وهي ما س

 !Pع kاوله الف"ل ال4امB(�ال)ق! ! ال,اتي  - 3اخ)'ارات األداء وهي ما س p !q 4"�ة ع�Pاس ال�r

ص   513-507 -وهي ما س�)Bاوله الف"ل الVالي. ...

  

  MMPIاخ��ار م"'	تا ال��ع.د األوجه للdJ:�ة

ل�Hاس ال4P"�ة ع� p !q ال)ق! ! ال,اتي، وMان االع)�اد عل�ه _ع)d! م� أه> األدوات ال)ي وضع\ 

ع� الV!ب العال��ة ال�ان�ة ال)ي ه�ت ت�سعا dM�!ا في عل> الBفk ال�!ضي والعالج الBفAي،  كd�!ا أثBاء ̀و

. وق� Mان ت"��> االخ)'ار في األصل على ی� عال> نفAي 1943ونPP! دل�له في  1940نP! في عام 

 Fه� س)ارك هاثاوStarke Hathaway  ليBي ه� ج. س. ماكAنف ��dqو J.C. Mackinley انMو

 F,ي الAفBوذ ال,Pال K��_ ات ال)ي�Aل ال�لVوت ���AفB��4 ال�!ضى الPاع�ة م� تAاله�ف ه� ال�

ص عBها اما بBع> أو ال، وال أس)��ع ال$Kم  567ی�دF للع$!. ی)+�ن االخ)'ار م�  �Vال�ف ��اره _$'m

ص  ... F520-513-أو ال أدر  

ة  إلى جان� ح!Mة ال'�Vث ال�4Lة ال)ي ح!Mها االخ)'ار ال�)ع�د األوجه فق� Mان لهفي ذاته خ"̀�

-م�Hاس ال�(انة االج)�ا�mة - 2مقاس ال)ع"�  - 1عال�ة م� ح�i اش)قاق مقای�k ج�ی�، ومBها: 

لقلp ال=اه! م� م�Hاس ق�ة األناة. و ع)d! م�Hاس تایل�ر ل - 4م�Hاس االنV!اف ال$ABي -3االق)"اد_ة 

ص   521- ال�قای�k ال)ي اع)��ت على اخ)'ار ال4P"�ة ال�)ع�دة األوجه... 

وM,لn ن)ج ع� ال$ه�د ال)ي ب,ل\ ل)ع�یل االخ)'ار ال�)ع�د األوجه /V�A_ i)ع�ل مع تالم�, ال�!حلة 

m'ارة علÎـ  412و )+�ن م�  .ال�ان� ة وال�ل'ة ال$�د في ال+ل�ات أن أنPئ اخ)'ار م�ABتا لإلرشاد الBفAي

ص أن _$�� /"�اب أو خ�أ، ومع=> االخ)'ارات مأخ�ذة م� اخ)'ار ال4P"�ة ال�)ع�د  �Vال�ف

ص   523-521-األوجه...

 Mooneyقائ�ة م�نى لل�P(الت  -1وم� ن�اذج االخ)'ارات األخ!f ال)ي q!ح\ في ه,ا الف"ل:  

Problem Check list 2-  لـ بل pاخ)'ار ال)�افThe Bell Adjustment Inventory 3-  اس�Hم

الd!وف�ل ال4P"ي ل$�ردن  -Allport A-S Reaction Study  4أل�dرت ل�راسة ال��A!ة و ال�L4ع 

Gorden Personal Profile  5-  ة�mول�ة االج)�ا�Aاس ال��H4"�ة  - 6مPاتل في الM 7اخ)'ارات- 

اخ)'ار ال�4اوف -10)̀!� ة اخ)'ار االت$اهات ال-9اس)�dان مf�(A ال���ح  - 8قائ�ة ایKنn لل4P"�ة 

اخ)'ار األسل�ب - 13م�Hاس الAل�ك الع�واني لألqفال - 12م�Hاس مفه�م ال,ات لألqفال - 11لألqفال 

م�Hاس -15م�Hاس ال)ف+�! األخالقي ال�"�ر لألqفال - Cognitive Style Test  14ال�ع!في 

ص -16كام�kM (ل�Hاس خ!ف ال�4�Pخة     539- 523-م�Hاس داف��ة اإلن$از ... 

  

  قياس الشخصية عن طريق األحكام والمالحظات المنظمة: الفصل الرابع عشر
ع�r �Bاس ال4P"�ة ع� p !q األح(ام و ال�الح=ات ال�B=�ة فإن ال,F _ق�م ب)ق�ی! الAل�ك أو 

ص �Mا في ال)ق! ! ال,اتي...  �Vال�ف kص آخ!ون، ول� ص ش�4 أو أش4ا �Vللف!د أو ال�ف K�األداء ال��

  541- ص

  

  م�0اس ال�ق.ی, وتق,�,ات ال�0اس االج��اعي (أ) 

_�(� أن ن"ف مقای�k ال)ق�ی! و تق! !ات ال�Hاس االج)�اعي إلى ن�ع�� على أساس م� _ق�م به�ا، 

ال�Bع الKول _ق�م /ه ال!ؤساء أو ال+'ار ب��Bا _ق�م األف!اد أو الKمالء /ال)ق�ی! و الV(> في ال�Bع ال�اني. 

اختبارات القدرات الكتابية

كالقدرة  -القدرة الكتابية  
ليست قدرة   -الميكانيكية

بسيطة وإنما هي على درجة  
من التعقيد والتركيب، 
نستطيع القول أن اختبارات  

خصائص  القدرة تجمعها  
بطاريات   6مشتركة وهي  

للقدرة الكتابية  

اختبارات القدرات الموسيقية  

من أقدمها ظهورا أو أكثرها  
أهمية اختبارات سيشور التي  

 Seashoreتسمى  
Measures of Musical 

Talent   وقد ظهرت صوتها .
و الصوره   1919األصلية عام  

المعدلة التي تستخدم حتى  
1939اآلن عام  

ات القدرة في الفنون  اختبار 
البصرية

توجد في الوقت الحاضر طائفة  
من االختبارات التي تقيس  
بعض جوانب القدرة في  
ميدان الفنون البصرية، ومنها  

 Graves Designاختبار  
Judgment Test    الذي

يهدف إلى قياس قدرة  
المفحوص على إدراك  
المبادئ األساسية للعمل  
الجمالي  
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ساء أو ال��رس�� م�ال _ق�م�ن /اس)�!ار ب)ق�_> ن�ع م� األوصاف ل�!ؤوس�ه> ال�Bع األول: نالح¿ أن ال!ؤ 

ها، له,ا  أو ل�� ه> في Mفال)ه>، إال أنBا ال نA)��ع أن نقارن ه,ه األوصاف ألنها ت4)لف في أسل̀�

اس)ع�ل\ مقای�k ال)ق�ی! ح)ى ی)�اف! ق�ر معق�ل م� ال)Pا/ه ب�� ال)ق�ی!ات. ی)+�ن م�Hاس ال)ق�ی! م� 

�ة م� ال�Aات _$!f عل�ها ال)ق�ی!. وق� ی)+�ن ال��Hاس م� قائ�ة /��Aة م� ال"فات ی)> االخ)�ار قائ

 kها. نالح¿ أن مقای�Bاما وص��ة م)ع�دة لالخ)�ار مAأق ��L(ال ی"(اسا م�Hن م�)_ ها، أو ق�B�م� ب

) "خ�أ 27'اك (ال)ق�ی! ع� p !q ال!ؤساء ت+�� ف�ها م"ادر م)ع�دة لل�4أ مBها م�ال ما _��Aه M!ون

ال+!م"، و ق"� /ه م�ل م� _ق�م /ال)ق�ی! إلى إع�اء تق�ی!ات q�'ة م� �ة.وم� م"ادر ال�4أ أ_Lا في 

ه,ا ال�Bع م� ال)ق�ی! الغ��ض و اإلبهام، فق� _فA! ال�ق�ر س�ال أو م"�لVا تفA�!ا م4)لفا... إال أنه م� 

ص   549- 541-ال��(� تالفي األخ�اء ... 

  

�Uة لع"ات ال'ل	ك(ب) ال�الحUات ال�  

م� ال��(� أن تع��Bا ال�الح=ات ال�B=�ة وصفا أك�! دقة للAل�ك أو األداء ال���K إذا ق�رن\ 

/أسال�� ال)ق! ! ال,اتي أو األح(ام و ال)ق�ی!ات ال)ي _"�رها اآلخ!ون ع� ال�4P، ذلn ألنه في ال)ق! ! 

أ_Lا ع�Bما تA)ع�ل أسال�� ال)ق�ی! و  ال,اتي م� ال�V)�ل أن ی)�خل ال),M! ال)لقائي، بل أنه _�Vث

 <=Bقائ�ة على االخ)�ار ال� \A!ة ل��األخ ��ن$� أن ال�الح=ة في ه,ه األسال nل,M(> ال�4)لفة، وVال

لل��اقف ال)ي _الح¿ ف�ها الAل�ك، بل أنها تق�م على مالح=ة ال��اقف �Mف�ا اتفp وق�عها، وفي ه,ه 

ل��اقف، له,ا قلBا أن ال�الح=ة ال�B=�ة تع�ي وصفا أدق األسال�� أ_Lا ال _الح¿ ال�4P في Mل ا

ص ما في �!وفه العاد_ة وه,ا ما _�Aى /ال�الح=ة  �Vهل أن نالح¿ سل�ك مفAم� ال .K��(ل�ك ال�Aلل

ال���ان�ة، ه,ا ال�Bع م� ال�الح=ات _(�ن أك�! مالءمة في /عW ال�راسات م� ال�الح=ات ال�قBBة، 

ص وه� _A)$�� إلى ف+��! م� ال'اح��� ی!f أنه م �Vا ال�فB=4"�ة إال إذا الحPل أن نفه> ال�V(Aال� �

ص   553-549- ال=!وف ال)ي لها مغfK /الAB'ة إل�ه ... 

  

   Situational Test and Role Playing(ج) االخ��ارات ال�	ق|�ة ولعD األدوار 

ات ال�)�Vة األم! (�ة في نPأ ه,ا ال�Bع م� االخ)'ارات في م!KM تt��4 ال�4مات االس)!ات�$�ة /ال�ال_

الV!ب العال��ة ال�ان�ة، وت)��K ه,ه االخ)'ارات /أنها ت)Bdى تق�Bة خاصة في �rاس و تق�ی! ال4P"�ة 

ص لع�ة أ_ام ل��اقف مع�Bة ی)> ض'�ها  �Vة خاصة لل�فP_ات ال�قاسة، فهي ت)�ل� معا�Aوتق�ی! ال

ال�جهة الف��H Kة و االج)�ا�mة و )> تق� > أداء وتقB�Bها /V�i ت)Pا/ه مع ال��اقف ال�Vات�ة ال����dة م� 

ص ص م� خالل ال�الح=ة. ... �V554- 553-ال�ف  

اخ)'ار حالة وس�ة القلp لألqفال  -1ی�ج� ع�د قل�ل ن�dAا م� ه,ه االخ)'ارات ���ا یلي /عW مBها: 

Trait state Anxiety Inventory for Children 2-اإلعا Fي ل,وMل�Aاس ال��ض�عي ال�Hقة ال�

م�Hاس -Objective Behavioral Assessment of The mentally Hani capped 3العقل�ة 

ص   557- 554-ال+فاءة االج)�ا�mة ألqفال ما قdل ال��رسة االب)�ائ�ة... 

  

  قياس الشخصية عن طريق األداء واألساليب اإلسقـاطية: الفصل الخامس عشر
سقا�qة تA)ع�ل في �rاس ال4P"�ة مB, أك�! م� على ال!غ> م� أن اخ)'ارات األداء واألسال�� اال

أ̀رع�� عاما فإنها ل> ت"ل إلى درجة الLBج ال)ي وصل\ إل�ها االخ)'ارات واألسال�� ال)ي ت> q!حها 

سا/قا. اخ)'ارات األداء ال)ي ته�ف إلى �rاس ال4P"�ة ت"�> /V�i ت�دF إلى �ه�ر دالئل و م�ش!ات 

�4Pحقل لل K�ل�ك ال��Aات م� الB�ف و عP+لل�الح=ة في اخ)'ارات األداء أنها ت f!d+ة ال Kو ال� ،

ع� خ"ائ� ال ت=ه! إال قل�ال ج�ا في أن�Pة ال�4P العاد_ة م� ه,ه ال4"ائ� م�ال: الP$اعة، 

ص   560-559- ورد الفعل لالح'ا�،...

البتكاري  اختبارات التفكير ا

نستطيع القول بإيجاز أن  
االهتمام بالتفكير االبتكاري  
يعبر عن حاجة المجتمعات  
المعاصرة لزيادة وتنمية ثروتها  
البشرية، ويعود الفضل إلى  
العالم األمريكي المعاصر  
جيلفورد في زيادة حركة  
قياس التفكير االبتكاري  

اختبار االبتكار في مجال  
الموسيقى  

ختبار د. آمال  أعدت هذا اال 
كضرورة   1984صادق عام  

من ضرورات التعرف على  
المبتكرين في مجال الموسيقى

اختبار الشخصية المبتكرة

) 29صمم دوجالس هولمز (في
مقياس الشخصية المبتكرة  
Aquestionaire 
Measure of Creative 

Personality     للكشف عن
وجود سمات الشخصية  
ة  المبتكرة لدى طالب المرحل

الثانوية و الجامعية

مقياس التفكير األخالقي  
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  أوال: اخ��ارات األداء ذات ال�	ا8s م
.دة ال<�ة 

)'ارات ال4لp واإلص!ار في الع�ل، M,لn االخ)'ارات ال)ي ت�خل ض�� ه,ا ال�Bع م� االخ)'ارات، اخ

تk�H األسال�� اإلدراك�ة وال�ع!��ة. لق� Mان اس)عالم ت̀!�ة ال4لp ال,F وضعه هارت�Pن و ماF م� أك�! 

ال�$ه�دات ال)ي ب,ل\ ل)ق� > ال4P"�ة ع� q! قه أسال�� ��Mة و م�ض��mة خال"ة، وMان اع)قاده�ا 

ن تقاس ب�قة ع� p !q تع! W ال�4P لإلغ!اء في م�اقف _=� أنه _�(� ف�ها أن س�ات ال4لp _�(� أ

أن _4الف ال�عای�! و الق�اع� األخال�rة دون أن _(Pف أم!ه...اما اخ)'ارات األف!اد في األسال�� و ال�!ق 

حل ال)ي ی)'ع�نها في إدراك و تBاول ال�P(الت، فال�اقع أن ال�ارس ال,F _ق�م /�الح=ة أF سل�ك أثBاء 

مP(لة _�(� أن _��K س!عة االخ)الفات في ال�!ق ال)ي ی)'عها ال�ف�Vص�ن في م�اجهة ال�P(الت 

ص   564-560 -وت�4ي العH'ات... 

  

  ثان�ا: اخ��ارات ال�	ا8s غ", م
.دة ال<�ة 

ص   579- 564-و BقA> ه,ا ال�Bع إلى ثالثة أقAام ...

 اخ)'ارات حل ال�P(الت   -  أ

 ة ال�Bdةاالخ)'ارات االدراك�ة غ�! م�Vد  - ب

  ج�Pال\- اخ)'ار ب�Bر- 1

  اخ)'ار /قع الdV! ل!وشاخ- 2

  اخ)'ار /قع الdV! له�ل)Kمان- 3

  اخ)'ار تفه> ال��ض�ع - 4

 اخ)'ار تفه> ال��ض�ع لألqفال - 5

 االخ)'ارات اللف=�ة غ�! م�Vدة ال�Bdة   - ج

 اخ)'ار ت+�لة ال$�ل - 1

  

  قياس الميـــــول: الفصل السادس عشر
  

  م�0اس ال�"	ل 

خ)'ار ال���ل اس)ف)اء أو اس)�dانا م��ال _A)�4م أسل�ب ال)ق! ! ال,اتي ال,F ت+ل> عBه الف"ل _ع)d! ا

ال�الi عP! و ه�ف ه,ا االس)�dان للV"�ل على معل�مات /أن ت$عل ال�4P _"ف خ"ائ"ه و 

�L(ان یM ة، ول�ا � ع�دا م��Kاته ال,ات�ة وه,ا االخ)'ار أو االس)�dان m'ارة ع� ن�ع م� ال�قابلة ال�()̀�

ص   582-581- كd�!ا م� األس�لة غ�! ال�'اش!ة ، فإنه _فLل ال�قابلة الPف� ة ال�'اش!ة. ... 

  

  اخ��ار س�,ونج لل�"	ل ال�ه�ة   -1

نPأ اخ)'ار س)!ونج مع م$��عة أخ!f م� اخ)'ارات ال���ل ال)ي ان�dق\ ع� س��Bار انعق� في العام 

في ال�ال_ات ال�)�Vة. ح�M iان م�ض�ع ه,ا  في م�سAة Mار B$ي لل)+�Bل�ج�ا 1920- 1919ال�راسي

ص   588-582- الB��Aار ه� ال���ل...

 اخ��ار  "	در لل�"	ل ال�ه�ة  -2

_ع)d! ه,ا االخ)'ار م� اك�! م$��عة اخ)'ارات M��در لل���ل شه!ة أو اس)ع�اال، وال�اقع أن ال"�ر 

ائلة م� األدوات ال)ي ت)4, ل�Hاس ال�4)لفة، وال�'عات ال�عادة وال�ع�لة الخ)'ارات M��در لل���ل ت��ل ع

ص   592-588- ال���ل س'ال و زوا_ا م4)لفة...

 ث	رب  –اخ��ار لي   -3

لألطفـال  

أعدت المقياس فوقية عبد  
، وهو مشتق عن  2001الفتاح  

اختبار األحكام األخالقية  
Moral Judgment test
والذي أعده بياجيه في إطار  
نظريته عن النمو األخالقي عند  
األطفـال، و طوره رونالد  

1962جونسون  

ختبار التحصيلي  يقصد ببناء اال 
achievement test    األداة

التي تستخدم في قياس  
المعرفة والفهم والمهارة في  
مادة دراسية أو تدريبية  
معينة أو مجموعة من المواد. 
وهذه االختبارات هي أكثر  
األدوات شيوعا في التقويم  
التربوي

اختبار مينسوتا المتعدد األوجه  
 MMPIللشخصية

وات التي  يعتبر من أهم األد
وضعت لقياس الشخصية عن  
طريق التقرير الذاتي، وكان  
االعتماد عليه كبيرا أثناء وبعد  
الحرب العالمية الثانية التي  
هدت توسعا كبيرا في علم  
النفس المرضي والعالج النفسي
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ب��Bا _��ل اخ)'ار س)!ونج األساس ال)$! dي في بBائه وت"V�Vه، _��ل M��در ال)�Bع وال)ع�د، ن$� أن 

ص –اخ)'ار لي    592- ث�رب _��ل ات$اها ثال�ا في بBاء اخ)'ارات ال���ل، ...

  

  "	ل الdJ:�ة: اتOاهات وت	قعاتال�

كان\ ال�راسات األولى في ال���ل تع)�� اع)�ادا dM�!ا على ال�قارنة ال�اق��ة ال4ال"ة ل$�اعات مه�Bة 

على أساس عBاص! م4)ارة /�! قة ع�Pائ�ة غال'ا، أF أنه ل> _(� هBاك ن=! ة خاصة /��dعة ال���ل، وال 

خاصة، وM,لn ل> ت+� هBاك ن=! ة ع� ت+� � ال�ه� و /أن�ا� ال���ل ال)ي _$� أن ن�ل�ها عBا_ة 

)، وق� 27:436األع�ال، وMان\ تفA�!ات درجات اخ)'ارات ال���ل ت)> على أساس ع�لي غ�! نفAي(

نج اخ)'اره، و �(� الق�ل أن اخ)'ار س)!ونج و   تغ�! االت$اه في �rاس ال���ل مB, ب�ا_ة نP! س)!و

ص اخ)'ار M��در أد_ا إلى ب�ا_ة ن=! ة   597- 592-ال���ل... 

  

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  
النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين عموما بقضايا  

 القياس النفسي وأدواته.

إلى جانب حركة البحوث  
الضخمة التي حركها االختبار  
المتعدد األوجه فقد كان  

عالية من    لهفي ذاته خصوبة
حيث اشتقـاق مقـاييس جديد، 

 -2مقـاس التعصب   -1ومنها: 
-مقياس المكانة االجتماعية

مقياس  -3االقتصادية  
مقياس   - 4االنحراف الجنسي  

قوة األناة

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR103MaanEvaluationPsy.pdf 

  
 

***   ***   ***   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
u.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2http://www.arabpsynet.com/men  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
_c2=3http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :ـــعالرابـ الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  
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