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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  
االختصاص    في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء)النفسية(السيكولوجية

 ..والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية
  

ح)' �ان م�  - 2012ال�! ت�فاه هللا عام –ه�ا ال�
اب م� تال�� االس
اذ ال��
�ر صف�ت ف�ج 
أب�ز أسات�ة عل> ال;ف: في جامعة القاه�ة 6/.� الع��5ة وأح� اك�1االسات�ة ال/.�-)� والع�ب االف�اد  

ه الL.�ص في مJال ال�Hاس ال;فFي وال�! التف�ت;ا ه;ا االشارة الى انه ق� إن
اجا عل/�ا رص);ا وعلى وج
.  2005ب);�ة الى الع��5ة العام - قام ب
�ج/ة وتق;)� ال;LFة الLامFة واالخ)�ة م� م�Hاس س
انف�رد


ع�ضه ه;ا ه� ال;LFة االخ)�ة م� الPQعة  1985ص�رت الPQعة االولى م� ه�ا ال�
اب عام Fوما ن

Pة االنJل� ال/.�-ة، 6القاه� 2007الFادسة W/وال.ادرة ع� ال.  

  
  ال�ق�مة


اب ال�Hاس ال;فFي لل��
�ر صف�ت ف�ج أح� اه> ال/.ادر االساس�ة لل�Hاس ال;فFي ال
ي ال � �X
Yع
�W/Y االس
غ;اء ع;ها وق� اك
F[ اه/)
ه م� احا\
ه ال]املة 6ال
�Qر ال
ار-Lي ل�Z�ة ال�Hاس ال;فFي 


لفة م1ل االخ
Pارات  ال;ف�Fة في مJاالت وم;اق]ة القaاYا اL/ي الFاس ال;ف�Hة ، وع�ض اس: ال-�d;ل
ال��اء  وال]L.�ة واالتJاهات و االه
/امات ، والق�رات العقل�ة ال/
ع�دة وال/
/ایeة ، االسال)[ االسقا\�ة 


لفةL/ة ال�W�;(و االدوات االكل.  

اب ال��
�ر صف�ت ف�ج ال�Hاس ال;فFي على س� g�
Pعة اب�اب تa/� �ل 6اب م;ها على ف.�ل اح


لفة ، ف/1ال في الPاب االول م� �
اب ال�Hاس ال;فFي تa/� ثالث ف.�ل تZ�ث ف)ها ال��
�ر Lم
صف�ت ف�ج على تار-خ وم;kQ ال�Hاس ال;فFي وتع�-� ال�Hاس ال;فFي ث> تل)ها في الف.�ل ال
ال�ة ب�ا 


Pار ال;فFي و��� Y./> وماذا �HY: وماهي م� الف.ل ال�ا6ع الى الف.ل ال1ام� تع�-� االخ
  .اس
L�اماته و��� ی
> ت�XQقه و��� تف�F ال�رجة على االخ
Pار

ت;اول 6ع� ذلo ال�
اب في الف.ل ال
اسع  الى الف.ل ال1اني ع]� على م;kQ ال.�ق  والP1ات 
اول ال�
اب �qاس وتع�-فاتها و\�ق حFاب ال.�ق والP1ات لالخ
Pار ال;فFي ، وفي الف.ل ال1الp ع]� ت;

وس
;اف�رد ب);�ه الLام: في  -ال�ا6ع  -ال��اء  ث> 6ع� ذلo م1ل  ت;اول 6عr اخ
Pار س
;اف�رد ب);�ه 

هذا الكتاب من تاليف  
االستاذ الدكتور صفوت فرج  

 2012الذي توفـاه هللا عام  –
حيث كان من أبرز أساتذة    -

علم النفس في جامعة القـاهرة  
بمصر العربية وأحد  

يين  اكثراالساتذة المصر 
والعرب االفداد  إنتاجا علميا  
رصينا وعلى وجه الخصوص في  
مجال القياس النفسي  

يعتبر كتاب القياس النفسي  
للدكتور صفوت فرج أحد اهم  
المصادر االساسية للقياس  
النفسي التي ال يمكن االستغناء  
عنها وقد اكتسب اهميته من  
احاطته الشاملة بالتطور  
التاريخي لحركة القياس  

فسي ومناقشة القضايا  الن
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الف.ل)� ال�ا6ع والLام: ع]� ، اما في الف.ل الFادس ع]� تZ�ث ال�ات[ ع� اخ
Pار و�Fل� لل�اش�ی� 
  .في الف.ل)� الFا6ع وال1ام� ع]�ث> تZ�ث ع� Q6ار-ة ��ف/ان ل
ق)�> اال\فال وال��اء ال�ج�اني 

اح
�g 6ع� ذلo ال�
اب على ال/قای�: الJ/ا�sة لل��اء   والق�رات العقل�ة ال/
/ایeة وم]Wالت �qاس 
  . ال��اء واخ
Pار ال/ع�ق)� وم]Wالته م� الفaل ال
اسع ع]� الى الف.ل ال1اني والع]�ون 

� �qاس ال]L.�ة واألسال)[ اإلسقا\�ة أما في الف.�ل األخ)�ة م� ال�
اب تZ�ث ف)ها ال�ات[ ع
.واالتJاهات واالس
L�ام اإلكل);�Wي لالخ
Pارات 

 
 تاريخ القياس النفسي: الفصل األول  

في ه�ا الف.ل ت;اول �wه ال��
�ر صف�ت ف�ح ع� تار-خ  و5�أ ال�Hاس ال;فFي و��� �انp ت/1ل 
مFار عل> ال;ف: الZ�ی' ، على ال�غ> م� ب�اYة ال�Hاس ال;فFي وت�Qره ن/�ذجًا أله> مالمح ال
�Qر في 

اال ان ال�1)� م� الPاحZY �(1اول�ن اق
فاء ال/اضي الPع)� لف��ة ال�Hاس  ١٨٧٩تأس�: ف�نp مع/له عام 

�Xون LY �(.ان أ6ا\�ة ال�ل ال/�الد Xات ت�جع الى اك�1 م� اث;)� وع]�-� ق�نًا ق�
وال
ق)�> ففي ف

 .ل
�لي م;.Pًا أعلى -ب;اء على �فاءته  -م� Y.لح م;ه>  م��ف)ه> م�ه �ل ثالث س;�ات الخ
�ار
ف�نp  ال�! �ان Yع
�ف �F6عة الف�وق الف�دYة و-�g اح
/االت االخ
الف ب)� األف�اد ،واألك�1 م� 

صفZة : (ذلo أنه ص/> جهازًا ل�Hاس الف�وق الف�دYة في س�عة ال
ف�)� ،أ\لk عل�ه اس>  م�Hاس ال
ف�)�
٢٤ ( 


]ف ال�HZقي للف�وق الف�دYة وال/قای�: م� خالل اه
/امه ف�ان�F: ج�ل
� الW/ال �X
�! �ان Yع
و ال�! حفe  ١٨٩٦ون]�ه ل�
ا6ه ت.;�� ال�جال وفk م�اهXه> ال���XQه   ب;�d-ة ال
�Qر وم�تPاتها

م;� ذلo الZ)� جاءت اساهامات اخ�g م� م.ادر م
ع�دة . دراسات وراثه الق�رات العقل�ة والف�وق الف�دYة
ال�! �ان مه
/ًا 6االخ
Pارات االكل);��Wة لل/�ضى الW�Fای
�-)�، و\kX   ١٨٩٥ذلo أن ��-Xل�  م1ل

 اخ
Pارات الFZاب وم�g ال�اك�ه و إك/ال الJ/ل ١٨٩٧ایJ;Xهاوس 
 ال��اس وال�لف العقلي

كان ال
Lلف العقلي م� أه> ال/Jاالت ال
ي ب�زت م� خالل م]Wله ال�Hاس وت.;�� األف�اد ، وجاء 
كانp الX�اYة  ا االه
/ام W[/6له ال
Lلف العقلي م�WPًا خالل ال;.ف األول م� الق�ن ال
اسع ع]�،ه�

     Fitzherbert       إق
�ح  ١٥١٠األولى في نهاYة العق� األول م� الق�ن الFادس ع]�، ففي عام 
 ل�هاخ
Pارًا عقل�ًا ی
a/� ع�د م� ال/ف�Zص ع]�-� ب;�ا وذ��ه لع/�ه وتZ�ی� م� ه� وا


ة عق�د ن]� الXQ)[ االسPاني ه)�ارت عام F6 ه�5ارتe
اخ
Pارا لل��اء اق
�ح �wه أسل�5ًا ١٥٧٥و5ع� ف)
 )28صفZة. ( م;d/ًا ل�Hاس  الق�رة العقل�ة

�ر ال��اس في ان�ل��ا وأم���ا� ت


ح مع/ل االخ
Pارات في جامعة ب;Fلفان�ا 
و\kX ع;�ما عاد �اتل الى ال�الYات ال/
Z�ة األم�-�Wة اف
أول Q6ار-ة اخ
Pارات �X)�ة ت
a/� اخ
Pارات ل�Hاس ال
�اعي ال�Z وال
�اعي ال/ق)� ، ث> ن]pQ ح��ة 

6/قارنه أداء راش�ی� أس�-اء 6أداء أ\فال Yعان�ن  ١٩٠٦و ن�رس�رثي   ١٩٠٣ال�Hاس العقلي  ، قام �)لي 
 .م� ال
Lلف العقلي

�ر  "�اس ال! اء� ت

w p/رًا أسه�Qاء ت�اس ال��q �ن أب�زها ت�ج/ة ج�دارد شه�WY �1)�ة ق�اس ب);�ه  �١٩٠٨ه ع�امل �H/ل
، ث> أسه> ت]ارل: سX)�مان ١٩١٠الى االنJل)e-ة  و أن]أ أول مع/ل لل�راسة ال;ف�Fة لل/
Lلف)� عل�Hًا عام 
وال
ي اف
�ضp عامًال عامًا  ١٩٠٤في ق�aة ال��اء  و�qاسة م� خالل تق�Y/ة ل;�d-ة العامل)� في ال��اء 

��اء وع�امل ن��sة ، ث> جاء ال
�Qر ال�Jه�! م� خالل ل�-: ت)�مان واه
/امه 6/�ض�ع االخ
Pارات لل
 العقل�ة

أسه> ب)��: مع زمالئه في ت�Q-� اخ
Pارات ج/ا�sة ل�Hاس  ال��اء  �ه�ت الZاجة إل)ها ب�ض�ح 

النظرية ، وعرض اسس القياس  
النفسي المختلفة

احتوى كتاب الدكتور  
صفوت فرج القياس النفسي  
على سبعة ابواب تضمن كل  
باب منها على فصول مختلفة  

في هذا الفصل األول تناول فيه  
الدكتور صفوت فرح عن  
تاريخ  وبدأ القياس النفسي  
وكيف كانت تمثل بداية  

اس النفسي وتطوره  القي
نموذجاً ألهم مالمح التطور في  
مسار علم النفس الحديث  

فونت  الذي كان يعترف  
بسرعة الفروق الفردية ويرى  
احتماالت االختالف بين األفراد  
،واألكثر من ذلك أنه صمم  
جهازاً لقياس الفروق الفردية  
في سرعة التفكير ،أطلق عليه  
اسم  مقياس التفكير

لتن الذي كان  فرانسيس جو 
يعتبر المكتشف الحقيقي  
للفروق الفردية والمقـاييس من  
خالل اهتمامه بنظرية التطور  
ومرتباتها ونشره لكتابه  
تصنيف الرجال وفق مواهبهم  

و الذي حفز   ١٨٩٦الطبيعيه  
دراسات وراثه القدرات  
العقـلية والفروق الفردية

كان التخلف العقـلي من أهم  
خالل    المجاالت التي برزت من

مشكله القياس وتصنيف  
األفراد ، وجاء هذا االهتمام  
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ي الف
�ة ب)� ال5�Z)� إزاء  األع�اد ال�X)�ة م� ال/J;�ی� م/� ی
ع)� اخ
Pاره>، أما 6ال;PFة لل
�Qر ف
العال/)
)� ، Pwان
هاء ال�Zب األولى و�ه�ر نJاح االخ
Pارات وال/قای�: في  األغ�اض ال�5�Zة  ازدادت 

kZ ال
]�Jع وال
/�-ل ،  أث/�ت Fع/ل ال;ف: م� أسال)[ ت g�امات رجال األع/ال والعل/اء  6/ا ل/
اه

 ) 34صفZة( . ه�ه ال�فعة الق�-ة في ازدهار ح��ة ال�Hاس ال;فFي
 "�اس س�ات ال$#�ة

ب�أت اإلسهامات الLاصة �H6اس ال]L.�ة  في العق� األخ)� م� الق�ن  ال
اسع ع]� فق� \�ر 
ج�ل
� خالل ه�ا العق� و��لo  �ارل ب)�س�ن ع�دا م� اخ
Pارات ال]L.�ة ی
ع/� 6عaها على أسل�ب  

ال�الYات ال/
Z�ة  وق� ه�فp �ل ه�ه  ال
ق�ی� ال�اتي  اضافة الى جه�د ی�نج في س�-�Fا وروزان�ف في
االسهامات الى مZاولة ال�ص�ل الى الF/ات  ال]L.�ة  ال
ي ت/)e ب)� االف�اد وت/)e ال/5�Qa)� عقل�ًا 

 .على وجه الL.�ص
ألع�اضه وه� تق�ی�  تق�ی� ال]�L لL.ائ.ة وانفعالته ووصفه: أسل�ب ال�ق�ی� ال!اتيمفه�م  

ال.�ق وال/�ض��sة في حاالت �1)�ة إلى ح� ما 6ال
الي P.Yح م�  Jان[Yووصف ق� ی�g  الPعr أنه 
 .العF)� االع
/اد عل�ه ب�صفه ب�انات عل/�ة ، س�ا ء في مJال إص�ار الق�ارات ال/
علقة 6/.)� األف�اد

ب);/ا تع
/� 6عr مقای�: ال]L.�ة على أسل�ب ال
ق�ی� ال�اتي ، نJ� اخ�g تع
/� على أسل�ب 
أو ال
.;�� ب�اسQة مWZ/)� أو مالحd)�  وته�ف به�ا األسل�ب ال/�ض�عي في ال
ق�ی�ات الLارج�ة 

تق�ی� األف�اد به�ف ال
ع�ف على أف�اره>  وأحWامه> وت�Z-ل ه�ه ال�Xانات الى تق�ی�ات �/�ة لF/اته> اال 
 .أن ه;اك م]Wلة ت�/� في تقXل ال/الح�  لل/ف�Zص

 
 منطق القياس النفسي:الفصل الثاني  
في ه�ا الف.ل على  ت�Qر ال/فا��> اإلدراك�ة ع� الLاص�ة ،ومفه�م الLاص�ة تZ�ث ال�ات[ 


�-اتها و��� ی
> مالحdة الLاص�ة ، ف/� ح)' تع�-� الLاص�ة  فهي مفه�م إدراكي وم)eة Fوتع�-فها وم
Yف
�ض وج�دها  وش)�عها ل�g �ل األف�اد مع إف
�اض أن ه;اك ف�وقًا ب)� األف�اد في مق�ار ام
الكه> 

Lل وال�زن و ال�اك�ة  وم� ح)' ه;اك لل�Qة في الe(/ال;اس خ.ائ� م g�ل �Jاص�ة ، ف/1ال  ، ن
خ.ائ� Q�F6ة م1ل ال�Qل وال�زن  ت
F> 6الFPا\ة  وخ.ائ� م��Pة أو م
ع�دة األ6عاد  م1ل 
خ.ائ� ال.Zة  ال
ي ت
��ن م� \�ل ال]�L ووزنه وو�ائفه الX)�ل�ج�ة ، ث> أن مالحdة الLاص�ة 

ى اإلدراك ال/Pاش� أو غ)� ال/Pاش� لل/الح�  اال إن ه;اك ح�ود ألدوات ال/الحdة للLاص�ة تع
/� عل
وأح�انًا ت.Pح ال/الحdة االنFان�ة ع�ضه . م1ال، الJاذب�ة والق.�ر ال�اتي ال Yقع في نQاق الZ: ال�اتي 

اد! ، وال تق
.� ألخQاء ع�ی�ة  ف;�Z نQLى رؤ-ة الل�ن األزرق ع;�ما �WYن 6ع)�ًا ون�اه على أنه رم
ه�ه الdاه�ة على العل�م ال���XQة فق  ، ففي �qاس ال��اء ی�ث� الفاح� في ال�رجة ال
ي ZY.ل عل)ها 

 . الQفل م� خالل أسل�ب ال�Hاس أو م� خالل تق�Y> ال/عل�مات

�-ات ال�Hاس  وداللة األرقام Fارات مP
ث> ت;اول 6ع� ذلo  ما WZY> اس
L�امات;ا لل/قای�: واالخ

إلضافة و ال�الالت ال/;�HQة ب)� أف�اد الف¡ة، فال�Hاس في أح� معان�ه ال�اضZة  ه� مالحdة عل/�ة وا

لفة لل�Hاس �W/Y اس
L�امها للL.ائ� Lات م-�
Fة  ب)� األش�اء وه;اك م��
مق;;ه لL.ائ� م]


�g ال
.;�� والع� وه� أF6  أشWال ال/الحdة ث> Yأتي 6Fاألول وه� م g�
F/لفة  ال
L/ال oع� ذل

�g األخ)� ه� ال�ح�ة ال/;
d/ة أو ال/Fافة  F/ت)[ الف�وق في ال�> أو ال��� أما ال�
ال
�ت)[ ف;ق�م ب
و-/�W ال
عX)� ع� ال/Fافة على أنها ع�د  وح�ات �qاس ب)� ف�د وآخ� ، وعلى ال�غ> م� أن اس
L�ام 

ار أو �> الLاص�ة ب)� ف�د و آخ� وح�ات ال�Hاس ال/��ار-ة ی�ف� إمWان�ة مع�فة الف�وق ال/;
d/ة في مق�
إال أن ه�ه ال�ح�ات ال ت/�W  الPاح' م� ال
ع�ف على �> الLاص�ة ل�g الف�د ال�اح� في �ل الZاالت 
فه�ا ال�> Yع
/� على القابل�ة لالنJ/اع وهي قابل�ة ال ت
�اف� إال إذا �ان ل�ی;ا صف� مQلk للLاص�ة 

إلى ال.ف� ال/Qلk ، فال ی�ج� م�Hاس YعQي  تق�ی�ا لZالة ت��ن  ال/قاسة ، وأح�انا تف
ق� ال/قای�: ال;ف�Fة

بمشكله التخلف العقـلي مبكراً  
خالل النصف األول من القرن  
التاسع عشر

عندما عاد كاتل الى الواليات  
المتحدة األمريكية افتتح معمل  
االختبارات في جامعة بنسلفـانيا  
وطبق أول بطارية اختبارات  

اس  كبيرة تتضمن اختبارات لقي
التداعي الحر والتداعي  
المقيد ، ثم نشطت حركة  

القياس العقـلي  

بدأت اإلسهامات الخاصة  
بقياس الشخصية  في العقد  
األخير من القرن  التاسع عشر  
فقد طور جولتن خالل هذا  
العقد وكذلك  كارل بيرسون  
عددا من اختبارات الشخصية  
يتعمد بعضها على أسلوب   

الى  التقدير الذاتي  اضافة  
جهود يونج في سويسرا  
وروزانوف في الواليات  

المتحدة  

مفهوم أسلوب التقدير الذاتي  
تقدير الشخص لخصائصة  :

وانفعالته ووصفه ألعراضه وهو  
تقدير ووصف قد يرى   
البعض أنه يجانب الصدق  
والموضوعية في حاالت كثيرة  
إلى حد ما بالتالي يصبح من  
العسير االعتماد عليه بوصفه  

ات علمية  بيان

تحدث الكاتب في هذا الفصل  
الثاني على  تطور المفـاهيم  
اإلدراكية عن الخاصية  
،ومفهوم الخاصية وتعريفها  
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�Qع تZ�ی� �> الLاص�ة م� Fاص�ة ع;�ها مع�ومة أو غ)� م�ج�دة على اإل\الق ، و ما دم;ا ال نLال

�Qع أن نف
�ض أو ن
قXل خاص�ة االنJ/اع Fفإن;ا ال ن kلQأ م� صف� م�Xء ب�ح�ات م��ار-ة ت�Xخالل ال


لف)� لل�ص�ل إلى مق�ار FYاو! مJ/�ع ما ال
ي ت�د! إلى إمLف�دی� م g�اص�ة لLلل �(
Wان إضافة �/)
 kلQها صف� مaعPاف� ل�
ل�یه/ا معا ، وه;اك 6عr ال/قای�: الJ/ا�sة والPعr اآلخ� غ)� انJ/اعي ی

 ) 61صفZة . (و-
�اف� للPعr اآلخ� صف� اف
�اضي
الف¡ة فإنه ال Yع;ي اش
�اك ع�د م� األف�اد في أما 6ال;PFة ل/ا �LY ال�الالت ال/;�HQة ب)� أف�اد 

خاص�ة مع);ة أن \�Xعة العالقة ب)� ه�الء األف�اد لها ال;/  نفFه ب)� حالة وأخ�g ، ق� ت��ن العالقة 

لفة م;ها Lاُال مWوتأخ� العالقة ب)� مف�دات الف¡ة أش ، ��;.
غ)� ت/اثل�ة أو غ)� ت�ت)�Xة ول�;ها تقXل ال

 .، واالضافة ال
/اثل ، وال
ع�!
 

 مالقياس؟: الفصل الثالث  
ن
اول ال�ات[ في ه�ا الف.ل ع� تع�-� ال�Hاس ح)' ع�فه 6أنه الع/ل�ة أو الع/ل�ات ال/
ع�دة ال
ي 
نZ.ل بها على تق�ی�ات د�qقة لألش�اء ، 6/ا ی�د! الى ضP  ال
عامل ب)� ال;اس ، وتZ�ی� �q> األش�اء 

 ن�Z ن�H: األ\�ال ل
Z�ی� ال/Fاحات واألحJام ون�H: ب;اء على مقای�: م
عارف عل)ها ، ف/1الُ 

� وال/
� وه�Wا، أما 6ال;PFة ل/ع;ى م.Qلح /�
;Fة وح�اتها ال-�
فهي “  �qاس “ ال/Fافات 6/قای�: م

ال;
�Jة ال
ي نZ.ل عل)ها م� ع/ل�ة ال�Hاس ، أ! ال�H/ة ال
ي ن�Lج بها م� �qاس;ا ل]ئ ما م
a/;ه 

ه تق�ی�ُا ل�ج�د ال]ئ أو �ªاب خاص�ة م� خ.ائ.ه6اإلضافة الى تZ�ی� �/). 

  :أما 6ال;PFة لع;اص� ع/ل�ة ال�Hاس فهي مقF/ة الى ف¡ات م1ل
وق� ت��ن ه�ه األش�اء Psارة ع� أشLاص أو م�اد أو ح)�انات ، وق� ال ت��ن اله�ف : ف¡ات األش�اء 

 .�اء في األف�ادم� تق�ی� ه�ه األش�اء في ح� ذاتها بل خ.ائ� مع);ه ف)ها �L.ائ� ال�
ه� ف¡ة األع�اد ال
ي ن
عامل معاها ل;ع)� بها ف¡ة األش�اء وعل)ها أن نع�ف أن : ف¡ات األع�اد

 gلف في مع;اه م� حالة الى اخ�
LY �ام;ا لألع�اد ق�L
 .اس
ألن اس
L�ام األع�اد ی
a/� معاِن �1)�ة ، فإنه P.Yح م� : ق�اع� ال/قابلة ب)� األش�اء و األع�اد 

 .أن ی
�اف� في ال�Hاس الJ)� ق�اع� لل
قابل ب)� األش�اء واألع�اد ال�aور! 
 ول�� مال�! نF�Hه؟

ال�Hاس ی
;اول ع�دُا �X)�ُا م� الL.ائ� وال�dاه� ال;ف�Fة ، ف;�Z ن�H: الق�رات العقل�ة ، وال/هارات 
 :Wتع ���ع�ض لها الف�د و
على ادائه   ، ال�Z��ة، واض�Qا6ات ال]L.�ة أو االض�Qا6ات العقل�ة ال
ي ی

�(X� �ی�ها الى ح�Zه> في تFت k(ل دقW[/�ة ت�و-ق�م لها تق�ی�ات  ]ان�Jل ه�ه ال�اس �Hاول ال;
 إذن ی
 ل/اذا ن�H: الFل�ك وال��ائف ال;ف�Fة؟

أن نق�م ب
.;�� ه�ه الL.ائ� ال;ف�Fة وال
ع�ف على ج�انXها وال
غ)�ات ذات ال.لة : اله�ف األول 
 .ال
ي تWZ> سل��;ا وق�رات;ا العقل�ة بها لل�ص�ل الى الق�ان)�


L�م ن
ائج ال�Hاس في الZ.�ل على معل�مات مZ�دة تف)�نا في ت���� العل>  :اله�ف ال1اني Fأن ن

/عJ/ل.الح ال. 

واله�ف األساسي م� اس
L�ام اخ
Pارات الق�رات العقل�ة ومقای�: س/ات ال]L.�ة ه� تق�Y> الع�ن 

/ع  واإلرشاد لألف�اد س�اء تعل�/ي أJ/غ)�ات ال

L�م االخ
Pارات ل/Fح م.ادر . و ت���في مع مFوت


/ع م� تق�Y> الع�ن J/ال �(W/
وج�ان[ الق�ة والaعف في إمWانات الف�د ، ل)
/�W م� اس
1/ار ق�راته أو ل
 ) 93صفZة . (له س�اء ب�ضعه في الف.ل ال/;اس[ أو الع/ل ال/;اسPةاو ال�dوف ال/;اسPة 

 
 االختبار؟ما  :الفصل الرابع

Yق.� 6االخ
Pار هي أ! ع/ل�ة أو م�W/Y oZ اس
L�امها به�ف الZ.�ل على مالحdات أو 

ومستوياتها وكيف يتم مالحظة  
الخاصية  

من حيث تعريف الخاصية  
فهي مفهوم إدراكي وميزة  
يفترض وجودها  وشيوعها  
لدى كل األفراد مع إفتراض  

األفراد  أن هناك فروقـاً بين  
في مقدار امتالكهم للخاصية  

أن مالحظة الخاصية تعتمد على  
اإلدراك المباشر أو غير  
المباشر للمالحظ  اال إن هناك  
حدود ألدوات المالحظة  
للخاصية مثال، الجاذبية  
والقصور الذاتي ال يقع في  
نطاق الحس الذاتي

القياس في أحد معانيه  
الواضحة  هو مالحظة علمية  

خصائص مشتركة  بين  مقننه ل
األشياء

هناك مستويات مختلفة للقياس  
يمكن استخدامها للخصائص  
المختلفة  المستوى األول وهو  
مستوى التصنيف والعد وهو  
أبسط أشكال المالحظة ثم يأتي  
بعد ذلك الترتيب فنقوم  
بترتيب الفروق في الكم أو  
الكيف أما المستوى األخير هو  

فة  الوحدة المنتظمة أو المسا

هذا الكم يعتمد على القـابلية  
لالنجماع وهي قـابلية ال تتوافر  
إال إذا كان لدينا صفر مطلق  
للخاصية المقـاسة ، وأحيانا  
تفتقر المقـاييس النفسية إلى  
الصفر المطلق ، فـال يوجد  
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معل�مات مق;;ه ، أو تZ�ی� حقائk مع);ه أو تZ�ی� معای)� ال.�اب أو ال�قة، س�اء في ق�aة مع�وضة 
  )99صفZة ( .لل�راسة أو ال/;اق]ة ، أو ال
Zقk م� ف�ض قائ> ل> ی
> ال
pX1 م;ه 6ع�

ا االخ
Pار ال;فFي فه� مJ/�عة م� ال�dوف ال/ق;;ة أو ال/�Xa\ة تق�م ب;dام مع)� للZ.�ل على أم
ع);ة م/1لة للFل�ك في ��وف أو م
QلPات ب)¡�ة مع);ة أو في م�اجهة تY�Zات ت
Qل[ ب�ل أق.ى جه� 

 .أو \اقة ، وغالPُا ما تأخ� ه�ه ال�dوف أو ال
Y�Zات شWل األس¡لة اللف�dة

Pار اج�اء م;d> ل/الحdة سل�ك الف�د و-ق.� 6اإلج�اء ال/;d> أن �WYن االخ
Pار مق;� و-
ع�X االخ


L�م م.Qلح ال
ق;)� عادة في مJال ال�Hاس ال;فFي 6/ع;)� ه/ا F-ق;)� وال/عای)�: و
 ال
Yق.� 6ال
ق;)� أن تZ�د لالخ
Pار إج�اءات تk(XQ واس
L�ام م�ض��sة ، وأن ت��ن له ق�اع� ت.�Zح 


قلة ع� Fم م�L
ال
ق�ی�  ، ال]L.ي أو ال�اتي للفاح� ، و-F/ح 6ال�ص�ل الى ال;
ائج نفFها إذا اس

�X ال]�L نفFه في ��وف م/اثلةLار فاح� اخ� لP
 االخ


L�م ل/قارنه وتفF)� أداء الف�د عل�ه FY ار إ\ار م�جعيP
و-ق.� 6ال/عای)� أن �WYن لألداء على االخ
ل
ي ZY.ل عل)ها في ض�ء ه�ا اإل\ار ال/�جعي ال�! Y/1ل ، به�ف تZ�ی� مع;ى وداللة ال�رجة ا


/ع ما أو ج/اعة ن��sة أو ع/�-ة مع);ةJ/ات األداء لQس�

�-ات ومFم 

لفة ، غ)� أنه ی
ع)� أن ت�ضع في االع
Pار ال
ف�قة L/ة ال�Fائ� ال;ف.Lي الFار ال;فP
و-�H: االخ

 ب)� مJال)� م� مJاالت اإله
/ام ال�W�Fل�جي
� مJال الع/ل�ات أو دی;ام�ات الFل�ك وال
ف�)�  أما ال/Jال ال1اني فه� مJال األداء الdاه� ه: األول 

 الLاضع لل/الحdة الLارج�ة ، ف;�Z ن�H: األداء الdاه� وال/الح� ونZ.ل على تق�ی�ات له في ��وف مق;;ة
االخ
Pارات  ول
.;�� ال�Hاس ال;فFي مفه�م)� ل�ل م;ه/ا \�-قة مع);ة في ال�Hاس ون�ع مع)�  م�

 .وم]Wالت م;ه�Jة ذات \ا6ع خاص وه/ا أف.ى أداء واألداء ال;/Qي

�Qع أن Yق�م 6ه ال/ف�Zص وت.;ف اخ
Pارات األداء ال;/Qي الى FY أق.ى أداء �X
LY يQ/;األداء ال
ف¡
)� ه/ا مالحdة الFل�ك و-
> ف)ها مالحdة سل�ك الف�د ب�اسQة مالح� خارجي واخ
Pار ال ی
�خل ه� 

أما الف¡ة ال1ان�ة هي ال
ق�-� ال�اتي و-ع
/� ه�ا االسل�ب على ق�رة الف�د على مالحdة سل��ي في  �wه ،
ال/�اقف العادYة  و-ق�م ع;ه تق�-�ا شL.�ُا على درجة عال�ة م� ال�فاءة وت��ن مه/ة االخ
Pار في ه�ه 

 .�اغة مق;;ةالZالة أن Yق�م ع);ة واسعة  م� الFل�ك مع�وضة في شWل وح�ات Q�F6ة وم.اغة ص
 أن�اع االخ�,ارات ال+ف(�ة

 و-ع� ه�ا ال;�ع م� أشه� أن�اع االخ
Pارات وأك�1ها اس
L�امُا :  اخ
Pارات ال�رقة والقل>

L�م ل�Hاس و�ائف م1ل زم� ال�جع ، واألث� الPع�! ، وال
أزر الP.�! ال�Z�ي : أجهeة االخ
PارFوت


L�م في ال
Jارب وال�ZPث العل/�ة أو في عل/�ات وتF. ، وال�ف الع.Xي وغ)�ها م� ال��ائف ال;ف�Fة
��L[
 الف�Z وال

تع
/� على اس
L�ام أشWال مع);ة أو رم�ز، وال ت
Qل[ مع�فة أYة لغة :   االخ
Pارات غ)� اللف�dة
 ق�اءة أو �
ا6ة

ت
Qل[ تعامال مع م�اد مع);ة ، س�اء في شWل ت�ت)[ أو ت.;�� أو ت��)[ :  اخ
Pارات األداء

L�م في �qاس الق�راتاألشWال أFلفة وت
Lو خامات أو ن/اذج م 

و-/�W ت.;�� االخ
Pارات على أس: أخ�g ، م� ذلo م1ُال ال
.;�� على أساس ن�ع الX;�د ال
ي 

L�م في FY !ال واإلجا6ة ب;ع> أو ال  ال��Fل�ب ف/1ُال ه;اك الQ/ار ، وأسل�ب اإلجا6ة الP
ی
a/;ها االخ

�Pارات ال
ق�-�-ة واإلجا6ة 6.�اب أو خQأ  وال/1ال األوضج له�ا ال;�ع ه� اخ
Pارات ال]L.�ة ، وه;اك ال
Q6ار-ة م;��Fتا م
ع�دة األوجة لل]L.�ة ، واالن
Lاب ب)� ب�ائل على م
.ل ونJ�ه في االخ
Pارات ال
ي 
تFأل الف�د على م�قفه م� ق�aة مع);ه و-Qل[ م;ه اخ
�ار إجا6ة على م
.ل ی
�اوح ب)� ما إذا �ان 


قلة وه;ا م�افقFاب ب)� ب�ائل في ت.;�فات مL
ُا ج�ُا أو م�فk أو مZای� أو رافaُا ت/امُا ، أما في االن

لفة ، و-/�W في 6عr االس
L�امات ت��ن االجا6ة ال.Z�Zة واح�ة Lن في ف¡ات م�WY ار االجا6ة�
اخ

 فق  م� ب)� الX�ائل ال/ق�مة

مقياس يعطي  تقديرا لحالة  
تكون الخاصية عندها معدومة  
أو غير موجودة على اإلطالق  

 نستطيع تحديد كم  ما دمنا ال
الخاصية من خالل البدء  
بوحدات معيارية تبدأ من  
صفر مطلق فـإننا ال نستطيع أن  
نفترض أو نتقبل خاصية  
االنجماع التي تؤدي إلى  
إمكان إضافة كميتين للخاصية  
لدى فردين مختلفين للوصول  
إلى مقدار يساوي مجموع ما  
لديهما معا  

نتاول الكاتب في هذا الفصل  
ث عن تعريف القياس  الثال

حيث عرفه بأنه العملية أو  
العمليات المتعددة التي  
نحصل بها على تقديرات  
دقيقة لألشياء ، بما يؤدي الى  
ضبط التعامل بين الناس ، 
وتحديد قيم األشياء بناء على  
مقـاييس متعارف عليها  

القياس يتناول عدداُ كبيراُ  
من الخصائص والظواهر  
  النفسية ، فنحن نقيس
القدرات العقـلية ، والمهارات  
الحركية، واضطرابات الشخصية  
أو االضطرابات العقـلية التي  
يتعرض لها الفرد وكيف  

تعكس على ادائه   

أن نقوم بتصنيف هذه  
الخصائص النفسية والتعرف  
على جوانبها والتغيرات ذات  
الصلة بها للوصول الى القوانين  
التي تحكم سلوكنا وقدراتنا  
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L�م ه�ا األسل�ب في وه;اك ن�ع آخ� م� ال
.;�� وه� تق�Y> حل واح� لل/]F-لة ال/ق�مة ، وW
اخ
Pارات الق�رات واالس
ع�ادات وه;ا ال �WYن مQل�5ا م� ال/ف�Zص أن Yع�X ع� م]اع�ه بل ال/Qل�ب 

 .م;ه الع/ل لل�ص�ل الى حل مع)� ل/]Wلة مق�مة
مJال  وال/Jال األك�1 اس
L�اما له�ا ال;�ع م� االخ
Pارات ه�: تق�Y> أك�1 م� حل لل/]Wلة ال/ق�مة 

 .اإلب�اع وال/�ونة ال
���ة
أما ال;�ع األخ)� وه� إن
اج أف�ار وأع/ال ی1)�ها ال/;Pه ، وفي ه�ا ال;�ع م� االخ
Pارات QYل[ م� 
ال/ف�Zص ذ�� أك�X ع�د م� األف�ار ح�ل م�ض�ع مع)� أو أك�X ع�د م� �ل/ات مع);ة ، وح)' ت��ن 

 .�! ص/> االخ
Pار ل�Hاسهاالس
Jا6ة دالة على \القة ال/ف�Zص في ال/Jال ال
 

 تصميم االختبار :الفصل الخامس

اج ت./�> اخ
Pار ج�ی� إلع�اد م;هJي ج)� ، وتdه� الZاجة الى ت./�> اخ
Pار ن
�Jة ل
�Qر Z-و


لفة في مJال مع)� ، وخ�Qات ت./�> االخ
PارL/ال/فا��> ال 
ار ال�رجة ، ت�ج/ة ال/فا��> تZ�ی� اله�ف أو األه�اف ال�ئ��Fة م� االخ
Pار، تق�-� مoZ أو م��

واأله�اف الى خ.ائ� مZ�دة ، ت./�> ب;�د م;اسPة تع�X ع� ه�ه الL.ائ� ، اخ
Pار ص�ق الX;�د ، 

�g صع�5ة الX;�د وت�ت)Xها ت�ت)Pا م
�رجا، تZ�ی� أسل�ب االس
Jا6ة و\�-قة ال
.�Zح ، إع�اد Fل)ل مZت

.( خ
Pار، حFاب معای)� األداء، وضع دل)ل االخ
Pاراالخ
Pار في ال.�رة ال/الئ/ة الس
L�امه ، تق;)� اال
 )131-130صفZة
 

  استخدام االختبار النفسي:الفصل السادس
أما 6ال;PFة الس
L�ام االخ
Pار ال;فFي   ف/� ال/��� أن االخ
Pار ال;فFي ه� اداة �1Z6ة ومه;�ة ال 

ت�ف� ال�راسة وال
�ر-[  الل�ان  �JYز ت�اولها ب)� غ)� ال/
L..)� و-
Qل[ اس
L�ام االخ
Pارات ال;ف�Fة
W[Yالن ال�XLة ال��qقة في مJال)� 6ارز-� ، وال ت�في ال�XLة وال
L.� في مJال م;ه/ا دون االخ� وه/ا 

. ال�راسة ال/
L..ة في عل> ال;ف:  أما ال/Jال ال1اني ه� ال�راسة ال/
L..ة في ال�Hاس ال;فFي
 )168صفZة (

 :))� ال;فF))� ع�دُا م� ال/Pاد® واألحWام وم;هاوت
a/� ال/�اث)k األخال�qة لألخ.ائ
 ال
L.� ال/ه;ي


L�م  .كفاءة األسال)[ العل/�ةFY ق�م خ�ماتها والY ه العل/�ة والP(فاءة اسال�ع�ف االخ.ائي Y أن

�في ال/عای)� ال/ه;�ة ال/ع�وفة في مJاالت مع);ةFاسال)[ ال ت. 


L�م فق  ب�اسQة األ .ال1قة في تL.� الفاح�Fامهاا! ت�L
 شLاص ال/�ر5)� ج)�ُا  على اس
وع�م اخ�اجها أل! جهة خارج�ة ما ل> ت
�اف� ش�̄و مه/ة ت
Qل[ اخ�اج  .س�-ة ب�انات االخ
Pار

 ال/عل�مات
 �(..L
تF/ح ال/عای)� االخال�qة 6/;اق]ة ال;
ائج مع م
L..)� اخ�-�   .ت�اول ال�Xانات ب)� ال/

 الغ�اض مه;�ة
ل
ي JY[ ح/اYة ال�Xانات وال/عل�مات ال
ي ZY.ل عل)ها االخ.ائي ال;فFي ، ا ن]� ب�انات االخ
Pار

 ب�اسQة اخ
Pاراته
 

 تطبيق االختبار:الفصل السابع

L�م االخ
Pارات إغفال أه/�ة ت�ح)� وتق;)� FY !اح' أو االخ.ائي ال�Pع ال�Q
FY ار فالP
تk(XQ االخ

� خالل ق;�ات م�ض��sة ود�qقة ، م�قف االخ
Pار وش�̄و الZ.�ل على اس
Jا6ات ال/ف�Zص)� م
وتF/ح م�حلة ال
k(XQ ب
�خل ع�د ال ح.� له م� ال/
غ)�ات ذات ال
أث)� ال/
Pای� ، وهي تأث)�ات إJYاب�ة 

العقـلية

أن نستخدم نتائج القياس في  
الحصول على معلومات محددة  
تفيدنا في توظيف العلم لصالح  
.المجتمع

الهدف األساسي من استخدام  
اختبارات القدرات العقـلية  
ومقـاييس سمات الشخصية هو  
تقديم العون واإلرشاد لألفراد  
سواء تعليمي أو توظيفي مع  
متغيرات المجتمع  

ي عملية  يقصد باالختبار هي أ
أو محك يمكن استخدامها  
بهدف الحصول على مالحظات  
أو معلومات مقننه ، أو تحديد  
حقـائق معينه أو تحديد معايير  
الصواب أو الدقة، سواء في  
قضية معروضة للدراسة أو  
المناقشة ، أو التحقق من فرض  
قـائم لم يتم التثبت منه بعد

أما االختبار النفسي فهو  
لمقننة أو  مجموعة من الظروف ا

المضبوطة تقدم بنظام معين  
للحصول على عينة ممثلة  
للسلوك في ظروف أو  
متطلبات بيئية معينة أو في  
مواجهة تحديات تتطلب بذل  
أقصى جهد أو طاقة ، وغالباُ ما  
تأخذ هذه الظروف أو  
التحديات شكل األسئلة اللفظية

يقصد بالتقنين أن تحدد  
لالختبار إجراءات تطبيق  

م موضوعية ، وأن  واستخدا
تكون له قواعد تصحيح مستقـلة  
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في 6عr الZاالت ، سل�Xة في الPعr اآلخ� ، �/ا ی�د! الPعr م;ها إلى ت�F)� أداء ال/ف�Zص)� ، 
ا األداء ، فإذا ن�dنا الى م�قف ال
k(XQ 6إع
Pاره تفاعُال ب);/ا ی�د! الPعr اآلخ� الى تع�-k أوت]�-ه ه�

 وم� ه�ه الع;اص�) 189صفZة ( ب)� ع�د م� الع;اص� ال�ئ��Fة ،

�g ال
ه�-ة واإلضاءة  وغ)�ها م� الع�امل:ال��غ�1ات الف���01ة Fان و مW/م1ل درجة ح�ارة ال 

ق�Y> ب;�ده أو في \�-قة اخ�اجه وم�g س�اء في دالل
ه �اخ
Pار نفFي أو في \�-قة ت :ش�ل االخ�,ار 
 ألفة ه�ا ال]Wل 6ال;PFةلل/ف�Zص


J)[ ال/ف�Zص خالل تعامله مع االخ
Pار ل�ل ال/
غ)�ات ال/�ق�ة ،  :الفاح8 أو ال�,7�ث FY
ال;ف�Fة ال/
/1لة في سل�ك الفاح� أو اY/اءاته أو \�-ق
ه في إدارة الJلFة ، واaYُا خ�Xاته الFا6قة 

�Zاهاته نJار أو  واتP
االخ
Pار ، وغ)� ذلo م� ال/
غ)�ات ال
ي ت�تW[6  Pل أو 6آخ� 6/�قف االخ
وم� ال/]Wالت ال
ي حp(d 6ع;اYة الPاح1)� في ه�ا ال/Jال م]Wلة . الفاح� أو اله�ف م� االخ
Pار

��-e
 ال/�ان أو ال�XLة ، وجهة االس
Jا6ة ، قلk االخ
Pار ، و ال
 

  بارالدرجة على االخت:الفصل الثامن  
ت
��ن ال�رجة على ال/�Hاس م� مJ/�عات ال�رجات على م�Wنات ه�ا ال/�Hاس ال/L..ة ل
ق)�> 
س/ة ما ، أو ق�رة مZ�دة أو مفه�م مع)� ، وه�ه ال/�Wنات هي الX;�د ، والX;� ه� ال�ح�ة ال�ر-ة في 

له�ا ال�ق> دالل
ه في  ال/�Hاس ، و-
ع)� االجا6ة ع� ه�ه ال�ح�ة ال�ر-ة 6األع�اد واألرقام و-
ع)� أن ت��ن 
 pXFام مع;ى مع);ُا إال اذا نLال�رجة ال ]F
ال/�احل ال
ال�ة ع;� معالJة ال�رجة على ال/�Hاس �له ، وال ت�

L�م في االخ
Pارات FY !ي ال�WZ/ال/;اس[ وم� ه�ه ال/�اجع ال/�جع ال �(Fف
ل/�جع مع)� YعQ)ها ال

ال�رجة الLام ال �W/Y م;ا��تها أو مقارن
ها ألتها ال مع;ى ذلo أن . ال
Z.)ل�ة ،ا وال/�جع ال/��ار! 
 )215صفZة . ( تZ/ل مع;ى و-J[ ت�Zل)ها الى درجة م��ار-ة


�! الPاب ال1ال' على أسال)[ حFاب ال.�ق والP1اتZY 
 

 منطق الصدق: الفصل التاسع
ع�ی�ة ، فه�  و-
أث� ص�ق االخ
Pار 6ع�امل. Yق.� 6.�ق االخ
Pار  أن �HY: االخ
Pار مااع� ل�Hاسه


/ع واخ�، وتلع[ الع�امل الeم;�ة دورًا Jار-ة ب)� مaZة للع);ة ، والف�وق ال�s�;ائ� ال.Lأث� 6ال
ی
 )239صفZة .( مPاش�ًا في تZ�ی� ص�ق االخ
Pار

  

  أساليب حساب وتقديرالصدق: الفصل العاشر
 ص�ق ال�;��ن 

ة االخ
Pار ، و-ق�ر ص�ق و-Qلk عل�ه ال.�ق ال/;Qقي أو ال.�ق WZ6> ال
ع�-� أو ص�ق ع);
مa/�ن االخ
Pار 6إج�اء ف�Z م;d> ل/J/�ع الع/ل�ات والX;�د وال/;Xهات ال
ي ی
a/;ها االخ
Pار ل
ق�ی� 

وأفaل ال/Jاالت م;اسPة لق�Xل ص�ق ال/a/�ن . م�g ت/1)لها لل/Jال الFل��ي ال/ع)� ال�! أع� ل�Hاسه
 .ه� مJال االخ
Pارات ال
Z.)ل�ة

ال.�ق العاملي شWُال م
�Qرُا ومعق�ُا م� أشWال ال.�ق ، ففي ه�ا األسل�ب Yع�  ال#�ق العاملي

L�م ال
Zل)ل العاملي للZ.�ل على تق�ی� �/ي ل.�ق االخ
Pار في شWل معامل اح.ائي ، ه� ت]Pع Fن

 .على العامل ال�! �HY: ال/Jال ال/ع)�
 ال#�ق ال�@ه�< 

P
ار ، ه� Psارة ع� خاص�ة ج�ه�-ة في أن�اع أن ال.�ق ال/dه�! ال WYفي 6/ف�دة ل
ق�ی� ص�ق االخ
أن ه�ه الF/ة ال�aور-ة في ال
عامل مع ال/ف�Zص ج�ه�-ة في مJال االخ
Pارات . مع);ة م� االخ
Pارات

وال/قای�: ال/ع��wة فق ، فال.�ق ال/dه�! لالخ
Pار ی�حي لل/ف�Zص أنه �HY: ال/�اد �qاسه W[6ل 

عن التقدير  ، الشخصي أو  
الذاتي للفـاحص ، ويسمح  
بالوصول الى النتائج نفسها إذا  
استخدم االختبار فـاحص اخر  
لختبر الشخص نفسه في ظروف  
مماثلة

يقصد بالمعايير أن يكون  
لألداء على االختبار إطار  
مرجعي يستخدم لمقـارنه  

ء الفرد عليه ، وتفسير أدا
بهدف تحديد معنى وداللة  
الدرجة التي يحصل عليها في  
ضوء هذا اإلطار المرجعي  
الذي يمثل مستويات  
ومتوسطات األداء لمجتمع ما أو  
جماعة نوعية أو عمرية معينة

ويعد  : اختبارات الورقة والقـلم  
هذا النوع من أشهر أنواع  
االختبارات وأكثرها استخداماُ  

:  ت غير اللفظية  االختبارا
تعتمد على استخدام أشكال  
معينة أو رموز، وال تتطلب  
معرفة أية لغة قراءة أو كتابة

يمكن تصنيف االختبارات على  
أسس أخرى ، من ذلك مثالُ  
التصنيف على أساس نوع  
البنود التي يتضمنها االختبار ، 
وأسلوب اإلجابة المطلوب فمثالُ  

ال     هناك السؤال واإلجابة بنعم أو
الذي يستخدم في اختبارات  
الشخصية ، وهناك العبارات  
التقريرية واإلجابة بصواب أو  
خطأ  والمثال األوضج لهذا  
النوع هو بطارية منيسوتا  
متعددة األوجة للشخصية  
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 Qل�5ة في مJال ال�Hاس للق�رات واالس
ع�اداتم;اس[ لع/�ه وعقل)
ه و�فاءته وهي أم�ر م
أنه 6ق�ر أه/�ة ال.�ق ال/dه�! في االخ
Pارات وال/قای�: ال/ع��wة ، 6ق�ر ض�ورة تP;Jه ت/امُا أو 

 خفaه ألدنى درجة في مJال مقای�: ال]L.�ة
A��Bص�ق ال� 

و-ق�ر ص�ق “ /ع;ى ت]Pع االخ
Pار 6ال“ WYاد ص�ق ال
��-� أن �WYن أك�1 أن�اع ال.�ق ق�Xًال وه� 
 .ال
��-� 6ف�Z أ! الL.ائ� �HY: االخ
Pار

C7ال�D Eص�ق ال�عل 

 oZار و5)� مP
Yق.� 6ه مJ/�عة اإلج�اءات ال
ي �W/Y م� خاللها حFاب االرتPا¯ ب)� درجات االخ
 �(Xان م;اس�X

قل ، و-
> ب�اسQة مقارنة درجات االخ
Pار 6/
غ)� أو م
غ)�-� خارج))� ، YعFخارجي م

 �
 .ف)� �qاس مPاش� للF/ة أو الFل�ك م�ض�ع االخ
Pارل

)� ه/ا ال.�ق ال
;�X!  وال.�ق ال
الزمي (Fرئ� �(
وص�ق ال
علY oZ/6 kقXل ال
.;�� الى ف¡

�Qع أن نق�م بها تL/);ات أو ت�قعات ع� خاص�ة Fي ن
و-])� ال.�ق ال
;�X! الى م�g ال.Zة ال


قلةFالف�د م� خال وس)لة م g�مع);ة ل. 
 

 منطق الثبات: الفصل الحادي عشر
 الP1ات

Yع� مفه�م الP1ات م� ال/فا��> ال�Jه�-ة في ال�Hاس ال;فFي ، و-])� الP1ات الى ال�رجة ال�HZقة ال
ي 
 �X
LY ل م�ة�ل عل)ها في .ZY ص�Zات درجة أن ال/فPار ما ، ومع;ى ثP
تع�X على أداء الف�د على اخ

 )295صفZة .( ف)ها
 

 أساليب حساب الثبات:الفصل الثاني عشر
 أسالG1 ح(اب الF,ات

 أسل�ب إعادة االخ�,ار


في الPاح' FZ6اب معامل الP1ات على WY ات به�ا األسل�ب أالP1اب معامل الFل عادة ع;� حaو-ف
 . ف
�ة زم;�ة واح�ة ، بل على أك�1 م� ف
�ة زم;�ة

L�+#ث,ات ال� 

ة ال
ي نق�م ف)ها 6قF/ة ب;�د االخ
Pار و-�ج� \�ق م
ع�دة لFZاب ثPات ال
.;�� ، القF/ة ال;.�
 الى ن.ف)� م
Fاو-)� ، ث> نق�م FZ6اب معامل االرتPا¯ ب)� ن.في  االخ
Pار على ع);ة م� األف�اد

 ث,ات ال#�ر ال��BافNة

و-�مج ه�ا األسل�ب ب)� مفه�مي الP1ات ال
ي سkX ذ��ه> ، وه� الP1ات ال�! نZ.ل عل�ه م� 

لفة م� الX;�د أو أسل�ب إعادة االخ
Pار ، وتق�Lا6ة على ع);ات مJ
ی� ثPات األداء 6/فه�م اتFاق االس

و-�ج� \�-ق
)� م� اس
L�ام ال.�ر ال/
�اف¡ة وهي ال.�ر ال/
�اف¡ة . م� مa/�ن ع);ة م� االخ
Pار
الف�ر-ة ال
ي ی
> تق�Y/ها في م�قف االخ
Pار نفFه وال.�ر ال/
�اف¡ة ال/
عاPqة وتق�م ف)ها ال.�رة ال1اب
ة 

 م� االخ
Pار 6ع� ف
�ة زم;�ة الحقة
 ث,ات اخ�,ارات ال(�عة

نالح� أن مفه�م إعادة االخ
Pار Yع� مفه�مًا م;اسPًا لFZاب س�عة اخ
Pارات ال�Fعة على أن ت��ن 
 .الف
�ة الeم;�ة ق.)�ة ب)� االخ
Pار و±عادة االخ
Pار

A177#ث,ات ال� 

/.Zح لإلجا6ة نفFها مع ال
eامه/ا معا 6الق�اع� وه� االخ
الف ب)�  تق)�> ال/.Zح لإلجا6ة وتق)�> ال
  .العامة ل
ق)�> أو ت.�Zح االخ
Pار

االنتخاب بين بدائل على  
متصل ونجده في االختبارات  
التي تسأل الفرد على موقفه  
من قضية معينه ويطلب منه  

يار إجابة على متصل يتراوح  اخت
بين ما إذا كان موافقـاُ جداُ أو  
موفق أو محايد أو رافضاُ تماماُ  

في االنتخاب بين بدائل في  
تصنيفـات مستقـلة وهنا اختيار  
االجابة يكون في فئات مختلفة  
، ويمكن في بعض  
االستخدامات تكون االجابة  
الصحيحة واحدة فقط من بين  
البدائل المقدمة

ج تصميم اختبار جديد  يحتا 
إلعداد منهجي جيد ، وتظهر  
الحاجة الى تصميم اختبار نتيجة  
لتطور المفـاهيم المختلفة في  
مجال معين ، وخطوات تصميم  
االختبار

أن االختبار النفسي هو اداة  
بحثية ومهنية ال يجوز تداولها  
بين غير المتخصصين ويتطلب  
استخدام االختبارات النفسية  

ة والتدريب   توفر الدراس
اللذان يشكالن الخبرة الدقيقة  
في مجالين بارزين

ال يستطيع الباحث أو االخصائي  
الذي يستخدم االختبارات  
إغفـال أهمية توحيد وتقنين  
موقف االختبار وشروط الحصول  
على استجابات المفحوصين من  
خالل قنوات موضوعية ودقيقة  
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 الع�امل ال�Oث�ة في ث,ات االخ�,ار


�g ال.ع�5ة ب)� الX;�د، االس
قالل ب)� ب;�د Fإ\�اد م ،�;Xصع�5ة ال g�
Fار، تقارب مP
\�ل االخ
 .االخ
Pار، م�ض��sة ال
.�Zح، أث� ال
L/)�،تJان: الع);ة

 
 )بينيه الرابع والخامس(قياس الذكاء  :لفصل الثالث عشرا

 ) 360صفZة .(6أنه الق�رة على ص�اغة ال/فا��> وفه> دالالته: تع�-� ال��اء ف/� تع�-فات ال��اء 

�-ات، Yقف على ق/
ه عامل الق�رات Fار م� ن/�ذج ه�مي م�رج ذ! ثالثة مP
ت
]Wل الX;�ة ال;�d-ة لالخ


Z-األوس  ثالثة ع�امل \ائ�ة هي العقل�ة العامة ، و g�
F/ام : ل الLل)ل الZ
عامل الق�رات ال/Xل�رة وعامل ال

�رج تpZ عامل الق�رات 

�g األدني ، فF/اراتها الP

ل الق�رات ال;��sة 6اخZوت ، g�/وعامل ال�اك�ة ق.)�ة ال

Zالل ال�/ي ، وت�
p عامل ال
Zل)ل الLام أر5عة ال/Xل�رة أر5ع ق�رات لالس
�الل اللفdي وثالث ق�رات لالس
 ق�رات ن��sة لالس
�الل ال
�J-�! الP.�! ، وت
�رج تpZ عامل ال�اك�ة الق.)�ة أر5عة ق�رات

م�Hاس س
انف�رد ب);�ة ال.�رة الLامFة ، ت
a/� اخ
Pارات ف��sة لف�dة وغ)� لف�dة لل��ائف نفFها 
ال/Wان�ة و / الل ال�/ي ، الع/ل�ات الP.�-ة االس
�الل الLام ، ال/عل�مات ، االس
�: ل�Hاس خ/Fة ع�امل 
 أخ)�ًا ال�اك�ة العاملة

 
 الفصل السادس عشر  مقياييس الذكاء

 م�Hاس و�Fل� ل�Hاس ال��اء
 اخ
Pارات أدائ�ة ٥اخ
Pارات لف�dة و  ٦اخ
Pارا   ١١ی
��ن اخ
Pار و�Fل� م� 

لFZاب ، ال/
]ابهات ، ال/ف�دات ، وت
��ن م� اخ
Pار ال/عل�مات ، الفه> ، ا أوًال ال/قای�: اللف�dة
 م�g األرقام

ت�ت)[ ال.�ر ، اخ
Pار ت�/)ل ال.�ر ، ت./�> ال/P�Wات ، رم�ز األرقام  :ال/قای�: األدائ�ة : ثان�ًا 
 ، تJ/�ع األش�اء


لف و�Fل� ل��اء ال�اش�ی� ع� و�Fل� ال/ع�ل في أن الX;اء ال;�d! له Yق�م على أر5عة ع�امل L-و
فه> اللفdي ، وال�اك�ة العاملة وال
;�d> اإلدراكي وس�عة ال/عالJة وال
ي �W/Y حFاب درجة ال: أساس�ة هي 

 )477صفZة . ( ل�ل م;ه/ا في ص�رة م�ش�ة خاص بها
 Q6ار-ة ��ف/ان ل
ق)�> األ\فال

تغQي م�حلة ما قXل ال/�رسة وس;�ات ال/�رسة اإلب
�ائ�ة وق� أع�ت الQPار-ة لالس
L�ام االكل);�ي 
 الى االس
L�ام ال/�رسي  وتغQي ع�دًا م� ال�Jان[ األساس�ة 6االضافة

 �qاس ال��اء على أس: ن�d-ة و�1Z5ة ق�-ة

PFة والق�رة على حل م]Wالت غ)� مأل�فةW/ب)� ال/عل�مات ال e((/
 ال

 اس
Lالص الQPار-ة مهام اخ
Pار-ة ج�ی�ة
 أن ت
F6 <Fه�لة ال
k(XQ وم�ض��sة ال
.�Zح

ة لالح
�اجات ال/
;�عة أل\فال م�حلة ما قXل ال/�رسة ، وج/اعات األقل�ة ، أن ت��ن الQPار-ة حFاس
 واأل\فال غ)� العادی)�

 م�Hاسًا ف��sًا هي �اآلتي ١٦وت
��ن الQPار-ة م� 
 ح��ة ال)� ، إعادة األرقام ، ت�ت)[ ال�ل/ات : مقای�P ع�ل�ات ال��الي 
 Aع�ل�ات ال�0ام Pع�ف  : مقای�
على ال�ج�ه ، اإلغالق الQ[Jال
ي  ، ال/1ل1ات ال;اف�ة ال�ZF-ة ، ال

 ، ال/.ف�فات ال/
]ابهة ، ال�اك�ة ال/Wان�ة ، سالسل ال.�ر
ال/ف�دات ال
عX)�-ة ، ال�ح�ة ، الFZاب ، األلغاز ، الق�اءة وفo ال�م�ز ، الق�اءه  : مقای�P ال�7#1ل 

 ) 543 - 538صفZة . ( والفه>

يستجيب المفحوص خالل تعامله  
لكل المتغيرات    مع االختبار

الموقفية ، النفسية المتمثلة في  
سلوك الفـاحص أو ايماءاته أو  
طريقته في إدارة الجلسة ، 
وايضاُ خبراته السابقة واتجاهاته  
نحو االختبار ، وغير ذلك من  
المتغيرات التي ترتبط بشكل  
أو بآخر بموقف االختبار أو  
الفـاحص أو الهدف من  
االختبار

أن     يقصد بصدق االختبار
. يقيس االختبار مااعد لقياسه

ويتأثر صدق االختبار بعوامل  
عديدة ، فهو يتأثر بالخصائص  
النوعية للعينة ، والفروق  
الحضارية بين مجتمع واخر، 
وتلعب العوامل الزمنية دوراً  
مباشراً في تحديد صدق  
االختبار

يعد الصدق العاملي شكالُ  
متطوراُ ومعقداُ من أشكال  

هذا األسلوب    الصدق ، ففي
نستخدم التحليل العاملي  
للحصول على تقدير كمي  
لصدق االختبار في شكل معامل  
احصائي ، هو تشبع على العامل  
الذي يقيس المجال المعين

أن الصدق المظهري ال يكفي  
بمفردة لتقدير صدق االختبار  
، هو عبارة عن خاصية جوهرية  
في أنواع معينة من االختبارات

بمحك يقبل    صدق التعلق
التصنيف الى فئتين رئيسيتين  
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  الذكاء الوجداني:الفصل الثامن عشر  


�Zل االنفعاالت في إ\ار ال��اء ال�ج�اني الى مa/�ن الق�رات ال
ي تع�X ع� ال��اء ، فال
ع�ف ت
والفه> ، وال
Zل)ل واالس
�الل وال
�م)e وال
��� وحل ال/]Wالت ج/�عها ق�رات وع;�ما �WYن مa/�نها 

ع);ة FYه> في االنفعاالت فإنها ت
�Zك في مFاحة أوسع فال
ع�ف على الع;اص� ال�ج�ان�ة  ل/]Wلة م
 ) 561صفZة . ( ال
�صل الى الZل�ل الفعالة لها


�Qع الف�د ال�Hام 6هFY اء ال�ج�اني 6/قای�: أق.ى أداء وتق.� 6ه تق�ی� أق.ى ما�و-قاس ال� 
 وصف االخ�,ار

ب;� ، ت.ف ث/ان�ة مقای�: هي ال�ج�ه ، وال.�ر ،  ١٤١ی
��ن االخ
Pار م� ب;�د یXلغ ع�دها 
حFاسات ، وال
غ)�ات وال
أل�فات ، ت�ب� االنفعاالت ، والعالقات االنفعال�ة ، و-قاس ف�ع وال
�F)�ات ، واال

إدراك االنفعاالت W6ل م� اخ
Pار ال�ج�ه واخ
Pار ال.�ر ، و-قاس ت�F)� ال
ف�)� ال�ج�اني W6ل م� 

� اخ
Pار ال
غ)�ات وال
أل�� �H6اس فه> االنفعاالت L-اسات ، وFات واالح�(F�
، �/ا �HY: اخ
Pار! ال

 ت�ب� االنفعاالت W6ل م� ت�ب� االنفعاالت والعالقات االنفعال�ة
 

 المقـاييس الجماعية للذكاء: الفصل التاسع عشر
في الف.ل ال
اسع ع]� ی
Z�ث ع� االخ
Pارات الJ/ا�sة للق�رات ب);/ا ی
;اول الف.ل الع]�ون 

 ت اس
L�امهاالLاص 6اخ
Pار  ال/عاق)� ت�Qر االخ
Pارات غ)� اللف�dة ومJاال
 pه ما دامFنف pص)� في ال�ق�Zة م� ال/ف�(X� ار أع�ادP
ت
/)e االخ
Pارات الJ/ا�sة ��نها ت
�ح اخ
ال�dوف الف)�H-eة ال/
علقة ب
k(XQ االخ
Pار تF/ح ب
�ف� ال/Wان و±حWامه و±مWان وص�ل ال
عل�/ات 

� االخ
Pارات الى خفr في ال/;اسPة لل/ف�Zص)� وتZق)k انPaا¯ ال/�قف ، �/ا ی�د! ه�ا ال;�ع م
اس
هالك ال�قp وال;فقات ، وال ت
Qل[ االخ
Pارات الJ/ا�sة مهارة 6الغة م� الفاح� ، ح)' Yقل دور 
الفاح� في ت�ج�ه و±دارة ال/�قف الى الZ� األدنى ، �/ا أن دور الفاح� في ت.�Zح االخ
Pارات أقل 

الع
/ادها على أسل�ب الX�ائل ال/
ع�دة  أaYًا ح)' �WYن ف)ها ال
.�Zح ف)ها أك�1 م�ض��sة ن
�Jة
 )586صفZة. (لإلجا6ة 

ول�� ه;اك سل�Xات لالخ
Pارات الJ/ا�sة ، ح)' أنها ال ت�ف� ال/الحdة االكل);��Wة أث;اء أداء الف�د 
لالخ
Pار، �/ا أنها ال ت�ف�±مWان�ة إقامة عالقة م;اسPة ب)� الفاح� وال/ف�Zص ، �/ا ال ت
اح للفاح� 


لفة و الع�امل ال/
ع�دة ال
ي �W/Y أن ت
علW6 kل في االخ
PاL/وف ال�dة الdة مالح�sا/Jرات ال
 oت� أو غ)� ذل�
مف�Zص على ح�ة ، وهي ال
ي ق� ت�ث� في أدائه ، س�اء في ال
ع[ أو ال/�ض أو ال

 .م� الع�امل
 

 مشكالت قياس الذكاء:الفصل الحادي والعشرون
ال�! ت;اوله الف.ل الZاد! والع]�ون م� �
اب ال�Hاس ول�� ه;اك 6عr م� م]Wالت �qاس ال��اء 

 ال;فFي
أولها م]Wلة ال
ع�-� ع� ال��اء و\�Xع
ه ول�� 6.فة عامة �W/Y تع�-� ال��اء على أنه ق�رة الف�د 
على ال
�افk مع الX)¡ة ال]املة ال
ي µ��Y ف)ها أو مع ج�ان[ مع�دة ، وه;اك م]Wلة أخ�g وهي مفه�م 


/عات  ول��. نPFة ال��اء J/الفات ب)� معای)� ال
W[6ل عام ه;اك ف�وقًا حaار-ة مه/ة ت�د! الى االخ
فأسل�ب الع/ل والL.ائ� الaZار-ة ، وأه�اف ال
عل�> ، وال;/  ال/ع�في الFائ� ، تلع[ أدورًا أساس�ة . 

 ) 647صفZة .  ( في تZ�ی� أداء الف�د على اخ
Pارات ال��اء وغ)�ها
 

ال,اب ال(اDع

هما الصدق التنبوي  والصدق  
التالزمي ويشير الصدق  
التنبؤي الى مدى الصحة التي  
نستطيع أن نقدم بها تخمينات  
أو توقعات عن خاصية معينة  
لدى الفرد من خال وسيلة  
مستقـلة

يعد مفهوم الثبات من  
المفـاهيم الجوهرية في القياس  

ر الثبات الى  النفسي ، ويشي
الدرجة الحقيقة التي تعبر على  
أداء الفرد على اختبار ما ، 
ومعنى ثبات درجة أن  
المفحوص يحصل عليها في كل  
مرة يختبر فيها

مقياس ستانفورد بينية الصورة  
الخامسة ، تتضمن اختبارات  
فرعية لفظية وغير لفظية  
للوظائف نفسها لقياس خمسة  

االستدالل الخام ،  : عوامل  
المعلومات ، االستدالل الكمي ،  

المكانية و  / العمليات البصرية  
أخيراً الذاكرة العاملة

يختلف وكسلر لذكاء  
الراشدين عن وكسلر المعدل  
في أن البناء النظري له يقوم  
: على أربعة عوامل أساسية هي  

الفهم اللفظي ، والذاكرة  
العاملة والتنظيم اإلدراكي  

كن  وسرعة المعالجة والتي يم
حساب درجة لكل منهما في  
صورة مؤشرة خاص بها

تتحول االنفعاالت في إطار  
الذكاء الوجداني الى مضمون  
القدرات التي تعبر عن  
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 قياس سمات الشخصية:الث والعشرون  الفصل الث
ت
ع�د اخ
Pارات �qاس س/ات ال]L.�ة ال
ي �ه�ت ع�X م�احل ت�Qر : �qاس س/ات ال]L.�ة 

 Q6ار-ة ب)�ن�و-
� لل]L.�ة ، Q6ار-ة بل لل
�افk ، قائ/ة م�نى لل/]Wالت ،( ن�d-ات ال]L.�ة وم;ها 
MMPI) ةZ717صف( 

الQPار-ة ل/�Hاس م;�Fتا  ل�ي ت�ائ> م
QلPات الع.�  ول�� في ال/�قف ال/
;امي ف�ض ض�ورة تع�یل

Z�ثة ، ول
Zق)k ه�ا اله�ف ص�رت م�اجعة ح�ی1ة للQPار-ة ، أدت الى ص�رت)� F/رات ال�Q
وال


قل
)� ب�ًال م� ص�رة Fع�دة األوجة )  ١٩٩٢، ١٩٨٩( م
، وال1ان�ة  ٢-، األولى 6اس> Q6ار-ة م);�Fتا م
 م�اهق)� -ألوجة لل]L.�ة 6اس> Q6ار-ة م);�Fتا م
ع�دة ا

 :وال
ع�Yالت ال�Jه�-ة ت/1لp في
م�اجعة الX;�د ال
ي تقادم عل)ها العه� ، والX;�د ال
ي القp اع
�اضات واس
Pعاد، إضافة ب;�د ج�ی�ة 

 pر العل/ي ،١٠٧بلغ�Q
 .وضع نdام ل�رجات م��ار-ة، وضع معای)� �املة ج�ی�ة ت/امًا لألداء ت�اك[ ال
P
الع.اب�ة ، االنFPا¯ ( ار الع�امل الF/Lة ال�g�X لل]L.�ة ، والع�امل الF/Lة هي وه;اك أaYًا اخ

�(/aة الaقY ، ل�ة�Xة ، ال/ق�XLاح على ال
  .، االنف
 

 األساليب االسقـاطية:الفصل الرابع والعشرون  
ل األسال)[ االسقا\�ة هي مفه�م نفFي ق�مه ف�و-� ، و-ع� أح� ال/فا��> ال/�Zر-ة في ن�d-ة ال
Zل)


�g القلk ل�Yه) م�Wان)eم ( ال;فFي ، وه� آل�ة Fقل)ل م
 .دفا�sة ال شع�ر-ة یلJأ إال)ها الف�د ل
تع
/� االسال)[ االسقا\�ة في دراسة ال]L.�ة ، ف
ق�م للف�د ه�ه ال/;Xهات الغامaة ال
ي تF/ح 

ص�رة ال/��Pة  6اس
غاللها في اسقا\ات ث�-ة تZ/ل م�Wنات الالشع�ر الي الLارج مع�Xة ع� نفFها في

قلةF/ة أو س/اتها الeای/
 )765صفZة .(لل]L.�ة ول�: الى أ6عادها ال/

 ن��sة االخ
Pارات االس
قا\�ة
ی;.[ على ن/  ت;اول ال/ف�Zص لل/;Pة ، وم� ه�ا ال;�ع م� االخ
Pار رورشاخ لPقع  :ال;�ع األول 

 �Qة ال�ل�ة وت�.L[امل لل�
-ع ه�ا ال;/  ل�Qق �/�ة مع);ة ال�XZ، ال�! یه
> Z/6اولة تق�Y> ن/  م
 .لل�ص�ل إلى فه> ج)� لل]L.�ة

ی;.[ على االه
/ام �wه مa/�ن األف�ار وال�Lاالت ال
ي FYقQها ال/ف�Zص على  :ال;�ع ال1اني 
 )TAT(  ال/;Pة ، وم� ه�ا ال;�ع م� االخ
Pارات اخ
Pار م�را! ل
فه> ال/�ض�ع

 
 تاالهتمامات واالتجاها:الفصل الخامس والعشرون


لفة ی
Qل[ L/ة ، إال أن فه/;ا أل6عادها ال�.L[ال الJام في م/
و5);/ا Yع� �qاس الF/ات م�Zر االه

لفة على ال/�g ال�Q-ل ، و-�د! L/ق�ار أن/ا\ها ال
الع;اYة �J6ان[ أخ�g تلقي ال�aء عل)ها وعلى  اس

ل ال/�دYة الى ح�F االه
/ام �J6ان[ مع);ة في ال]L.�ة م1ل االه
/امات الى ال
ع�ف على الع�ام

لف م� ح)' س/ة ال/Jال ال�! Yغ�Qه Lامات وت/
اس
1/ار الف�د إلس
ع�ادته وق�راته، وتع�د Q6ار-ات االه
 oZال/قای�: في ت./�/ها على م r6ع �/

لف األس: ال
ي ت./> وفقًا لها ، ف
عL/ا ت�كل م;ها ، 


ارها وفقًا ل.�ق مa/�نها ، ب);Lي ت
/ا تع
/� مقای�: أخ�g على مoZ آخ� وه� ال
Jان: ب)� الX;�د ال

Pقي فق  الX;�د الLاصة 6اه
/امات Fت '(Z6 ، ة�WZعات م�/J/ة وفقًا ل-e((/
ال.�ق ال�اقعي أو الق�رة ال
كل ف¡ة مه;�ة ، ب;اء على تف�aالت واه
/امات مJ/�عات مه;�ة م�ج��ة ، Yع/ل أف�ادها في ه�ه ال/ه� ، 

 )785ة صفZ. ( و-X�ون ع� رضا ع� ع/له>
وه;اك م;Zى ثال' في ت./�> Q6ار-ات االه
/امات ، إذ ی
> م� خالله ال
ع�ف على م�Wنات 
االه
/امات ال/ع);ة والL.ائ� ال]L.�ة لألف�اد ال�ی� ی;�ZJن في ه�ه ال/ه� ، ث> ت./�> الX;�د 

الذكاء ، فـالتعرف والفهم ، 
والتحليل واالستدالل والترميز  
والتكيف وحل المشكالت  
جميعها قدرات وعندما يكون  
مضمونها االنفعاالت فـإنها  

حة أوسع  تتحرك في مسا 

تتميز االختبارات الجماعية  
كونها تتيح اختبار أعداد  
كبيرة من المفحوصين في  
الوقت نفسه ما دامت  
الظروف الفيزيقية المتعلقة  
بتطبيق االختبار تسمح بتوفر  
المكان وإحكامه وإمكان  
وصول التعليمات المناسبة  
للمفحوصين وتحقيق انضباط  
الموقف  

هناك سلبيات لالختبارات  
الجماعية ، حيث أنها ال توفر  
المالحظة االكلينيكية أثناء  
أداء الفرد لالختبار، كما أنها ال  
توفرإمكانية إقـامة عالقة  
مناسبة بين الفـاحص  
والمفحوص

بصفة عامة يمكن تعريف  
الذكاء على أنه قدرة الفرد  
على التوافق مع البيئة الشاملة  
التي يعيش فيها أو مع جوانب  
معددة  

اليب االسقـاطية هي مفهوم  األس
نفسي قدمه فرويد ، ويعد  
أحد المفـاهيم المحورية في  
نظرية التحليل النفسي ، وهو  

دفـاعية ال  ) ميكانيزم  ( آلية  
شعورية يلجأ إاليها الفرد لتقـليل  
مستوى القـلق لديه
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 .ال/;اسPة لإلشارة الى الFل�ك وااله
/امات
 

 نيكي لالختباراتاالستخدام االكلي: الفصل السادس والعشرون

L�م االخ
Pارات الع/ل بها 6اإلضافة الى 6عr األسال)[ Fع)� على م
ت�ج� مQال[ مZ�دة ی

�g قاع�! م� ال/عل�مات على الف�د، ال�! یه�ف على أن ت��ن Fی� م�Zت، gة األخ��W�;(اإلكل

/�-r 6ع� العالج،  ال/عل�مات ذات فائ�ة في ال/قارنات ال
ي ت�J! 6ع� ان
هاء العالج، تق)�> حالة ال
  r-�/الت الW[م ��L[ل، تXق
F/ل�ك الف�د في الF6 �X;
صفZة .(ت�QL  وت�جه ال
�خل العالج�ة ، ال

803( 
وه;اك أن/ا¯ لألس¡لة ، �W/Y ت.;�فها الى أر5عة ف¡ات رئ��Fة ت/1ل أن/ا¯ تفF)� ال�رجات على 

 :االخ
Pارات في ال/�قف اإلكل);�Wي
وال
ي ت��ن  ال+�R ال�1+يألس¡لة اجا6اتها في شWل وصف مPاش� للف�د ، ال�! ت��ن ا ال+�R ال�صفي

وت
a/�  ال+�R ال�+OS< ف¡ة األس¡لة ت�ور ح�ل تZل)ل ال��ائف وال.ع�5ات ال
ي Yعاني م;ها الف�د، 

قXل ل�g الف�د م1ل أ! ن�ع م� ال�راسة Yفaل ؟، F/االت ال/
 األس¡لة ال/
علقة 6أفaل اح

 � األس¡لة ذات الQا6ع اإلرشاد!و-
a/  ال+�R ال����ي
 وم� م]Wالت االخ
Pارات

م]Wالت ع�م ال�Fاء وم.ادرها م1ل الع�امل ال�Jه�-ة ال
ي Yق.� بها الع�امل داخل الف�د نفFه م1ل 
الع�امل الغ)� ج�ه�-ة وهي ع�امل خارج�ة م1ل أخQاء م�قف . ال.ع�5ات الع�a-ة ،حال
ه اإلنفعال�ة 

 ) 806صفZة ( االخ
Pار ، ونق� مهارة الفاح�  ال�Hاس واألخQاء في ت.�Zح
 �/aام ت
Lوفي ال :  
  )897-867:ص( ثpX 6ال/.QلZات 

 )907- 899:ص( دل)ل ناش�! االخ
Pارات ع��5ا وعال/�ا
 

أنه حقـًا كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  
والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين    النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة
 .عموما بقضايا القياس النفسي وأدواته

تعتمد االساليب االسقـاطية في  
دراسة الشخصية ، فتقدم للفرد  

تي  هذه المنبهات الغامضة ال
تسمح باستغاللها في اسقـاطات  
ثرية تحمل مكونات الالشعور  
الي الخارج معبرة عن نفسها  
في صورة المركبة للشخصية  
وليس الى أبعادها المتمايزة أو  
سماتها المستقـلة

النمط الوصفي الذي تكون  
األسئلة اجاباتها في شكل  
وصف مباشر للفرد ، النمط  
الجيني والتي تكون فئة  

ور حول تحليل  األسئلة تد
الوظائف والصعوبات التي  
يعاني منها الفرد، النمط  
التنبؤي وتتضمن األسئلة  
المتعلقة بأفضل احتماالت  
المستقبل لدى الفرد مثل أي  
نوع من الدراسة يفضل ؟، 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR75MaanSafwatFarag.pdf  
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