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 א����!���������������������س

 

  يـــاس النفســـالقي:يـــزء الثانــالج  11

11 
أنواعها، : الدرجات المعيارية (تفسير الدرجة على االختبار: الفصل التاسع

 )حسابها، ووظيفتها
 

  ارــى االختبــة علــد الدرجــتحدي 11

  ارــى االختبــة علــر الدرجــتفسي  12

  يـــع المحكـــالمرج. 1 13

  . اريــــع المعيـــالمرج. 2  14

  .الفرق بين المرجع المحكي والمرجع المعياري 16

  ــرة للمعاييــة المرجعيــروط الجماعــش  19

  رــمعاييام إلى ــات الخــل الدرجــواع تحويــأن 20

  اـــة إليهـــر والحاجــة المعاييـــأهمي  20

  ارــــف المعيـــتعري 22

  ةـة الزائيـة المعياريـة للدرجــص اإلحصائيــالخصائ  27

  ةــة المعدلــات المعياريــالدرج 28

  عـــــالمراج  36

  توضيحات بسيطة في القياس النفسي، ولكنها هامة: الفصل العاشر 38

  .أدوات القياس وأدوات جمع البيانات الفرق بين) 1  38
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  اتـاس االتجاهـرت في قيـة ليكـطريق) 2  38

  .صياغة البنود وتصحيحها في مقياس ليكرت في قياس االتجاه) 3 39

  اتـر االتجاهـي وتغيــر المعرفـوم التنافـمفه) 4 42

  .حجم االرتباط بين البنود وبين المقاييس أو االختبارات) 5  43

  .أفضل حجم عينة لحساب معامل االرتباط الخطي) 6 44

  اتـــل اإلجابــبدائ) 7  44

  .راراتـــتكات أم ـــدرج) 8 47

  رةـة صغيـون العينـدما تكـة عنـروط السيكومتريـالش) 9  48

  .اسـرد على أداة القيـل فـة كـة مكانـة معرفــطريق) 10 48

  اـدف منهـارات والهـات االختبـالف في تعليمـاالخت) 11  51

  بعض األخطاء التي يرتكبها الباحثون في القياس النفسي: الفصل الحادي عشر 52

  ةــــمقدم  52

  هـاء بــن واالكتفــدق المحكميـل صــتفضي) 1 53

  ةـر صحيحـة غيـن بمرجعيـات للمحكميـم االستبيانـتقدي) 2  53

   .النظر إلى السلوك على أنه نوعي وليس كميا) 3 55

   . زةـات الجاهـارات واالستبيانـور من االختبـالنف) 4  57

   دةـاس جديـم أدوات قيـاع إلى تصميـفاالند) 5  58

   .االعتماد على االنطباع الشخصي في تقويم أدوات القياس) 6  58

   . وحذف بنود من أدوات القياس) التكييف(إعادة التقنين ) 7  59

   ونـــون واإلسقاطيــالسيكومتري) 8  60

   . ةـــة والموضوعيـــالسيكومتري) 9  61
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   . عدم إرجاع نتائج أداة القياس إلى مستويات القياس) 10  61

   اســـاء أدوات القيــأسم) 11 62

   ارــاالختبات ـس ثبـات األداء وليـثب: رـي عشـل الثانـالفص 63

   اتـــف الثبـــتعري  63

   ردـي الفـة فــرة والعامــص المستمـــ الخصائ 1 65

   .ردـي الفـة فـرة والخاصـص المستمــ الخصائ 2  65

   .ـ الخصائص العامة المؤقتة في الفرد أو في الموقف االختباري 3 66

   ردـــي الفــة فــة المؤقتــص الخاصــــ الخصائ 4  66

   .العوامل المنتظمة أو العشوائية التي تؤثر في تطبيق االختبار أو تصحيحه ـ 5 67

   ةــة البحتـع إلى الصدفـي ترجـل التــ العوام 6  67

   ارـــري االختبــذي يجــص الـــ الفاح 7 67

   ةـــروف الخارجيـــ الظ 8  67

   ارـــــ االختب 9 68

   استعمال الرقم في القياس النفسي أسس ومبادئ: الفصل الثالث عشر  73

   ةــــمقدم 73

   ةـــداف الدراســأه  74

   يــاس النفســس القيــأس  74

   .ةـــروق الفرديــدأ الفـــمب  74

   . مــــدأ الكـــمب  76

   .سـم النفـي وعلـاس النفسـالقي  88

   . اتـــدق والثبـــالص  90
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   ةــــــخاتم  96

   عــــالمراج 96

   واإلجابة عنها بعض االنشغاالت في القياس النفسي: الفصل الرابع عشر 98

   .ودــالبنة ــراد وعينــة األفــعين  99

   ســــن والتجانــــالتباي 100

   اتــــدق والثبــــالص  101

   طرق حساب صدق االختبارات النفسية: الفصل الخامس عشر  111

   : Criterion – Related Validity  الصدق المرتبط بالمحكات: أوال   111

   ر ـــي العمــروق فـــالف) 1 111

   . التحصيل الدراسي أو األكاديمي العام) 2  113

   ةـــي المهنـــاألداء ف) 3 114

   .األداء في برنامج تدريبي) 4  115

   ةـــادة أو المتناقضــات المتضــالمجموع) 5 117

   .االرتباط بين اختبار جديد واختبارات أخرى) 6  118

   Ratings رات ــالتقدي) 7 120

   .كــط بالمحــدق المرتبــواع الصــأن: ا ــثاني  121

   .يــالفرض نــدق التكويــص: ا ــثالث  124

   اتــن الجماعــروق بيــالف) 1  124

   ةـة سلوكيـى خاصيـي األداء علـر فـالتغي) 2  127

   )  أسلوب المقارنات الطرفية(الصدق التمييزي ) 3  132

   .حساب االرتباطات بين المتغيرات توافقيا واختالفيا) 4  133
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   طرق حساب صدق االختبارات التحصيلية:الفصل السادس عشر  135

   ةـــــمقدم 135

   ةــــداف الدراســـــأه 136

   ارـــف االختبـــتعري: أوال   136

   ــدار الجيــروط االختبــش: ا ــثاني 137

   اراتـــواع االختبــأن  137

   ةـــارات التحصيليــــاالختب 138

   .أنواع االختبارات التحصيلية وأغراضها  139

   ةـارات التحصيليـدق االختبـاب صـرق حسـط 141

   عـــالمراج  146

148 
البيانات وفي  دالالت األرقام في القياس وفي جمع: الفصل السابع عشر

  إحصائيامعالجتها 
 

   . مستوى التسمية أو العد أو التصنيف: المستوى األول   150

   يـوى االسمـي المستـات فـع البيانـجم 152

   يـوى االسمـة في المستـب اإلحصائيـاألسالي  152

   .ةــس الرتبــوى مقاييـمست: ي ـوى الثانـالمست 153

   ي ــوى الرتبــات في المستــع البيانــجم  154

   . يـوى الرتيبـة في المستـاإلحصائيب ــاألسالي  154

   ةـات الرتبيـص البيانـخصائ  155

   ةـات المتساويـس المسافـوى مقاييـمست: ث ـوى الثالـالمست  155

   . جمع البيانات في مستوى المسافات المتساوية  157
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   .األساليب اإلحصائية في مستوى المسافات المتساوية  157

   .خصائص بيانات المسافات المتساوية 158

   ة ـس النسبـوى مقاييـمست: ع ـى الرابوـالمست 158

   ة ـــات النسبــص بيانــخصائ  159

   )أداة قياس( خطوات تصميم اختبار نفسي: الثامن عشر الفصل 160

   ةــــمقدم  160

   ارــن االختبـدف مــد الهــتحدي) 1 162

   اســن بالقيــص المستهدفيــد خصائــتحدي) 2 163

   اــراد قياسهــة التي يــن الخاصيــتعيي) 3  164

   ةــع سلوكيــى وقائــة إلــل الخاصيــتحلي) 4 164

   ةـع سلوكيـة إلى وقائـالخاصيل ـادر تحليـمص) 5 165

   . ةـــارات السابقـــ االختب 1  165

   . ةـــات المتخصصــــ الكتاب 2 166

   . ىــات المرضـــ تشخيص 3  166

    .ـ فروض مسبقة وضعها األخصائي القياسي 4 166

   ).األداء(ة ــل أو المهنــل العمـــ تحلي 5  166

   يــرر الدراســل المقــــ تحلي 6  167

   ةـــالت الشخصيــــالمقابـ  7  167

   . ةـــة المكتوبــود المفتوحــــ البن 8  167

   .زاءـاد أو أجــى أبعـة إلــم الخاصيــتقسي) 6  168

   .ودهــل بنــار وشكــادة االختبــد مــتحدي) 7  169

   مقتطفات في منهج البحث والقياس النفسي:  الفصل التاسع عشر 171

   اتـــوس الفرضيـــه )1 171
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   لماذا تكون قيم معامالت الصدق أصغر من قيم معامالت الثبات ؟ )2  172

174  

السالبة وتزييف المفحوصين لإلجابات على البنود الموجبة والبنود ) 3

  أدوات القياس
 

   البرامج اإلرشادية والشروط السيكومترية) 4 175

   عند كتابة مشكلة البحث:إدراج الدراسات السابقة) 5 176

   ثــة البحــمشكل: أوال   177

   ثـــاؤالت البحـــتس: ا ــثاني 180

   ث ـــات البحــفرضي: ا ــثالث  181

   ثـــم البحــمفاهي: ا ــرابع 182

   للحصول على درجة دكتوراه علوم  مالحظات على مناقشة بحث جامعي )6  182

   اس ــال أدوات القيــات استعمــتعليم) 7 187

   ألدوات القيا إعادة حساب الشروط السيكومترية) 8  192

   .ةــة التراكميــخاصي) 1 193

   اس ـــراء القيـــروف إجـــظ) 2  194

   انـودة واإلتقـى الجـن علـب الباحثيـتدري) 3 194

   الفرق بين الميداني والتطبيقي في البحوث النفسية والتربوية )9  195

197 
خطة البحث والدراسة االستطالعية وحساب الخصائص السيكومترية ) 10

  ألدوات القياس
 

   يــي النفســرض العلمــار الفــاختب) 11  203

   . صياغة فرض البحث) 1  203

   . الحصول على بيانات إحصائية من عينة البحث) 2  204

   . اختيار االختبار اإلحصائي المناسب) 3  204
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   .حساب إحصاء االختبار اإلحصائي من بيانات عينة البحث) 4  204

   . مقارنة القيمة اإلحصائية المحسوبة بالقيمة اإلحصائية االحتمالية) 5 205

   . اتخاذ القرار اإلحصائي المناسب فيما يتعلق بالفرض الصفري) 6 205

   ةــوث الجامعيــي البحـو األردأ فـاه نحــاالتج )12  207

   ةــات العلميــة السرقــمحارب) 13 213

   دـــذل الجهــوق وبـــالتف) 14  217

   استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي لألسرة: الفصل العشرون 219

   ةــــة أو الوظيفـــوى المهنـــمست: أوال   220

   رةــة لألســة االقتصاديــل والحالــالدخ: ا ــثاني 220

   رةـة باألسـة الخاصـالماديات ـالممتلك: ا ـثالث  222

   مستوى الحي السكني ونوع السكن وحجم األسرة: رابعا  228

   نـــي للوالديـوى التعليمــالمست: ا ـخامس  229

   رةــة باألســة الخاصــات الثقافيــالممتلك: ا ـسادس 230

   التــراغ والعطــات الفــاء أوقــقض: ا ــسابع  231

   ارةـــل االستمـــص أو لمستعمــات للفاحــتعليم 233

   طريقة تصحيح اإلجابات على بنود االستمارة وتقدير درجة المفحوص  240
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  ســــالنف مـــعل :اصــــــاالختص

 دكتوراه الدولة في علم النفس : ادةـــــــالشه

>أستاذ التعليم العالي:ةـة العلميــالمرتب  <
 

 : العلميةالمؤهالت  �

 .1977 عام الجزائر ـ وهران جامعة ـ االجتماعية العلوم معهد النفس علم الليسانس ـ1  

 الفروق: " بعنوان 1995 عام الجزائر ـ وهران جامعة التربية وعلوم النفس علم معهد النفس علم في الماجستير ـ 2
  ."الجامعة طالب لدى والعصابية الضبط مصدر في والعالقات

 الجزائر ـ وهران جامعة االجتماعية العلوم كلية التربية وعلوم النفس علم قسم من النفس علم في الدولة دكتوراه ـ 3
 ."الثانوي التعليم تالميذ لدى المشكالت حل وسلوك واالكتئاب للمخ النصفية السيادة أنماط: " بعنوان 2001 عام

 والمهنية العلمية الترقيات �

 .الجزائر ـ باتنة) اإلعدادي( المتوسط التعليم مدرسي إلعداد التكنولوجي بالمعهد النفس علم مدرس ،)1995- 1987( ـ  1

 .الجزائر ـ باتنة ـ لخضر الحاج جامعة االجتماعية العلوم معهد النفس علم بشعبة معيد )1995 – 1993( ـ 2

 .الجزائر ـ باتنة ـ لخضر الحاج جامعة النفس علم بقسم مساعد أستاذ )2001 -  1995 ( ـ 3

 .الجزائرـ  باتنة جامعة واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية التربية وعلوم النفس علم بقسم محاضر أستاذ) 2006 -  2001 (ـ  4

 .الجزائرـ  لخضر الحاج جامعة واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية التربية، وعلوم النفس علم بقسم العالي التعليم أستاذ ،2006ـ  5

 الكتب المنشورة 

 الجزءـ  النفس علم في متخصصة ودراسات بحوثـ  2 - .2008 األول الجزءـ  النفس علم في متخصصة ودراسات بحوثـ  1
 في متخصصة ودراسات بحوثـ  4 - .2008 الثالث الجزءـ  النفس علم في متخصصة ودراسات بحوثـ  3 - .2008 الثاني

 مصدرـ  6 -  العصرية المكتبة. األولى الطبعة. اإلنساني السلوك في بالتحكم المخ عالقةـ  5 - .2008 الرابع الجزءـ  النفس علم
 العصرية المكتبة. األولى الطبعة. النفسي القياس لدراسة مدخل 7-  الطبعة. السلوكي المعرفي االتجاه وفق النفسية والصحة الضبط
 10 - .الجزائرـ  الخلدونية الدار. الذات نفس علمـ  9- .الجزائرـ  الخلدونية الدار. اإلنجاز إلى الدافع سيكولوجيةـ  8 -  للنشر

 في دراساتـ  12 - . الثاني الجزء اإليجابي، النفس علم في دراساتـ  11 - . األول الجزء اإليجابي، النفس علم في دراساتـ 
  . الثالثة الطبعة. النفسي القياس أساسياتـ  13 - الثالث الجزء اإليجابي، النفس علم
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