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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
. الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي  

تب المرجعية  في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الك
في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  )النفسية(السيكولوجية

 .والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية
  


ابها ال�ه�� �� ه,ا ال+
اب م) تأل�% ال$#
"رة آني أن�
از� أس
اذة ال��اس ال�ف�ي وذائع ال��
9ل #�ئ��ة ق�> عل> ال�ف; في معه$ ال9ل+ة ل8امعة م$ی�ة ن�"5"رك م) عام ال,� نل�1ه ه�ا وق$ ع

و#ان 1974-1968ث> رئ��ة  ل8امعة ف"رتهام �ال"الFات ال9
D$ة االم�5��ة للف
�ة م)  1939-1947
ي س"زانا أورای�ا أس
اذة لل��اس وال
ق��> ال�ف��ف.  1972ثالL  رئ��ة م�
K1ة لل�J98ة االم�5��ة لعل> ال�ف; 

صالح ال$ی) م9D"د عالم، أس
اذ ال��اس و ال
ق"5> و اإلح�اء . د.ت�ج9ة أ.جامعة فل"ر5$ا ال�P"�8ة 
� في #ل�ة ال
��Pة، جامعة األزه� في م��"P�
ص$ر ه,ه ا ال+
اب في \Kع
ه االن8ل�]5ة .ال�ف�ي و ال

  ).  nMacmilla(وذلp ع) دار "   Psychological Testing.: "�ع�"ان 1963االولى عام 
ع) دار الف+�، ع9ان االردن ، وهي ت�ج9ة  2015وص$رت الKuعة الع��Pة االولى  عام  

ى ال�D" ال
الي. صفDة 724و5قع ال+
اب في  )    1997(  لالص$اراالن8ل�]�  ال�ا�ع    :مفه�سًا  عل
  

 وظائف وأصول القياس النفسي: الجزء األول

 مبادئ فنية ومنهجية: الجزء الثاني

 قياس القدرات: لثالجزء الثا

قياس : قياس الشخصيةالجزء الرابع: الجزء الرابع
 الشخصية

 تطبيقات القياس: الجزء الخامس

  

  )٦٦ -١٦ص  (وظائف وأصول القياس النفسي: الجزء األول
 z1أخ�5) عقلً�ا و#فاءة ال�
ت
ع$د اس
1$امات االخ
Kارات ال�ف��ة، فه�ا ال ت�#] على اس
+�اف ال9

ى ال
��8$ #9ا  ت�
1$م االخ
Kارات ال�ف��ة في ش
ى ال89االت م�ل ال
عل�>، ال
"{�%، . ع"ه$ م�ها سا�ًقاعل

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتورة آني أنستازي  
أستاذة القياس النفسي  

ئعت الصيت بكتابها  وذا
الشهير الذي نلخصه هنا وقد  
عملت كرئيسة قسم علم النفس  
في معهد الملكة لجامعة  
مدينة نيويورك من عام  

ثم رئيسة   1939-1947
لجامعة فورتهام بالواليات  
المتحدة االمريكية للفترة من  

وكانت ثالث  1968-1974
رئيسة منتخبة للجمعية  

1972االمريكية لعلم النفس  

االختبار النفسي هو مقياس  
موضوعي ومقنن لعينة من  

يبدأ بالمالحظة ثم  . السلوك
الدراسة ثم محاولة قياس للقيم  
التي تساعدنا في تنبؤ سلوك  
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االخ
Kار ال�ف�ي ه" م��اس م"ض"عي ومق�) لع��ة م) . فعال�ة ال
$خالت العالج�ة ال�ف��ة، وغ��ها
، �L�D ی�$أ �ال9الح�ة ث> ال$راسة ث> مDاولة ��اس لل��> ال
ي ت�اع$نا في ت��� سل"ك مع�). ال�ل"ك

ال ی"ج$ اخ
Kار نف�ي 9F�) أن Fفعل أك�� . ی
Kای) أداء ال�z1 في االخ
Kار مع أدائه في م"اقف أخ�� 
  م) أن ��F; ال�ل"ك

  

��عة االخ��ارات ال�ف��ة واس���امها : الف�ل األول�  )٥١ - ١٦ص (

z1قل ال"ح�$ ه" ال�
ال1اضع  ال
ق��) ه" �Kارة ع) ان
�ام اإلج�اءات �F L�D�"ن ال9
غ�� ال�9
9�Fل ال
ق��) م�اعاة أم"ر ع$ة م�ها ح$ود ال]م)، ال
عل�9ات ال+
اب�ة وال�ف"5ة، م) ��uF عل�ه . لالخ
Kار

االخ
Kار، مع$ل ال
1ا\� مع ال�z1 ال1اضع لالخ
Kار، نغ9ة ال�"ت، ال
"قف الل�Dي، تع���ات 
. في م�ل الف�ة الع5�9ة م�ًال ال$رجة ال1ام لالخ
Kار هي ال$رجة ال9
"قع ح�"لها ل�z1 . ال"جه وغ��ها

تق��) االخ
Kارات ال�ف��ة ی
�9) ان
�ام اإلج�اءات م9ا 9�Fل . ال�J9ار، ه" األداء ال9ع
اد أو ال9
"س�
أ� أن تDل�ل درجة االخ
Kار ال (ت+"5) ال9عای�� ال9الئ9ة لع��ة ال
ق��>، ال
أك$ م) م"ض"��ة ال��9اس 

ى الق ، ال�Kات وه" ات�اق ال$رجات لل1اضع�) )$ر ال�9
uاعتع
9$ على ن��ة الفاحz ال���1ة عل
لالخ
Kار ع�$ما Fعاد له> االخ
Kار ذاته، وأخ�ً�ا ال�$ق وه" م��اس ل9$� ما نع�فه ع9ا ���Fه االخ
Kار 


اج أن ن9Dي ال89
9ع م) ". ���Fه االخ
Kار"أك�� م) م�8د ما Dارات ال�ف��ة؟ ألن�ا نK
ل9اذا ن��K االخ
1
م) أه> األسKاب ال
ي ت$فع�ا ل��K اس
1$ام االخ
Kارات . $ام أو تDل�ل ه,ه االخ
Kاراتأض�ار إساءة اس

ال�ف��ة ��ا ل�
أك$ م) أن مق$مي االخ
Kار ه> أش1اص م�هل"ن ل,لp، وأ�Fا ل�9ع األلفة �9"اض�ع 
1Fل� وص�اغة االخ
Kار وال
ي ق$ ت��ر م) ن�Kة م�$ا��ة االخ
Kار، �D�> أن ال
$ر�5 على االخ
Kار ق$ 

9�Fل ض�K االخ
Kار ال��� إلى م�هل الفاحz، دور . اخ
الفات في ال�
ائج إذا ت9 إعادة االخ
Kار

"� االخ
Kار وت"ص�ل ال9عل"مات ال9
علقة �االخ
Kار، 9�Fل ت���u االخ
Kار Dار، س�5ة مK
م�
1$م االخ

ال1"ف . وت"جه الف�د ال19
��ال��� إلى اإلع$اد ال���9 لل19
��5)، ال��وف ال"ض�Jة لالخ
Kار، ال"ئام 
م) تق$F> االخ
Kار ق$ F�"ن عامل م�ث� في ن
�8ة االخ
Kار وPال
الي �8F على ال19
�� ال��� في تق��> 

  . ال1اضع لالخ
Kار م) ناح�ة ال
"ت� ق�ل االخ
Kار
  

 )٦٨ – ٥٣ص (سا1قات تار.��ة لل,�اس ال*�ی) : الف�ل ال'اني

ة م�, الق�ن ال
اسع ع�� ل
u"رات تار�15ة ع$ة، اب
$أت �االه
9ام خ�ع االخ
Kارات وال9قای�; ال�ف��
ال8ه"د ال
ي خ�� ل$راسة الق$رات .  �األش1اص ال9
أخ�5) عقلً�ا والDاجة ل
���% ق$راته> العقل�ة

العقل�ة ش9ل أ�Fا إ8Fاد حل"ل وا��ة ت�اع$ على ت��D) و�دراج األ\فال ال9
أخ�5) عقلً�ا في ال��امج 
ب��ه، #ان له أث� -عال> ال�ف; الف�ن�ي ألف�5$ ب��ه ال,� أن
ج اخ
Kار ال,#اء ال9ع�وف س
انف"رد ال
عل��9ة،

 �ك��� في الع9ل مع القuاع ال
عل�9ي وتأس�; ل�8ات ت+�س جه"دها ل1$مة وم�اع$ة األ\فال ذو
ن الغ�ض عل> ال�ف; ال
�5�8ي Fع
�� م) أوائل م$ارس عل> ال�ف; ح�L #ا.االح
�اجات العقل�ة ال1اصة

في ب$ای
ها #ان . األساسي م) إن�اء م$رسة عل> ال�ف; ال
�5�8ي ه" وصف وفه> ال�ل"ك اإلن�اني
ى الف�وق  ١٨٧٩ال
�#�] على وصف ال�ل"ك وتع9�9ه"ل+�ها في ح�Kة ف�$ت في  ات8ه نD" ال��� إل

ر#]العال> ال��"ل"جي . كان له,ه الف
�ة أث� #��� في س�اق ح�#ة ال��اس ال�ف�ي وال
8ارب ال�ف��ة. الف�دFة
ف�ان��; جال
"ن على دراسة اس
�Kال ال�z1 لل���9ات ال��Dة م9ا 9�Fل ال�ع"ر �األل>، وت��9] درجات 

pقات ال�"ت ال9�9"عة، وما إلى ذلK\ $ی$Dت ،���K��9] ال
وق$ اس
$ل جال
"ن على . ال�Dارة، ال
$� األش1اص، وال
ي ن�� أثً�ا لها في اخ
Kارات اس
1$ام ��اسات اإلدراك ال�Dي في تق��> الق$رات العقل�ة ل

 . ال,#اء ال�9
1$مة حالً�ا
 

ت
�"ع االخ
Kارات وال9قای�; في العل> ال�ف�ي، فهي ت�9ل اخ
Kارات الق$رات العقل�ة، اخ
Kارات ال,#اء، 

معين، بحيث يتباين أداء  
الشخص في االختبار مع أدائه  

ال يوجد  . في مواقف أخرى
اختبار نفسي يمكن أن يفعل  
أكثر من أن يقيس السلوك

االختبارات النفسية    تقنين
يتضمن انتظام اإلجراءات مما  
يشمل تكوين المعايير المالئمة  
لعينة التقييم

الثبات وهو اتساق الدرجات  
للخاضعين لالختبار عندما يعاد  
لهم االختبار ذاته

الصدق وهو مقياس لمدى ما  
نعرفه عما يقيسه االختبار أكثر  

يقيسه االختبار"من مجرد ما  

ضبط االختبارات  لماذا ن
النفسية؟ ألننا نحتاج أن نحمي  
المجتمع من أضرار إساءة  
استخدام أو تحليل هذه  
االختبارات

من أهم األسباب التي تدفعنا  
لضبط استخدام االختبارات  
النفسية هيا لنتأكد من أن  
مقدمي االختبار هم أشخاص  
مؤهلون لذلك، وأيضا لمنع  
األلفة بمواضيع وصياغة  

والتي قد تضرر من  االختبار  
نسبة مصداقية االختبار

يشمل ضبط االختبار النظر إلى  
مؤهل الفـاحص، دور مستخدم  
االختبار، سرية محتوى االختبار  
وتوصيل المعلومات المتعلقة  
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ل+ل . ��1ةاالخ
Kارات ال98ا��ة، اخ
Kارات االس
ع$اد، االخ
Kارات ال
��Dل�ة ال9ق��ة، واخ
Kارات تق��> ال�
 . م) ه,ه االخ
Kارات اس
1$امات ع$ة وال
ي ت�اع$ ال19
��) في دراسة حالة ال�z1 وت��9ها

  

  )٢٥٥ – ٧٠ص  (مبادئ فنية ومنهجية  : الجزء الثاني
ی
�اول ال8]ء ال�اني م) ال+
اب ال9"اض�ع األساس�ة في مKاد¡ ف��ة وم�ه�8ة االخ
Kارات ال�ف��ة، وال
ي 

ت> تف��ل ال9"اض�ع األساس�ة في خ�9ة ف�"ل . ن
ائج االخ
Kارات وف�وقاتها ت�اع$ ال19
��) في فه>
  . وال
ي ت�9ل ال9عای�� ومع�ى ال$رجات، ال�Kات، ال�$ق، ال��اس ول
ف���، وتDل�ل ال9ف�دات) ٧-٣(

م) اح$� تع�5فات االض�uا�ات ال�ف��ة، ه" اخ
الف ال�ل"ك ع) ال�ائ$ في ال89
9ع أو ما ب�) 
م) خالل ال
ق��)، ی
> مقارنة . Fع$ تق��) الع��ات م) الع"امل األساس�ة في ال��اس ال�ف�ياألق�ان، ل,� 

ن
ائج ال
ق��> لل�z1 ب�
ائج ش�ائح أخ�� م) ال89
9ع ذاته، و�Pاًء على ذلp ی
> تD$ی$ م$� تuاب� 
 . ال�
ائج مع م
"س� الع��ة ال9ق��ة

  
  )١١٢ – ٧٠ص(ال:عای89 ومع�ى درجات االخ��ارات : الف�ل ال'ال)

ب
uل� ال��اس ال�ف�ي اإلل9ام �9فا��> اإلح�اء األساس�ة، م�ها ال"س��،ال�9"ال، ال9$�، االن�Dاف 
ی
> مقارنة ن
ائج . ال�J9ار� و#�¤�ة ت���> ال$رجات ال1ام وت"ز5عها �اإلضافة إلى ت"ز5ع ال��� ال�9"5ة

م) ن
ائج ال�9" العاد�، م9ا 9�Fل االخ
Kار �9عای�� ن9ائ�ة ت"ضح م$� ق�ب أو �ع$ ن
�8ة االخ
Kار 
ى ال
��9] ال�Dي وال
"اصل  ال9قای�; ال�ت��ة ال
ي ت��� إلى تق$م ال�9" ال9
عاق� م�ل مق$رة الuفل عل

 . ال�فهي وعلى ت+"5) ال9فا��> وغ��ها
  

�F L�D�"ن ت��> . تع
�� االخ
Kارات ال9ق��ة �أنها اخ
Kارات ت�
�$ إلى معای�� مع��ة داخل ال989"عة
والع��ة ال�J9ار5ة هي الع��ة ال
ي اش
ق م) ال89
9ع ال�J9ار�، . لف�د مقارنًة �أداء م98"عة م
قارنة معها

والع��ة �8F أن ت+"ن م�9لة لل89
9ع ب$رجة ن���ة معق"لة، �ال
الي االخ
Kارات ال9ق��ة ل�� صالح 
ر ال
ق��ات الف��ة والD"اس��، ن�ً�ا ل
u" . لالس
1$ام مع ج�9ع األف�اد و إن9ا هي تق�) ل89ام�ع مع��ة

أصKح تDل�ل ال��انات وح�اب ال�
ائج أم� ��F ی
> ���عة تف"ق الق$رات ال5��Kة، م9ا دفع #��� م) 
االخ
Kارات ال�9
��ة عال9ً�ا لل8"ء إلى ع9ل ن�خ إل+
�ون�ة ی
> اإلجا�ة عل�ها وتDل�لها م) خالل ب�امج 

د األوجه وال,� Fع
�� م) أشه� اخ
Kارات ال���1ة وال,� م�اًال عل�ها اخ
Kار م����"تا م
ع$. م��1ة
ك9ا ه" . ت> إص$اره في ن�1ه ور��ة في ال�$اFة ول+�ه حالً�ا ی
"ف� �ال��خ الDاس"�Pة ال�هلة االس
1$ام

الDال في الع$ی$ م) االخ
Kارات في ش
ى ج"ان� ال�Dاة، تع
9$ االخ
Kارات ال�ف��ة على درجات قuع 
ون�ً�ا . +فاءات ال
ي ت
عل� �ال
�z�1 والعالج واالس
Dقا��ة ل9ع"نات وال��امج ال�9ان$ةوالD$ األدنى م) ال

الح
9ال�ة ال"ق"ع في الu1أ في م�ل ه,ه األح�ام الق�Juة، الب$ م) تع$اد أسال�� ال
ق��>، �L�D ت+"ن 
 .م�
�$ة على م98"عة م) ال$رجات ال9الئ9ة في تD$ی$ ال+فاءة 

  
  )١٤٧ – ١١٣ ص(ال'�ات : الف�ل ال8ا1ع

Fع�ف ال�Kات في ال��اس ال�ف�ي �أنه عالمة ات�اق ال$رجات ع�$ ت+�ار االخ
Kار ل�ف; ال�z1 في 
�Fاع$ ال�Kات على إثKات ج"دة االخ
Kار #ل9ا قلة اخ
الفات .وق مغای� أو {�وف اخ
Kار5ة م1
لفة

 . ال�
ائج ب�) ال�9ة واألخ�� 
  

لة اإلح�ائ�ة و�5م] أ�Fا لل�Kات م) خالل معامل Fقاس ال�Kات م) خالل معامل االرتKا¦ وال$ال
ال ی"ج$ اخ
Kار أو أداة ��اس ت
�ف �ال�Kات ال
ام، بل هي ن�� إما أن ت+"ن م�1ف�ة أو عال�ة . ال�Kات

ی
> ال
ع��� ع) ال�Kات . على ح�� مق$رة الKاحL في ض�K ال9
غ��ات و��اس ال�1ائz الف�دFة ال$ائ9ة

باالختبار

الخوف من تقديم االختبار قد  
يكون عامل مؤثر في نتيجة  
االختبار وبالتالي يجب على  

قييم  المختبر النظر في ت
الخاضع لالختبار من ناحية  
. التوتر قبل االختبار

تتنوع االختبارات والمقـاييس  
في العلم النفسي، فهي تشمل  
اختبارات القدرات العقـلية،  
اختبارات الذكاء، االختبارات  
الجماعية، اختبارات االستعداد،  
االختبارات التحصيلية المقننة، 
. واختبارات تقييم الشخصية

االختبارات    لكل من هذه
استخدامات عدة والتي تساعد  
المختصين في دراسة حالة  
الشخص وتقيمها

بتطلب القياس النفسي اإللمام  
بمفـاهيم اإلحصاء األساسية، منها  
الوسيط،المنوال، المدى،  
االنحراف المعياري وكيفية  
تنظيم الدرجات الخام وتوزيعها  
باإلضافة إلى توزيع النسب  
المئوية

ختبارات المقننة بأنها  تعتبر اال 
اختبارات تستند إلى معايير  

بحيث  . معينة داخل المجموعة
يكون تقيم الفرد مقـارنًة بأداء  

والعينة  . مجموعة متقـارنة معه
المعيارية هي العينة التي  
اشتقت من المجتمع المعياري

يعرف الثبات في القياس  
النفسي بأنه عالمة اتساق  
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Fع�� . ألنها تع
9$ على مقارنة ن
ائج م98"ع
�))  correlation) coefficient�اس
1$ام معامل االرتKا¦ 
�اإلضافة إلى أن ��اس . لالرتKا¦ ال�ال� ١.٠-لالرتKا¦ ال9"ج� و  ١.٠+ع) معامل االرتKا¦ ب$رجة 

اح
9ال�ة الu1أ في الع��ة، وال,� ی"ضح أن ال
�ا�� مD» ص$فة وال عالقة له �الع"امل ال
ي ص9> 
أو  ٠.٠١تقاس ال$اللة اإلح�ائ�ة على م�
"5ان، إما . على ��اسها، ی�م] له �ال$اللة اإلح�ائ�ة االخ
Kار
ألن في تلp الDالة تع
�� ال�
�8ة ذات داللة إح�ائ�ة  ٠.٠٥ول+�ها ال ت]5$ ع) ن�Kة خuأ  ٠.٠٥
 . ض�Jفة
  

ة ال9
+اف�ة، ال�Kات ال�Kات �5�uقة إعادة ت���u االخ
Kار، ثKات ال��غ: لل�Kات أن"اع م1
لفة م�ها
 .ر5
�اردس"ن ومعامل ألفا، وفي األخ�� ثKات ال9قّ$ر5�u� -(5قة ال
8]ئة ال��¤�ة، ال�Kات �5�uقة #�"در

ف9ً�ال Fع�ف ع) االخ
Kارات اإلسقا\�ة أنه ص9> #ل ن"ع م) أن"اع ��اس ال�Kات ل9الئ9ة \��عة ال��9اس، 
��اس ثKاتها ألنها تع
9$ على ال9"ض"��ة، (�9F الة الDات ال9قّ$ر5) في ه,ه الKی"{ف ث pأ  .ول,لu1ال

ال�J9ار� لل��اس Fع
�� أFً�ا \�5قة ب$یلة ل��اس ثKات االخ
Kار وال,� �Fاع$ في تق$ی� الD$ود ال9عق"لة 
ى ال9قای�; ال19
لفة   . ل$رجات األف�اد عل

  

  )١٨١ – ١٤٩ص (ال��ق : الف�ل ال�ام@

9�Fل ال
Dق� م) . االخ
Kار ��F; ما ی]ع> ��اسه ص$ق االخ
Kار F�9) في ال
Dق� م) إن #ان

"� االخ
Kار وهل ال��"د م�ان$ة لل��اس أو ال، و ما إن Dق� م) \��عة مD
ال�$ق ع$ة ج"ان�، م�ها ال

"� االخ
Kار، Dة م��كان ال9ف�دات ال�9
1$مة مالئ9ة، #9ا ی�خ, �االع
Kار الق$رة على ت���u م�$ا

ة ت1
لف ع) م�$ا��ة اخ
Kارات ال�9هاج ال
عل��9ة ال
ي ت�
�$ م�هج ف�9$ا��ة االخ
Kارات ال���1

"� االخ
Kار ال Fع�ي �ال��ورة ص$ق االخ
Kار {اه�5ها، أو ما Fع�ف �انKuاع . تعل�9ي مع�)Dص$ق م

ال9
عل� �العالقات العامة، ال�$ق ال�اه�� ه" االنKuاع ال9أخ"ذ ع) االخ
Kار وم$� م�$اق�
ه، م9ا 
ص$ق . � ما إن #ان س"ف ی
> اس
1$ام االخ
Kار أو ال، وه,ه نقuة ال �8F أن Fغفل ع�هاDF$د ���ل #��


1$م ع$ة ع9ل�ات لل
Dق� م) ال�$ق، م�ل االرتKا¦ �االخ
Kارات األخ��، ال
Dل�ل �F 5) الف�ضي"+
ال
# ،�9ا ی
> ال
Dق� العاملي ل
D$ی$ ال�9ات ال�ف��ة وال�ل"#�ةال9ع��ة، ال
Dق� م) ال�$ق ال
قارPي و ال
9ای]

م) ص$ق ال
+"5) الف�ضي م) خالل ال
$خالت ال
��5�8ة في ال9عامل �ال
D�> في ال�9ث�ات ال
ي ���Fها 
  . االخ
Kار

  

  )٢٢٠ – ١٨٣ص (ال��ق، ال,�اس وال�ف�89 : الف�ل ال�ادس

Fق"م م�
1$مي االخ
Kارات س"اء م) أخ�ائ��) نف���) أو غ��ه> م) ال19
��) �ال
Dق� م) ص$ق 
قای�; ال�ف��ة في ض"ء الD9�ات الD9ل�ة، أ� و�ن ت> ال
Dق� م) ن�Kة ال�$ق #9ا ناق��ا في الف�ل ال9

9�Fل ال��اس وال
ف��� إعادة . ال1ام;، الب$ م) ال
أك$ م) م�$ا��ة االخ
Kار على ال��D5ة الD9ل�ة
ر، درجات القuع ال��� في #ل م) معامل ال�$ق وتق$ی� الu1أ، ص$ق االخ
Kارات م) ناح�ة ن��5ة الق�ا

االخ
Kار ال�ادق �8F أن F�"ن عاًدال ثقا�ً�ا ���ل ی"ائ> . وم�فع
ه>، ت8ان; االخ
Kار وخل"ه م) ال
�D]ات
الع��ة الD9ل�ة ال�9اد ت���u االخ
Kار عل�ها، خالًي م) ال
�D]ات ض$ األقل�ات ال�قا��ة و5
> ذلp م) خالل 


�او5ة ل�98ع أف�اد ال89
9ع في ال�9اذج ال�9
1$مة في ز5ادة ال$مج ال$9F"غ�افي وت"ف�� ف�ص م��فة م
  . ت�$ی� ال9قای�; ال�ف��ة

  

 )٢٥٧ - ٢٢١ص (ت*ل9ل ال:ف8دات : الف�ل ال�ا1ع

تDل�ل ال9ف�دات Fع
�� م) اإلح�ائ�ات ال�9
1$مة في ب�اء االخ
Kارات الD9ل�ة واالخ
Kارات الغ�� 

ق$ �Fاع$ تDل�ل ال9ف�دات في تق��� . Kاررس�9ة ح�L ت
�ح ال��� ل�1ائz مع��ة في ن
ائج االخ

ار  الدرجات عند تكرار االختب
لنفس الشخص في وقت مغاير  
أو ظروف اختبارية  

يساعد الثبات على  .مختلفة
إثبات جودة االختبار كلما قـلة  
اختالفـات النتائج بين المرة  
واألخرى

ال يوجد اختبار أو أداة قياس  
تتصف بالثبات التام، بل هي  
نسب إما أن تكون منخفضة أو  
عالية على حسب مقدرة الباحث  

ت وقياس  في ضبط المتغيرا
الخصائص الفردية الدائمة

: للثبات أنواع مختلفة منها
الثبات بطريقة إعادة تطبيق  
االختبار، ثبات الصيغة  
المتكافئة، الثبات بطريقة  
التجزئة النصفية، الثبات  

ريتشاردسون  -بطريقة كيودر
ومعامل ألفـا، وفي األخير ثبات  
المقّدرين

مثًـال يعرف عن االختبارات  
أنه ال يمكن قياس    اإلسقـاطية

ثباتها ألنها تعتمد على  
الموضوعية، ولذلك يوظف  
ثبات المقّدرين في هذه الحالة

صدق محتوى االختبار ال يعني  
بالضرورة صدق االختبار  
ظاهريها، أو ما يعرف بانطباع  
المتعلق بالعالقـات العامة،  
الصدق الظاهري هو االنطباع  
المأخوذ عن االختبار ومدى  

، مما يحدد بشكل  مصداقيته
كبير ما إن كان سوف يتم  
استخدام االختبار أو ال
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�Fاع$ . ال��9اس وز5ادة م�$اق�
ه و ثKاته، #9ا �DFل في #��� م) ال��خ الu9"رة لل9قای�; ال�ف��ة
م�]ان ث��س
"ن الu9ل� على اإلشارة ل9$� صع"Pة ال9ف�دات في م��اس مع�)، ح�L ی�Kغي لل��9اس أن 

. ازن ما ب�) ال�ع"Pة وال�ه"لة �9ا ی�اس� ال989"عة ال9ع��ةF�"ن عاًدال م) ناح�ة اس
1$ام مف�دات ت" 
ك9ا . أن صع"Pة االخ
Kار تع
9$ ���ل #��� على صع"Pة مف�داته، م9ا DF$د ت"ز5ع درجات االخ
Kارك9ا 

�Fعى تDل�ل األداء ال
9ای]� لل9ف�دات إلى تD$ی$ ال9ف�دات ال
ي ت��ل اح
9االت م1
لفة لل�8اح ب�اء على 
�قا��ة ع�$ ال
�او� في الق$رات، ال,� �F�ل خuً�ا على ع$الة االخ
Kار، فال9ف�دات ال9
�D]ة الف�وقات ال

  . �8F اس
Kعادها م) االخ
Kارات
  

  )٤٣١ – ٢٦٠ص  (قياس القدرات  : الجزء الثالث
ی�ق�> ��اس الق$رات إلى ع$ة أسال�� م�
1$مة، م�ها االخ
Kارات الف�دFة، االخ
Kارات ال98ا��ة، 

 . ات ال��19ة ل89
9عات مع��ة #
لp ال
ي تعاني م) اض�uا�ات نف��ة أو ن9ائ�ةواالخ
Kار 
  

Dة : الف�ل ال'امE٢٩٦ – ٢٦٠ص (االخ��ارات الف8د(  

ى ال
ق��> ال1اص في  ت
�9] االخ
Kارات الف�دFة في ت�#�]ها على أداء الف�د ال��1ي وال,� Fع
9$ عل
Kارات ال,#اء، وال
ي ت�
1$م ����ة في ال
ق��> اخ
. ن"اح ش
ى ق$ ت�9ل تDاور الفاحz مع ال9فD"ص

االكل����ي لأل\فال وال�9اهق�)، تع
�� م) االخ
Kارات الف�دFة ال
ي ت�اع$ في تD$ی$ اس
ع$ادFة الف�د 
ت�9ل االخ
Kارات الف�دFة إلى أن ت+"ن أق�ب لل9قا�الت االكل�����ة ل9ا ت�9له م) . وم�
"� ت"قعات األداء

ى ال
فاعل مع ال�z1 ال��9>ع�اص� م1
لفة ت�ت+]  ت�9ل ه,ه االخ
Kارات اخ
Kار س
انف"رد ب��ه  .عل
كل م�ها ق$ م� ب
u"رات و�ص$ارات . ال9ع�وف، مقای�; و5��ل�، مقای�; #"ف9ان وم��اس الق$رات الفارقة

ت
�9] مقای�; و5��ل� �8D> وج"دة ع��ات ال
ق��> خاصة ل989"عات . زادت م) ثKات وص$ق االخ
Kارات
ول+) م) نقا¦ ضعفه أنه Fف
ق� إلى االس
�اد إلى ن��5ات ق"5ة، ب��9ا . فال ما ق�ل ال9$رسة وال�اش$ی)األ\

 pFانف"رد ب���ه ذا تأس�; وم�اجعة ن��5ة أق"�، فق, قام #ل م) ب��ه، وت�ومان و ث"رن$ا
Fع
�� اخ
Kار س

  .  Kارفي #ل إص$ار ج$ی$ لالخ
Kار ب]5ادة ال�9اجعة و ال
$ق�� في أق�ام االخ

  

  )٣٤٠ – ٢٩٧ص (اخ��ارات ل:�G:عات خاصة : الف�ل ال�اسع

االخ
Kارات لل989"عات ال1اصة ت�9ل #ل م) االخ
Kارات الف�دFة واالخ
Kارات ال98ا��ة، ول+�ها 
ص99 أم ت> تق���ها ���ل Fالئ> ف�ات ال89
9ع م) ذو� االح
�اجات ال1اصة م9ا 9�Fل اإلعاقات 

�ل ال�9ال، 9F�) اس
1$ام م��اس و5��ل� لأل\فال ذو� الع8] ال�9عي على س�. الف+�5ة والF$�8ة
م) ض9) االخ
Kارات ال9ع��ة �ال89
9عات ال1اصة . �االس
غ�اء ع) األوام� اللف��ة و #
اب
ها على �uائ�

 �اخ
Kارات األ\فال وال�ضع وأ\فال ما ق�ل ال9$رسة و ال
ي تع
9$ على ت��> األداء أو ال
ق��> ال�ف"
إلى مق$رة ال�ض�ع على رفع رأسه إن #ان م�
ل�ً�ا على ��uه، أو م$� مق$رة ال�ض�ع على  كال���

 . اس
1$ام ی$Fه في ال
عامل مع ال98ادات
  

االخ
Kارات ال9ق��ة لل�9" في الuف"لة الK9��ة، م�ل اخ
Kار ب�لي ل�9" األ\فال ال�ضع وم��اس م�ارثي 

ي ت�اع$ ال19
��) في تق��> ال�ضع واأل\فال و ت�اه> لق$رات األ\فال تع
�� مقای�; لل�9" العقلي ال

��K9خل ال$

�$ إلى ن��5اته في ال
u"ر ال�9ائي، و ال
ي . في تع�8ل ع9ل�ة ال�F �مقای�; ب�اج�ه و ال,
ت�#] االخ
Kارات ال9ع��ة ). ل�� م
"اف�ة ت8ار5ًا لل19
��)(تع
�� ���ل #��� في \"رها ال
�5�8ي 


ق��> ال�امل لألش1اص ال9
أخ�5) عقلً�ا و ال
ي ت�9ل إج�اءات ت�د� له> حقه> �ال989"عات ال1اصة ال
م) . في ال
ق��> ال��9ف و ج"دة ال��امج ال
عل��9ة ال99�9ة ل
��9ة مهاراته> مع م�اعاة اخ
الف ق$راته>

الخ
Kار، نقا¦ ال�ق$ ال
ي واجه
ها اخ
Kارات ال,#اء ه" تفع�له> ل�قافات مع��ة ال ت�9ل ج�9ع ال1اضع�) ل

االختبار الصادق يجب أن  
يكون عاًدال ثقـافيًـا بشكل  
يوائم العينة المحلية المراد  
تطبيق االختبار عليها، خالًي من  
التحيزات ضد األقـليات  
الثقـافية ويتم ذلك من خالل  
زيادة الدمج الديموغرافي  

ة متساوية  وتوفير فرص منصف
لجميع أفراد المجتمع في  
النماذج المستخدمة في  
. تصديق المقـاييس النفسية

أن صعوبة االختبار تعتمد  
بشكل كبير على صعوبة  
مفرداته، مما يحدد توزيع  
درجات االختبار

يسعى تحليل األداء التمايزي  
للمفردات إلى تحديد  
المفردات التي تشكل  

اء  احتماالت مختلفة للنجاح بن
على الفروقـات الثقـافية عند  
التساوي في القدرات، الذي  
يشكل خطرًا على عدالة  
االختبار، فـالمفردات المتحيزة  
يجب استبعادها من االختبارات

تتميز االختبارات الفردية في  
تركيزها على أداء الفرد  
الشخصي والذي يعتمد على  
التقييم الخاص في نواح شتى  

ع  قد تشمل تحاور الفـاحص م
المفحوص

تتميز مقـاييس ويكسلر بحجم  
وجودة عينات التقييم خاصة  
لمجموعات األطفـال ما قبل  

ولكن  . المدرسة والراشدين
من نقـاط ضعفه أنه يفتقر إلى  
االستناد إلى نظريات قوية
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هار5; ل�س> -�ال
الي Fق"م تق��> ال9
ع$د ال�قافات �ال
غل� على نقuة ال�عف ه,ه، م�ل اخ
Kار ج"دإناف
ال�جل ال,� ال ی
أث� ب�قافة الuفل، �; ت��D ال�قا¦ على م$� ش9"ل ال�س9ة على ع�اص� ت$ل على 

  . ان
Kاهه لل
فاص�ل
  

  )٣٦٨ – ٣٤١ص (االخ��ارات الG:ا�Iة : الف�ل العاش8

االخ
Kارات ال98ا��ة ت�
1$م ���ل عام في ال��ام ال
عل�9ي، وال��اعي، وفي تق��> مالئ9ة ال1$مة 
ت�
1$م االخ
Kارات ال98ا��ة  .ل+�ها ال ت�9ل في العادة �األغ�اض اإلكل�����ة. في ال�8¯ و غ��ها

ى م) اإلجا�ا ك9ا أن في . ت ال�Dةخاص�ة اخ
�ار اإلجا�ة ال�D�Dة في اإلجا�ة ع) األس�لة ب��Kة أعلـ
االخ
Kارات ال98ا��ة ال ی
> ال
D�> ��ع"Pة ال9ف�دات ال
ي ت�اس� #ل م1
�� وال�$ء م�ها ت�اع$Fًا إلى 

لالخ
Kارات ال98ا��ة م�]ة الق$رة على تق$9Fها ل+) . األك�� صع"Pة، أ� أنها تف
ق� ال�9ونة ���ل #���
 �
ون�ة م�ها ل]5ادة ن�Kة سه"لة ال
���u وت���K دور ل��D5ة أك�� في نف; ال"ق، و95�) تفع�ل ن�خ إل+

  . فاحz االخ
Kار
  

8Jع Lاء : الف�ل ال*ادNOعة ال���  )٤٠١ – ٣٦٩ص (

ه" ال��Kة ما ب�) الع�9 العقلي والع�9 ال]م�ي، وال
ي تع
��  IQإن ال,#اء ال9ق�"د في ن�Kة ال,#اء 
pاء على ذل�Pال و�ع$د األش
. ك�ل ب��Kة رق�9ة" ال,#اء"�Fع� تD$ی$  ��9ة م"ج]ة لل,#اء، فال,#اء م

 ون�Kة ال,#اء ال
ي ت���ها مع�> االخ
Kارات ما هي إال م��اس وصفي ع) م�
"� ق$رة الف�د في وق
�8F ال
,#� أن اخ
Kارات ال,#اء وضع لD9اولة فه> وم�اع$ة األف�اد في تD$ی$ نقا¦ ق"ته> . مع�)

ت,#� أن مع�> اخ
Kارات ال,#اء ت��; الق$رات اللف��ة وم) ال9ه> أFً�ا . وضعفه> و م) ث> تق"5
ها
وال�م"ز الع$دFة و ال�م"ز ال�89دة، و هي الق$رات ال9
uلKة في م8ال ال
عل�> ال$راسي، ال في #ل م8االت 

�F�ل ال�قاش ب�) الع"امل ال"راث�ة و . 
ع$ادات ال9�ان���ة و ال�D#�ة و ال9"س���ة و الف��ةال�Dاة م�ل االس
في #ل . ال���ة في تD$ی$ ال,#اء ح�] #��� ب�) العل9اء و ت1
لف ال$راسات في تأی�$ها أل� م) ال8ان��)

اد، و م�اق�ة قابل�ة وه" م�اع$ة األف� ا الDاالت، �8F على ال19
��) ال�ج"ع له$ف تD$ی$ ال,#اء و��اسه
ى ال,#اء ال Fع> �الفائ$ة ال+���ة مقارنة ب$راسة الع"امل ال����ة ه�الp ال+��� م) . ال"راثة و تأث��ها عل

ال���5ات ال
ي حاول تف��� اك
�اب ال,#اء و \��ع
ه، م�ها ن��5ات ت���> ال�9ات ال
ي ت�9ل ن��5ة 
ى العامل العام في ج�9ع األن�uة العقل�ة، �اإلضافة إلى  العامل�) للعال> شارل] س���مان و ال
ي ر#]ت عل

ف+ل9ا زادت العالقات ب�) الع"امل . الع"امل ال�"��ة ال9
ع$دة و ال
ي ی
عل� #ل م�ها ب��ا¦ واح$ فق�
 ���
ال�"��ة، أد� ذلp ل]5ادة في العامل العام، و5ق"م ال��اس ال�ف�ي في ه,ه الDالة ���اس العامل العام لل

ب��9ا في ال9قابل، تف
�ض ن��5ة الع"امل ال9
ع$دة وج"د ع"امل #���ة ذات أوزان م1
لفة في . �د�أداء الف
ت�9ل ه,ه الع"امل ال9
ع$دة ). تع
�� ه,ه ال���5ة م) أع9ال ل"5; ث��س
"ن وغ��ه م) الKاح��)(ن"اح ع$ة 

  .كل م) الفه> اللف�ي، \القة ال+ل9ات، الف�اغ، ال��عة اإلدراك�ة، و االس
ق�ار
  

8Jاس الق�رات : الف�ل ال'اني ع�P ج�ة فيRلRSا س�EاT٤٣١ – ٤٠٣ص (ق(  

إن م) ال�9اكل ال
ي ی"اجها عل> ال�ف; وPاألخz ال��اس ال�ف�ي، ه" س"ء اس
1$ام أدوات ال��اس 
ل,ل�8F p االه
9ام ل�; فق� ات8اه ال9قای�; واالخ
Kارات، بل أFً�ا . وال
ي ق$ ت�د� �ال��ر ال �ال�9فعة

أشارت على س��ل ال�9ال، . األف�اد ال,ی) Fق"م"ن �إج�اء ه,ه االخ
Kارات وال
أك$ م) فه9ه> لها ات8اه
ال$راسات الu"ل�ة ل,#اء األ\فال أن ال,#اء خالل ال�9حلة االب
$ائ�ة، وال9
"سuة وال�ان"5ة Fع
�� م�
قً�ا 

1
لف في م�حلة الuف"لة الK9��ة إذا ل+) ن�Kة ال,#اء ق$ ت. �ال��Kة ألدائه> خالل اخ
Kارات ال,#اء ال9
ع$دة
ت9 مقارن
ها ب,#اء ال�z1 في ال�9احل ال
ي تل�ها م9ا ���F إلى أن ال,#اء ق$ ی�$وا م�
قً�ا إذا ق��ت 

أن ع"امل أخ�� ق$ ت�ث� على األداء في اخ
Kارات #9ا  .الف
�ة ال]م��ة أو الع5�9ة ب�) م�حل
ي ال9قارنة

االختبارات للمجموعات الخاصة  
تشمل كل من االختبارات  
الفردية واالختبارات الجماعية، 

أم تم تقنينها  ولكنها صممت  
بشكل يالئم فئات المجتمع من  
ذوي االحتياجات الخاصة مما  
يشمل اإلعاقـات الفكرية  
والجسدية

نقـاط النقد التي واجهتها  
اختبارات الذكاء هو تفعيلهم  
لثقـافـات معينة ال تشمل جميع  
الخاضعين لالختبار

يقوم تقييم المتعدد الثقـافـات  
بالتغلب على نقطة الضعف  

-ل اختبار جودإنافهذه، مث
هاريس لرسم الرجل الذي ال  
يتأثر بثقـافة الطفـل، بس تحسب  
النقـاط على مدى شمول  
الرسمة على عناصر تدل على  
انتباهه للتفـاصيل

لكن لالختبارات الجماعية ميزة  
القدرة على تقديمها لشريحة  
أكبر في نفس الوقت، 
ويمكن تفعيل نسخ إلكترونية  
منها لزيادة نسبة سهولة
التطبيق وتبسيط دور فـاحص  
. االختبار

أن اختبارات الذكاء وضعت  
لمحاولة فهم ومساعدة األفراد  
في تحديد نقـاط قوتهم  
وضعفهم و من ثم تقويتها

أن معظم اختبارات الذكاء  
تقيس القدرات اللفظية  
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ج�9ع ه,ه  .�Dاة، تغ�� ال���ة، ال
عل> ال8$ی$ ال,� ب$وره Fقّ"م ال
عل> ال�اب�ال,#اء #ال��1ات ال9�
�Kة م) ال
ال�9ش�ات ت$ع" أله�9ة وفائ$ة ال
$خل، واس
1$ام ن
ائج اخ
Kارات ال,#اء في م�اع$ة األف�اد ال لل
1لي 

 معای�� وص9ات ان
قاص�هDاجاته. ع�ه> ت
�
 ح"ل م"ض"ع اك9ا أن ال$راسات الu"ل�ة اخ
لف في اس
فال
عل�> ���ل عام . ب���ة Fغفل ع�ها-اضD9الل ال,#اء ع�$ تق$م الع�9، أ� أن ه�الp ع"امل اج
9ا��ة

ك9ا أن اخ
Kارات . ی]ده� و5
u"ر، ف
القي األج�ال ال8$ی$ة م�
"� أف�ل لل
عل�> مقارنة �األج�ال ال�ا�قة
الة انقuاع #Kار ال�) ع) مقاع$ ال,#اء ت
9اثل ن��ً�ا مع \�5قة تق$F> االخ
Kارات األكاد�9Fة، و في ح

ت�ث� م�ل ه,ه ال$راسات على ن��ة ال89
9ع لف�ة .  ال$راسة، فأنه م) ال9
"قع تأث�� ذلp على مهاراته>
ى ال
قاع$، ع$م ح�"له> عل ف�ص الع9ل، ع$م اس
�9ار وج"ده>  كKار ال�)، م9ا 9�Fل اجKاره> عل

ى ال
� . �ال
$ر�5 وغ��ه ى ال
�"ع ال�قافي وتأث�� ذلp على ال8"ان� ی
"جه عل> ال�ف; حالً�ا عل #�] عل
ت��� ال$راسات ال9
]ای$ة أن اخ
Kارات ال,#اء ق$ ال ت��ف األف�اد ح
ى �ع$ . ال19
لفة في ح�اة األف�اد


1$م األش�ال �F 1$ام ال�"ر، وغ��ها ال
تق���ها، فه�الp م8
9عات ثقا��ة مغای�ة ال تع
9$ على اس
 . اله�$س�ة و ه�,ا

  

 )٥٨٣ – ٤٣٤ص  (قياس الشخصية  : ء الرابعالجز 
وما هي م�"ناتها وما م$� تأث�ها �الع"امل ال����ة " ال���1ة"ت1
لف ال���5ات في تع�5% ما هي 

ت1
لف أدوات . ل,لp م) ال9ه> دراس
ها وفه9ها، وPال
أك�$ ذل9�F pل ��اسها. وتأث��ها على ح�اة األف�اد
��اس خ�ائz ال���1ة، م�ها م) ی
Kع اس
��انات ال
ق��5  ��اس ال���1ة في \�5ق
ها وات8اهها في

تع$د ال���5ات واالخ
Kارات ال ی�اق¶ �ع�ه األخ� إن9ا �uFح . ال,اتي، أو األسال�� اإلسقا\�ة وغ��ها
  .   \�5قة م1
لفة ت+9ل �ع�ها الKع¶

  

8Jة : الف�ل ال'ال) ع���Jاتي للOانات ال�ق8.8 ال��  )٤٨٠ – ٤٣٤ص (اس�

خ
Kارات ال
ي تع
9$ على اس
Kانات ال
ق��5 ال,اتي وال
ي تع
�� على الpD9 اإلم��5قي، م) أشه� اال
ت
�9] �فعال�
ها في #�ف .هي اس
��انات م����"تا لل���1ة م
ع$دة األوجه وال,� ت9 تu"�5ها م�ت�)

 ت"ه> ال�9ض،(9�Fل االس
��ان ع�� درجات  .ع) ال�9"ل الKاث"ل"ج�ا وت��9]ها ع) �ع�ها الKع¶
األن"ثة، الKاران"5ا، ال"ه> ال�ف�ي، الف�ام، اله"س -االك
�اب، اله�
��5ا، االن�Dاف ال���"Pاتي، ال,#"رة


1$م االس
��ان ثالث مقای�; خ�� ل��اس ال�$ق، و5ع]ز . ال1¤�%، واالنu"اء االج
9اعي�F ك9ا
 . D5اول ت�$ی� اإلجا�اتذلp لق"ة االخ
Kار #"نه ی"اجه م��لة ال�$ق في اس
��انات ال
ق��5 ال,اتي و 

  
 تأث�� ب�اعة اس
��ان م����"تا قام الKاح��) D)تGough & Bradley 1996ان  (��
�إع$اد اس


1$م في ��اس ال���1ة لألش1اص األس"5اء�F ���F; االس
��ان خ�ائz . كال�ف"رن�ا ال���ل"جي وال,
8Fائ�ة، اإل"uا¦ واالن�K9ع م�ل االن
وت> أ�Fا . اب�ة، تDق�� ال,ات، وغ��هات"ج$ ���ل اع
�اد� في ال89

9�Fل . س�ة ١٦-٣ت��9> اس
��ان ال���1ة لأل\فال وال,� ��uF على م) ت
�اوح أع9اره> ب�) ال
 . االس
Kان أس�لة 8FاوPها الuفل وأخ�� Fق"م أح$ الKالغ�) ال9ق��P) للuفل �إجاب
ها

  

��انات الق"5ة ال
ي ی
> اس
1$امها في االس
��ان ال+ل����ي م
ع$د الD9اور ل�9ل"ن Fع$ أ�Fا م) االس

أع$ االس
��ان اع
9اد على ن��5ة م�ل"ن ال�D"5ة . م�اع$ة االخ�ائ��) ل
�z�1 اإلض�uا�ات ال�ف��ة
  .  ال�ف��ة االج
9ا��ة، وال
ي تف�� ال���1ة في ن�u9) ه9ا م�$ر ال
ع]5] و ن�9 سل"ك ال
عامل

  

8Jاهات : الف�ل ال8ا1ع عGل واالتR9:اس ال�P) ٥٠٨ – ٤٨١ص(  

ت�9ل م�اه� ال���1ة م�"ل ع$ة تD$د اخ
�ارات الف�د في ال�Dاة ال�"م�ة، م�ل م�ه�ه> ال1ارجي، 

والرموز العددية و الرموز  
المجردة، و هي القدرات  
المتطلبة في مجال التعليم  

سي، ال في كل مجاالت  الدرا
الحياة مثل االستعدادات  
المكانيكية و الحركية و  
الموسيقية و الفنية

يجب االهتمام ليس فقط اتجاه  
المقـاييس واالختبارات، بل أيًضا  
اتجاه األفراد الذين يقومون  
بإجراء هذه االختبارات  
والتأكد من فهمهم لها

أن الدراسات الطولية اختلفت  
حول موضوع    في استنتاجاتها

اضمحالل الذكاء عند تقدم  
العمر، أي أن هنالك عوامل  

بيئية يغفـل عنها-اجتماعية

من أشهر االختبارات التي  
تعتمد على استبانات التقرير  
الذاتي والتي تعتبر على  
المحك اإلمبريقي، هي  
استبيانات مينيسوتا للشخصية  
متعددة األوجه والذي تمت  

ليتها  تتميز بفعا.تطويرها مرتين
في كشف عن الميول  
الباثولوجيا وتمييزها عن بعضها  
البعض

استبيان كاليفورنيا  
السيكلوجي والذي يستخدم  
في قياس الشخصية لألشخاص  

يقيس االستبيان  . األسوياء
خصائص توجد بشكل اعتيادي  
في المجتمع مثل االنبساط  
واالنطوائية، اإليجابية، تحقيق  
الذات، وغيرها

ن الشخصية لألطفـال  تصميم استبيا
والذي يطبق على من تتراوح  

يشمل  . سنة ١٦- ٣أعمارهم بين ال
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ص99 اس
��انات ع$ة ل��اس . \�5قة تD$ثه> مع غ��ه> وت��فاته> في ال9"اقف ال19
لفة وغ��ها
ل9ه��ة ل8اك�"ن وم�ح ال
"جهات وال�9"ل ال���1ة م�ل اس
��ان ال�9"ل ل�
�ونج و اس
��ان ال�9"ل ا

تع$ م�ل ه,ه االس
��انات وس�لة ج�$ة ل
D$ی$ ال9ه�ة وم8االت ال
"{�%، . ال�9"ل ال9ه��ة ل+�"در وغ��ها
pي ت�9ح ب,ل
  . وال
ي ق$ ت�"ب ع) اخ
Kارات الق$رات في ال89االت ال

    

8Jة : الف�ل ال�ام@ ع��  )٥٤٨ - ٥٠٩ص (األسالX9 اإلسقا

ع$ة أن"اع، م�ها م) Fع
9$ على أسال�� �قع ال��D م�ل ال�وشاخ و ال��ام األسال�� اإلسقا\�ة ت�9ل 
 [����Fار ال�وشاخ(ال�امل إلK
ب��9ا ی"ج$ أFً�ا أسال�� . ، و أسل"ب �قع ال��D له"ل
]مان)ن�ام الخ

و  .اإلحKا¦ ل�وز�5]و5ج - و دراسة ال�"ر  (TAT)تع
9$ على ال�"ر م�ل اخ
Kار تفه> ال9"ض"ع 
ألسال�� ال
ي ت
uل� إجا�ات لف��ة #
اب�ة أو لف��ة شف"5ة م�ل اخ
Kار ت$اعي ال+ل9ات، و هه�الp �ع¶ ا

 .  اخ
Kارات إك9ال ال98ل
  

8Jالف�ل ال�ادس ع : Y8تق�9] أخ X9٥٨٣ – ٥٤٩ص (أسال(  

ال ت���D أسال�� ال
ق��> �اس
��انات ال
ق��5 ال,ات�ة أو االخ
Kارات اإلسقا\�ة، بل ت"ج$ اخ
Kارات 
تع
9$ على أسال�� أخ�� م�ل مقای�; األسال�� و األن9ا¦ و اخ
Kارات ال9"اقف، و اخ
Kارات  لل���1ة

ت�#] على فه> األش1اص ألنف�ه> و لألخ�5) م) ح"له> م�ل اخ
Kار ذخ��ة دور ال
+"5) الف�ضي و 
اخ
Kار جامعة واش�8
"ن إلك9ال ال98ل، و اخ
Kارات ص99 ل9الح�ة ال���ة ال9$ر#ة و ال�9اخ 

ج
9اعي ال
ي ت��; ادراكات ال�z1 الفعل�ة لل���ة ال"اق�Jة، و ال���ة ال�9ال�ة، و ب��ة غ�� معل"مة م) اال
ك9ا ت�9ل األسال�� األخ�� ال9قا�الت وال9الح�ة ال�J��uة، وال
ق$ی�ات ال
ي تعuى للف�د م) . ن"ع مع�)

  . خ ال�Dاةق�ل شz1 أخ�، وق"ائ> ال
���فات وال��انات ال�D"5ة ال
ي ت
عل� ب
ار5
  

  )٦٧٨ – ٥٨٦ص  (تطبيقـات القياس  : الجزء الخامس
ناق� األج]اء ال�ا�قة الع$ی$ م) ال�قا¦ ال9ه9ة ��أن ال9قای�; ال�ف��ة وت�9�9ها وم"ض"عاتها، م) 

  . ال9ه> أFً�ا دراسة ت��uقات ال��اس وال
ي ی�اق�ها الف�ل�) األخ�5) م) ال+
اب
  

8J٦٥٦ – ٥٨٦ص (�ة لالس���امات ال8اه�ة لالخ��ارات ال��اقات ال8ئ��: الف�ل ال�ا1ع ع(  

ت"ج$ ثالث م8االت أساس�ة ل
���u ال��اس ال�ف�ي، وهي ال��اقات ال
�P"5ة، ال��اقات ال9ه��ة، 
االخ
Kارات ال
��Dل�ة، واخ
Kارات ال+فاFات، واالخ
Kارات ال�9تuKة  .وال��اقات اإلكل�����ة واإلرشادFة

 م�لة االخ
Kارات في �ال�9حلة ال$راس�ة #اخ
KاDارات ال�¤�ة، ج�9عا ت�$رج تK
رات ال8امعة مقابل االخ
ب��9ا في م8االت عل> ال�ف; ال
���9ي واإلرشاد ال��1ي تفعل اخ
Kارات ال��اقات . ال��اقات ال
�P"5ة

لل���1ة ال9ه��ة م�ل اخ
Kارات ال
"{�% وتق��> األداء وال
��� �األداء ال"{�في وأFً�ا ت�9ل أسال�� ت��> 
أك�� االخ
Kارات ال
ي ی
> اس
1$امها م) ق�ل العامل�) في م8ال عل> ال�ف; . ال1اصة ب���ة الع9ل

اإلكل����ي هي اخ
Kارات ال,#اء الف�دFة، ال
ق��> ال�ل"#ي، اخ
Kارات ال���1ة ال
ي ص99 ل+�ف 
z1ي ت�اع$ في تق��> حالة ال�
وال
"صل إلى ت�z�1  االض�uا�ات ال�ف��ة، واالس
��انات ال9"ج]ة ال

ت�اع$ �ع¶ االخ
Kارات ال�ف��ة على ال+�ف ع) ال�9اكل الع���ة، وال+�ف ع) ع8] ق$رات . مالئ>
  . ال
عل> ال9ع��ة

    

8Jع Dة في ال�ق�9] : الف�ل ال'ام�Iة واج�:ا�P٦٧٨ – ٦٥٧ص (اع��ارات أخال(  

8$ ال+��� ال
8$ی$ات في شأن عل> ال�ف; Fع
�� م) العل"م ال8$ی$ة ن��ً�ا مقارنة �غ��ها، ل,لp ن
م) ال9"اض�ع ال
ي ی
�uق لها ال��9اق األخالقي ال1اص �العامل�) في . أخال��ات ال9ه�ة وم��اق ال�ل"ك

االستبان أسئلة يجاوبها الطفـل  
وأخرى يقوم أحد البالغين  
المقربين للطفـل بإجابتها

االستبيان الكلينيكي متعدد  
المحاور لميلون يعد أيضا من  
االستبيانات القوية التي يتم  
استخدامها في مساعدة  

ائيين لتشخيص  االخص
اإلضطرابات النفسية

صممت استبيانات عدة لقياس  
التوجهات والميول الشخصية  
مثل استبيان الميول لسترونج و  
استبيان الميول المهنية  
لجاكسون ومسح الميول المهنية  
لكيودر وغيرها

ال تنحصر أساليب التقييم  
باستبيانات التقرير الذاتية أو  

توجد    االختبارات اإلسقـاطية، بل
اختبارات للشخصية تعتمد على  
أساليب أخرى مثل مقـاييس  
األساليب و األنماط و اختبارات  
المواقف، و اختبارات تركز  
على فهم األشخاص ألنفسهم و  
لألخرين من حولهم  

توجد ثالث مجاالت أساسية  
لتطبيق القياس النفسي، وهي  
السياقـات التربوية، السياقـات  
المهنية، والسياقـات  

كلينيكية واإلرشاديةاإل

أكثر االختبارات التي يتم  
استخدامها من قبل العاملين  
في مجال علم النفس  
اإلكلينيكي هي اختبارات  
الذكاء الفردية، التقييم  
السلوكي، اختبارات الشخصية  
التي صممت لكشف  
االضطرابات النفسية، 
واالستبيانات الموجزة التي  
تساعد في تقييم حالة الشخص  



9 

 

#فاءة العامل�) وم�هالته> ال
ي ت�9ل ال�هادات ورخz ال99ارسة ال
ي ت1
لف في نuاق عل> ال�ف; ه" 
م��ول�ات ناش�� ك9ا ت�9ل ال9"اض�ع . ع9له> أن"اعها ل
أك�$ #فاءات العامل�) �9ا ی��� \��عة

االخ
Kارات والD$ م) ت"ز5ع االخ
Kارات #ي ال تuKل س�5
ها و ال تقع في أFاد� م) ق$ �Fيء اس
1$امها، 
ح9اFة . ك9ا �8F ال
أك$ م) أن إرشادات تق$F> االخ
Kار ت+"ن واضDة #فاFة ل�9
1$مي االخ
Kار

ش$ی$ة األه�9ة، ل9ا ت9Dله ن
ائج االخ
Kارات م) معل"مات ت9; ال�1"ص�ة واح
�ام ال��5ة م) األم"ر 
  . وال
ي �8F ال
عامل معها �ع�اFة فائقةأف+ار وم�اع� األش1اص،

  
  ال:الح^

 قائ9ة أ�F$8ة �االخ
Kارات وأدوات تق��> أخ��   . أ
 .ع�او5) ناش�� االخ
Kارات ، م"زع�ها، وج�J9ات ذات عالقة �االخ
Kارات  . ب
  

القراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  أنه حقـاً كتاب جدير ب
النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين  

 .عموما بقضايا القياسالنفسي وأدواته

ل إلى تشخيص مالئموالتوص

علم النفس يعتبر من العلوم  
الجديدة نسبيًـا مقـارنة بغيرها، 
لذلك نجد الكثير التجديدات  
في شأن أخالقيات المهنة  
وميثاق السلوك

من المواضيع التي يتطرق لها  
الميثاق األخالقي الخاص بالعاملين  
في نطاق علم النفس هو كفـاءة  
العاملين ومؤهالتهم التي تشمل  

لشهادات ورخص الممارسة التي  ا
تختلف في أنواعها لتأكيد  
كفـاءات العاملين بما ينسب  
طبيعة عملهم

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR74MaanPsychologicalTesting.pdf  

  
 

   

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  م وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا بعلو 

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
 " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

  
 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -
 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -

  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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