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  105كتـــاب االسبـــوع رقم  المختصر في    
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  )العيادي(أستاذ علم النفس السريري - الباري قـاسم صالح معن عبد. د.أ: ة  إشراف ومراجع
  )الدمام  سابقـا( الرحمن بن فيصل سم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبدق
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   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  
تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص    السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد

 والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية.

  
ه*ا ال()اب م& تأل�$ لُ#!نا أ. تایل� �ان� عال�ة نف��ة أم���ً�ة ورئ��ة ل����ة عل� ال�ف
 األم����ة 

ل9�)!ر سع9 ت�ج�ة ا –. أك�ل� ال9�)!راه في اإلرشاد ال�ف�ي م& جامعة م#���!تا 1973في عام 
ع9Fال�ح�&، أس)اذ عل� ال�ف
 �Dامعة ال(!�� وراجعه ال9�)!ر دمحم ع�Bان ن�اتي رح�ة هللا عل�ه أس)اذ عل� 

 DTest andع�!ان  1979ال�ف
 �Dامعة القاه�ة وجامعة ال(!��. ص9رت الHIعة اإلن�ل#�Gة لل()اب عام 
Measurementsة ال)ي ن)�اولها�Zة الع�BالBعة الHIع& دار ال[�وق،  1989ه�ا في عام  . وص9رت ال

ى ال�b! ال)الي:  153القاه�ة، _قع ال()اب في     صفbة. وه! مفه�سًا في سHعة فe!ل وهي عل
  ت�ی� ال
	عة الع���ة 

  ت�ی� ال��لفة
  #"�عة وو!�فة ال �اس في عل� ال�ف� : الفل األول

  م�)!�ات ال�gاس 
  م	ادئ إحائ�ة أساس�ة: الفل ال%اني
  األخ)الف نhام في 

  مقای�
 ال�Gعة ال����Gة 
 �  مقای�
 ال)[)
  مقای�
 العالقة

  ال9اللة اإلحeائ�ة وال9eفة
  االخ2	ارات ال�ف/�ة : الفل ال%ال.


  االخ)Hارات في مقابل ال�قای�
  خل�qة تار��pة 

  مع�ى ص9ق االخ)Hار 

هذا الكتاب من تأليف لُيونا أ. 
تايلر كانت عالمة نفسية  
أمريكًية ورئيسة لجمعية علم  
النفس األمريكية في عام  

. أكملت الدكتوراه  1973
في اإلرشاد النفسي من جامعة  

ترجمة الدكتور   –مينيسوتا  
سعد عبدالرحمن، أستاذ علم  
النفس بجامعة الكويت وراجعه  

ر دمحم عثمان نجاتي  الدكتو 
رحمة هللا عليه أستاذ علم  
النفس بجامعة القـاهرة وجامعة  
الكويت

صدرت الطبعة اإلنجليزية  
بعنوان   1979للكتاب عام  

Test and 
Measurements .

وصدرت الطبعة الثالثة العربية  
التي نتناولها هنا في عام  
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  مع�ى الHBات 
  ال�عای#� وال9رجات ال�[)قة 
  ع9م ال)G#b( ال�!ض!�sة)

 $��eاراتتH(االخ  
  اخ2	ارات ال89اء: الفل ال�ا6ع

  الepائv ال��#Gة الخ)Hارات ب#��ة 
  مع�ى ن�Hة ال*�اء 

  اخ)Hارات و��ل�
  اخ)Hارات ال*�اء ال����ة 
  اخ)Hارت األxفال ال�ضع

  ات�اهات ال)ق9م في �yاس ال*�اء 
  اخ2	ارات الق�رات ال:اصة : الفل ال:ام�

  االس)ع9اد وال)eb#ل
  أغ�اض مp)لفة ال9eق م& أجل 

  الbH!ث في م#9ان الق9رات الpاصة
  IDار�ة االس)ع9ادات العامة 

  خeائv واس)ع�االت اخ)Hارات ال)eb#ل 
  IDار�ات االخ)Hارات ال�امعة لالس)ع9اد وال)eb#ل 

  تق�ی� ال=:�ة : الفل ال/ادس
  \صع!Zات خاصة و�xق ال)غل{ عل#ها 

  اس)�Fانات ال[�epة 
  األسال#{ اإلسقا�xة 

ى ال)ق9ی� م&   ال�gاس إل
  Dع� االع)Hارات العامة 

  ت
"�قات االخ2	ارات وال�قای��: الفل ال/ا6ع
  االخ)Hارات والق�ارات D[أن األف�اد 

 �bHأدوات لل�  االخ)Hارات 

�ل�ة أخ#�ة  -ت�FIقات االخ)Hارات وال�قای�  

  ق�اءات مp)ارة 

ل<ات   ال�

  ت�ی� ال��لفة
  

ه! في ات�اه ال�أ� العام نb! ال�gاس ال�ف�ي. و�9Fو  1970ام وع 1963إن أوضح ف�ق ب#& عام 
. 1963األم� في ال!ق� الbالي eD!رة غ#� م�ض�ة ب9رجة �F#�ة Dال�قارنة �Dا �ان عل�ه األم� في عام 

فالHع� یه)� Dإم�ان ح9وث تG#b فق9 أث#�ت ال[�!ك ح!ل الفائ9ة االج)�ا�sة ل�[�وع االخ)Hار Dأكل�ه. 
. س)ع9ادات bD#� ی�د� ذل� إلى إDعاد الفق#� وغ#� ال�)عل� م& ف�ص ت�b#& حاالته�في اخ)Hارات اال
_p[ى م& أن أن!اع األس�لة ال)ي �ان� ت�أل في اس)�Fانات ال[�epة ت�)ه� ح� الف�د في والHع� اآلخ� 

ا ع!اق{ ب�!ك ال�عل!مات ال)ي تHeح ف#هوه�اك أ_�ًا Dع� ال�اس اآلخ��& ال*ی& _قلق!ن م&  ال���ة.
درجات الف�د في االخ)Hارات جGءًا دائ�ًا م& س�له، م& ال���& اس)�جاعه في س�!ات الحقة، ور�Zا _�!ن 

. إن ه*ه م[�الت ح�gقة. وق9 حاول� أن أت�اولها في األجGاء ال��اسHة في ه*ه ذل� في غ#� صالbة

عن دار الشروق،   1989
القـاهرة، يقع الكتاب في  

. وهو مفهرساً في  صفحة 153
سبعة فصول  

البعض يهتم بإمكان حدوث  
تحيز في اختبارات  
االستعدادات بحيث يؤدي  
ذلك إلى إبعاد الفقير وغير  
المتعلم من فرص تحسين  
حاالتهم. والبعض اآلخر يخشى  
من أن أنواع األسئلة التي  
كانت تسأل في استبيانات  
الشخصية تنتهك حق الفرد في  
السرية

الناس اآلخرين الذين    بعض
يقـلقون من عواقب بنوك  
المعلومات التي تصبح فيها  
درجات الفرد في االختبارات  
جزءاً دائماً من سجله، من  
الممكن استرجاعه في سنوات  
الحقة، وربما يكون ذلك في  
غير صالحة

كثيراً من المفكرين  
المتطرفين بدرجة شديدة أو  
غير شديدة ينادون بفكرة  

ن االختبارات النفسية  التخلص م
كلية. ويبدو لي أن األمر  
األكثر معقولية هو أن نحاول  
تحسين االختبارات، وأن نحاول  
،استخدامها بفهم
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9نا بها االخ)Hارات، وه! الHIعة ال��اجعة م& ال()اب، لل)أك9 م& أن ال��)هل� العام لل�عل!مات ال)ي ت�
�B#�ًا ال*� له _�){ ه*ا ال()اب، ل& _غفل ع�ها. وفي م!اجهة االض�Iاب ال�!ج!د في ال!ق� الbالي، فإن 

 م& ال�ف(��& ال�)�Iف#& ب9رجة ش9ی9ة أو غ#� ش9ی9ة ی�ادون Dف(�ة ال)pلv م& االخ)Hارات ال�ف��ة �ل�ة.
، و�ني ول ت�b#& االخ)Hارات، وأن نbاول اس)9pامها Dفه�أن األم� األك�B معق!ل�ة ه! أن نbاو�9Fو لي 

  16ألرج! أن _�)�Iع ه*ا ال()اب أن _�اع9 ق�اءه على فعل ذل�.     ل#!نا ا. تایل� ص
  

  المقدمة:
إن ال��! الهائل لعل� ال�ف
 وال)bامه ال�)Gای9 مع العل!م االج)�ا�sة والF#!ل!ج�ة ق9 جعل م& ال��ور� 

ة ل)عل��ه في ال��)!�ات األولى م& ال)عل�� ال�امعي .ول� نعD 9ع9 ن[ع� Dال�ضا ال�bH ع& أسال#{ ج9ی9
ع& ال�ق�ر االساسي ال)قل#�9 ال*� _��$ عادة ل()اب واحb_ 9اول أن _ع�ض �ل شي ع�ضا خ�qفا 

  ._�bي Dالع�� في سF#ل ال[�!ل
، أو ع9د قل#ل  أصHح م)ع9د ال�!احي bD#� ل� _ع9 م& ال�)��� أل� شvp واح9 إن عل� ال�ف
 ق9

م& األشpاص ، أن _�)F!ا ��ه ع& ت��& تام .وال9Fیل اآلخ� ل*ل� وه! ال()اب ال*� یه�ل م�ادی& �B#�ة 
رئ���ة في سF#ل ع�ض ناح�ة أو وجهة ن�h مع#�ة في عل� ال�ف
 ع�ضا أك�B ش�!ال وفعال�ة ه! أ_�ا 

  7على الIال{ إxالقا. صغ#� �اف ، ألن في ه*ا الbل ال _ع�ض �B#� م& ال��ادی& ال�ئ���ة 
ك�ا أنه م& الeع{ على ال�e(p#& في العالج ال�ف�ي، في Dع� الbاالت، اتpاذ ق�ارات واضbة 
ح!ل ت[v�p ن!ع ال��ض ال�ف�ي أو العقلي، وت9bی9 ن!ع العالج ال�ف�ي ال��اس{. وم& ه�ا ن[أت 

ى اب)(ار االخ)Hارات وال�قای�
 ال�ف��ة واس)9pامها في �yاس  الق9رات العقل�ة ال��ات ال[�epة الbاجة إل
م& أجل م�اع9ة األف�اد على إتpاذ ق�ارات ح!ل أنف�ه� وال)��Ip ل��)قFله�، وم�اع9ة ال��س�ات 
ال)�Z!�ة وال�ه��ة وم�س�ات العالج ال�ف�ي على إتpاذ ق�ارات سل��ة ح!ل األف�اد ال*ی& ت)!لى أم� تعل��ه� 

  13أو ت!ج#هه� أو عالجه�.ص
*� نق9مه ال#!م إن�ا ه! مbاولة جادة وم!فقة لع�ض م!ض!ع (االخ)Hارات وال�قای�
 وه*ا ال()اب ال

ال�ف��ة)  ع�ضًا واضbًا د�yقًا، ی!ضح �Fxع)ها، و�[�ح مفا���ها األساس�ة، و�F#& خeائeها وش�وxها، 
   14- 13و�[�ح ت�FIقاتها الع�ل�ة ال�p)لفة. ص

  
  #"�عة وو!�فة ال �اس في عل� ال�ف�: الفل األول

ان ال�[�الت ال�ئ���ة ال)ي إن اإلن�ان في حاجة ألن _فه� �Fxع)ة ، فق9 أصHح م& نافلة الق!ل 
ی!اجهها عال��ا ال#!م إن�ا هي م[�الت D[��ة، وأن ال�ع!قات األساس�ة ال)ي ت��ع ال)ق9م إن�ا هي مع!قات 

 . D[��ة
القات واألدوار ال�)eepة ، وف�ال ع& ذل� ، فإن ال��)�ع إذ ق9 تI!ر اآلن إلى نhام معق9 م& الع

فق9 أصHح ال�اس في حاجة إلى أدوات ج9ی9ة ل)�اع9 األف�اد ل(ي _�9وا أماك& مالئ�ة له� في ه*ا الF�اء 
 .ال(لي

وه*ة الbاجات ال�لbة في ه*ا الع�e هي ال)ي جعل� Dال��ورة أن _Heح عل� ال�ف
 عل�ا. 
ن� ت(!ن ن!اة عل� ال�ف
 في الbق{ ال�اض�ة ق9 حل� فاألوصاف األدب�ة والفل��qة ل�FIعة اإلن�ان ال)ي �ا

ى ال�bH ال)��Zي _ق!م عل�اء ال�ف
 �Dا . ول(ي  مbلها في ه*ا الع�e ال)عل�الت وال)ف�#�ات ال)ي تق!م عل
، وه�*ا أصHح ال�gاس عالمة  ی��9ون م& bD!ث فإن عل#ه� أن _عال�!ا م)غ#�ات ال9راسة eD!رة ���ة

 17ص م�#Gة لعل� ال�ف
 ال9bی�.
إن ال�قای�
 ت�اع9 االخeائ##& ال�ف�##& في اتpاذ ق�ارات ح!ل مع�ى ما _ق!م!ن Dه م& 

  19.صbD!ث
األصل األول ل(ل اخ)Hارات ال*�اء في ال!ق�  Alfred Binet 1905 _ع)�F م�gاس ألف�د ب#��ه 

   20.صالbاض�

إن النمو الهائل لعلم النفس  
والتحامه المتزايد مع العلوم  
االجتماعية والبيولوجية قد جعل  
من الضروري البحث عن  
أساليب جديدة لتعليمه في  

ات األولى من التعليم  المستوي
الجامعي  

إن علم النفس قد أصبح  
متعدد النواحي بحيث لم يعد  
من المتيسر ألي شخص واحد ،  
أو عدد قـليل من األشخاص ،  
أن يكتبوا فيه عن تمكن تام

من الصعب على المختصين في  
العالج النفسي، في بعض  
الحاالت، اتخاذ قرارات واضحة  
حول تشخيص نوع المرض
النفسي أو العقـلي، وتحديد  
نوع العالج النفسي المناسب

نشأت الحاجة إلى ابتكار  
االختبارات والمقـاييس النفسية  
واستخدامها في قياس  
القدرات العقـلية السمات  
الشخصية من أجل مساعدة  
األفراد على إتخاذ قرارات  
حول أنفسهم والتخطيط  
لمستقبلهم، ومساعدة  

لمهنية  المؤسسات التربوية وا
ومؤسسات العالج النفسي على  
إتخاذ قرارات سليمة حول  
األفراد الذين تتولى أمر  
تعليمهم أو توجيههم أو عالجهم



4 

 

(لي لعل� ال�ف
 العام فإن وسائل ال�gاس وال�Iق اإلحeائ�ة ال�eاحHة لها ق9 دخل� في ال���ج ال
  21وعل� ال�ف
 ال)�FIقي.ص

  م/2@?ات ال �اس 
إن �ل�ة ال�gاس، ��ا _�)9pمها عل�اء ال�ف
، ت[�ل م��!عة �F#�ة م& الع�ل�ات. إن ال[يء ال!ح9# 

  22.صال�[)�ك ب#& ج��ع ه*ه الع�ل�ات ه! اس)9pام األرقام
 G�وق9 ت��& س)�فS.S. Stevens  ر عام لألن!ا!eاس ال)ي م& تق9_� ت�gلفة لل(pع أو ال��)!�ات ال�

_��& أن نق�� �xق كان� ذات فائ9ة ��F¤ لعل�اء ال�ف
. وZ�اء على ه*ا ال)e!ر أو ال)���h فإنه 
  23صاس)9pام األرقام إلى أرZعة أن!اع. 

فال��)!¤ األول أو األدنى في ی�ت{ م�)!�ات ال�gاس ه*ه ب�اء على م9¤ تFI#� الع�ل�ات ال�أل!فة. 
ل�ل�لة ه! م�gاس ال)e��$. وال��)!¤ الBاني م& م�)!�ات ال�gاس ه! م�gاس ال)�ت#{. وال��)!¤ ه*ه ا

  24-23ص الBال� م& ال�قای�
 ه! م�gاس ال!ح9ات ال�)�او�ة.
  26.ص وه! م�gاس ال��Hة -وه! األعلى -وال��)!¤ ال�اDع م& م�)!�ات ال�gاس

 
  م	ادئ إحائ�ة أساس�ة : الفل ال%اني
  خ)الف نhام في اال

، وه! ر�اضي بل���ي، نhامًا في االخ)الف ب#& Queteletم�* أك�B م& ق�ن م�ى اك)[ف �#)ل�ه 
 vائepال 
األف�اد ح#� تأث� Dه �B#�ًا، و�ان �#)ل�ه ی9رس اساسًا ب�انات اإلحeاء العام ومقای�

العال�  Francis Galton. ول� _�� وق� x!�ل ح)ى أس)9pم ال�#� ف�ان��
 جال)!ن الف#�Gائ�ة
 - اإلن�ل#�G ال�اDه �xق �#)ل�ه و�xقًا أخ�¤ اك)[فها ب�ف�ه ل�gاس Dع� الepائv مBل (ح9ة اإلeDار)

  29وهي س�ات نق!م اآلن ب)e��فها �epائv نف��ة. ص
  مقای�� ال�Aعة ال��A8?ة 

_�{ أن نeف على نb! ما ال�Gعة ال����Gة، وذل� _�!ن غالHًا �bDاب ما ن���ه عادة Dال�)!س�، 
ه! ما _���ه اإلحeائ#!ن Dال�)!س� ال�bابي. وللeb!ل على ��yة ال�)!س� ال�bابي فإن�ا ن��ع ج��ع و 

ال9رجات ونق�� ال�اتج على ع9د الbاالت. وه�اك ن!عان آخ�ان لل�)!س� _ف�ل الeb!ل عل#ه�ا في 
  D33ع� ال)!ز�عات، وه�ا ال!س�� وال��!ال. ص

 B2=2م �اس ال  
إل�ه ل!صف ت!ز�ع ال9رجات، ه! م�gاس ما لل)[)�. إلى أ� م9¤ ت�)[�  وال9ل#ل الBاني ال*� نb)اج

ال9رجات في ال)!ز�ع. وأسهل ال�Iق ل!صف ه*ا ال)[)� هي أن ن�Iح أقل درجة م& أعلى درجة. وه*ا 
_عIي ما _��ى ال�9¤. وم& سل�Fات اس)9pام ال�9¤ أنه اذا �ان� ه�اك درجة واح9ة عال�ة ج9ًا أو 

أف�ل على ال)[)� في أ_ة م��!عة ال ی)أث� �B#�ًا  وه�اك دل#ل� ی�ث� تأث#�ًا �F#�ًا. م�pف�ة ج9ًا فإن ذل
  35- 34.صDال9رجات ال�)�Iفة، وه! االن�bاف ال���ار� 

  م �اس العالقة
أن ن�9 العالقة ب#& م��!عة م& ال9رجات وم��!عة أخ�¤، فإن�ا ن�)9pم معامل االرتHا. وعلى 

اإل أن ه�اك ��xقة شائعة االس)ع�ال _��& ع& ��xقها االرتHا،  ال�غ� م& وج!د �xق ع9ی9ة ل�bاب
  36صالeb!ل على دل#ل _��ى معامل حاصل ض�ب العGوم.

وأسال#{ �yاس االرتHا ال _��& االس)غ�اء ع�ها في ب�اء االخ)Hارات العقل�ة ال��)9pمة. فإذا ل� ن(& 

 أ� اخ)Hار قادر�& على تbل#ل الepائv ال)ي ت�تD �Hع�ها الHع�، فل& ن�g_ م& مع�فة ماذا &��(


 ه*ه الpاصة أو تل�. ص�g_ أ� ق9ر م& ال9قةD 40ج9ی9، أو  
  ال�اللة اإلحائ�ة وال�فة 

إن الف(�ة األساس�ة هي أن أ_ة م��!عة م& األشpاص أو األش�اء نp)ارها لل�gاس إن�ا ت�Bل ع#�ة م& 
�gb9 في الeفإن�ا نق �bHالD فع�9ما نق!م .�Fل إلى اس)�)اجات ح!ل ه*ا ال��)�ع م�)�ع أكeقة أن ن

أصبح من نافـلة القول ان  
المشكالت الرئيسية التي  
يواجهها عالمنا اليوم إنما هي  
مشكالت بشرية، وأن  
المعوقـات األساسية التي تمنع  
التقدم إنما هي معوقـات  
بشرية .

األوصاف األدبية والفـلسفية  
لطبيعة اإلنسان التي كانت  
تكون نواة علم النفس في  
الحقب الماضية قد حلت محلها  
في هذا العصر التعليالت  
والتفسيرات التي تقوم على  
البحث التجربي  

لكي يقوم علماء النفس بما  
يريدون من بحوث فـإن عليهم  
أن يعالجوا متغيرات الدراسة  
بصورة كمية ، وهكذا أصبح  
القياس عالمة مميزة لعلم النفس  
الحديث.

يعتبر مقياس ألفرد بينيه  
Alfred Binet  1905
األصل األول لكل اختبارات  
الذكاء في الوقت الحاضر

إن كلمة القياس، كما  
يستخدمها علماء النفس، تشمل  
مجموعة كبيرة من العمليات.  
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  40العام، ول�
 ح!ل الع#�ة ال)ي ن�FI عل#ها االخ)Hار. ص
ت!ز�ع ال�عای�ة ه! ت!ز�ع ال�قای�
 اإلحeائ�ة لع9د �F#� م& الع#�ات ال)ي ت�خ* Dال9eفة م& م�)�ع 

  41أصلي واح9.ص
ه*ا االن�bاف ال���ار� ی9ل على  وه�اك ت���ة خاصة لالن�bاف ال���ار� ل)!ز�ع ال�عای�ة، ح#� أن

م9¤ ت[)� ال��gاس اإلحeائي أك�B م�ا ی9ل على ت[)� األف�اد أو االح9اث. إنه _��ى الIpأ 
ال���ار�. وح#� أنه _����ا أن ن�b{ أ� م�gاس إحeائي ن[اء س!اء في الع#�ات أو في ال��)�عات 

pأ ال)ي ت�)�ي ال#ها الع#�ات، فإن ه�اك أن!اعًا ع9ی9ة م& الIpأ ال���ار� لل�)!س�، والIpأ ال���ار�: الI
  42ال���ار� للف�ق ب#& م)!سI#&، والIpًا ال���ار� ل�عامل االرتHا، والIpا ال���ار� لل9رجة.ص

 ���ID ل�ا عل#ها ق9 جاءتeإن مفه!م ت!ز�ع ال�عای�ه _�اع9نا على تق9ی� اح)�ال أن أ� ن)��ة ح
شارة إلى أ� عامل م& الع!امل غ#� ال�ع�وفة وال)ي ت�F{ ال9eفة. وال�gbقة أن "ال9eفة" تع�ى اإل

  42اخ)الف الع#�ات Dع�ها ع& Dع�.ص
 

   االخ2	ارات في مقابل ال�قای��: الفل ال%ال.
مIeلح ال��gاس _�)9pم في م�ادی& �B#�ة م& م�ادی& الbH!ث ال�ف��ة ح#� ال _�!ن مIeلح 

  47االخ)Hار م�اسHًا لالس)9pام.ص
��ل االخ)Hارات ال�قای�
 اخ)Hارات وعلى ذل�، فل�� �، و�*ل�، فأن الع�
 ص�bح أ_�ًا، فل��


وق9p(�_ 9م . فه�اك Dع� اخ)Hارات ال[�epة، مBًال، ال _ebل ال�فb!ص ف#ها على درجات. مقای�
وه! ه�ا ل�
 في حاجة اإلخeائي ال�ف�ي مBل ه*ا االخ)Hار ل(ي _�اع9ه على إع9اد وصف لفhي للف�د. 

إلى ال�gاس في أ� م�)!¤ م& ال��)!�ات ال)ي م#Gنا ب#�ها في الفeل األول. فال�gاس، ه!  إلى أن یل�أ
ع�ل�ة اس)9pام األرقام في ت9bی9 األش�اء ح�{ ق!اع9 مع#�ة. و"االخ)Hار" _��& أن _ع�ف على أنه م!قف 

م، ف�& مق�& ص�� خe�eًا للeb!ل على ع#�ة م& سل!ك الف�د. وع�9ما _ع�F ع& ه*ه الع#�ة Dاألرقا
  ال���& أن ن�)9pم �ل�ة اخ)Hار أو م�gاس. 

  خل�Gة تار?:�ة 
�عل� 
ل��F(pه في م9ی�ة   Wilhelm Wundtأ� م�* إن[اء فلهل� ف!ن�  -م�* أن ب9أ عل� ال�ف

ى ال�bH ع& مHادµ عامة _��& أن  -1879في عام  LeipzigالیGFج  ر�G الHاحB!ن جه!ده� اب)9اء عل
  48ت�FI على �ل ف�د. ص

�ان ج��
 ماك#& �اتل  وق9James Mckeen Cattell - �ذا  -وه! أم���ي درس في م�F(p ف!ن
تأث#� ق!� في ح��ة اس)9pام ال�قای�
 ال�ف��ة �اخ)Hارات عقل�ة. وق9 �ان ه!، في ال�gbقة، أول م& 

، ول(& �ان ه�اك آخ�ون ºه�وا ب!ض!ح في ه*ه 1890اس)9pم لف¹ " االخ)Hارات العقل�ة" في عام 
 �bة خالل ال��!ات األخ#�ة م& الق�ن ال)اسع ع[�.  صال�49  

ول�gاس ال*�اء، م& وجهة ن�h ب#��ه، ال ب9 م& إ_�اد وسائل ل)ق#�� ���qة تعامل األف�اد مع ال�!اقف 
وعلى م9¤ س�!ات ع9ی9ة قام ب#��ه ب)���{ أن!اع �B#�ة م&  ال)ي ت)Iل{ ال)ف(#�، وال��b، وحل ال�[�الت.

b)�لة ل*�اء األxفال على أxفاله وعلى أxفال م& مp)لف األع�ار في ال�9راس ال�هام �اخ)Hارات م
، ب�[� D ،Theophile Simonال)عاون مع ت#!ف#ل س��!ن 1905الف�ن��ة في Dار�
. وقام أخ#�ُا في عام 

  50-49.ص أول اخ)Hار ح�gقي لل*�اء، وال*� _ع)�F األصل Dال��Hة ل(ل االخ)Hارات الbال�ة
  

  خ2	ار مع�ى ص�ق اال
�yاسات إح9¤ ال��ات ال�ف��ة في م!قف ما م& م!اقف ال�bاة ال�gbقة، مBل الفeل ال9راسي، ت��ى 

�y52اسات ال��b، واالرتHاxات ب#& درجات االخ)Hار و�yاسات ال��b ه*ه ت��ى معامالت ال9eق.ص 
 إن فه� م��!ن ع�ل�ة ال)bق� م& ص9ق االخ)Hارات _�bل ثالثة معاٍن واضbة ل��)9pمي

االخ)Hارات. أولها، أنه إذا �ان االخ)Hار س!ف _�)9pم في اتpاذ ق�ارات ح!ل األف�اد أو ال��اعات، فال ب9 

إن الشيء الوحيد المشترك  
بين جميع هذه العمليات هو  
استخدام األرقـام

يرتب مستويات القياس هذه  
بناء على مدى تطبيق  
العمليات المألوفة. فـالمستوى  
األول أو األدنى في هذه  
السلسلة هو مقياس التصنيف. 
والمستوى الثاني من مستويات  
القياس هو مقياس الترتيب. 
والمستوى الثالث من المقـاييس  

حدات المتساويةهو مقياس الو 

منذ أكثر من قرن مضى  
، Queteletاكتشف كيتليه  

وهو رياضي بلجيكي، نظاماً  
في االختالف بين األفراد حيث  
تأثر به كثيراً، وكان كيتليه  
يدرس اساساً بيانات اإلحصاء  
العام ومقـاييس الخصائص  
الفيزيائية

أساليب قياس االرتباط ال يمكن  
اء  االستغناء عنها في بن

االختبارات العقـلية المستخدمة. 
فـإذا لم نكن قـادرين على  
تحليل الخصائص التي ترتبط  
بعضها البعض، فـلن نتمكن  
من معرفة ماذا يقيس أي  
اختبار جديد، أو بأي قدر من  
الدقة يقيس هذه الخاصة أو  
تلك
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م& دراسة �ل ال�Fانات ال�)!ف�ة قFل أ� مbاولة ل)ف�#� درجات االخ)Hار. وال�ع�ى الBاني ه! أنه ع�9ما 
م#& لع�ل ما)، فإنه _�{ أن _ع#& _�)9pم االخ)Hار م& أجل ال)��F أو االخ)�ار ( مBل اخ)�ار ال�)ق9

  53ص9قة في ال�!قف ال�!عي ال*� س!ف _�)9pم ��ه، �ل�ا �ان ذل� م���ًا. ص
واخ#�ًا، فإذا ��ا ن�)9pم االخ)Hارات في ال�!اقف الع�ل�ة ال)ي ت)عامل ف#ها مع األف�اد، أو في الbH!ث 

_ة، فإنه _�{ أن ن)*�� دائ�ًا أن أف(ارنا الbH)ه ال)ي ته9ف إلى ز�ادة معل!مات�ا ال���hة ع& الف�وق الف�د
ع& ما��ة ال��ات، و�*ل� أف(ارنا ع& ما ت��gه االخ)Hارات _�{ أن ت)ع9ل إذا أت�ح ل�ا الeb!ل على 

  55أدلة ج9ی9ة. ص
  مع�ى ال%	ات 

ول)!ض�ح مع�ى الHBات، _����ا أن ن9Fأ م�ة أخ�¤ ��Dال ه!: ( Dأ� ق9ر م& ال9قة، أو Dأ� ق9ر م& 

 ه*ا االخ)Hار ال��ة ال)ي _��gها، أ_ًا �ان� ه*ه ال��ة؟. وه�اك �xق ع9ی9ة ل)bل#ل ثHات االت�اق�g_ ،

 
االخ)Hار و�ع9اد ن)ائج ال)bل#ل، ول(& مع�hها ی9Fأ م& م�Iل� واح9: وه! تFI#� ص!رت#& م& نف
د ال*� _�هG االخ)Hار على م��!عة م& األف�اد له� نف
 الepائv الع���ة واالج)�ا�sة ل��)�ع األف�ا

  56له االخ)Hار. ص
وه�اك، ل�b& ال��x ،¹bقة أخ�¤ _��& بها ال)bق� م& م9¤ دقة أو ع9م دقة درجات االخ)Hار، وهي 

  ��x58قة ح�اب الIpأ ال���ار� لل�gاس.ص
إن�ا ن�)9pم الIpأ ال���ار� �9ل#ل على مق9ار ع9م ال9قة في تف�#� ال9رجات و�تpاذ الق�ارات Dال��Hة 

   59صلألف�اد. 
  ال�عای�K وال�رجات ال�=2قة 

_�{ أن نأخ* في اع)Hارنا، Dاإلضافة إلى ص9ق االخ)Hار وثHاته، ال!ح9ات ال�p)لفة ال)ي ص�غ� بها 
ه*ه ال9رجات. فال9رجة ال)ي ت9ل على ع9د األس�لة ال)ي أجاب ع�ها الف�د إجاDة صb�bة ال تق!ل ل�ا ش#�ًا 

إن �ا ش#�ًا �B#�ًا ع& الف�د ما ل� _�& ع�9نا م��ار خاص لل�قارنة. كB#�ًا ع& الف�د إجاDة صb�bة ال تق!ل ل
ى ال�تHة ال��#��ة  أ��D ه*ه ال�Iق هي أن ن�هG معای#� م�#��ة لل���!عة، ث� نb!ل درجة �ل ف�د إل

 ول(ي نق!م ب)�ه#G ج9ول معای#� م�#��ة ل���!عة ما، نق!م Dق��ة ع9د األف�اد ال*ی& حeل!ا على - ال�قابلة
أقل م& �ل درجة خام مع#�ة، Dإالضافة إلى نeف ع9د ال*ی& حeل!ا على نف
 ه*ه ال9رجة،  درجات

ى الع9د ال(لي لل���   60!عة. صعل
إن ال��Iقة األخ�¤ ال[ائعة ل)b!�ل ال9رجات الpام إلى درجات م)(اف�ة تق!م ب)!ض�ح م��G الف�د 

��ار� �أساس ال�عای#�. ففي ال)!ز�ع Dال��Hة لل���!عة، تع)�9 على اس)9pام ال�)!س�، واالن�bاف ال�
� ال��b�ى.صbرة ت!ebع9 ع& ال�)!س� وال��احة ال�H61االع)9الي ه�اك عالقة ثاب)ة ب#& ال  

  ع�م الAK>2 (ال�@ض@�Mة) 
وع�9ما ت(!ن معامالت ص9ق االخ)Hار عال�ة في ج�اعة ما مه�!مة ال�b (أو م�bومة)، فإن 

ى ال)�9e لل)�#G وال)ف�قة، و�ف)ح الف�ص أمام األف�اد، وتف#9 االخ)Hار _��& أن _�!ن أداة مف#9ة ت�ا ع9 عل
االخ)Hارات في �B#� م&  األح�ان في اك)[اف ال�!اه{ في الbاالت ال)ي ق9 ال یل)ف� إل#ها ل! ل� _�)9pم 
االخ)Hارات، وذل� F�D{ ال)عe{ ال[ع!ر� أو الالشع!ر� ل9¤ القائ�#& Dال�قابلة ضx 9الFي الع�ل م& 


 ال�ثة، ونع!د ونق!ل أنه ع�9ما ن)9bث ع& م!ض!�sة االخ)Hار _�{ ال�!د Dأو ال��� أو م& ذو� ال�ال
أن ن)*�� أن ال!سائل األخ�¤ لل��b على ق9رات األف�اد و�م�اناته� هي أ_�ًا ع�ضة ل(ي ت(!ن غ#� 

  65ور�Zا ت(!ن أقل ال�!ض!�sة م& االخ)Hارات. ص -م!ض!�sة مBل االخ)Hارات
  رات ت��Q االخ2	ا

اخ)Hارات الق9رات ال)ي ن9bد ب!ساx)ها ماذا _��& أن _ق!م Dه ف�& ال���& أن ن�#eD Gفة أساس�ة ب#& 
  65.صالف�د، وZ#& اخ)Hارات ال[�epة ال)ي ن9bد ب!ساx)ها ماذا _[ع� Dه الف�د

  
  

هناك تسمية خاصة لالنحراف  
المعياري لتوزيع المعاينة،  
حيث أن هذا االنحراف
المعياري يدل على مدى  
تشتت المقياس اإلحصائي أكثر  
مما يدل على تشتت األفراد أو  
االحداث. إنه يسمى الخطأ  
المعياري

ليست المقـاييس اختبارات، 
وكذلك، فـأن العكس صحيح  
أيضاً، فـليست كل االختبارات  
مقـاييس. فهناك بعض  
اختبارات الشخصية، مثالً، ال  
يحصل المفحوص فيها على  

جات. وقد يستخدم  در 
اإلخصائي النفسي مثل هذا  
االختبار لكي يساعده على  
إعداد وصف لفظي للفرد

قد كان جيمس ماكين كاتل  
وهو أمريكي درس في مختبر  

ذا تأثير قوي في   -فونت
حركة استخدام المقـاييس  
النفسية كاختبارات عقـلية. 
وقد كان هو، في الحقيقة،  
أول من استخدم لفظ "  

رات العقـلية" في عام  االختبا
1890،

على مدى سنوات عديدة قـام  
بينيه بتجريب أنواع كثيرة من  
المهام كاختبارات محتملة  
لذكاء األطفـال على أطفـاله  
وعلى أطفـال من مختلف  
األعمار في المدراس الفرنسية  
في باريس
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 اخ2	ارات ال89اء: الفل ال�ا6ع
  ال:ائT ال��AKة الخ2	ارات ب��Kه


. وه*ا _ع�ي ان األس�لة وال�هام ال)ي تb)!� عل#ها ق9 ص�ف� على أساس فأوًال، إنها ج��عًا مقای�
درجة صع!Z)ها. فال��F(p ی9Fأ ب)!ج�ه األس�لة ال�هلة، ث� ی�)قل Dع9 ذل� إلى األس�لة األصع{ مع تق9م 
االخ)Hار. وتع)�9 درجة الIفل أساسًا على مق9ار أعلى م�)!¤ ت�)�Iع الIفل أن _eل إل�ه في ه*ا ال�ل� 
ال�)9رج أك�B م�ا تع)�9 على س�ع)ه وxالق)ة. واب)9اء م& تع9یل اخ)Hار ب#��ه ال*� ح9ث في عام 

  69، ج�ع� االخ)Hارات ب�اء على م�)!�ات الع��. ص1908
إن اخ)Hارًا لل*�اء م& ن!ع اخ)Hار ب#��ه _ع)�F م��eًا ل�gاس ال��! العقلي. والpاص�ة الBان�ة ال�[)��ة 

ي أن�ا نebل ع& ��xقها على �yاس عام شامل لل*�اء ب9ًال م& تbل#ل لق9رات ب#& اخ)Hارات ب#��ه ه
خاصة م)ف�قة. والpاص�ة الBالBة ال)ي ت)�#G االخ)Hارات ال)ي م& ن�� اخ)Hارات ب#��ه ع& االخ)Hارات 

  70األخ�¤ هي أنها ص��� ل)eD �FI!رة ف�د_ة ب!اسIة إخeائ##& على درجة عال�ة م& ال�هارة.ص
ان ل�
 في اس)Iاعة أ� شvp ت!ف�ت ل9_ه األدوات ال��)9pمة أن _ق!م Dإج�اء اخ)Hار  وم& ال!اضح

  72. صب#��ه
  

  مع�ى ن/	ة ال89اء 
ب#��ه واالخ)Hارات األخ�¤ ال)ي على ن�� اخ)Hار ب#��ه ت����ا أ_�ًا م& ح�اب  -ان اخ)Hار س)انف!رد

 72). صIQن�Hة ال*�اء (
  اخ2	ار و8/ل�

 Maudب#��ه، وم!د م#��ل -ص�� الe!رة االصل�ة الخ)Hار س)انف!رد�Dان{ ل!�
 ت�مان ال*� 
Merrill  ة 1960وأع9 تع9یل  1937ال*� ساع9ه في تع9یلbان ه�اك ام���ي أخ� ذو أه��ة واض� ،

ن[� و��ل� م��!عة م&  1939ففي . .David Wechslerفي �yاس ال*�اء، وه! داف#9 و��ل� 
eخ �بلف#!( وال�Gء الBاني م&  - وس�#� م�gاس و��ل��eًا لل�اش9ی&، االخ)Hارات الف�د_ة ال�ق��ة ص��

وم�* ال�bب العال��ة الBان�ة االس� إن�ا ه! ت(��� ل��)[فى بلف#! في ن#!�!رك ح#� �ان _ع�ل و��ل�). 
بلف#! األصلي، ��ا أنه  -ت��& و��ل� م& ب�اء م�gاس خاص لألxفال على نف
 ن�� م�gاس و��ل�

ش9ی& ب9قة، وZال)الي فأن ال)ع9یل#& ال[ائعي االس)ع�ال اآلن الخ)Hارات و��ل� ه�ا  ع9ل أ_�ًا م�gاس ال�ا
، وم�gاس و��ل� ل*�اء األxفال 1955ال*� ن[� عام  (WAIS )م�gاس و��ل� ل*�اء ال�اش9ی& 

(WISC)  اس#& ب9رجة ما، . وعلى ال�غ� م& 1949ال*� ن[� عام�gال ال��ان ه�اك Dع� ال)9اخل ب#& 
  74. صس�ة وما تb)ها 15س�ة ف�ا ف!ق، والBاني ص�� ل�&  16ول ص�� أساسًا ل�& إال أن األ

وق9 ت��& م�gاسا و��ل� نف
 ن!�sة األس�لة وال�هام ال)ي اس)9pمها ب#��ه وت�مان واالخ�ون، إال أنه 
ی��hها ��IDقة مp)لفة، ف9Fًال م& أن _��عها ح�{ م�)!�ات الع��، فق9 ج�عها ح�{ ن!ع ال��ال 

  ه�ة، م�تHًا الF�!د ال�!�sة في �ل م��!عة ب�اء على درجة الeع!Zة.وال�
. أن االخ)Hارات الف��sة ق9 ج�ع� في ص�ف#& رئ��##& ه�ا اخ)Hارات لغ!�ة وأخ�¤ ع�ل�ةو�*ل� ن�9 

واالخ)Hارات اللغ!�ة في اخ)Hار ال�اش9ی& هي: ال�عل!مات، والفه�، وت*�� األرقام، وال�)[ابهات، وال�bاب، 
ebات، وت���ع والHاء ال����Zر، و!eر، و�ك�ال ال!eارات الع�ل�ة فهي ت�ت#{ الH(لة اللغ!�ة. أما االخ#

  75األش�اء، ورم!ز األرقام. ص
  اخ2	ارات ال89اء ال�U�Vة

فق9 _�!ن االخ)Hار ال��عي م��eًا ل��حلة ع���ة مع#�ة أو م�حلة دراس�ة م9bدة، وZال)الي _Heح 
�F. ول*ل�، فأن�ا غالHًا ما ن�9 االخ)Hارات ال����ة ال)ي تغIي م�احل غ#� صالح ألxفال أصغ� أو أك

 - ع���ة م))ال�ة تHIع على ه#�ة سل�لة م& االخ)Hارات. فعلى سF#ل ال�Bال، ه�اك أرZعة اخ)Hارات ه��!ن 
، والBاني لل��!ات ال)عل���ة م& 6-3: أوله�ا لل��!ات ال)عل���ة م& Henmon- Nelson Testنل�!ن 

  78. ص17-13، وال�اDع لل��!ات ال)عل���ة م& 12-9لBال� لل��!ات ال)عل���ة م& ، وا9- 6

، 1905قـام أخيراُ في عام  
بالتعاون مع تيوفيل سيمون ، 

حقيقي    بنشر أول اختبار
للذكاء، والذي يعتبر األصل  
بالنسبة لكل االختبارات الحالية

لتوضيح معنى الثبات، يمكننا  
أن نبدأ مرة أخرى بسؤال هو: 
( بأي قدر من الدقة، أو بأي  
قدر من االتساق، يقيس هذا  
االختبار السمة التي يقيسها، أياً  
كانت هذه السمة؟. 

يجب أن نأخذ في اعتبارنا، 
ضافة إلى صدق االختبار  باإل

وثباته، الوحدات المختلفة التي  
صيغت بها هذه الدرجات

الدرجة التي تدل على عدد  
األسئلة التي أجاب عنها الفرد  
إجابة صحيحة ال تقول لنا شيئاً  
كثيراً عن الفرد  ما لم يكن  
عندنا معيار خاص للمقـارنة

إن الطريقة األخرى الشائعة  
لخام إلى  لتحويل الدرجات ا

درجات متكافئة تقوم بتوضيح  
مركز الفرد بالنسبة للمجموعة، 
تعتمد على استخدام المتوسط، 
واالنحراف المعياري كأساس  
المعايير
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  اخ2	ارات األ#فال ال�ضع
وق9 ص��� ع9ة مقای�
 لألxفال ال�ضع ت����ا م& مع�فة م9¤ تق9م ن�! الIفل. وع�9 اج�اء مBل 

هل س#)��& الIفل  ه*ا االخ)Hار فق9 _ق!م الفاحv، مBال، ب)ق9_� حلقة لIفل ع��ه ثالثة شه!ر و�الح¹
� ذات فائ9ة في bHفال ال�ضع أصxارات ال�ق��ة في ن�! األH(ل ه*ه االخBم& ال!ص!ل ال#ها أم ال. إن م

  �y80 - 81اس حالة الIفل في وق� تFI#� االخ)Hار عل�ه.ص
  اتVاهات ال2ق�م في �Wاس ال89اء 

  81م!ز.ص_��& وصف ما ت��gه اخ)Hارات ال*�اء Dأنه الق9رة على ال)عامل مع ال� 
إن ال�ه!د ال��)��ة ل)�b#& م�ارسة �yاس ال*�اء ق9 تق9م� في ع9ة ات�اهات. �bH!ث ل!�
 ل. 

ق9 أدت إلى اخ)Hارات م& ال���& اس)9pامها في �yاس  1930في عام  Louis L.Thurstoneث�س)!ن 
لي. و�ن أbDاث ج#لف!رد الق9رة اللغ!�ة، والق9رة ال��ان�ة، وال��عة االدراك�ة، وال*اك�ة، وال)ف(#� االس)9ال

J.P. Guilford  أن ه�اك �ن!عًا  120ال)ي اس)��ت في ه*ا االت�اه ع9ة س�!ات م�* ذل� ال!ق� ق9 ب#�
  82أو أك�B م& الق9رات _��& الeb!ل عل#ها.ص

وه�اك ات�اه ج9ی9 أخ� في �yاس ال*�اء، وه! ات�اه _ع�ى بF�اء اخ)Hارات _��& أن _�)9pمها 
ل��! العقلي ع�9 صغار األxفال. ما ن�9ه في الع9ی9 م& ال(){ ال)ي ن[�ها اإلخeائي ال�عل�!ن ألثارة ا

  83.صJean Piagetال�ف�ي ال�!���� جان ب���ه 
  

  اخ2	ارات الق�رات ال:اصة: الفل ال:ام�
  االس2ع�اد وال2<Kل

الpاصة: وه�ا  اتp* عل�اء ال�ف
 ات�اه#& مp)لف#& لF�اء اخ)Hارات لل)bق#� م& مBل ه*ه ال�!اه{ولق9 
  �yاس ال)eb#ل و�yاس االس)ع9ادت.

وال یGال مIeلbا االس)ع9اد وال)eb#ل _�bالن معاني خا�xة ن)��ة ع!امل تار��pة. ففي ف)�ات 
ساDقة �ان االس)ع9اد _ع�ي عادة ال�!اه{ الpاصة ال)ي �ان م& ال��ل� Dه أنها تع)�9 على ف�وق ف��Iة 

ى ال�Fpة وال)عل�.صأو وراث�ة ب#& األف�اد أك�B م& اع)   �86ادها على ف�وق تع!د إل

 ما تعل�ه اإلن�ان.ص �gأنها ت &h_ ان�  86أما اخ)Hارات ال)eb#ل، فعلى الع�
، ق9 


 ق9رة "ف��Iة" خالeة، و�ن�ا �gاء ت�إن االخeائ##& ال�ف�##& ل� _ع!دوا _ع)ق9ون إن اخ)Hارات ال*
  87.ص وال�Fpات ال)�Z!�ةخل�Iًا غ#� قابل لل)bل#ل م& اإلم�انات الف��Iة 

وقام  1930فه�اك دراسة واسعة ال�Iاق ع& االس)ع9اد ال���ان��ي في جامعة م#���!تا أك�ل� في عام 
ومعاون!ه، ون)ج ع�ها ثالثة اخ)Hارات مازال� ت�)9pم   Donald G. Patersonبها دونال9 ج. Dات�س!ن 

ت الBالثة هي اخ)Hار م#��!تا للعالقات ال��ان�ة، eDفة م�)��ة م�* ه*ا ال)ار�خ ح)ى االن. وه*ه االخ)Hارا
واخ)Hار م#��!تا لل)���ع ال���ان��ي، ل!حة م���!تا ال!ر�yة لألش�ال. وفي نف
 ال!ق� تق��Hًا، �ان� ه�اك 

  88لل�!اه{ ال�!س��gة. ص  Seshoreدراسة شاملة أخ�¤ في جامعة آی!ا ان)�� مقای�
 س�[!ر 
  ال9eق م& أجل أغ�اض مp)لفة 

�& ال!اج{ أن ن)أك9 م& أن دل#ل ال9eق ال*� _ق9مه م�لف االخ)Hار له في ال!اقع عالقة وث�قة به*ه ف
   89األغ�اض.ص

أن اخ)Hار الق9رة _��& اع)Hاره اخ)Hارًا في االس)ع9اد أو في ال)eb#ل اع)�ادًا على الغ�ض ال*�  
اد، وج{ إثHات ال9eق ال)��Fي. و�ذا فإذا �ان س��)9pم �اخ)Hار لالس)عH9ار. نه9ف إل�ه م& تFI#� االخ)

  91ص كان س��)9pم �اخ)Hار لل)eb#ل، فإن ص9ق ال�He_ ¤!(bح هامًا.
  ال	<@ث في مK�ان الق�رات

  ال9راسات ال�ه��ة 
و�ل#Gاب� ب.   Robert L.Thorndikeوه�اك دراسة على نIاق واسع قام بها رو�Zت ل. ث!رن9ا_� 

تعIي دل�ًال اضا��ًا ی��9 أن  - �)اب ع[�ة آالف مه�ة ذ��ت في -  Elizabeth P. Haganهاجان 

عندما تكون معامالت صدق  
االختبار عالية في جماعة ما  
مهضومة الحق (أو محرومة)، 
فـإن االختبار يمكن أن يكون  
أداة مفيدة تساعد على  

للتميز والتفرقة،   التصدي
ويفتح الفرص أمام األفراد

تفيد االختبارات في كثير من   
األحيان في اكتشاف المواهب  
في الحاالت التي قد ال يلتفت  
إليها لو لم يستخدم االختبارات، 
وذلك بسبب التعصب  
الشعوري أو الالشعوري لدى  
القـائمين بالمقـابلة ضد طالبي  
العمل من السود أو السمر أو  
من ذوي المالبس الرثة

أن نميز بصفة أساسية بين  
اختبارات القدرات التي نحدد  
بوساطتها ماذا يمكن أن يقوم  
به الفرد، وبين اختبارات  
الشخصية التي نحدد بوساطتها  
ماذا يشعر به الفرد

إن اختباراً للذكاء من نوع  
اختبار بينيه يعتبر مصمماً  
لقياس النمو العقـلي

ية الثانية المشتركة بين  الخاص
اختبارات بينيه هي أننا نحصل  
عن طريقها على قياس عام  
شامل للذكاء بدالً من تحليل  
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ال��اعات ال�ه��ة تp)لف م& ح#� نhام الق9رات، وت!ضح ا_�ًا ان درجة ال��اح الف�د في ال�ه�ة ما ال 
  92_��& ال)��F بها م& درجات االخ)Hار.ص

  ال2<لKل العاملي 
ما��ة ه*ه الق9رات ع& ���x  ه�اك تق9م اخ� رئ��ي في دراسة الق9رات الpاصة وه! مbاولة فه�

  تbل#ل االرتHاxات ب#& درجات االخ)Hارات. 
ع�9ما تق9م� الbH!ث ات�ح أن ما �ان _���ه Dع� االخeائ##& ال�ف�##& أن!اعًا م& ال*�اء إن�ا هي 

و�ان� ن)��ة ذل� ب�اء IDار�ات  نف
 الepائv ال)ي �ان _��#ها الHع�، اآلخ� االس)ع9ادات ال�ه��ة.
ى ال)bل#ل العاملي ول(�ها م�تIHة �b�Dات مه��ة. إن م& االخ) Hارات م& االخ)Hارات ب�#� أساسًا عل

ال)bل#ل العاملي م�هج ل)bل#ل ج9اول االرتHاxات ب#& درجات االخ)Hارات م& أجل ت!ض�ح العامل ال�[)�ك 
  94ال*� ی��Z ب#& ه*ه االخ)Hارات ال�p)لفة.ص

6
ار?ات االس2ع�ادت العامة   
)Hارات االس)ع9ادات العامة تق!م على �ل م& تbل#ل الع�ل ال*� ی�د� إلى اخ)Hارات ذات �IHار�ة اخ


 ه*ه الIHار�ة ت�عة �gارات في الق9رات األساس�ة. وتH(ل#ل العاملي ال*� ی�د� إلى اخb(ي وال�F�ص9ق ت
، (V)ة ، الق9رة اللغ!�(G)اس)ع9ادات على م9¤ ساع)#& ونeف، وه*ه االس)ع9ادت هي ال*�اء العام 

�ي(Q)، االدراك ال()ابي(F)، إدراك ال[�ل(S) ، الق9رة ال��ان�ة(N)الق9رة الع9د_ة �b)، ال)آزر الK( ،
. وZاس)9pام IDار�ة االس)ع9ادات العامة _��& لالخeائي ال*� (M)، ال�هارة ال#9و�ة (F)مهارة األصاDع

ج الق9رات ال�ه��ة ال�)ة والBالث#& ال)ي _ق!م Dاإلرشاد ال�ه�ي أن _قارن ب�وف#ل درجات الف�د �Dل م& ن�اذ
  96أم�& ت9bی9ها م& خالل ال�bH. ص

  اح�2ا#ات في اس2:�ام اخ2	ارات االس2ع�ادات 
أنه م& ال��ور� عادة أن ن��ب االخ)Hارات ال)ي ن�!� اس)9pامها في ه*ه ال�!قف الpاص، إذ أن 

لى اخ�. وع�9 اس)9pام اخ)Hارات االرتHاxات ب#& االخ)Hارات وال��bات تp)لف �B#�ًا م& م�ان ا
االس)ع9ادات ل��اع9ة األف�اد لل!ص!ل إلى ق�ارات ت)eل Dال�ه�ة، فإنه م& ال�ه� أ_�ًا أن ن�)9pم 
� في Dع� ال�!اقف الع�ل�ة ح)ى ن(!ن على مع�فة Dعالقاتها �b�Dات Zأن ج� �Fارات ال)ي سH(االخ

ى ال)bل#ل العاملي لالرتHاxات ب#& ال�bاة ال!اق��ة. إن اخ)Hارات الق9رات الpاصة ال)ي  تق!م فق� عل
االخ)Hارات ال تق!ل للف�د ما _b)اج أن _ع�فه ع& ��xقه أدائه ال�b)�ل في أح9 م!اقف ال��bات. ول*ل� 
فق9 ت�د� الى ق�ارات غ#� ح���ة. وه�اك خIأ م��& آخ� في اس)9pام اخ)Hارات االس)ع9ادات جاء ن)��ة 

  97ج�ه " ال�ع!ق#&" إلى األع�ال اإلن)اج�ة.صال�ه!د ال)ي ب*ل� م& أجل ت! 
  خائT واس2ع�االت اخ2	ارات ال2<Kل 

أن اف�ل ��xقة ل�عال�ة الIp!ة األولى في ب�اء اخ)Hارات في ال)eb#ل ال)�Z!� هي أن ت[�ل ل��ة 
غ� وح)ى Dال� . م& ال�عل�#& األكفاء ل��اق[ة ال�[اكل ال��Iوحة وال!ص!ل إلى ق�ارات ح!ل ما _�{ �yاسه

م& أن مBل ه�الء ال�Fpاء _��& أن _p)لف!ا ف#ها ب#�ه� ح!ل Dع� ال)فاص#ل، إال أنه� في العادة 
ى اتفاق ح!ل ال�b)!�ات وااله9اف األساس�ة لل�ق�ر . وه*ه غالHًا ما ت(!ن مb!ر _�)�Iع!ن ال!ص!ل إل

ألك�B ع9د م��& م&  ال�عارف وال�هارات األساس�ة ال)ي _�{ أن یF�ى عل#ها االخ)Hار ح)ى _Heح م�اسHاً 
  الفe!ل وال�9راس.

و���Zد ت9bی9 ه*ا ال�b!ر وال)��Ip اله��لي ال��اس{ له، تHeح الIp!ة ال)ال�ة هي وضع ب�!د 
االخ)Hار ال)ي _�{ أن ت(!ن واضbة وم!ض!�sة وذات مع�ى. وع�9ما ی)� اع9اد ب�!د وت��ع معًا ص!رة 

حeائ�ة ال��اسHة ل��اع9ة م�لف االخ)Hار على أن _ق�ر قابلة لل)���{، فأنه _��& اس)9pام ال!سائل اإل
  99أ� ه*ه الF�!د _�{ أن یHقى في الe!رة ال�هائ�ة لالخ)Hار.ص

إن ص9ق ال�b)!¤ _ع)�9 على �ل الع�ل�ات ال)ي اس)9pم� في ت��Ip وZ�اء االخ)Hار، أما ال9eق 
فه! ال _[�ل أساسًا سل��ًا  - وه! ال��b ال*� نeل ال�ه م& م��د ال��h إلى األس�لة - الhاه�� وح9ه
H(101ار.صالن)قاء االخ  

لقدرات خاصة متفرقة

قد تضمن مقياسا وكسلر نفس  
نوعية األسئلة والمهام التي  
استخدمها بينيه وترمان  
واالخرون، إال أنه ينظمها  
بطريقة مختلفة، فبدالً من أن  

ا حسب مستويات العمر، يجمعه
فقد جمعها حسب نوع السؤال  
والمهمة، مرتباً البنود النوعية  
في كل مجموعة بناء على  
درجة الصعوبة

غالباً ما نجد االختبارات الجمعية  
التي تغطي مراحل عمرية  
متتالية تطبع على هيئة سلسلة  
من االختبارات. فعلى سبيل  
المثال، هناك أربعة اختبارات  

نلسون -نهنمو 

هناك اتجاه جديد أخر في  
قياس الذكاء، وهو اتجاه يعنى  
ببناء اختبارات يمكن أن  
يستخدمها المعلمون ألثارة  
النمو العقـلي عند صغار  
األطفـال

اتخذ علماء النفس اتجاهين  
مختلفين لبناء اختبارات  
للتحقيق من مثل هذه المواهب  
الخاصة: وهما قياس التحصيل  

تعدادتوقياس االس
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6
ار?ات االخ2	ار الVامعة لالس2ع�اد وال2<Kل   
ي األغ�اض (ال�!اقف) ال)�Z!�ة. م& ه*ا ال�!ع ت� تأل�$ IDار�ات اخ)Hارات جامعة الس)9pامها ف 

م��!عة اس)9pم� على نIاق واسع في ال�9راس الBان!�ة ت��ى اخ)Hارات االس)ع9ادات الفارقة، وهي 
) 4) ال)ف(#� ال)����9، (3) الق9رة الع9د_ة، (2) ال)ف(#� اللغ!�، (1م�!نه م& ث�ان�ة اخ)Hارات م�فeلة: (

  101) ال��ل.ص8) اله�اء، (7) ال��عة وال9قة ال()اب�ة، (6#� ال���ان��ي،() ال)ف(5ال)ف(#� ال��اني، (
وم& الbH!ث ال)ي ت��� حال�ًا وال)ي _��& أن تلقي ض!ءًا �ا��ًا على األس�لة ال)ي ت9ور ح!ل 

، Hxق� االخ)Hارات 1960، ففي ر�Zع TALENTاس)9pامات الق9رات الpاصة، �bD _��ى "ال�!�Hة" 
م��!عة  TALENTم9رسة ثان!�ة على م9¤ ی!م#&، وت�� IDار�ة  1353في الف xال{  440على 


 أك�F ع9د م��& م& الق9رات. و�ebل �ل �gت �#bD قة��ID �Fب9قة ورت �م& االخ)Hارات ال)ي ص��
  102درجة م�)قلة. ص 37مفb!ص على 

  
  تق�ی� ال=:�ة: الفل ال/ادس 

  صع@�ات خاصة و#�ق ال2غل\ علKها
س ال[�epة ق9 تF�!ا ن!ع#& م& االس)�ات���ة لل)غل{ على ه*ه الeع!Zة: أوله�ا إن ال�ه)�#& �gDا

والBاني ه! أن _ع�ض على  االس)عانة ب)قار�� ع& سل!ك اإلن�ان ب9ُال م& مالحhة ه*ا ال�ل!ك.
ال�فb!ص مB#� غام� مBل Dقعة ح�F أو ص!رة ما _Iل{ م�ه أن _�)�#{ له*ا ال�B#�، وذل� على 

)ه ال ب9 أن تع�
 أسل!Zه ال[epي الpاص و��xقة ات�اهه الpاص في ال�bاة. اف)�اض أن اس)�اب
  106ص

  
  اس2"�انات ال=:�ة 

وZاس)��ار الbH!ث ح!ل اس)�Fانات ال[�epة خالل ه*ه ال��!ات الع9ی9ة، ح9ث تق9م في ات�اهات 
��ا �ان ال[أن في ع9ی9ة. فأوًال، ب9ًال م& أن _�!ن االس)�Fان Hsارة ع& خل�� م& األع�اض ال�)�!عة، 

اس)�Fانات "أل)!اف�" ال�اDقة، فق9 ص��� اآلن أدوات _��& أن تعI#�ا درجات م)ع9دة على س�ات مp)لفة. 
)، وه! اس)�Fان مع�وف ج9ا، MMPIفعلى سF#ل ال�Bال، إن اس)�Fان م#��!تا ال�)ع9د األوجة لل[�epة (

& االض�IاDات ال�ف��ة. وقائ�ة إدواردز ق9 ب9أ ب)�عة مقای�
 _��& ع& ��xقها ت9bی9 أن!اع مp)لفة م
ى ال�hام، والbاجة إلى  
 خ�
 ع[� ن!عًا م& حاجات ال[�epة، مBل الbاجة إل�gي تep]لل)ف�#ل ال
االن)�اء، وما إلى ذل�. وم& ال�Iق األساس�ة ال)ي ت)(!ن بها مفات�ح ال)�beح ال�)ع9دة ل�ف
 ال���!عة 

 !�Fل#ل الbقة ت��x ار هيH(112د.صم& ب�!د االخ  
وه�اك ��xقة رئ���ة أخ�¤ _��& ع& ��xقها إ_�اد مفات�ح ال)�beح ال�)ع9دة ل���!عة شاملة م& 
ب�!د اخ)Hارات ال[�epة، وهي ��xقة ال)bل#ل العاملي. و�ج�اءات ه*ه ال��Iقة ت)pلv أوًال في أن نق!م 

)�ع األصلي ال*� _��e ب)FI#� ب�!د االخ)Hار على م��!عة �F#�ة ت(!ن على ق9ر اإلم�ان م�Bلة لل��
  113-112م& أجله االخ)Hار ونebل على إجاDاتها على ب�!د االخ)Hار.ص

و�أمBله لHع� ال���Gات في م#9ان �yاس ال[�epة س!ف ن�)ع�ض اس)�Fان#& واسعي االن)[ار ه�ا: 
ج لل�#!ل . وت)ألف قائ�ة س)�ون(CPT)  ، واس)�Fان �ال�ف!رن�ا ال���!ل!جي(SVIB)قائ�ة س)��ونج ال�ه��ة 

ال�ه&، ال�!اد  - ب�9 أخ*ت م& م�ادی& مp)لفة م& ال�bاة 399ال�ه��ة لل�جال في ص!رتها الbال�ة م& 
ال9راس�ة، ن!احي ال)�ل�ة، أن�ا الH[�، م!اقف الع�ل، وه�*ا. أما قائ�ة س)�ونج لل�#!ل ال�ه��ة ال��ائ�ة 

ى الF�!د األخ�¤ ا ل��#Gة ألع�ال ال��اء في م�)�ع�ا. وتق!م فهي ت)ألف م& Dع� نف
 الF�!د، Dاإلضافة إل
م�gاسًا  22م�gاسًا مه��ًا لقائ�ة ال�جال، و 54ال��س�ات ال)ي ت)!لى مه�ة ت�beح االخ)Hارات Dاس)9pام 


 ال�#!ل ألن!اع خاصة م& األن[Iة ( مBل الIpاDة، والعل!م، وال�غام�ات)، �gلل�#!ل األساس�ة ال)ي ت
االن�Hا. أما  -ل�ه��ة ألش�اء مBل داف��ة اإلن�از األكاد_�ي، واالنI!اءوZع� ال�قای�
 اإلضا��ة غ#� ا

م�gاسًا  19م�gاسًا مه��ًا، و ���58ا _D v(pقائ�ة ال��اء فإن ه*ه ال��س�ات تق!م في العادة Dاس)9pام 

إن االخصائيين النفسيين لم  
يعودوا يعتقدون إن اختبارات  
الذكاء تقيس قدرة "فطرية"  
خالصة، وإنما خليطاً غير قـابل  
للتحليل من اإلمكانات الفطرية  
والخبرات التربوية

أن اختبار القدرة يمكن  
اعتباره اختباراً في االستعداد  
أو في التحصيل اعتماداً على  

نهدف إليه من    الغرض الذي
تطبيق االختبار. فـإذا كان  
سيستخدم كاختبار لالستعداد، 
وجب إثبات الصدق التنبئي. 
وإذا كان سيستخدم كاختبار  
للتحصيل، فـإن صدق المحتوى  
يصبح هاماً 

اتضح أن ما كان يسميه بعض  
االخصائيين النفسيين أنواعاً  
من الذكاء إنما هي نفس  
الخصائص التي كان يسميها  

لبعض، اآلخر االستعدادات  ا
المهنية

أن افضل طريقة لمعالجة  
الخطوة األولى في بناء  
اختبارات في التحصيل التربوي  
هي أن تشكل لجنة من  
المعلمين األكفـاء لمناقشة  
المشاكل المطروحة والوصول  
إلى قرارات حول ما يجب قياسه
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لل�#!ل األساس�ة، وأرZعة مقای�
 إضا��ة. وق9 ش�ح مع�ى ال9رجات ال�p)لفة Dاخ)eار خلف قائ�ة 
  114ة ال�Fوف#ل ال)ي ی)�ل�ها ال�فb!ص، ��ا أنه ش�ح ش�حًا أوفى في ال9ل#ل ال)!ض�bي. صص�bف

( ت[#� ال��اجع ال)ي ج�عها م�لف االس)�Fان هار��!ن ج.  (CPI)اس)�Fان �ال�ف!رن�ا ال���!ل!جي 
   Harrison G. Goughجف 

ار _ف#9 في �B#� م& ). ف�& أجل إع9اد اخ)1969Hدراسة ن[�ت في أوائل عام  600إلى أك�B م& 
مBل ال�9ارس، وال��ادات ال�ف��ة، ومعاه9 ال)أه#ل ( اإلصالح)، وم�)[�qات األم�اض  - ال�!اقف

  116العقل�ة.ص 
مBل مقارنه األح9اث  -وZاس)9pام أسال#{ تbل#ل الF�!د ل�قارنة ف�ات خاصة م& ال�اس Dال�اس العادی#&


  -ت م& نف
 ال�&ال���bف#& Dاألح9اث األس!�اء م& الF�#& والF�ا�g_ ان�Fت��& جف م& ت(!�& اس)
  117ث�اني ع[�ة س�ة مp)لفة: ص

  مقای�� ال2@ازن، وال2/لc، وتأكK� ال9ات، و8فاءة العالقات ال=:�ة:  - أوالً 
 ال���Iة.  .1
 ال��انة . .2
 ال�ق9رة االج)�ا�sة . .3
 ال�b!ر االج)�اعي.  .4
 تقFل ال*ات. .5
 اإلح�اس Dال!ج!د في حالة ج#9ة. .6

  .قای�� ال2
"�ع االج�2اعي، وال�h@ج، وال�/�ول�ة، و��اء ال �� ل�f الف�دثان�ًا: م
 ال��!ؤل�ة. .7
 ال)�FIع االج)�اعي.  .8
9. .
 ض�H ال�ف

 ال)�bل. .10
 اإلنHIاع ال�9#. .11
 ال�[ار�ة االج)�ا�sة. .12

  ثال%ًا: مقای�� ق�رات اإلنVاز والiفاءة العقل�ة:
 اإلن�از م& خالل ال��ای�ة. .13
 .ال(فاءة م& خالل االس)قالل�ة .14
 ال(فاءة العقل�ة. .15

  را6عًا: مقای�� ال�غ العقل�ة وص�غ ال�K@ل:
 العقل�ة ال���!ل!ج�ة. .16
 ال��ونة. .17
 االن!ثة. .18
 

  األسالK\ االسقا#�ة 
 �#Bع�ض مD ،ص م��!عة م& األس�لة!bب9ًال م& أن _�أل ال�ف ،vوفي ه*ه األسال#{ _ق!م الفاح

�Fb وص!ر م& ال�!اقف اإلن�ان�ة �ان� األك�B غامv عل�ه و�Iل{ م�ه تف�#�ه أو األس)�اDة له. وZقع ال
  119اس)9pامًا. ص

أن اول ه*ه االخ)Hارات وال*� اس)9pم على نIاق واسع، وال*� ر�Zا ما زال أك�Bها اس)9pامًا ح)ى 
وه*ا االخ)Hار Hsارة ع& م��!عة م& ع[� Dقع م& ال�Fb م& مp)لف األن، ه! اخ)Hار ال�ورشاخ. 

� واس!د فق�، والHع� األخ� مل!ن أ_�ا. و��أل ال�فb!ص أن _�bي ماذا األش�ال. والHع� م�ها اب�
Dاس)��ار ال�bH على م9¤ س�!ات �B#�ة ºه� أن �B#�ًا م& االس)�)اجات ال)ي ی�¤ في �ل واح9ة م�ها. 

إن صدق المحتوى يعتمد على  
دمت  كل العمليات التي استخ

في تخطيط وبناء االختبار، أما  
وهو   -الصدق الظاهري وحده

الحكم الذي نصل اليه من  
فهو   -مجرد النظر إلى األسئلة

ال يشكل أساساً سليماً النتقـاء  
االختبار

إن المهتمين بقياس الشخصية  
قد تبنوا نوعين من  
االستراتيجية للتغلب على هذه  
الصعوبة: أولهما االستعانة  

عن سلوك اإلنسان بدالُ  بتقـارير  
من مالحظة هذا السلوك. 
والثاني هو أن يعرض على  
المفحوص مثير غامض مثل  
بقعة حبر أو صورة ما يطلب  
منه أن يستجيب لهذا المثير

إن استبيان مينسوتا المتعدد  
)، MMPIاألوجة للشخصية (

وهو استبيان معروف جدا، قد  
بدأ بتسعة مقـاييس يمكن عن  

د أنواع مختلفة  طريقها تحدي
من االضطرابات النفسية

قـائمة إدواردز للتفضيل  
الشخصي تقيس خمس عشر نوعاً  
من حاجات الشخصية، مثل  
الحاجة إلى النظام، والحاجة إلى  
االنتماء، وما إلى ذلك
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� أن ه*ا اع)اد أن _ق!م بها اإلخeائ#!ن اإلكل#���#!ن على أساس ه*ا االخ)Hار ل� ت(& سل��ةFBفل� ی .
ر قادر على �[ف أس�ار ال[�epة Dال��Iقة ال)ي �ان _h�ها أك�B ال�)��b#& له. ول(& على االخ)Hا

 
ال�غ� م& وج!د نقائ�، فإنه ال یGال أداة ذات ��yة لإلخeائ##& العامل#& في م#9ان عل� ال�ف
وه�اك اخ)Hار اسقاxي اخ� _�)9pم �*ل� على نIاق واسع ه! اخ)Hار تفه� ال�!ض!ع. االكل#���ي. 

)ألف ه*ا االخ)Hار م& م��!عة م& الIHاقات عل#ها ص!ر لل�اس. وق9 ت�ك ال�!قف في �ل ص!رة و�
ح)ى _��& ان _ع�F ال�فb!ص ع�ا ی�اه ب�اء على  -ع�9اً -و�*ل� م[اع� األف�اد ف#ها م& غ#� ت9bی9 

& ات�اهاته و�xق إدراكه للعال�. إذ أن ال�Iل!ب م& ال�فb!ص أن ی�لف قeة ل(ل ص!رة bD#� ی)��
ى ال�!قف ال�F#& في الe!رة، و�*ل� ما ما _ف(� ��ه األشpاص وما _[ع�ون  تف�#�ًا لألسHاب ال)ي أدت إل
 �bHة أص�epأوًال ل#�¤ أ� ش �bHی vله له*ا ال�!قف. وعلى وجه عام فأن الفاح�(bه، ث� ال�)��ة ال�D

فb!ص ع�9ما ی�و� IDل القeة، ح#� أنه م& ال�b)�ل أن _�!ن ه! ال[�epة ال)ي ی)!ح9 معها ال�
  122-121-120القeة. ص

ور�Zا �ان� ال��gة ال(�F¤ لألسال#{ األسقا�xة ت(�& ���ا تق9مه م& إسهامات في bD!ث ال[�epة، 
ح#� أنها ت�اع9 اإلخeائ##& ال�ف�##& على اك)[اف Dع� ال��ش�ات على أش�اء ال _�)�Iع ال�اس أن 

ى العال�ی)(ل�!ا ع�ها مHاش�ة، مBل دوافعه� ال9اخل�ة، و    123.صاف)�اضاته�، وال�Iق ال)ي ی��hون بها إل
  

  مk ال �اس الى ال2ق�ی�
. ث� أن مIeلح ال)ق9ی� _عIي تe!رًا أوسع وأش�ل ل[�epة الف�د أك�B م�ا _عIي مIeلح ال�gاس

إنه Dاإلضافة إلى االخ)Hارات ال�ق��ة، فإن أك�B ال�Iق ال��)9pمة ش#!عًا في ع�ل�ات ال)ق9ی� ه*ه هي 
حhات، وال�قاDالت ومقای�
 ال)ق9ی�. إن الbH!ث في م#9ان تق9ی� ال[�epة ق9 أدت إلى إ_�اد ال�ال

أسال#{ _��& أن ی9مج ف#ها �ل م& ��xق)ي ال�الحhة وال�gاس. مBال، _��& أن تbeح Dأس)9pام ��xقة 
F(ة الس�F���(ح ال�be(مفات�ح ال &�!)ع اث�اء ع�ل�ة تHما ات !bة. مقارنة ال���!عات على ن�ep]انات ال�

وه�اك ��xقة أخ�¤ ل9مج �ل)ا ال��Iق)#& ال�9ی9ة والق9_�ة معًا، وذل� Dأن _ق!م الHاح� Dالeb!ل على 
تق9ی�ات ل�فb!ص�ه _ق!م ب!ضعها أشpاص آخ�ون مع م�اعاة تق�#& ال�!قف ال*� ت)� ��ه 

  124- 123مالحh)ه�.ص
  6عl االع2	ارات العامة

ل)ق9م الbH!ث وال)�اك� ن)ائ�ها إلى االع)�اف Dأن ال�ل!ك ال*�  إن عل�اء ال�ف
 ق9 اض�Iوا، ن)��ة
أن الف�د و�9Fو أن ال�F{ في ذل� ه! نع)�Fه مhه�ًا ل��ات ال[�epة ال _��& ال)�D �Fه ب9رجة عال�ة. 

_�)�{ أث�اء ن�!ه م��!عة م& األدوار ال)ي _�)�Iع اداءها، أ� م��!عة (ت[�#ل�ة) م& "ش�epات" 
  124ص ا.مp)لفة على نb! م

   
  

  ت
"�قات االخ2	ارات وال�قای�� : الفل ال/ا6ع 
  

  االخ2	ارات والق�ارات 6=أن اإلف�اد 
 الق�ارات ال=:�ة

  126وم& أجل ذل� ن�9 ان ب�نامج االخ)Hارات واإلرشاد ال�ف�ي �B#�ًا ما ت�#� ج�Hًا إلى ج�{.ص
رشاد ال)ف�ي، ح#� _��& أن ت(!ن ومع ذل�، فه�اك دائ�ًا ف�صة لhه!ر اخ)Hارات ج9ی9ة في م#9ان اإل

في Dع� الbاالت م9eرًا مف#9ًا لألف(ار س!اء لل��ش9 ال�ف�ي أو لIال{ اإلرشاد لل)bق� م& صbة Dع� 
vارات.صH(127ال�عل!مات ال��)�9ة م& غ#� م!اقف االخ  

ه�اك نقIة ع�ل�ة أخ�¤ _�{ أن ت�خ* في االع)Hار ع�9ما ت)9خل ن)ائج االخ)Hارات في الق�ارات 
ال[�epة،وهي أنه م& ال�b)�ل أن ت(!ن ال9رجات ال��pف�ة ذات داللة ح)ى ول! ل� _�& األم� �*ل� 

األساليب االسقـاطية  
وفي هذه األساليب يقوم  
الفـاحص، بدالً من أن يسأل  

سئلة، المفحوص مجموعة من األ
بعرض مثير غامص عليه  
ويطلب منه تفسيره أو  
األستجابة له. وبقع الحبر وصور  
من المواقف اإلنسانية كانت  
األكثر استخداماً 

اول هذه االختبارات والذي  
استخدم على نطاق واسع، 
والذي ربما ما زال أكثرها  
استخداماً حتى األن، هو اختبار  
الرورشاخ

عن مجموعة    هذا االختبار عبارة
من عشر بقع من الحبر من  
مختلف األشكال. والبعض منها  
ابيض واسود فقط، والبعض  
األخر ملون أيضا. ويسأل  
المفحوص أن يحكي ماذا يرى  
في كل واحدة منها.

على مدى سنوات كثيرة ظهر  
أن كثيراً من االستنتاجات التي  
اعتاد أن يقوم بها اإلخصائيون  

اس هذا  اإلكلينيكيون على أس
االختبار لم تكن سليمة. فـلم  
يثبت أن هذا االختبار قـادر  
على كشف أسرار الشخصية  
بالطريقة التي كان يظنها  
أكثر المتحمسين له
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  127.صوالع�
 ص�bح -Dال��Hة لل9رجات العال�ة
k?اآلخ� T:الق�ارات ال2ي ت  

إن أن!اع الق�ارات ال)ي ت)D *pال��Hة لآلخ��& وال)ي م& أجلها شاع اس)9pام االخ)Hارات ���ا م�ى إن�ا 
  �128ارات اخ)�ار األف�اد.صهي ق

ولق9 أصHح م& ال!اضح أن ما ن�)9pمه م& �xق لالخ)�ار ال ت�د� إلى وضع �ل إن�ان في ع�ل 
ى ال��)�ع هي ما.  وم& ال���& أن ت(!ن أه� ن)��ة أله)�ام�ا ال�)GایD 9اآلثاره غ#� ال�Hاش�ة لالخ)Hارات عل

�e(ام الhام االخ)�ار إلى نhل في ال�فا��� م& ن!b130.ص�$ت  
و���& ا_�ًا أن نع)�F الق�ارات ال)[�e�pة ال)ي ن)p*ها ب�اء على اس)9pام االخ)Hارات في ال��ادات 
ال�ف��ة هي ق�ارات D[أن ال)e��$ أك�B م�ها ق�ارات D[أن االخ)Hار، إذ أن ال��ال األساسي ه!: ( ماهي 

الIp!ة األولى في عالجه هي  ال�[�لة ه�ا؟). فع�9ما ی9خل أح9¤ ال��ضى العقل##& ال��)[فى، فإن
 
مbاولة اك)[اف ما _عاني م�ه. وح#� أن ه*ه الق�ارات ال)[�e�pة _ق!م بها ف��� م& ال�Fpاء ول�
األخeائي ال�ف
 �Dف�ده، فإن األدلة ال)ي نebل عل#ها م& اخ)Hارات ال ب9 أن _�ان9ها ما نebل عل�ه 

vb131.صم& أدلة صادرة م& أن!اع أخ�¤ م& الف  
  

  	ارات والق�ارات: 6عl االع2	ارات العامة االخ2
� الف�صة b�ل�ا س�_�{ أن ن��ب االخ)Hار ال�ق)�ح في ال�!قف ال�ع#& ال*� ن)!قع أن ن�)9pمه ��ه 

  132ل*ل�.ص
و�B#�ًا ما _�!ن مف#9ًا أن ن�Ip ل9راسات أول�ة م& أجل مقارنة صالح�ة ع9ة اخ)Hارات ب9ًال م& تق#�� 

  133اخ)Hار واح9 فق�.ص
  خ2	ارات 8أدوات لل	<.اال

مIeلح عام _[�ل ال(B#� م& ال�Iق Dاإلضافة إلى تل� ال�Iق ال)ي ن��#ها عادة 
  134االخ)Hارات.ص

  الف�وق الف�دnة 
ى ال�gاس العقلي ه! م#9ان عل� ال�ف
 الفارق، أ� دراسة الف�وق ب#&  إن أق�ب م�ادی& ال�bH إل

ائل للHاحB#& الbال##& ال*ی& ی9رس!ن الف�وق الف�د_ة ه! األف�اد. ولعل أه� ما ت��ه ه�الء الHاحB!ن األو 
  134إ_�اح ال)�##G ب#& ال��ائل ال�ف#9ة وغ#� ال�ف#9ة.ص 

و�9Fو األن أنه م& االح�& إعادة ال��h في أس�لة الbH!ث bD#� تeاغ في ص!رة أك�B ض�قًا 
Dارات م& أجل األجاH(ع� أسال#{ االخD اول ب�اءb9ی9ًا، ب9ًال م& أن نbوت �Bة على أس�لة واسعة. أن اك

ال�)ائج داللة ق9 جاءت م& دراسة ال)!ائ�. فال)!ائ� ال�)�اثلة أو أحاد_ة االقbة مادة مBال�ة ل�bH م!ض!ع 
ال!راثة، وذل� الن ه�الء ال)!ائ� له� م��!عة م)�اثلة م& ال�!رثات (ال�#�ات). وفي دراسة ال)!ائ� ه�اك 

p(اس �B�_ ث!bHات ال���eه ب#& أزواج م& ال)!ائ� ن!عان م& تD9امها أوله�ا ه! مقارنة م9¤ ال)[ا
ال�)�اثلة 9�D¤ ال)[اDه ب#& أزواج أخ�¤ م& األxفال. والIp!ة األولى هي أن ن()[ف م9¤ ال)[اDه ع�!مًا 
ب#& ازواج م& ال)!ائ� ال�)�اثلة في خاصة ما �ال*�اء مBًال. والIp!ة ال)ال�ة هي اك)[اف م9¤ ال)[اDه ب#& 

ال)!ائ� األخ!�ة، أو ث�ائ�ة الالقbة ( وه� ال)!ائ� ال*ی& ی��! �ل زوج م�ه� م& ب!��)#& م�)قل)#&  أزواج
مFep)#&، وZال)الي فه�ا ل��ا أك�B ت[ابهًا م& ح#� نhام ال�!روثات م& أ� اخ#& عادی#&). و�B#� ما 

  136وهي اك)[اف ال)[اDه ب#& اإلخ!ة غ#� ال)!ائ�.ص -ت�اف خI!ة ثالBة
���e الBاني في دراسة ال)!ائ� فإنه ی)��& ال�gام �Dقارنات ال)[اDه ب#& ال)!ائ� ال�)�اثلة في حالة أما ال)

   138ت�[�)ه� معًا Dال)[اDه ب#�ه� في حالة ت�[�)ه� في ب#�ات مp)لفة.ص
زوجًا م&  19ب9راسة  H.H. Newmanففي دراسة جادة اتHع� م�هج دراسة الbالة قام ن#!مان 

لة ال*ی& ت�Z!ا م�فeل#&. وق9 قام الHاح� ب)ق9ی� ب#�اته� Dال��Hة ل�ا تق9مه له� م& ع!امل ال)!ائ� ال�)�اث
ال�عا_ة ال)�Z!�ة واالج)�ا�sة، وق9 وج9 أنه في ج��ع الbاالت ال)ي ی)ف!ق ف#ها ت!ائ� على آخ� م& ال�اح�ة 

على الرغم من وجود نقـائض، 
فـإنه ال يزال أداة ذات قيمة  
لإلخصائيين العاملين في  
ميدان علم النفس االكلينيكي

هناك اختبار اسقـاطي اخر  
ستخدم كذلك على نطاق  ي

واسع هو اختبار تفهم  
الموضوع. ويتألف هذا  
االختبار من مجموعة من  
البطاقـات عليها صور للناس. 
وقد ترك الموقف في كل  
صورة وكذلك مشاعر األفراد  

-عمداً -فيها من غير تحديد  
حتى يمكن ان يعبر المفحوص  
عما يراه بناء على اتجاهاته  
وطرق إدراكه للعالم

ما كانت القيمة الكبرى  رب
لألساليب األسقـاطية تكمن فيما  
تقدمه من إسهامات في بحوث  
الشخصية، حيث أنها تساعد  
اإلخصائيين النفسيين على  
اكتشاف بعض المؤشرات على  
أشياء ال يستطيع الناس أن  
يتكلموا عنها مباشرة، مثل  
دوافعهم الداخلية، 
وافتراضاتهم، والطرق التي  

العالمينظرون بها إلى  

أن مصطلح التقدير يعطي  
تصوراً أوسع وأشمل لشخصية  
الفرد أكثر مما يعطي مصطلح  
القياس
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االج)�ا�sة ف#9Fو أنه ل� _�& العقل�ة، �ان ه�اك اخ)الف واضح في الع!امل ال)�Z!�ة. واما الع!امل ال�عا_ة 
  139لها تأث#� �F#�. ص

  ال	<@ث ال�V2?"�ة 
و�ان ال)فاعل ب#& ه*ی& الف�ع#& قل�ًال ج9ًا فاإلخeائ#!ن ال�ف�#!ن ال*ی& _ق!م!ن Dال9راسات االرتHا�xة 
_�9pم!ن االخ)Hارات، في ح#& أن اإلخeائ##& ال�ف�##& ال)���9p(�_ &##Fم!ن عادة أن!اعًا أخ�¤ م& 

  141ل�قای�
.صا
Dاإلضافة الى القe!ر ال*� _ف�ض نف�ه على اس)9pام األرقام ال)ي ال ت(!ن م�gاسًا لل��Hة، فه�اك 
م[�لة أخ�¤ معق9ة على وجه خاص _�{ أن ن)*��ها دائ�ًا ع�9ما ن�)9pم االخ)Hارات في الbH!ث 

ال)غ#� ب9قة ب!اسIة ال)����Fة. ه*ه ال�[�لة هي انه م& الeع{، إن ل� _�& م& ال��)b#ل، �yاس 
  االخ)Hارات ال�ف��ة. وم9eر اخ� لل�[�لة ه! م!ض!ع ع9م الHBات.

وق9 اق)�ح� �xق م)ع9دة ل)فاد� األخIاء ال)ي ت�د� إل#ها درجات ال)غ#� ه*ه. وأ��D ه*ه ال�Iق 
وأح��ها هي أن ت��e ال)��Zة ��IDقة ال _Heح م& ال��ور� ف#ها اس)9pام درجات ال)غ#� على 

  143ص.اإلxالق
  

  143.صاالخ)Hارات وال�قای�
 أدوات إن�ان�ة ص��� م& أجل أغ�اض إن�ان�ة
  

أنه حقـًا كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية وطالب  
تحديدا بعلم النفس    والقياس النفسي و  المرحلة الجامعية وأيضا الدراسات العليا بعلم النفس

  . ( االكلينيكي)ياو العياد  السريري

 

إن علماء النفس قد اضطروا، 
نتيجة لتقدم البحوث والتراكم  
نتائجها إلى االعتراف بأن  
السلوك الذي نعتبره مظهراً  
لسمات الشخصية ال يمكن التنبؤ  
به بدرجة عالية

أن نعتبر القرارات    يمكن ايضاً 
التشخيصية التي نتخذها بناء  
على استخدام االختبارات في  
العيادات النفسية هي قرارات  
بشأن التصنيف أكثر منها  
قرارات بشأن االختبار
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