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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  

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

  
ه�ا ال)
اب م% تأل�� األس
اذ ال�"
!ر اح�� دمحم ع��ال�ال� أس
اذ عل� ال�ف� ال�� قام ب
أل�� الع�ی� 

ق�0 عل� ال�ف� في جامعة اإلس��9ر8ة عام  ك6ئ�� م% ال)
4 في ال�2اس ال�ف0ي وال.�-�ة وق� ع�ل
عة ال)!H8 وح-ل على ج!ائE ع�ی�ة م�ها جائEة الCاحB وع�ل في جامعة االزه6 وجام 1991-1992

�EI م% جامعة ال)!H8 عام 
�و!ع �� أح� أك�� عل	اء ال�ف� الع�ب ت��را في قائ	ة ال���ث  .1999ال

 Mع�!ان: 1996ص�ر ه�ه ا ال)
اب CLMع
ه األولى عام وال�$� في العال# 
�!عات ( جامعة ال)!H8 ). و ." Lع% م Wاس ال.�-�ة "وذل�X اب في
صف_ة. مفه6سًا   8387قع ال)

  على ال�_! ال
الي:
  الف�ل األول : م�خل لل)'اس ال�ف%ي 

  الف�ل ال3اني : أ1عاد ال$/�'ة 

  الف�ل ال3ال6 : ال	قابلة 

  الف�ل ال�ا1ع : مقای'� ال ق�ی� 

  الف�ل ال/ام� : ق�ائ# ال�فات وال	$;الت 

  الف�ل ال%ادس : االس /�ارات 

  خ �ارات ال	�ض�<'ة لل$/�'ة الف�ل ال%ا1ع : اال

  الف�ل ال3امD : ال�Cق اإلسقا@'ة 

  

  )82 -31ال�اب األول: ال)'اس وال$/�'ة (ص 

یه�ف ه�ا ال)
اب الى تق��e اه� 6dق �Xاس ال.�-�ة و8ع6ض الCاب األول وع�!انه ال�2اس 
ن��ة تار��8ه وال.�-�ة في ف-لI% اله� اساس�ات ال�2اس ال�ف0ي واMعاد ال.�-�ة و8ع6ض ه�ا الف-ل 

هذا الكتاب من تأليف األستاذ  
الدكتور احمد دمحم عبدالخالق  
أستاذ علم النفس الذي قـام  
بتأليف العديد من الكتب في  
القياس النفسي والشخصية وقد  
عمل كرئيس قسم علم النفس في  

-1991جامعة اإلسكندرية عام  
وعمل في جامعة االزهر   1992

وجامعة الكويت وحصل على  
ة منها جائزة الباحث  جوائز عديد

المتميز من جامعة الكويت عام  
. ويعتبر أحد أكبر علماء  1999

النفس العرب تصدرا في قـائمة  
البحوث والنشر في العالم  

يهدف هذا الكتاب الى تقديم  
اهم طرق قياس الشخصية ويعرض  
الباب األول وعنوانه القياس  
والشخصية في فصلين الهم  

بعاد  اساسيات القياس النفسي وا
الشخصية ويعرض هذا الفصل  
نبذة تاريخيه عن اختبارات  
الشخصية وتعريف كل من  
القياس واالختبار ، والفرق بين  
القياس والتقويم ، مع بيان أنواع  
المقـاييس ومزايا استخدام  
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ع% اخ
Cارات ال.�-�ة وتع�86 "ل م% ال�2اس واالخ
Cار ، والف6ق بI% ال�2اس وال
ق!�8 ، مع ب�ان أن!اع 
  ال�قای�� ومEاeا اس
��ام االخ
Cارات ال�ف�0ة ، وخ!اص االخ
Cار ال�Ik ، واس� ت-��� االخ
Cارات 

 

  ) 55–31الفصل األول :مدخل للقياس النفسي (ص
�9% ال�0ل�ة األساسe ه�Iعاد معM6ه م% االف6اد في اIلف ع% غ
�e ة في ال�2اس ال�ف0ي ان الف6د�

 BIائ�ة ح���ة ل!ضع ��X رق��ة له�ه الف6وق ، وت6جع ج�ورها للع-!ر ال�تع6فها و�Xاسها واالخ
Cارات م-
��اء الحr االن0ان االن_6افات العq!8ة ال�فاجpة واس
��م ال�2اس الف8EIائي في الع-6 الف6ع!ني ل

 tL�e ا جعله�االه6امات مwال ، وفي الع-!ر الI!نان�ة الحr افالd!ن ان ه�اك ت�ایE بI% االف6اد م
�ة لل�2اس (ع��ما أوصى Mأفعال x6ح م�
ل!ضعه� في مه% م�اسCة في م�ی�
ه الفاضلة وه! اول م% اق


أخ86% عقل���اما م
Eای�ا Mال
ا (مwل س�k! ، اس6I9ول ی
عI% إنkازها ) ، وفي الق6ن ال
اسع ع.6 شه� اه
86�ي س�ة kل ت�
اح ف!نH ألول مع
اس
��م "اتل  1890، وفي أم986ا س�ة 1879ث� ب��Iه ) تلى ذلW اف

اع� (ب��Iه ، س��!ن ) اول م�2اس لل�"اء ، و"ان �Xاس  1905ألول م6ة م-Lلح االخ
Cار العقلي وفي 
ت�اعي ال�ع�ى مع ال�6ضى ، وفي  م) اخ
Cار 1892ع��ما اس
��م (ك86�لI%  ال.�-�ة مkاال اخ6

الع.��86ات والwالث��Iات ب�أ مkال االخ
Cارات ال�!ق��ة االدائ�ة على ی� (هارت.!ن وما�) اما ال�kال 
 الwالB ف)ان االخ
Cارات اإلسقا�dة .

  
) �Xاس االنفعاالت ب
Ik0ل تغ6Iات دقات القل4 . 1884اب
�أ �Xاس ال.�-�ة ع��ما اق
6ح (ج!ل
!ن 

.
�ة والف6اسة وغ6Iها وق� انk�kار�8 الqل عل� تwة ل�2اس ال.�-�ة م��6Iw" 6 م% ال6Lق غ6I العل
.و8ع6ف ال�2اس ال�ف0ي على انه ع�ل�ة ت_�ی� ��X رق��ة ألش�اء او م!ض!عات مع�Iه Mق!اع� م
ف� علIها 

�اس وال
ق!�8 ان ، والف6ق بI% ال2و8!ج� ار�ع أن!اع م% ال�قای�� وهي االس�ي وال6ت�ي وال�0افات وال�C0ة 

�Lى ذلW إلى اص�ار ح�9 على Iق!�8 ف
ال�2اس M.9ل عام ه! ال!صف ال)�ي ال�!ض!عي لألداء، وأما ال
0
�� على م��ار أو م_W أداء. واالخ
Cار ال�ف0ي ی
Lل4 وج!د e قاسة وال���م0
!� ال0ل!ك أو ال0�ة ال


Cارات ال�ف�0ة ال�!ض!��ة وته�ف للCع� ع�Iة سل!"�ة وضtC لل6xوف وال
ق�I% ، وم% مEاeا اس
��ام االخ
ع% ال
_EIات ال.�-�ة و"�لW ال
_�ی� ال)�ي للx!اه6 ل8Eادة ال�قة وال�!ض!��ة في ال!صف ، 

�ع ب�انات مع�Iه وهي اق
-ادeة وفعالة.k86قة لd لq6 اف�
  واالخ
Cارات تع
  

ر ال�� eق!م Mه الCاحB م% خ!اص االخ
Cار ال�Ik الCwات وال-�ق ، و8ع�ي الCwات أن eعLي االخ
Cا
�!عة وفي نف� ال6xوف في وقH الح�.k�وم% 6dق   ال�
ائج ذاتها في حال ت�H إعادته على نف� ال


عاCXة ، ثCات الق0�ة ال�-��ة ، الCwات 86LMقة ��Xاس الCwات :الCwات إعادة االخ
Cار، ثCات ال-�غ ال
�� معامل الCwات على-ك!در
معامل االرتCا� ، والی6تtC مفه!م الCwات  ر8
.اردس!ن ومعامل ألفا . و8ع

��I ، ال�-_ح ، نxام ال
-_�ح .L
  Mاالس
kاMة على ال�قای�� بل ی!ج� ثCات "ل م% القائ� Mال

!� ، ص�ق  أما ال-�ق ��.6I  الى ان ��2e فعال ما_�وضع ل�2اسه وم% أن!اع ال-�ق : ص�ق ال

وت-�ف االخ
Cارات Cdقا ل�Cاد�  ل
)!8% ،ال�_W و�8ق�0 الى ص�ق تالزمي ، ص�ق ت���� ، ص�ق ا
��عة االس
kاMة ، 86dقة d ، ةMاk
0
��م ، ن!ع االس�م
ع�دة م�ها : ما0�2eه االخ
Cار، ن!ع ال��Cه ال

. �I�L
0
��مة ، 86dقة ال�  ال
-_�ح ، تف6I0 ال�رجات ، ال_Iل العقل�ة ال
 

  ) 82 -63الفصل الثاني: ابعاد الشخصية (ص  
�9% تع�86 ال.�e %ف�86 م ��xن م% ت�!(
�EI الف6د ع% غ6Iه و8e Hسل!"ي ثاب t�-�ة Mأنها ن

�ادا على م!قعه في اMعاد: االن0Cا� ، الع-اب�ة ، ال�هان�ة ، وال�"اء . 
�!عة و�ائف وس�ات اعkم
 ، %II�Lق %Iل-
�اعي له أص�قاء "6Iwون و8ع�ي الCع� س�ات ال.�-�ة على م
واالن0Cاdي ش�� اج

االختبارات النفسية ، وخواص  
االختبار الجيد ، واسس تصنيف  
االختبارات  

المسلمة األساسية في القياس  
النفسي ان الفرد يختلف عن  
غيره من االفراد في ابعاد معينه  
يمكن تعرفها وقياسها  
واالختبارات مصممة لوضع قيم  
رقمية لهذه الفروق  

في العصور اليونانية الحظ  
افـالطون ان هناك تمايز بين  
االفراد مما جعله يخطط لوضعهم  
في مهن مناسبة في مدينته  
الفـاضلة وهو اول من اقترح  

ة للقياس (عندما أوصى  منظم
بأفعال يتعين إنجازها ) 

استخدم    1890في أمريكا سنة  
كاتل ألول مرة مصطلح االختبار  

اعد (بينيه    1905العقـلي وفي  
، سيمون ) اول مقياس للذكاء  

ابتدأ قياس الشخصية عندما  
) قياس  1884اقترح (جولتون  

االنفعاالت بتسجيل تغيرات دقـات  
ثير من  القـلب . وقد انتشر ك

الطرق غير العلمية لقياس  
الشخصية مثل علم تضاريس  
الجمجمة والفراسة وغيرها  

الفرق بين القياس والتقويم ان  
القياس بشكل عام هو الوصف  
الكمي الموضوعي لألداء، وأما  
التقويم فيتخطى ذلك إلى  
اصدار حكم على مستوى السلوك  
أو السمة المقـاسة والذي يستند  

ك أداءعلى معيار أو مح

االختبار النفسي يتطلب وجود  
عينة سلوكية وضبط للظروف  
والتقنين ، ومن مزايا استخدام  
االختبارات النفسية الموضوعية  
وتهدف للبعد عن التحيزات  
الشخصية وكذلك التحديد  
الكمي للظواهر لزيادة الدقة  
والموضوعية في الوصف  

من خواص االختبار الجيد الثبات  
الثبات أن    والصدق ، ويعني

يعطي االختبار الذي يقوم به  
الباحث النتائج ذاتها في حال  
تمت إعادته على نفس المجموعة  
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L��0
!� األول  .!� ال��  eفqل العEلةعلى ع�9 ال�ت.�ل ال.�-�ة ع�� ایEنM W.9ل ه6مي :ال
0
!� الwالB ان
xام االس
kاMات في �0
!� الwاني االس
kاMات ال
ع!دeة ، ال�االس
kاMات ال�!��ة ،ال

0
!� ال6اMع ت�
�x ال0�ات في ن�t عام (مwل االنL!اء ) ، �و8ف
6ض ایEنW ع�� س�ات )مwل ال�kل( ، ال
م0
!� ال��t خ�0ة اMعاد عq86ة : االن0Cا� ، الع-اب�ة ، ال�هان�ة ، ال�"اء ، ال
ق�م�ة . االن0Cا� له 
�ا��ة ، واالن�فا��ة ، وعلى م0
!� ال0�ات ال-غ�6 : ال�Iل للف6ح ، ال_I!8ة ، ال�.ا� ، 
م9!نان : االج

ة لإلش6ا� ، فاالس
kاMات ال.�d6ة ل�� . ی
_�د Mع� االن0Cا� Mالقابل� االس
wارة ، س6عة ال��یهه ، ال
فاؤل
 . �!L��  ال��t0C ت
)!ن بtCء وت
الشى 60Mعه على ع�9 ال

الع-اب�ة هي القابل�ة لإلصاMة Mاالض6Lاب ال�ف0ي ، و8
�0 ذوو ال�رجة العال�ة م% الع-اب�ة Mع� 
  ب�ة.الCwات االنفعالي وع�م االتEان ، Mاإلضافة لعاملي ال!راثة وال
عل� ال��ث6 في الع-ا

ال�هان�ة Mع� في ال.�-�ة 6I.e لقابل�ة الف6د ل
L!68 ش�وذ نف0ي ، ت
�� العالقة بI% الع-اب 
0
قالن ، الCع� ال!اح� ، األق0ام األر�عة �. و8
� وال�هان اش9اال أر�عة : ال��_�ى االع
�الي ، الCع�ان ال

  ال�2اس M.9ل عام في عل� ال�ف� في جان�I% ه�ا االس
kاMات وال0�ات 
 

  )387-89ال�اب ال3اني : @�ق M'اس ال$/�'ة (ص 

  )131 - 91الفصل الثالث : المقـابلة (ص
ت
� ال�قابلة ل
_ق�I ه�ف مه� وهي ع�ل�ة ات-ال او ت!اصل بI% االخ-ائي وش�� اخ6 ه! ال_الة 
والب� م% وج!د ه�ف وخLة 0eعى ال6Lفان ل
_�2قه Mال
!اصل ���ا ب�Iه� ، وت
�ح ال�قابلة ال_-!ل على 
��ة في اس
kاMة ال�ف_!ص واسل!�ه او 86dقة ت!اصله ، وت
�� ال�قابلة اش9اال "6Iwه م�ها q
معل!مات م
 ���.
ال�قابلة ال�ق��ة وال�قابلة ال�ق�Iة به�ف م_�د ، وال�قابلة غ6I ال�!جهة ، وت0
��م ال�قاMالت اما لل

�% أن!اعا ع�ی�ه او الB_C اوالعالج ، وت0�ى ال�قاMالت لل
.��� او الM B_Cال�قاMالq
ت ال�2اس�ة وت
�اعي ، 
م�ها مقابلة االس
C2ال ل
ق686 االل
_اق Mال��س0ة ، وال�قابلة لل_-!ل على ال
ار8خ ال�ف0ي واالج

وتع�د م_
!8ات  وال�قابلة به�ف الف6ز وال
.��� ، وال�قابلة به�ف ال
هpIة لkل0ة االخ
Cار ال�ف0ي ،
معل!مات م% الع�Iل واب6ز ن�!ذج لها ال�قابلة اإلكل�9��Iة لل�لIل ال�قابلة ال�2اس�ة به�ف ال_-!ل على 

�ي ال�ف0ي وف_� Lار8خ ال
�% مع6فة الq
ال
.��-ي الwالB ال�ع�ل ، وف_� ال_الة العقل�ة وت
الk!ان4 ال�ع��6ة . و4k8 ان ت
!ف6 ش6و� لل�قابلة ال�Ikة م�ها ال�الحxة وح0% االصغاء واالجاMة على 

ال�!جه م% الع�Iل وت)!ن Mإkeاز وص6احة مع إعادة ت!ج�ه الع�Iل ن_! نف0ه ، و4k8 األسpلة ال.�-�ة 
ان ت
�0 العالقة بI% االخ-ائي والع�Iل Mاأللفة ع% �86d االح
6ام وال!د وال
ق�ی6 ، ل
هpIة م�اخ م�اس4 

  للع�Iل لل
ع�6I ع% م.اع6ه 9Mل ار8_�ة وت4�k انقLاع الع�Iل ع% الkل0ات .

ي تIk0ل ال�قابلة "
اب�ا ( اث�اء ال�قابلة ل)% eفqل Mع�ها لع�م ار�اك الع�Iل ) 4ke على االخ-ائ
على ش9ل م�"6ات او ص!ت�ا (غ6I مفqل في الwقافة الع��6ة ) Mع� اخ� م!افقة الع�Iل . و98!ن ال
!اصل 

  مع الع�Iل لفxي وغ6I لفxي .


_�ثI% اك6w في جل0اته� "ان�لع�الئه� ت_�0ا شامال ن6xا  وه�الW ن
�kة ش�قة ان ال�عالIk% ال
ل�.ار"ة ال�عالIk% ال!ج�ان�ة معه� ، و8
عI% وج!د �6وف مwل ال�pIة الف8EIائ�ة ، وال
Ik0ل ، وال860ة 
إضافة ل!ج!د صفات في االخ-ائي ل�kاح ال�قابلة ، وم% ال�.اكل ال9�0!م
86ة لل�قابلة الCwات وال-�ق 

االح�اث ال
ي eق6رها ال�ف_!ص وم�� اس
kاMاته 0Mل!"ه ، واالم6 ال�ه� في ال�قابلة ه! م�� واق��ة 
  الفعلي واتkاهاته وه�الW وسائل وضعها عل�اء ال�ف� ل
_I0% ال�قابلة ورفع "فاءتها .

 

  )168 - 137الفصل الرابع : مقـاييس التقدير (ص

وفي نفس الظروف في وقت  
الحق

أما الصدق فيشير  الى ان يقيس  
فعال ما وضع لقياسه ومن أنواع  
الصدق : صدق المحتوى ، صدق  
المحك وينقسم الى صدق تالزمي  

وين  ، صدق تنبؤي ، صدق التك

تصنف االختبارات طبقـا لمبادئ  
متعددة منها : مايقيسه االختبار، 
نوع المنبه المستخدم ، نوع  
االستجابة ، طبيعة االستجابة ، 
طريقة التصحيح ، تفسير الدرجات  
، الحيل العقـلية المستخدمة ، 
طريقة التطبيق .

يمكن تعريف الشخصية بأنها نمط  
سلوكي ثابت يميز الفرد عن  

ويتكون من تنظيم فريد  غيره  
من مجموعة وظائف وسمات  
اعتمادا على موقعه في ابعاد:  
االنبساط ، العصابية ، الذهانية ، 
والذكاء  

يعني البعد سمات الشخصية على  
متصلين قطبيين ، واالنبساطي  
شخص اجتماعي له أصدقـاء  
كثيرون على عكس المنطوي  
الذي  يفضل العزلة

صابة  العصابية هي القـابلية لإل
باالضطراب النفسي ، ويتسم ذوو  
الدرجة العالية من العصابية بعد  
الثبات االنفعالي وعدم االتزان ، 
باإلضافة لعاملي الوراثة والتعلم  
المؤثر في العصابية

تتم المقـابلة لتحقيق هدف مهم  
وهي عملية اتصال او تواصل بين  
االخصائي وشخص اخر هو الحالة  

ة  والبد من وجود هدف وخط
يسعى الطرفـان لتحقيقه بالتواصل  
فيما بينهم  

تتيح المقـابلة الحصول على  
معلومات متضمنة في استجابة  
المفحوص واسلوبه او طريقة  
تواصله ، وتتخذ المقـابلة اشكاال  
كثيره منها المقـابلة المقننة  
والمقـابلة المقيدة بهدف محدد  
، والمقـابلة غير الموجهة  

ابلة  يجب ان تتوفر شروط للمقـ
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س�ة  م�2اس ال
ق�ی6 ه! وسIلة او أداة نqع على أساسها مع�ال "��ا او رتCة رق��ة ل0ل!ك خاص او
�� على Lي ت�
ن�X �86اسها وق� وضع ه�ا ال��هج ف6ان�0 جال
!ن ، و8ق!م الفاح� ب!ضع ال�رجة ال
�� على ال�الحxة ، وم% ان!اعه م�2اس 
�ي وتع�I�9 تق_M رج�
ال�ف_!ص م% خالل م�2اس م
-ل م

_�9 اإلكل9��Iي وجعله ال
ق�ی6 ال6ق�ي وال��اني وت�ایE ال�عاني ، و08
��م م�2اس ال
ق�ی6 ل�_اوالت تق�I% ال

-6 ل
ق�ی6 تغ6I االع6اض ع�6 الEم% و8.�ل ث�ان�ة ع.6 ع6ضا ��ك��ا "��2اس ال
ق�ی6ال9�0ات�6 ال

) و8�9% اس
�6اج ع!امل م6ض�ة هي : اض6Lاب ال
ف)6I، االن0_اب ، ال
أخ6 ، 6تقاس م% (صف6 الى 
  الع�وان�ة ، وال.W والقل� واالك
pاب . 

وآخ6 للقل� وم�2اس ال
!اف� ال.�-ي ومهارات ال�ور  �اس هامل
!ن لالك
pابوم% مقای�� ال
ق�ی6 م2
لل6اش�ی% وم�2اس تق�ی6 ت_0% ال��86 ، وم% مEاeا ال
ق�ی6 ال!صف ال)�ي وت
�ح اش6اك ع�د م% ال_9ام 
في ال_�9 واس
�6اج م
0!� اح9امه� ل
قلIل ال
_EI ، و"�ا لل
ق�ی6 م% مEاeا فI!ج� عI!ب مwل غ�!ض 

ال0�ات ال�Lل!ب �Xاسها او غ�!ض وح�ات ال�2اس ودرجاتها وال
ع�د ال.�ی� ل��ائل اإلجاMة و8!ج� أس�اء 
 ��0�ة مفqلة eعM اع العام اوCLاالنM 6ق�ی
اخLاء القائ� Mال
ق�یL�" 6أ تأث6I الهالة وه! تأث6 القائ� Mال

ل!ضع ال�ف_!صI% م�
-ف  م�ها وت�ث6 في ال_�9 على �2Mة ال0�ات ، وخLأ ال�Eعة ال�8E"6ة وه! ال�Iل

6Lفة ، وخLأ ال
0اهل وال
.�د وخLأ ادراكي ل�� القائ� Mال
ق�ی6. وه�اك 6dق �ال��2اس دون ال�!اقع ال
�-Lل_ات م_�دة وان eع�6 ع% ال
ق�ی6ات Mأسل!ب keعلها M ات�ل
_I0% مقای�� ال
ق�ی6 "
ع�86 ال0

�" �Iق�  لW ت�ر48 القائ� Mال
ق�ی6 ق�ل ال�2ام Mه تف86LM 60قة واح�ة او وضعها Mأسل!ب االخ
�ار ال
  

  ) 208–179الفصل الخامس : قوائم الصفـات والمشكالت  (ص
Mع� ان ع6ض�ا في الف-ل ال6اMع ل�قای�� ال
ق�ی6 نع6ض في ه�ا الف-ل لق!ائ� ال-فات وال�.9الت 

ل�� غ6I وهي 86dقة شائعة االس
��ام ل�2اس ال.�-�ة وتق�ی6ها و8�9% ت
Cع ج�ور ه�ه ال86Lقة 

�--I% اذ e-ف!ن م% �eالL!نه� Mع�د م% ال-فات "4IL ال�ع.6 والع�وان�ة ،�وق!ائ� ال-فات  ال

�� عل�ه Lات ت���!عة م% ال0�ات ال
ي ت�EI أ� ش�� وL8ل4 م% ال�ف_!ص ان e_�د أ� ال0kم
اه� امwل
ها  ال�ع6فة ، وم% وت0
��م اما لل
ق686 ال�اتي او ل!صف ش�� اخ6مع6وف للقائ� MاإلجاMة ت�ام

أوال : ق!ائ� ال-فات ال�Eاج�ة ال
ي وضعها ف�H�0 ن!ل�� و8ع6ف ن!ل�� ال�Eاج Mأنه "ال
أث6I ال!اقع على 
صفة ب!ضع عالمة صح على اح�  140الف6د ن
�kة ش9ل ال�.ا� عل�ه " وت.�ل قائ�ة ن!ل�� على 


ع�دة��االت أر�عة ت-ف م.اع6ه ، ثان�ا قائ�ة ال-فات ال!ج�ان�ة ال
ال
ي وضعها مارف% و�6Iنارد  اح
صفة م6تCة وq8ع ال�ف_!ص  300 وت��2 القل� واالك
pاب والع�اء ، ثالwا : قائ�ة صفات جف وت.�ل


ه . ال�ق� ال�!جه لقائ�ة صفات جف Mان ثCات إعادة االخ
Cار I-ي تع�9 ش�
عالمة على ال-فات ال
�ا��ة على ال�قای�
�6I، راMعا : قائ�ة صفات االك
pاب وضعها ل�� م6تفع "�ا ان تأث6I الkاذب�ة االج" �


غ6I وال�.اع6 واالنفعال وم% مEاeاها انها م�
-6ة �ب6Iنارد ل!8% وته�ف ل�2اس ال�Eاج االك
pابي ال
�H لل
ع6ف الى م.اكل الLالب او ال6اش�ون ، سادسا : �وم!جEة ، خام0ا : ق!ائ� م!ني لل�.9الت ، ص

ألسل!ب س
�ف�0!ن وه! م�اس4 لف_� ال�ات و8ق�م لل�ف_!ص أسل!ب ال
-��� "ك" وق� d!ر ه�ا ا
�!عة م% الLCاقات ال
ي ت.�ل �Cارات او أس�اء س�ات وL8ل4 م�ه ان e-�فها الى اك!ام ، وم% اه� kم
�!عة "ال�ف!رن�ا ال
-����ة وهي م% وضع "بل!ك" وق� اس
��م kم ه�ا األسل!ب م��
ال�قای�� ال
ي ت0

ل�.9الت ال9�0!ل!ج�ة ، وق� قام ع��ال6ح�� HI�M ب
6ج�ة قائ�ة "بل!ك" ت-��� "ك"ل�راسة ع�ی� م% ا
واع�ادها لل�pIة الع��6ة و8ق�م لل�ف_!ص في ه�ه القائ�ة مائة �Cارة ت-ف ال.�-�ة وL8ل4 م% 
�� الى اMع� ح� ، وق� اشار مع� Lع� ح� و ت�Mالى ا ��Lال ت� %Iات بpف_!ص ت-��فها الى ت0ع ف�ال

�اعي ال-�غة الع��6ة ال
��I على ثالث حاالت ع��6ة ، ساMعا : ال�2اس االجL
ى ارتفاع ثCات إعادة ال
�!عة (عادة ما ت)!ن k��!عة الى  وL8ل4 ��ه م% "ل ش�� في الk�صغ6Iة ) ت-��� �2Mة اف6اد ال

الجيدة منها المالحظة وحسن  
االصغاء واالجابة على األسئلة  
الشخصية الموجه من العميل  
وتكون بإيجاز وصراحة مع إعادة  
توجيه العميل نحو نفسه  

يجب ان تتسم العالقة بين  
االخصائي والعميل باأللفة عن  
طريق االحترام والود والتقدير ، 
لتهيئة مناخ مناسب للعميل للتعبير  

مشاعره بكل اريحية وتجنب    عن
انقطاع العميل عن الجلسات .

يجب على االخصائي تسجيل  
المقـابلة كتابيا ( اثناء المقـابلة  
لكن يفضل بعدها لعدم ارباك  
العميل ) على شكل مذكرات او  
صوتيا (غير مفضل في الثقـافة  
العربية ) بعد اخذ موافقة العميل  

المهم في المقـابلة هو مدى  
الحداث التي يقررها  واقعية ا

المفحوص ومدى استجاباته  
بسلوكه الفعلي واتجاهاته وهنالك  
وسائل وضعها علماء النفس  
لتحسين المقـابلة ورفع كفـاءتها  

مقياس التقدير هو وسيلة او  
أداة نضع على أساسها معدال  
كميا او رتبة رقمية لسلوك خاص  
او سمة نريد قياسها وقد وضع  

لتون  هذا المنهج فرانسس جا

يستخدم مقياس التقدير لمحاوالت  
تقنين الحكم اإلكلينيكي وجعله  
كميا كمقياس التقديرالسيكاتري  
المختصر لتقدير تغير االعراض  
عبر الزمن ويشمل ثمانية عشر  

) 6عرضا تقـاس من (صفر الى  

من مقـاييس التقدير مقياس  
هاملتون لالكتئاب وآخر للقـلق  
ومقياس التوافق الشخصي  

ات الدور للراشدين  ومهار 
ومقياس تقدير تحسن المريض  

هناك طرق لتحسين مقـاييس  
التقدير كتعريف السمات  
بمصطلحات محددة وان يعبر عن  
التقديرات بأسلوب يجعلها تفسر  
بطريقة واحدة او وضعها بأسلوب  
االختيار المقيد كذلك تدريب  
القـائم بالتقدير قبل القيام به  
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اش�اص eفqل!ن الع�ل معه� واش�اص ال eفqل!ن الع�ل معه� ، و8�9% ت_�ی� "ال�k!م" ألش�اص وقع 

6ه� اح� وت
)!ن الEم6ة او الع-Cة م% علIه� االخ�e ل!ن" فه� م% ل�Eع��
�ار "6Iwا م% زمالئه� ، اما "ال

�!عة ف��6ة ألف6اد اخ
اروا Mعqه� الCع� .kم  

��قها اال  Lاش6ة وفعالة ل!صف االف6اد ، ومع سه!لة تأل�فها وتC86قة مd ات ق!ائ� ال-فات انهاEI�م% م
  ت-_�_ها .انها مkه�ة في تق�ی6 درجاتها أ� 

  

  )270 –217الفصل السادس : االستخبارات (ص
�!عة ال
ي 4Ike ع�ها L��!عة م% األسpلة الkل م�االس
�Cار 6dق م% 6dق �Xاس ال.�-�ة و8.
�!نها ج!ان4 وج�ان�ة او سل!"�ة وتار8خ م�الدها ال_�2قي qف_!ص ب�ع� او ال ،  أواف� او ال أواف� وم�ال

�� �Xاس ال.�-�ة Mاالس
�Cار _�فة ال��انات ال.�-�ة ، حI% وضع "وودوورث" ص 1919عام 
و8ع
�ا��ة )و 

6"ة (مwل س�ات االتEان االنفعالي واالج.�على ثالث اف
6اضات هي ال0�ات ال)���ة ال

��عة ال)��ة لل0�ات (ج�ع ع�د ال��ش6ات ال
ي ت�ل على ال0�ة )Lدرجة الف6د على  ال %Iوالعالقة ب
، م% اه�اف  ال86Lقة ال
ي ی�رك بها ال.�� نف0ه ول�� األخ86% )االس
�Cار وت4I"6 داخلي (

االس
�Cارات ح-!ل ال.�� على تق686 ذاتي ع% نف0ه في مع
ق�اته وت_EIاته وتع6ف سل!ك ال�اضي 
وال_اض6 وت_�ی� ش9!اه ، وت0
��م االس
�Cارات على األقل في االخ
�ار (االن
قاء وال
�X6ة لل��اص4 

او العالج ، والC_!ث ، وتق�م االس
�Cارات على اش9ال ع�ة م�ها القائ�ة او ال)
4I او ال�2ادeة ) واإلرشاد 
�ام M-�اغة ب�!د االس
�Cارات على ش9ل أسpلة 
الLCاقات في م!قف �Xاس ف6د� او ج�عي ، و8
عI% االه
 6Iة وغqغام Hة له خ-!صا اذا "انMاk
�9% ان تغ6I ال�ع�ى واالسe ان ال-�اغة Wارات ذلC� او
واض_ة ، وت)!ن ب�!د االس
�Cارات اما أسpلة (مف
!حة ال�هاeة او مغلقة )  او �Cارات تق8686ة وق� ت
�!ع 

0
��مة في مقای�� ال
ق�ی6 وص�اغ
ها م% ب�یلI% ح
ى �ب�یل في �6وف مع�Iة  25ع�د ب�ائل اإلجاMة ال
�ام Mا

غ6Iات ال�خIلة على م!قف ال�2اس مع االه�لعالقة ال!دeة مع ال�ف_!صI% وال ب� م% ال
_�9 في ال

�ع kح وال�_-
�أنة وال�6ونة والق�!ل ، وت-_ح درجات االس
�Cار Mع�ة 6dق أه�ها : مف
اح الLالM
0
�6جة م% االس
�Cار تف60 �الt�0C وت_�ی� اوزان لالس
kاMة وال
-_�ح اآللي Mال_اس4 ، وال�رجات ال

�ادا على واح�ة او اك6w م% ال�رجات األر�عة وهي 
�!عات االكل�9��Iةال
!اف� اعk�:  ال0�ات ال�!��ة و ال
وم.9لة ص�غ اإلجاMةواخ
الف  تأث6I ص�اغة ال��!د وم% ال�ق� ال�!جه الى االس
�Cارات :تق�ل ال�ات ، 

اتkاهات ال�ف_!صI% ن_! االس
�Cار وأث6" ب6Iنام" وه! اس
��ام �Cارات واوصاف رش�قة ت6وق لل�ف_!ص 
�� على  ب
أث6I م% تفاه
ها
وم.9لة أسال4I االس
kاMة وتع6ف Mأنها مIل الى إعLاء اس
kاMات ال تع

�ا��ة
�!ن ال��� "ال�!افقة وال6ف� والkاذب�ة االجq�8فلألح0%  مE
(وهي حالة خاصة م% ال�فا��ة لل
�ا��ا وم6غ!ب )  وال
6Lف (اخ
�ار ال��یلI% ال�!ج!دی% على ال6Lف الق-ي)
،  واخ
�ار ما ه! ج�اب اج

ك�لW ی!ج� لالس
�Cارات مEاeا أوال: ال�!ض!��ة ،وثان�ا : ال�6ونة ، وثالwا : ان�فاض ال
)لفة ، ر�عا : 
  ل.�-�ة .دراس
ها لk!ان4 ع�ی�ة في ا

وم% اشه6 ن�اذج االس
�Cارات أوال : قائ�ة م0��I!تا م
ع�دة األوجه لل.�-�ة و��أ تأل�فها عال� ال�ف� 

عارضة وت�q أوال  566م وماك�Iلي وت.�ل  1939"س
ارك هاثاوا� ��!عات الk�ب��ا واخ
6Iت 86LMقة ال

فه� او ت�ارض وهي أر�عة  : ب�� مقای�� ال-�ق ل�6اجعة ما e-�ر م% ال�ف_!ص م% اه�ال او س!ء
مقای�� ، م�2اس ؟ وال�رجة عل�ه اذا ل� 4ke ال�ف_!ص ب�ع� او ال على ال�Cارة  وم�2اس ال)�ب وم�2اس 

. 48!-
  ال
)6ار وم�2اس ال

واالن_6اف ال9�0!�اتي  وال�"!رة  واله0
86Iا ثان�ا : ال�قای�� االكل�9��Iة ( ت!ه� ال�6ض واالك
pاب
�اعي) . واالن!ثة والCاران!8ا
  وال9�0اث��Iا والف-ام واله!س ال���� واالنL!اء االج

وم% ن�اذج االس
�Cارات اqeا قائ�ة مIل!ن م
ع�دة االMعاد وته�ف ل�0اع�ة االكلII9��I% في ات�اذ 

"التأثير    يعرف نوليس المزاج بأنه
الواقع على الفرد نتيجة شكل  
النشاط عليه " وتشمل قـائمة  

صفة بوضع   140نوليس على  
عالمة صح على احد احتماالت  
أربعة تصف مشاعره  

االستخبار طرق من طرق قياس  
الشخصية ويشمل مجموعة من  
األسئلة المطبوعة التي يجيب عنها  
المفحوص بنعم او ال ،  أوافق او ال  

مونها جوانب وجدانية  أوافق ومض
او سلوكية وتاريخ ميالدها  

حين وضع    1919الحقيقي عام  
"وودوورث" صحيفة البيانات  
الشخصية  

من اهداف االستخبارات حصول  
الشخص على تقرير ذاتي عن  
نفسه في معتقداته وتحيزاته  
وتعرف سلوك الماضي والحاضر  
وتحديد شكواه  

تستخدم االستخبارات على األقـل  
ختيار (االنتقـاء والترقية  في اال 

للمناصب القيادية ) واإلرشاد او  
العالج ، والبحوث  

من اشهر نماذج االستخبارات أوال  
: قـائمة مينيسوتا متعددة األوجه  
للشخصية وبدأ تأليفها عالم النفس  

م   1939"ستارك هاثاواي  
بندا   566وماكينلي وتشمل  

واختيرت بطريقة المجموعات  
المتعارضة  

قـاييس االكلينيكية ( توهم  الم
المرض واالكتئاب والهستيريا  
واالنحراف السيكوباتي  
والذكورة واالنوثة والبارانويا  
والسيكاثينيا والفصام والهوس  
الخفيف واالنطواء االجتماعي) 

يعرف كاتل االختبار الموضوعي  
للشخصية " اختبار يقـاس فيه  
سلوك المفحوص الستنتاج  

ون واعيا  شخصيته ، دون ان يك
في أي اتجاه يمكن ان يؤثر  
سلوكه في التفسير " ، والهدف  
من االختبارات الموضوعية مقنع  
مستتر لتخفيف التحريف المتعمد  
من قبل المفحوص وهي تقيس ما  
يفعله اكثرمن وصفه لما يفعله  
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Cادلة وت
)!ن ��ا��ة ال
ق6ارات ال�2اس والعالج لل�ی% eعان!ن م% صع!�ات انفعال�ة م
-لة Mالعالقات االج
�ا 4Ike ع�ها ال�ف_!ص ب�ع� او ال، ون�!ذج اس
�Cارات الع!امل ال��0ة ال)��6 و8
)!ن م% ب� 175م% 

�6I والع-اب�ة وال
ف
ح العقلي او الwقافة ال��6عة . وثالB ن�اذج qة الxة و8قCIL0ا� والCع!امل االن
ب�ة ، ال)�ب . االس
�Cارات اس
�Cار ایEنW لل.�-�ة و��28 أر�عة اMعاد: ال�هان�ة ، االن0Cا� ، الع-ا

وراMع ن�اذج االس
�Cار: قائ�ة القل� ال_الة وال0�ة وخام� ال��اذج : قائ�ة م0ح ال��اوف وسادسا : 
ال��2اس الع�6ي لل!س!اس القه�6 ، وساMعا : قائ�ة ب�W لالك
pاب ، وثام�ا: مقای�� سل!ك ال��t "أ" 

  وتاسعا : القائ�ة الع��6ة الك
pاب األdفال .
  

  )326 -277االختبارات الموضوعية للشخصية  (ص    الفصل السابع :
تع6ف ال�!ض!��ة Mع�م ت�اخل الع!امل ال�ات�ة في ال�الحxة ، والتق�ل ال�!ض!��ة ال!صف ال)�ي ، 


ه ، و8ع6ف "اتل االخ
Cار ال�!ض!عي لل.�-�ة " I-اج ش�
�
اخ
Cار eقاس ��ه سل!ك ال�ف_!ص الس
�9% ان e اهk9!ن وا��ا في أ� اتe 6 "دون انI0ف
واله�ف م% االخ
Cارات ،  ی�ث6 سل!"ه في ال


ع�� م% ق�ل ال�ف_!ص وهي ت��2 ما eفعله اك6wم% وصفه �
6 ل
���� ال
_�86 ال
ال�!ض!��ة مق�ع م0
 6

ل�ا eفعله ، وم% خ-ائ� االخ
Cارات ال�!ض!��ة ان ال�ف_!ص م!جه للع�ل  واله�ف 9e!ن م0

دة ال��اء اومف-لة و ی�ر"ها ال�ف_!ص على انها مقای�� ومق�ع واالع�ال ال
ي تق�م لل�ف_!ص م_�
وتع� دراسات "هارت.!ن ، ما�" أساسا لل�راسات ال�!ض!��ة اس
ع�ادات العLاء إجاMة ص_�_ة ، 

" دراسات 1929لل.�-�ة وال0ل!ك حBI ن.6ا ثالثة مkل�ات في اس
ق-اء ت��6ة ال�ل� ، واج�6 "اوت��
�6 عامل�ا ، و�68 "ر8�!ن� "اتل" ان كان لها مEIة مه�ة م�داها ال��ء Mف
�e 4 ان 6ض واضحke ال.�-�ة

ن.6 ایEنW ، و"�لW  ت�رس م% ثالث ج!ان4 ، ب�انات سkل ال_�اة واالس
�Cارات واالخ
Cارات ال�!ض!��ة
��I االخ
Cارات ال�!ض!��ة وال
ي  1952في عام Lائج ت

اب ال�راسة العل��ة لل.�-�ة ع6ض ��ه ل�"

ا اس
�6اج االMعاد األساس�ة لل.�-�ة  وت.�ل االخ
Cارات ال�!ض!��ة ع�د "�6I م% ه�ف م% اس
��امه
�% ال6Lق االسقا�dة ، وتع� dائفة االخ
Cارات ال_6"�ة االدراك�ة االدائ�ة اك6w ال�قای�� q
ال�قای�� ت

��ة) وق� ق0�H االخ
Cارات ال�!ض!��ة لل.�-�ة (ق0�ة ت_�9 ال�!ض!��ة أه��ة م% ال�اح�ة الع�ل�ة ،
�� الف)6ة األساس�ة لها تع�86 ال.�� لالغ6اء 
الى أر�عة اق0ام هي اخ
Cارات (هارت.!رن ، ما� ) وتع

9
.ف ام6ه e ة دون ان�X6 والق!اع� األخالIعای��9% فIها م�الفة الe 8!ل!ج�ة  في م!اقفEIقای�� الف�وال
ج م% الق�رات ال_�0ة والعqل�ة وهي ال
ي ت��2 الق�رات العqل�ة او م8E وال�قای�� ال�ف�0ة ال_6"�ة

86��ة "6Iwة على عالقة ج!ه86ة بI% اتkاهات الف6د  وال�قای�� االدراك�ة وال�ع��6ةkدراسات ت Hوق� ب6ه�
ب�وافعه وادائه في ال�هام االدراك�ة ، وعلى ال6غ� م% إش9االت االخ
Cارات ال�!ض!��ة اال ان ی6اها الع�ی� 

اس Mاالخ
Cارات ال�!ض!��ة ارض م!ع!دة ومLل!�ة م�� زم% ، ه6و�ا م% ان االن
قال الى ال�2مwل "كاتل" 
ان االخ
Cارات و��q8 "ایEنW"  ال�Lأ اإلن0اني في ال
ق�ی6ات وال
.!8ه ال�افعي في االس
�Cارات

ال�!ض!��ة ت-ل الى Cdقات أساس�ة وج�ل�ة في ت���x ال.�-�ة الت-ل الIها ال االس
�Cارات وال ال6Lق 
  .االسقا�dة

  

  ) 387 – 337لفصل الثامن : الطرق االسقـاطية ( ص  ا

ال6Lق االسقا�dة وسائل غ6I مCاش6ة ل�2اس ال.�-�ة في ج!ان�ها ال0!8ة وغ6I ال0!8ة ، واالسقا� 
ع�� ف6و�8 ع�ل�ة دفا��ة الشع!ر8ة eعEو بها الف6د دوافعه واح0اساته وم.اع6ه الى االخ86% او العال� 

0
��م في ال6Lق  - ض� القل� وال�وافع الالشع!ر8ة ، اما االسقا�  ال�ارجي ، واله�ف م�ها ال�فاعe ا�"
��.6I الى م�Cه غام� غ6I م_�د eق�م الى الف6د ، وL8ل4 م�ه تأو8له و�عLاء مع�ى له  –االسقا�dة 

و�68 "اتل االخ
Cارات االسقا�dة على انها ن!ع م% س!ء  وتع�9 إجاMات ال�ف_!ص دوافعه ور�Cاته .
�� على ال
_لIل ال�ف0ي االدراك ل
ف
اوت االف6اد في ال�"اء والق�رة على ال
EI"6 واخ
الف خ�6ته� . وتع

من خصائص االختبارات  
الموضوعية ان المفحوص موجه  
للعمل  والهدف يكون مستتر  

العمال التي تقدم  ومقنع وا
للمفحوص محددة البناء اومفصلة  
و يدركها المفحوص على انها  
مقـاييس استعدادات العطاء  
إجابة صحيحة  

ويرى "ريموند كاتل" ان  
الشخصية يجب ان تدرس من  
ثالث جوانب ، بيانات سجل الحياة  
واالستخبارات واالختبارات  
الموضوعية  

 1952نشر ايزنك في عام  
ة العلمية للشخصية  كتاب الدراس

عرض فيه لنتائج تطبيق  
االختبارات الموضوعية والتي  
هدف من استخدامها استخراج  
االبعاد األساسية للشخصية

ان االنتقـال الى القياس  
باالختبارات الموضوعية ارض  
موعودة ومطلوبة منذ زمن ، 
هروبا من الخطأ اإلنساني في  
التقديرات والتشويه الدافعي  

رات  في االستخبا

يضيف "ايزنك" ان االختبارات  
الموضوعية تصل الى طبقـات  
أساسية وجبلية في تنظيم  
الشخصية التصل اليها ال  
.االستخبارات وال الطرق االسقـاطية

الطرق االسقـاطية وسائل غير  
مباشرة لقياس الشخصية في  
جوانبها السوية وغير السوية ، 
واالسقـاط عند فرويد عملية  

يعزو بها الفرد    دفـاعية الشعورية
دوافعه واحساساته ومشاعره الى  
االخرين او العالم الخارجي  

كما يستخدم في   -االسقـاط  اما  
فيشير الى   –الطرق االسقـاطية  

منبه غامض غير محدد يقدم الى  
الفرد ، ويطلب منه تأويله وإعطاء  
معنى له وتعكس إجابات  
 المفحوص دوافعه ورغباته

السقـاطية  يرى كاتل االختبارات ا
على انها نوع من سوء االدراك  
لتفـاوت االفراد في الذكاء  
والقدرة على التركيز واختالف  



7 

 

الف6د في  ون86xة الL.kالH في تEI"6 على ادراك ال)ل وانها ذات م��هات غامqة م�ا eقلل م% ت_�9
-�ة اس
kاMاته والی!ج� ص!اب او خLأ وال eعي ال�ف_!ص اله�ف م�ها ، وتعLي ص!رة "ل�ة ع% ال.�

�لة (
والCLقات الع��قة م�ها . وت-�ف ال6Lق االسقا�dة الى خ�0ة أن!اع هي 6dق ال
�اعي وال
)!8% وال
 6�واالخ
�ار او ال
6ت4I وال6Lق ال
ع�86Iة . وم% اشه6 ال��اذج اخ
Cار روشاخ او ه!ل
Eمان لCقع ال_

 ��.أو ال�I�0% واخ
Cار رس� ال. االdفال واخ
Cار تفه� ال�!ض!ع لل)Cار او
  


!� وال.I!ع_�.  وتق�ر اس
kاMات اخ
Cار روشاخ تCعا لع�اص6 أر�عة هي ال�9ان وال�_�دات وال
��ا وه�اك Mع� ال��ش6ات ال�!ض!��ة "Eم% ال6جع االب
�ائي ، وتxه6 ��� االخ
Cار ف6دeا او جL8و

 اض6LاMات ال
�اعي في d!ل زم% ال6جع و"� االس
kاMة وت!قفها وت)6ار "ل�ة ال��Cه .
  
� أجH86 دراسات ع�ی�ة 6LMق م�
لفة للCwات وال-�ق لل6Lق االسقا�dة ، واجه
ها صع!�ات ع�ی�ة وق

ون
ائج م
qار�ة eغل4 علIها ال�عامالت ال���فqة و8ع� ال
ق!�8 ال9�0!م
�6 لها غ6I م.kع  ن6xا 
��ار8ة "�ا قال "���I وال�!ض!��ة في وضع ال�رجات وع�م "فاeة ال��انات الL
ا9e%" ، لق-!ر في ال


غ6Iات ال�!ق��ة في اس
kاMة ال�ف_!ص لها .�  وال
  

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  

 واته.عموما بقضايا القياس النفسي وأد
 

خبرتهم . وتعتمد على التحليل  
النفسي ونظرية الجشطالت في  
تركيز على ادراك الكل وانها  
ذات منبهات غامضة مما يقـلل  
من تحكم الفرد في استجاباته  
واليوجد صواب او خطأ وال يعي  

حوص الهدف منها ، وتعطي  المف
صورة كلية عن الشخصية  
والطبقـات العميقة منها  

من اشهر النماذج اختبار روشاخ او  
هولتزمان لبقع الحبر واختبار  
تفهم الموضوع للكبار او االطفـال  
أو المسنين واختبار رسم الشخص

تقدر استجابات اختبار روشاخ تبعا  
لعناصر أربعة هي المكان  

لمحتوى والشيوع . والمحددات وا
ويطبق االختبار فرديا او جمعيا  
وهناك بعض المؤشرات  
الموضوعية كزمن الرجع  
االبتدائي ، وتظهر اضطرابات  
التداعي في طول زمن الرجع  
وكف االستجابة وتوقفها وتكرار  
كلمة المنبه  

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR128MaanPersonalityMeasurement.pdf 
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