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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

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

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

  
،  ,-اد ,�+ل 2000ه�ا ال&�اب م# تأل�! ال ��	ر ف�اد أب	 ح��، رح�ة هللا عل�ه وال�� ت	فى العام 

. 1973ال�ار@خ العل�ي ال<=>ي ل��لفه، وم:� ح	الي أك+5 م# ر8ع ق5ن ص رت 01ع�ه األولى في عام 
ال&�اب عق� ص وره، ق �ان وراء م:ح لH:ة علK ال:فF Jال�HلJ ولعل رد الفعل اإل,Hابي ال�� حGي Fه 

وق  نال  1974األعلى للف:	ن واآلداب والعل	م االج��ا�Uة جائRة ال ولة ال�<�P�Hة في علK ال:فJ عام 
وسام العل	م والف:	ن م# ال�0قة األولى م# ق`ل رئ�J ال ولة آن�اك  1975ال��لف في العام ال�� یل�ه 

  bcاداتدمحم أ(الcر ال	ن ( Kدور عل R@Rل في ن<5 وتعbلHع وأسهامه ال�h5ه العل�ي الRbتق ی5ا لع�اءه وت�
  .ال:فJ في ال�Hال  ال:5G� االكاد,�ي وال��`�قي

ال>ادرة  2011لع ة س:	ات ح�ى ال�0عة الcادسة في  والH ی5 ذ�5ه ه:ا أنه ق   أعb ت 01اعة ال&�اب
 تها زوجة ال&ات� ال ��	رة أمال أح�  م=�ار صادق، أس�اذ علK ع# ال�-�0ة االنHل	 ال�>5@ة و ال�ي أع

 �	85�  . جامعة حل	ان �ل�ة ال��85ة –ال:فJ ال
  

�ع5ضها ه:ا –أهK مGاه5 تH ی  ال�0عة الcادسة cي ن�  :هي ثالثة ج	ان� -ال
  ال�&امل بb# ن�ائج الtr0 ال�ي ت	صلs الbها دراسات ال�rلbل العاملي- 1
2 -r0الF اب�  	ث ال�>5@ة ال�ي أجs@5 في مb ان الق رات العقل�ةاث5اء ال&
  .ت	س�ع افاق ال:�	ذج ال�ع5في الع�ل�اتي لل��لف وال�ي ن`�s ث�5ته في ال�0عة األولى وت�	رت ت ر@�Hا- 3

�	� ه�ا ال&�اب على ث�ان�ة أب	اب م>:فة الى r,34  ة، 920ف>ًال ن و@قع فيrصف  sزع	وت
  :ف>	ل ال&�اب على ال:r	 ال�الي

  yاه5ة الف5وق الف5د,ة: >ل األولالف
  خ>ائz الف5وق الف5د,ة: الف>ل ال+اني
tاع الف5وق الف5د,ة: الف>ل ال+ال	أن  

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور فؤاد أبو حطب، 
رحمة هللا عليه والذي توفى  

،  يكاد يمثل  2000العام  
التاريخ العلمي الشخصي لمؤلفه

أعيدت طباعة الكتاب لعدة  
سنوات حتى الطبعة السادسة  

الصادرة عن    2011في  
المكتبة االنجلو المصرية و التي  
أعدتها زوجة الكاتب  
الدكتورة أمال أحمد مختار  

علم النفس    صادق، أستاذ
كلية التربية جامعة   –التربوي  

حلوان

أهم مظاهر تجديد الطبعة  
التي نستعرضها    –السادسة  
:هي ثالثة جوانب -هنا
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  51ق ج�ع ال`�انات ع# الف5وق الف5د,ة: الف>ل ال5اFع
Jل العاملي : الف>ل ال=امbلr�  ال:�اذج ال&الس�-�ة) 1(ن�اذج ال
  ال�>:�~�ة ال:�اذج) 2(ن�اذج ال�rلbل العاملي : الف>ل الcادس
  ن�اذج تHهRb ال�عل	مات) 1(ال:�اذج ال�ع�h5ة : الف>ل الcاFع
  ال:�اذج ال�>:�~�ة) 2(ال:�اذجال�ع�h5ة : الف>ل ال+ام#
  ق راتاإلحcاس، االن�0اه، االدراك: الف>ل ال�اسع
  ال�ف&5b ال�قار8ي) 1(ق راتال�ف&5b : الف>ل العاش5

  5 ال�0اع �ال�ف&b) 2(ق رات ال�ف&5b : الف>ل الrاد� ع<5
  ال�ف&5b االس� اللي) 3(ق راتال�ف&5b : الف>ل ال+اني ع<5
  ال�ف&5b الr سي) 4(ق رات ال�ف&5b : الف>ل ال+الt ع<5
  ال�ف&5b ال:اق ) 5(ق رات ال�ف&5b : الف>ل ال5اFع ع<5

  )االب اع(ال�ف&5b االب�&ار� ) 6(ق رات ال�ف&5b : الف>ل ال=امJ ع<5
  �اك5ة وال�علKق رات ال: الف>ل الcادس ع<5
  مفه	م ال��اء: الف>ل الcاFع ع<5
  ق رات ال��اء ال�	ض	عي: الف>ل ال+ام# ع<5
  ق رات ال��اء االج��اعي: الف>ل ال�اسع ع<5

  ق رات ال��اء ال<=>ي: الف>ل الع<5ون 
  الr-�ة، ق رة الق رات االنcان�ة: الف>ل ال	اح  والع<5ون 
  الق رات اللغ	@ة: الف>ل ال+اني والع<5ون 

  الق رات ال5@اض�ة: ف>ل ال+الt والع<5ون ال
  الق رات ال��cHة وال5r��ة: الف>ل ال5اFع والع<5ون 

  الق رات ال�&:	ل	ج�ة: الف>ل ال=امJ والع<5ون 
  ق رات ال�	س�قي والف:	ن : الف>ل الcادس والع<5ون 
  ق رات العل	م ال�`��Pة واالنcان�ة: الف>ل الcاFع والع<5ون 
  	راثة وال`�bةال: الف>ل ال+ام# والع<5ون 
  الع	امل ال��ث5ة في الق رات العقل�ة: الف>ل ال�اسع والع<5ون 

  الف5وق بb# ال�Hاعات: الف>ل ال+الث	ن 
  م>ادر أخ�5 للف5وق الف5د,ة ال�c-	ل	ج�ة: الف>ل ال	اح  وال+الث	ن 
  ق رات ذو� االح��اجات ال=اصة: الف>ل ال+اني وال+الث	ن 
  ال�85	@ةال��`�قات : الف>ل ال+الt وال+الث	ن 
  ال��`�قات ال�ه:�ة: الف>ل ال5اFع وال+الث	ن 

  .ال�5اجع
 

  : خالصة الفصل األول
تع�`y 5اه5ة الف5وق الف5د,ة م# اهK الG	اه5 ال�ي تGه5 بb# األش=اص م:� ال�ف	لة ال0اك5ة ح�ى 

  .ل	�انs ن<أتهK في نفJ ال5Gوف األس5@ة وال`��bة
ة للف5وق الف5د,ة م# حtb تr ی  1`�ع�ها وخ>ائ>ها وق  �+5ت الr0	ث ح	ل دراسة الH	ان� ال�=�لف

ال��ث5ة في الف5وق الف5د,ة وال�5�Rb على 51ق trF و��اس الف5وق  بb# االف5اد وال�Hاعات، والع	امل
  .الف5د,ة وخاصة االخ�0ارات ال:ف�cة

� مهK ج ا في ال�5�Rb على دراسة ه�ه الGاه5ة F<-ل عل�ي دقb) علK ال:فJ الفارق (و@ع  yه	ر 

التكامل بين نتائج البحث  -1
التي توصلت اليها دراسات  
التحليل العاملي

اثراء الكتاب بالبحوث  -2
المصرية التي أجريت في  
ميدان القدرات العقـلية

افـاق النموذج    توسيع-3
المعرفي العملياتي للمؤلف  
والتي نبتت ثمرته في الطبعة  
.األولى وتطورت تدريجيا

يحتوي هذا الكتاب على  
 34ثمانية أبواب مصنفة الى  

صفحة 920فصالً ن ويقع في  

تعتبر ظاهرة الفروق الفردية  
من اهم الظواهر التي تظهر  
بين األشخاص منذ الطفولة  

انت نشأتهم  الباكرة حتى لوك
في نفس الظروف األسرية  
والبيئية

) علم النفس الفـارق(يعد ظهور  
مهم جدا في التركيز على  
دراسة هذه الظاهرة بشكل  
علمي دقيق حيث يتميز بكونه  
اول تحليل منظم يظهر في  
تاريخ علم النفس  

تحدث الكاتب عن أنواع  
الفروق الفردية وتصنيفها  
حسب الفروق بين االفراد  

لفروق بين الجماعات  وا
المتضمن الفروق بين الجنسين  
واالعمار ايضا يشرح لنا الفروق  
بين االجناس البشرية والفروق  
بين المستويات االقتصادية  
االجتماعية المتمثلة في  

) الطبقـات االجتماعية(
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 tbم# ح Kال ه�ا العلHوذل� أله اف وم Jال:ف Kه5 في تار@خ علG, KG:ل مbلrنه اول ت	-F Rb��حtb ی
دراسة 1`�عة الف5وق الف5د,ة في الع�ل�ات ال:ف�cة، ودراسة العالقات بb# الع�ل�ات ال:ف�cة داخل الف5د م# 

  ٢٥ص. اجل ال	ص	ل الى ت>:�! لل�cات وتr ی ها اك+5ها أه��ة
  

  :صل الثانيخالصة الف
�ها لل�الحGة،وال��اسbم�ة الف5وق وقابل	الف5وق الف5د,ة وع� zز@ع . ,<5ح ه�ا الف>ل خ>ائ	و51ق ت

الف5وق الف5د,ة في ال�:r:ى االع� الي حtb ,فb نا االن5rاف ال��Pار� في مع5فة األساس الH	ه5� لل�ع`5b ع# 
  .ل�cة و1`�عة العb:ة و1`�عة أداة ال��اسدرجات الف5د في االخ�0ارات ال�=�لفة وال�ي ت�أث�F 5`�عة ا

أ,�ا ,فb نا االن5rاف ال��Pار� في مقارنة ت<�s الف5وق الف5د,ة في م=�لف ال�Hاعات، وم# الع	امل 
  ٣٩ص. ال�ي ت�ث5 في اخ�الف م � ت<�s ال�cات اع��ادها على ال	راثة وال`�bة

  

  :خالصة الفصل الثالث
وت>:�فها ح�c الف5وق بb# االف5اد والف5وق بb# ال�Hاعات  تr ث ال&ات� ع# أن	اع الف5وق الف5د,ة
ا,�ا ,<5ح ل:ا الف5وق بb# االج:اس ال0<5@ة والف5وق بb#  ال����# الف5وق بb# الbc:H# واالع�ار

�	@ات االق�>اد,ة االج��ا�Uة ال���+لة في cة(ال��Uا��ك�ا تr ث أ,�ا ع# الف5وق داخل ) ال�0قات االج
<�،وال�>:�! )ال�>:�! ال+الثي، ال�>:�! ال+:ائي(:�! ح�c ع د ال�cات ال����# الف5د ال	اح ، وال

#���حtb ان ال��Rbb بb# ,)ال�cات ذات الق�`b#, ال�cات ذات الق�� ال	اح (ح�c 1`�عة ال�cات ال�
  ٥٩ص.ه�ه األن	اع م# ال�cات له أه��ة م:���ة وت5H@`�ة

  

  :خالصة الفصل الرابع
ال`�انات ع# الف5وق الف5د,ة، م# خالل ال�الحGة حtb تع�`5 ج	ه5  ی�:اول ه�ا الف>ل 51ق ج�ع

�b# وهي ال�bHcل وال�ق ی5، ��ا ت:اول م	ض	ع ال<5و� ال` یه�ة bأساس #b�b5@`ي، وت<�ل ع�لH�العلK ال
 #���وأ,�ا ال<5و� ال�5H@`�ة لل�هام ) ال�	ض	�Uة- ال�ق:b#- ال<�	ل(لل�هام واالخ�0ارات وال�ي ت

  ) ال> ق-ال+0ات(ل�ي تع��  علىواالخ�0ارات وا
�از� Fانه cي ه�ا تع5@! انc0ار ال:ف�م��اس م	ض	عي مق:# لعb:ة م# (ولعل أشه5 تع5@فb# لالخ

  82ص) 51@قة م:�Gة لل�قارنة بb# سل	ك ش=>b# او أك+5(و) الcل	ك
  /وت>:ف االخ�0ارات وال�هام ال:ف�cة على ال:r	 ال�الي

�	� م# ح -م# حtb األداء-م# حtb ال<-لrال� tb-!�&ال tbائف - م# حy	الع�ل�ات ال tbم# ح
 ٨٣ص. ال:ف�cة
  

  :الفصل الخامس خالصة

ال:�اذج ال&الس�-�ة م# حtb تع5@فها وش5ح الع	امل واالFعاد والق رات، ) 1(ت:اول ن�اذج ال�rلbل العاملي 
 �RbلHاإلن Kث ع:ه العال rت �وال� #bذج العامل	العامة ل:� K5مان(أ,�ا ال�عالb`س ( z=ل�Fانه ف5ضا عل��ا ی

ت<�5ك في و�yفة أساس�ة واح ة ) االخ�0ارات العقل�ة او اخ�0ارات األداء(في ان ج��ع أسال�b األداء العقلي 
  ) .ال:	عي او ال=اص(وهي العامل العام Fاإلضافة الى ان �ل أسل	ب م# ه�ه األسال�b له عامله 

في مb ان الق رة العقل�ة وال�ي وصفها ) س�	ن ث5 (أ,�ا ن�	ذج الع	امل ال��ع دة ال�ي تr ث ع:ه 
العامل -1القة ال&ل�ات-ال�-اني-العامل- العامل الع د�-العامل االدراكي: (ك�>ف	فه وهي �ال�الي

  107ص) االس� الل- ال���5-اللفGي
  

تحدث أيضا عن الفروق داخل  
الفرد الواحد، والتصنيف  
حسب عدد السمات المتضمن  

الثالثي، التصنيف  التصنيف  (
،والتصنيف حسب  )الثنائي

طبيعة السمات المتضمن

لعل أشهر تعريفين لالختبار  
النفسي هما تعريف انستازي  

مقياس موضوعي مقنن  (بانه  
طريقة  (و) لعينة من السلوك

منظمة للمقـارنة بين سلوك  
) شخصين او أكثر

تناول نماذج التحليل العاملي  
ن  النماذج الكالسيكية م) 1(

حيث تعريفها وشرح العوامل  
واالبعاد والقدرات، أيضا  
المعالم العامة لنموذج العاملين  
والذي تحدث عنه العالم  

)سبيرمان(اإلنجليزي  

ان للنماذج العلمية ايجابياتها  
:الفردية كما يلي

عكست روح العصر    •
ألجيال من الباحثين

القـابلية لالستخدام في    •
الدراسات المعقدة

رة على بناء  القد  •
النظريات الكبرى

الدراسة العلمية المنظمة    •
للفروق الفردية

التطور المصاحب في    •
قياس الذكاء وغيره من ابعاد  
الشخصية

التعلق المباشر    •
بالميدان التطبيقي

النموذج الرباعي العملياتي  
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  :خالصة الفصل السادس
- ال�5ات`ي  ال:�	ذج اله5مي(ال:�اذج ال�>:�~�ة وهي ) 2(ی�:اول م	ض	ع ن�اذج ال�rلbل العاملي 

ال:�	ذج اله5مي -ال:�	ذج اله5مي ع:  ف�اد ال`هي-ال:�	ذج اله5مي ع:  ف5ن	ن - ال:�	ذج اله5مي ع:  ب5bت
R@5اتل- ع: ه�ف�ذج اله5مي ع:  	رن -ال:�	ذج ه	فة-ن�	ذج ال�>ف	١١١ص) ن�  

  :و@�-# الق	ل ان لل:�اذج العل��ة ا,Hاب�اتها الف5د,ة ��ا یلي
  ل0اح+b#ع-sc روح الع>5 ألج�ال م# ا •
  القابل�ة لالس�= ام في ال راسات ال�عق ة •
  الق رة على ب:اء ال:5G@ات ال&`�5  •
  ال راسة العل��ة ال�:�Gة للف5وق الف5د,ة •
  ال��	ر ال�>اح� في ��اس ال��اء وغ5bه م# اFعاد ال<=>�ة •
 ال�عل� ال�0اشF 5ال�b ان ال��`�قي •
  

  :خالصة الفصل السابع
�b:�ات مrاوالت ) 1(ی�:اول م	ض	ع ال:�اذج ال�ع�h5ة cه5ت ب ا,ة الy  مات، وق	ال�عل RbهHن�اذج ت

-مفه	م تHهRb ال�عل	مات وت<�ل خ>ائz ال�عل	مات(ل`:اء ن�اذج لل��اء والق رة العقل�ة مع�� ه على 
�اFعي(ت:K�G ال�5احل وال�-	نات ال�� ,<�ل -مفه	م تr	@ل ال�عل	مات-مفه	م ال�عل	مات�- ال�:K�G ال
ال��اء (أ,�ا م:هج الtr0 في تHهRb ال�عل	مات ال�� ی5�R على ) ال�:K�G ال�=�ل�- ال�:K�G ال��	از� 

و8ع� ن�اذج تHهRb ) الع�ل�ات ال�b�0ة في مقابل الع�ل�ات ال5c@عة-االص�:اعي في مقابل ال��اثلة
ن�	ذج االخ�0ارات ��هام -ن�	ذج ال�خ حاس� ع:  ای5ل ه:s-ن�	ذج ال��اثلة ع:  س��	ن (ال�عل	مات 

h5ارولمع�5ن`5ج-�ة ع:  �  ١٥٩ص) ال:�	ذج ال+الثي لل�-	نات ال�ع�h5ة ع:  س
  

  :خالصة الفصل الثامن
ال:�اذج ال�>:�~�ة مفه	م االس�5ات��Hات ال�ع�h5ة و@ع	د الى ) 2(ی�:اول ه�ا الف>ل ال:�اذج ال�ع�h5ة 

اس�5ات��Hة - لbل�ةاس�5ات��Hة تr(ب ا,ة علK ال:فJ ال�ع5في، ه:اك ف5وق ��~�ة في الع�ل�ات ال5c@عة 
  ).ت5�b`�ة

Rع د ع:  جاردن�-ال��اء ال�cHي ال5r�ي- ال��اء ال�	س�قي(أن�ا� ال��اء ت<�ل - ن�	ذج ال��اء ال�
  )ال��اء االج��اعي- ال��اء ال<=>ي-ال��اء ال�-اني- ال��اء اللغ	� -ال��اء ال�:�قي ال5@اضي

�:  الىc, ��ح�� ال 	اد أب�ع د م# االف�5اضات وهي  ال:�	ذج ال85اعي الع�ل�اتي ع:  ف
  ).الع�ل�ة ال�ع�h5ة وهي ج	ه5 الق رةالعقل�ة- ال�	قف ال�<-ل ال�� ,<5b الcل	ك ال�ع5في- الق راتالعقل�ة(

��r �ل اه��ام قادم وه	 االسهام ال��rقي واإلضافة الRم:�ة c, ��ال الHال� 	اء ال<=>ي ه�ال�
Jال:ف Kال علHذج الى م	ي ,ق�ها ال:��  )217ص(ال

  

  :ة الفصل التاسعخالص
  ی�:اول م	ض	ع ق رات اإلحcاس، االن�0اه، االدراك

ق رات اإلحcاس ت�عل� Fال�عل	مات ال�5ت�0ة Fاإلحcاسات ال��c0ة ��ا تقاس Fاخ�0ارات : أوال
- الق رة ال�P�cة-الق رة ال0>5@ة(الcrاس�ة، وال�عل	مات ال�crة ت>:ف ت0عا لع�	 الJr ال��عل� بها 

�5rاس الcاألخ�5 -يق رات اإلح Jrوسائ� ال(  
ق رات االن�0اه تع�`5 ع�ل�ات االن�0اه م# الع�ل�ات ال�ع�h5ة ال�ي شغلs اه��ام ال0اح+b# في علK : ثان�ا

�ق`لها ع�	 c@و �	ال&ائ# الع� ��rعامل مع م�ال:فJ ال�5H@`ي، االن�0اه ه	 تل� الع�ل�ة االن�قائ�ة ال�ي ت

عند فؤاد أبو حطب الذي  
يستند الى عدد من  
االفتراضات وهي  

الموقف  -القدراتالعقـلية(
المشكل الذي يشير السلوك  

العملية المعرفية  -المعرفي
).وهي جوهر القدرةالعقـلية

الذكاء الشخصي هو المجال  
الذي يستحق كل اهتمام قـادم  
وهو االسهام الحقيقي واإلضافة  
الزمنية التي يقمها النموذج  
(الى مجال علم النفس

قدرات اإلحساس تتعلق  
بالمعلومات المرتبطة  

حساسات البسيطة كما تقـاس  باإل 
باختبارات الحساسية، 
والمعلومات الحسية تصنف تبعا  
لعضو الحس المتعلق بها  

القدرة  - القدرة البصرية(
قدرات اإلحساس  -السمعية

)وسائط الحس األخرى-الحركي

قدرات االنتباه تعتبر عمليات  
االنتباه من العمليات المعرفية  
التي شغلت اهتمام الباحثين  

م النفس التجريبيفي عل

االنتباه هو تلك العملية  
االنتقـائية التي تتعامل مع محيط  
الكائن العضوي ويستقبلها  
عضو الحس كمعلومات خام في  
المستويات األعلى من محض  
اإلحساس

يعتبر  : قدرات االدراك
االدراك أكثر تعقيدا من  
اإلحساس واالنتباه ويشمل  
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�	@ات األعلى cمات خام في ال�	عل�� Jrاسالcاإلح �rم# م  
ق رات االدراك (,ع�`5 االدراك أك+5 تعقb ا م# اإلحcاس واالن�0اه و@<�ل : ق رات االدراك: ثال+ا
  ٢٣١ص). ق رات االدراك الcrي-ق رات االدراك ال�cعي -ال0>5� 

  

  :خالصة الفصل العاشر
 5b&ف�  ال�ف&5b ال�قار8ي) 1(ت:اول م	ض	ع ق رات ال
الع�ل�اتي لف�اد أب	 ح�� ی�عامل مع ال�عل	مات ال�5Hدة، وق مs ل:ا ال�ف&5b في ال:�	ذج ال85اعي 

والف5ق بb:ه�ا ان ال�ف&5b ) ع	امل ال�ف&5b اإلن�اجي -ن�ائج rF	ث ال�rلbل العامل�ع	امل ال�ف&5b ال�ع5في
ال�ع5في ,ع��  في ج	ه5ه ما ن��cه الrل	ل االن�قائ�ة، وال�ف&5b اإلن�اجي ال�قار8ي ی5�R على الrل	ل 

  ٢٣٦ص. إلن�اج�ةا
  

  :خالصة الفصل الحادي عشر
 5b&ف�ال�ف&5b ال�0اع �، ال�� ,ع��  على األساس ال�>:�في ال�ق�5ح في ) 2(ی�:اول م	ض	ع ق رات ال

  .ال:�	ذج ال85اعي الع�ل�اتي وه	اسل	ب الrل
 اإلن�اج- اإلن�اج ال�0اع � لل	ح ات(و��hا یلي ع5ض م	جR لع	امل ال�ف&5b اإلن�اجي ال�0اع �

اإلن�اج ال�0اع � ل	ح ات ال�	اقف -اإلن�اج ال�0اع � ل	ح ات ال�عاني-ال�0اع � ل	ح ات ال5م	ز
اإلن�اج ال�0اع � لف�ات -اإلن�اج ال�0اع � لف�ات ال5م	ز-اإلن�اج ال�0اع � لف�ات االش-ال- الcل	��ة
اإلن�اج -بb# ال5م	ز اإلن�اج ال�0اع � للعالقات-اإلن�اج ال�0اع � لف�ات ال�	اقف الcل	��ة  -ال�عاني

اإلن�اج ال�0اع � -اإلن�اج ال�0اع � للعالقات بb:ال�	اقف الcل	��ة- ال�0اع � للعالقات بb# ال�عاني
اإلن�اج - اإلن�اج ال�0اع � ل�:G	مات ال�عاني-اإلن�اج ال�0اع � ل�:G	مات ال5م	ز-ل�:G	مات االش-ال

اإلن�اج ال�0اع � ل�r	@ل -ل�r	@الت االش-ال اإلن�اج ال�0اع �-ال�0اع � ل�:G	مات ال�	اقف الcل	��ة
اإلن�اج -اإلن�اج ال�0اع � ل�r	@الت ال�	اقف الcل	��ة- اإلن�اج ال�0اع � ل�r	@الت ال�عاني- ال5م	ز

 - اإلن�اج ال�0اع � ل���b:ات ال�عاني-اإلن�اج ال�0اع � ل���b# ال5م	ز-ال�0اع � ل���:�ات االش-ال
  ٢٧٣ص).اقف الcل	��ةاإلن�اج ال�0اع � ل���:�ات ال�	 

  

  :خالصة الفصل الثاني عشر
ت:اول م	ض	ع ق رات ال�ف&5b االس� اللي، واالس� الل ,ع:ي اس�= ام أك`5 ق ر م# ال�عل	مات به ف 
ال	ص	ل الى حل	ل تقار�8ه س	اء �انs إن�اج�ة او ان�قائ�ة، وr8	ث ال�rلbل العاملي ص:فs االس� الل الى 

  ٢٨١ص. مهام االس� الل ال&�ي- مهام االس� الل االس�ق5ائي-االس�:0ا1يمهام االس� الل : ثالثة ف�ات
  

  :خالصة الفصل الثالث عشر
ت:اول م	ض	ع ال�ف&5b الr سي والr س في ال:�	ذج ال85اعي الع�ل�اتي لل��لف ه	 ذل� ال:�� م# 

س	اء �انs  ال�ف&5b ال�� ی��ل� اس�= ام مقادی5 قلbلة م# ال�عل	مات به ف ال	ص	ل الى حل	ل تقار�8ه
إن�اج�ة او ان�قائ�ة، وه:اك خ>ائz لل�ف&5b الr سي وهي ان الr س اق5ب الى س�ة االنc0ا� في 

والی5تcF �0ل	ك ال�cای5ة او االم�+ال لل�عای5b ,و@5ت�0 الr س F=اص�ة ال5cعة في األداء,ال<=>�ة 
ال:Rعة ال�فاؤل�ة و@5تF �0أن	اع  االج��ا�Uة وت	ج  ��ل� عالقة بb# الr س وال:Rعة اإلح�ائ�ة وه	 اق5ب الى

ال�ف&5b األخ�5 �ال�القة وال�5ونة واالس� الل والی5تF �0ال�=�b# وه�ا ما ,ع�ي لل�ف&5b الr سي أه��ة 
  ٣١٧ص.ك`�5 
  

 -قدرات االدراك البصري(
-دراك السمعيقدرات اال

)قدرات االدراك الحسي

موضوع قدرات التفكير  
االستداللي، واالستدالل يعني  
استخدام أكبر قدر من  
المعلومات بهدف الوصول الى  
حلول تقـاربيه سواء كانت  
إنتاجية او انتقـائية

بحوث التحليل العاملي صنفت  
مهام  : االستدالل الى ثالثة فئات
م  مها-االستدالل االستنباطي
مهام  -االستدالل االستقرائي

االستدالل الكمي

هناك خصائص للتفكير  
الحدسي وهي ان الحدس  
اقرب الى سمة االنبساط في  

ويرتبط الحدس  ,الشخصية  
بخاصية السرعة في  

واليرتبط بسلوك  ,األداء
المسايرة او االمتثال للمعايير  
االجتماعية  

توجد كذلك عالقة بين  
ية وهو  الحدس والنزعة اإلحيائ

اقرب الى النزعة التفـاؤلية  
ويرتبط بأنواع التفكير األخرى  
كالطالقة والمرونة واالستدالل  
واليرتبط بالتخمين وهذا ما  
يعطي للتفكير الحدسي أهمية  
كبرى
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  :خالصة الفصل الرابع عشر
ی�:اول م	ض	ع ق رات ال�ف&5b ال:اق  وال�� ,ع��  على اع�0اره ع�ل�ة تف&5b تق	@�ي ول ,ه مr-ات 

cلف وهي رئ��ت���# م�r ال�ات�ة وم�r : ال�r-ات ال اخل�ة(�ة وفقا لل:�	ذج ال85اعي الع�ل�اتي لل�
  ).م�r ال�5ورة ال�:���ة وال��r ال�5H@`ي: ال�r-ات ال=ارج�ة ت���#-ال�5ورة ال�:���ة 

خ�0ارات ا- اخ�0ارات ت<�ل الcrاس�ة لل�<-الت(Fع� الHه	د ال�ي قام بها ال0اح+	ن في ال�ف&5b ال:اق  هي 
  ٣٢٥ص). اخ�0ارات ت��J م�غ5b االس� الل العام- اخ�0ارات ت��J الK-r- ت��J عامل ال�ق	@K ال�:�قي

  

  :خالصة الفصل الخامس عشر
وت:اولs الr0	ث العل�ي في ال�rلbل العاملي ع	امل ) االب اع(ی�:اول م	ض	ع ق رات ال�ف&5b االب�&ار� 

 b5 االرت0ا1ي ال�قb&ف�ع	امل ال�ف&5b -ع	امل االصالة- ع	امل ال�5ونة-رت0ا1ي ال5rع	امل ال�ف&5b اال-ال
  ).ال�r	@لي ال�قار8ي

اما ��hا ی�عل� Fال�ف&5b االب�&ار� في ال:�	ذج ال85اعي للع�ل�ات ال�ع�h5ة فه	 ,ع:ي ان ه�ا ال:	ع م# 
ل�0اع ,ة ال�ف&5b ی��ل� الrل	ل ال�ي ت�F Kcاإلن�اج�ة وال�0اع ,ة و@-	ن ه:اك ��اس مق ار ال�عل	مات ا

  ٣٤٧ص. ال�لقائ�ة و��اس مق ار ال�عل	مات ال�0اع ,ةال�&�~�ة
  

  :خالصة الفصل السادس عشر
,ع:ي �F	ض	ع ق رات ال�اك5ة وال�علK وه�ا ,�+الن ن�	ذجb# ف5عbb# للق رات العقل�ة وت:اول Fال�ف>bل 

ة وال�اك5ة في ن�اذج ع# ن�ائج ال�rلbل العاملي لل�اك5ة، و8ع� م<-الت rF	ث ال�rلbل العاملي لل�اك5 
تHهRb ال�عل	مات ون�ائج rF	ث تHهRb ال�عل	مات لل�اك5ة وr8	ث ال�اك5ة في إ1ار ال:�	ذج ال�ع5في 

  ٣٨٩ص. الع�ل�اتي
  

  :خالصة الفصل السابع عشر
ی�:اول م	ض	ع مهK وه	 مفه	م ال��اء وال�� ,ع�`5 ال�cة ال�ي ت<غل العل�اء في علK ال:فJ الفارق، 

ما ال�ع:ى ألغ	� لل��اء Fانه ال�ه# والعقل والفهK والr-�ة وهي ما تع:�ه ال&ل�ة الالتb:�ة، و@ع5ف ال�ع:ى ال
الفلcفي لل��اء ال�� ق مه ارس�	 في ال�:اول الفلcفي ل�فه	م ال��اء وه	 اول م# ق م مفه	م االس�ع اد 

Jال:ف Kات علFا�  .Fال�ع:ى ال�قلb � ال�� شاع في �
ا لbHلف	رد ان ال��اء ق رة م	ح ة لعلK ال:فJ واع�5ف ب	ج	د جان`b# لل�rاة ال�ع:ى ال`b	ل	جي لل��اء وفق

العقل�ة ه�ا الHان� ال�ع5في والHان� ال	ج اني، اما ال�ع:ى الفbc	ل	جي ی��  ان ال��اء له أص	ل 
 #���- ال��اء واللغة(فbc	ل	ج�ة خاصه في وyائف ال�خ، ��ا ت:اول ال�فا��K ال:ف�cة ال�0-5ة لل��اء وت

  ٤١٧ص). ال�فه	م ال�5�� لل��اء-�فه	م االخ�Rالي لل��اء ع:  جال�	ن ال
  

  :خالصة الفصل الثامن عشر
العقلي م:�  ی�:اول م	ض	ع ق رات ال��اء ال�	ض	عي وه	 ال��اء ال�� س��5 على ح5�ة ال��اس

اخ�0ارات ال��اء - االه��امات ال�0-5ة ��Fاس ال��اء ال�	ض	عي(ال�0-5ة وه:اك الع ی  م#  ن<أتها
- اخ�0ارات ت��J العامل العام-االخ�0ارات العقل�ة ال��سcة على ن�	ذج العاملb#- ال�	ض	عي ال&الس�-�ة

  ٤٤٧ص). م:G	ر م�ع د االFعاد ال��اء ال�	ض	عي-ال��اء العام في ال:�	ذج اله5مي
  

  :خالصة الفصل التاسع عشر
��اعي، و@ع5ف ال��اء االج��اعي Fانه الق رة ی�:اول ه�ا الف>ل الق رات ال����:ة في ال��اء االج

يتناول موضوع قدرات التفكير  
وتناولت  ) االبداع(االبتكاري

البحوث العلمي في التحليل  
العاملي عوامل التفكير  

عوامل  -باطي المقيداالرت
عوامل  -التفكير االرتباطي الحر

عوامل  -عوامل االصالة-المرونة
).التفكير التحويلي التقـاربي

يعرف المعنى اللغوي للذكاء  
بانه الذهن والعقـل والفهم  
والحكمة وهي ما تعنيه الكلمة  
الالتينية، أما المعنى الفـلسفي  
للذكاء الذي قدمه ارسطو في  

لمفهوم  التناول الفـلسفي  
الذكاء وهو اول من قدم  
مفهوم االستعداد بالمعنى  
التقـليدي الذي شاع في  
كتابات علم النفس

المعنى البيولوجي للذكاء وفقـا  
لجيلفورد ان الذكاء قدرة  
موحدة لعلم النفس واعترف  
بوجود جانبين للحياة العقـلية  
هما الجانب المعرفي والجانب  
الوجداني

كد ان  المعنى الفسيولوجي يؤ 
الذكاء له أصول فسيولوجية  
خاصه في وظائف المخ، كما  
تناول المفـاهيم النفسية  
المبكرة للذكاء وتتضمن  

المفهوم  -الذكاء واللغة(
-االختزالي للذكاء عند جالتون
)المفهوم المركب للذكاء
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وال�K-r فbهK وارادتهtbrF K ی�دون 5�F@قة ح-��ة في العالقات  على فهK ال5جال وال:cاء والف��ان والف��ات
اإلنcان�ة، ��ا ت:اول 51ق ��اس ال��اء االج��اعي، ن�ائج الtr0 في مb ان ال��اء االج��اعي، rF	ث 

  ٤٧١ص. ر ال:�	ذج ال85اعي الع�ل�اتي لل��لفال��اء االج��اعي في إ1ا
  

  :خالصة الفصل العشرون
ی�:اول م	ض	ع ق رات ال��اء ال<=>ي ال�� ی�5 ال��لف انه أح  ال:�اذج الف�U5ة م# ال:�	ذج 

  .ال�عل	ماتي العام للع�ل�ات ال�ع�h5ة ال�� اق�5حه و1	ره 1	ال الc:	ات الع<5@# ال�اض�ة
�ل�ات ال�ع�h5ة لل��اء ال<=>ي في ض	ء ال:�	ذج ال�ع5في ال�عل	ماتي، تr ث ع# ال��اء ال<=>ي، والع

واتHاهات الفقه ال�c-	ل	جي ال�5تF �0ال��اء ال<=>ي، أ,�ا rF	ث ال��اء في إ1ار ال:�	ذج ال85اعي 
  ٤٩١ص. الع�ل�اتي لل��لف، واس�5ات��Hة ��اس ال��اء ال<=>ي، ش5و� ��اس ال��اء ال<=>ي

  

  :لعشرونخالصة الفصل الحادي وا
�	� : ی�:اول م	ض	ع الr-�ةcعة ال��hاء م# خالل ق رة ر�م ال�	مفه  ��ق رة الق رات اإلنcان�ة ال�� ی

عال�ة ال�-انة له�ا س��F sb>�لح الr-�ة، واس�ع5ض ع دا م# الr0	ث ال:ف�cة في الr-�ة، و8ع� 
  ٥٤٥ص. الق�ا,ا األساس�ة في س�-	ل	ج�ة الr-�ة

  

  :رونخالصة الفصل الثاني والعش
ی�:اول م	ض	ع الق رات اللغ	@ة وال��اء ال�	ض	عي ال�� تr ث ع# ج	ان� االخ�0ارات اللف�Gة ال�ي 
�قلة هي cة م<<=�تع�`5 م# اهK مقای�J ال��اء، وأول دلbل اح>ائي على وج	د الق رة اللغ	@ة �ق رة م

  1917ما وردت في rF	ث عالK ال:فJ ال`5@�اني س5bل ب5bت
 ٥٥٣ص. دراسات في ال�علK اللغ	� ش5حها Fال�ف>bل في ه�ا الف>لوت:اول ال��لف أ,�ا 

  

  :خالصة الفصل الثالث والعشرون

ی�:اول ه�ا ق رات ف�ة م# الق رات العقل�ة ال تقل أه��ة ع# الق رات اللغ	@ة وهي الق رات ال5@اض�ة 
دة �الق رة ال5@اض�ة ال�ي حsbG ب:>�b واف5 م# الr0	ث العل��ة وال�rلbل العاملي، وت:اول م	اض�ع م�ع 

األول�ة، rF	ث ال�ف&5b ال5@اضي، أ,�ا  ون�	ذج العاملb#، وم	ضع الق رة ال5@اض�ة بb# الق رات العقل�ة
- خالصة ن�ائج تrلbل العاملي والق رات ال5@اض�ة م# م:G	ر تHهRb ال�عل	مات م# حtb ت5ج�ة ال�<-لة

 ٥٧٥ص. ث في ت:��ة الق رة ال5@اض�ةال�=��� لrل ال�<-لة أ,�ا ت�5ق الى rF	 -ت&امل ال�<-لة
  

  :خالصة الفصل الرابع والعشرون
ت:اول ه�ا الف>ل ع# الق رات ال��cHة وال5r��ة وال�ي yه5ت في تار@خ ح5�ة ال��اس ال:فcي، م:ها 

K5هbي وغ�5rآزر ال�، ع ة اخ�0ارات ل��اس Fع� خ>ائz االس�HاFة ال5r��ة وال��cHة م+ل ال5cعة وال

أ,�ا الى ن�ائج rF	ث ال�rلbل العاملي، أ,�ا ح	ل م	ض	ع الق رات ال5r��ة ذات  ت�5ق ال��لفك�ا
 ٦١٥ص. ال�ي ساه�s في ه�ا ال�Hال ال�اFع ال�ع5في، واس�ع5ض الع ی  م# الr0	ث ال�>5@ة

  

  :خالصة الفصل الخامس والعشرون
انb:ه في ال�	اقف  ت:اول م	ض	ع الق رات ال�&:	ل	ج�ة وال�ي تع:ي ب��`�b م0اد¡ العلK األساسي وق	

الع�ل�ة ال��`���ة وت�5ق للق رات ال��-ان�-�ة، والق رات ال�5ت�0ة Fال&�`b	ت5، والق رات العقل�ة الالزمة 
ل�rلbل ال:KG، ودور الق رة ال�-ان�ة والق رة ال5@اض�ة وغ5bه�ا، والق رات العقل�ة الالزمة لل`5مHة، والق رة 

يعرف الذكاء االجتماعي بانه  
القدرة على فهم الرجال والنساء  

كم  والفتيان والفتيات والتح
فيهم وارادتهم بحيث يؤدون  
بطريقة حكيمة في العالقـات  
اإلنسانية

قدرة  : يتناول موضوع الحكمة
القدرات اإلنسانية الذي يؤكد  
مفهوم الذكاء من خالل قدرة  
رفيعة المستوى عالية المكانة  
لهذا سميت بمصطلح الحكمة

يتناول موضوع القدرات  
اللغوية والذكاء الموضوعي  

ن جوانب  الذي تحدث ع
االختبارات اللفظية التي تعتبر  
من اهم مقـاييس الذكاء

أول دليل احصائي على وجود  
القدرة اللغوية كقدرة  
متخصصة مستقـلة هي ما وردت  
في بحوث عالم النفس  

1917البريطاني سيرل بيرت

موضع القدرة الرياضية بين  
القدرات العقـلية األولية، 
بحوث التفكير الرياضي

موضوع القدرات  تناول  
التكنولوجية والتي تعني  
بتطبيق مبادئ العلم األساسي  
وقو انينه في المواقف العملية  
التطبيقية وتطرق للقدرات  



8 

 

  ٦٢٥ص. ال&�اب�ة ال5cعة ال&�اب�ة
  

  :صة الفصل السادس والعشرونخال
فالق رة ال�	س���ة هي  ،ی�:اول ه�ا الف>ل الق رات الف:�ة وال�	س���ة وه�ا ف��ان حF sbGاه��ام rF+ي وهام

تع:ي ال�	س�قي تل� ال�:G	مة ال�ع�h5ة ال	ج ان�ة ال5r��ة لل�Hال ال>	تي، وق رات الف:	ن ال�� ی�K وصفها 
م# الع	امل ال�-ان�ة واالدراك�ة اما الK-r ال�Hالي �hع�`5 أك+5 الع	امل  Fال��اء ال�Hالي ال�� ,ع�`5 م�H	عة

  ٦٣٧ص. أه��ة في الق رة الف:�ة وال�ي ت<�ل الcrاس�ة ال�Hال�ة، والr-�ال�Hالي، وال�ف��الل�Hالي
  

  :خالصة الفصل السابع والعشرون
ال�`��Pة والG	اه5 ال�`��Pة  ی�:اول ه�ا الف>ل ق رات العل	م ال�`��Pة واإلنcان�ة وال�ي ت<�ل العل	م

, في ص	رتها �الفRb@اء وال&���اء واألح�اء، والعل	م اإلنcان�ة ال�ي ت<�ل العل	م االج��ا�Uة والعل	م الcل	��ة
أ,�ا ت�5ق ال��لف الى ق رات العل	م ال�`��Pة وق رات ع�ل�ات ال�ق>ي العل�ي وق رات ال�الحGة 

وال�:هج العل�ي واس�ع5ض ع دًا م# الr0	ث العل��ة في ال�rلbل العل��ة  وال��اس وق رات ت�`�b ال�ع5فة
العاملي لق رات العل	م ال�`��Pة، و��hا ,=z العل	م االج��ا�Uة واإلنcان�ة ص:فها ال��لف ال¢ق رات 

Kق>ي - ال�ع5فة والفه� ٦٥١ص.ق رات ال�ف&5b ال:اق -ق رات الtr0 وال
  

  :خالصة الفصل الثامن والعشرون
أث5 ال	راثة في ال:<ا� العقلي؟ وهاذان العاملb#  أب5ز س�ال ما ه	 ف>ل اإلجاFة علىی�:اول ه�ا ال

 Kراثة، ث	راثة ومع:ى ال	مات الRلف ع# م�-ان�بb:هK ال&+5b م# ال� اخل، ��hا ,=z ال	راثة ت�5ق ال�
راثة ت�5ق لل`�bة مفه	مها و51ق الtr0 و8ع� ن�ائج الr0	ث و51ق تق ی5 االسهام ال:c`ي ل&ل م# ال	 

 ٦٧١ص. وال`�bة في ال:<ا� العقلي
  

  :خالصة الفصل التاسع والعشرون

ی�:اول ه�ا الف>ل ه�ا م�H	عة م# الع	امل ال�ي ت�ث5 في ال:<ا� العقلي لإلنcان وتr ث ع# دور 
اخ�الل ال	yائف - ال�خ في ال:<ا� العقلي ال�� ت�ث5 عل�ه فق ان ال�اك5ة على فهK داللة ال� ر�ات ال�crة 

 - واالم5اض -وال�غ�,ة واث5ها ال�0اش5 في ال:<ا� العقلي  - أ,�ا م	ض	ع ال�غ5bbات ال&��ائ�ة - ةاللغ	@
�	� االق�>اد� واالج��اعي-والع	امل ال�5ت�0ة Fال��الد cدة-ال� rة ال��hاعي - االثار ال+قا��ال��`�ع االج

ل�عل�K وت:��ة الق رات العقل�ة الع	امل ال�5ت�0ة Fال�عل�K م# حtb اث5 ال5rمان م# ا-واالتHاهات ال	ال ,ة
 ٧٠١ص.واث5 تعل�K األ1فال في دور ال�rانة

  

  :خالصة الفصل الثالثون
ی�:اول ه�ا الف>ل ما ن��cه Fالف5وق بb# ال�Hاعات وخاصة الف5وق بb# الbc:H# والف5وق بb# ال+قافات 

�ع5ف على س�ات وخ>ائz واله ف ه	 مcاع ة ال0احt في مb ان الف5وق الف5د,ة في ال:<ا� العقلي على ال
#bc:Hال #bلف للف5وق ب�  ٧٣١ص. الف5وق بb# ال+قافات- ه�ه ال�Hاعات، أ,�ا ت�5ق ال�

  

  :خالصة الفصل الحادي والثالثون
�ع5ض ه�ا الف>ل م>ادر أخ�5 للف5وق الف5د,ة ال�c-	ل	ج�ة وت�5ق لل�	ا�F ال�ع�h5ة وال�5ونة c,

االت	مات�-ه أ,�ا - ال�عق  الc0ا1ه- واتcاع ن�اق الف�ة -0أورال�أمل واالن�0اه ال��- العا1~�ة واالن فاع 
 Kعل�ت�5ق لألسال�b ال�ع�h5ة في ج�ع ال�عل	مات واألسال�b ال�ع�h5ة في ت:K�G ال�عل	مات وأسال�b ال

الميكانيكية، والقدرات  
المرتبطة بالكمبيوتر، 
والقدرات العقـلية الالزمة  
لتحليل النظم، ودور القدرة  
المكانية والقدرة الرياضية  
وغيرهما

لفنية والموسيقية  القدرات ا
وهما فئتان حظيت باهتمام  
بحثي وهام، فـالقدرة الموسيقية  
هي تعني الموسيقي تلك  
المنظومة المعرفية الوجدانية  
الحركية للجمال الصوتي، 
 وقدرات الفنون الذي يتم
وصفها بالذكاء الجمالي

تطرق المؤلف الى قدرات  
العلوم الطبيعية وقدرات  
عمليات التقصي العلمي  

قدرات المالحظة والقياس  و 
وقدرات تطبيق المعرفة  
العلمية والمنهج العلمي  
واستعرض عدداً من البحوث  
العلمية في التحليل العاملي  
لقدرات العلوم الطبيعية

تحدث عن دور المخ في  
النشاط العقـلي الذي تؤثر عليه  
فقدان الذاكرة على فهم  

-داللة المدركات الحسية  
أيضا    -يةاختالل الوظائف اللغو 

 -موضوع التغييرات الكيمائية
والتغذية واثرها المباشر في  
النشاط العقـلي  

يتناول موضوع قدرات ذوي  
االحتياجات الخاصة ومفهوم  
االحتياجات الخاصة الذي  
يتضمن مفـاهيم قيمية  
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  ٧٣٩ص. وخ>ائz ال<=>�ة ال�5ت�0ة Fال�	قع وال اف�Pة
  

  :خالصة الفصل الثاني والثالثون
��اجات ال=اصة ومفه	م االح��اجات ال=اصة ال�� ی���# مفا��K ی�:اول م	ض	ع ق رات ذو� االح

 !�:<�����ة واج��ا�Uة واخال��ة وق رات ه�ه الف�ات ت5تF �0ال�عف العقلي ال�� ,<�ل ال�ع5@! وال
- صع	8ات ال�علK ال��عل� Fال�أخ5 ال راسي وت�5ق لل�ف5@� ال�b<rلي -وال=>ائz ل�عاف العق	ل

Kعل��HهRb وأ,�ا ت��5ق ل�فه	م ال�ف	ق العقلي ما ه	 وماهي 51ق الtr0 اض�5اFات ال-العRH ع# ال
  ٧٥٩ص. ال��علقة Fه ون�اذج م# الr0	ث في مHال ال�ف	ق العقلي

  

  :خالصة الفصل الثالث والثالثون
األه اف (ت:اول م	ض	ع ال��`�قات ال�85	@ة وال�b<rل ال راسي وت�5ق ال��لف لع ة م	اض�ع مه�ه 

ال�ق	@K ال�85	� وان	اعه ودور ال�ق	@K في - تفاعل االس�ع ادات وال�عالHات-ل�b<rلاالس�ع اد وا-ال�85	@ة
  ٧٩٥ص). ال�<=�z ال�85	� -ال�>:�! ال�85	� - تr یt ال�عل�K في م>5

  

  :خالصة الفصل الرابع والثالثون
Gج�ة الق رات العقل�ة لها م-انة خاصة في مع	ل	وضح ان س�- tbقات ال�ه:�ة ح�`��K ی�:اول م	ض	ع ال

- الع	امل ال�cاه�ة للع�ل - األه��ة ال�c-	ل	ج�ة للع�ل(ال��`�قات ال�هb:ة واس�ع5ض Fع� ال�	اض�ع م:ها 
اخ�0ارات االع�5اف - اخ�0ارات الق`	ل للHامعات وال�عاه  العل�ا- االس�5ات��Hات ل`:اء االخ�0ارات ال�ه:�ة

  ٨٤٧ص. الق رات ال�ه:�ة خات�ة في- اخ�0ارات ال�5خ���F zارسة ال�ه:ة- Fال�=>z وم:ح ال<هادة

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

 .كل المهتمين عموما بقضايا القياس النفسي وأدواته

واجتماعية واخالقية وقدرات  
هذه الفئات ترتبط بالضعف  
العقـلي الذي يشمل التعريف  

خصائص لضعاف  والتصنيف وال
العقول

ان سيكولوجية القدرات  
العقـلية لها مكانة خاصة في  
معظم التطبيقـات المهينة  
واستعرض بعض المواضيع منها  

-األهمية السيكولوجية للعمل(
-العوامل المساهمة للعمل  

االستراتيجيات لبناء االختبارات  
اختبارات القبول  -المهنية

- للجامعات والمعاهد العليا
االعتراف بالتخصص    اختبارات

 اختبارات-ومنح الشهادة
-الترخيص بممارسة المهنة

خاتمة في القدرات المهنية

 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR76MaanAbuHatab.pdf  
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