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 علم النفس التجريبيمسار  مختبرأجهزة 

 صورة اجلهاز الوصفاسم اجلهاز/  مسلسل
: يقيس زمن الرجع البسيط، وزمن الرجع Reaction and Movement Time الرجعجهاز زمن   .1

االختياري، وزمن احلركة، وزمن اختاذ القرار. ويتكون من وحدة رئيسة، عبارة عن لوحة هبا عدد من اإلشارات 
 .إمكانية توصيله جبهاز احلاسب اآليل . ويتوفر يف اجلهازاثل من مفاتيح االستجابةالضوئية، وعدد مم

 . النفسيني واملرضى العاديني األفراد بني التمييز هبدف وذلك اإلكلينيكي العالجي يفهذا اجلهاز  يستخدم 
 الفسيولوجية والتغريات عقلية عملية أي بني الزمنية العالقة عن هامة معلومات يعطينا الرجع زمن دراسة إن
 العمل صعوابت قياس يف تفيدان الرجع زمن دراسة نالعصيب. إ اجلهاز خالاي يف

 

االختياري  الرجع وزمن البسيط، الرجع زمن يقيس Reaction Time :جع الر زمن قياس جهاز  .2
جزء خاص ابستجاابت املفحوص وجزء خاص بتقدمي املثريات الضوئية او السمعية  اجلهاز من جزئيني تكوني

 واملرضى العاديني األفراد بني التمييز هبدف وذلك اإلكلينيكي العالجي يف يستخدممن قبل الفاحص. 
  .النفسيني

 الفسيولوجية والتغريات عقلية عملية أي بني الزمنية العالقة عن هامة معلومات يعطينا الرجع زمن دراسة إن
 العمل صعوابت قياس يف تفيدان الرجع زمن دراسة نالعصيب. إ اجلهاز خالاي يف
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األول،  يتكون اجلهاز من جزئيني: اجلزء: Bassin Anticipation Timerجهاز توقع زمن الوصول   .3
عبارة  اجلزء الثاينو لتتابع، إلشارات الضوئية تتحرك ابخاص إبنتاج التنبيهات الضوئية، ويتضمن جمموعة من ا

يح تسجيل دد. ويتعن مفاتيح االستجابة، يضغط عليها املفحوص عند توقعه لظهور التنبيه يف وقت حم
  .اآليلاالستجاابت بطريقة الكرتونية. وميكن توصيل اجلهاز ابحلاسب 

 
يستخدم هذا اجلهاز يف قياس القدرة  :Photoelectric Rotary Pursuitجهاز تتبع احلركة الضوئية   .4

 دراسة أتثري متغريات مثل انتقال اإلدراكية احلركية بصفة عامة، والقدرة على التعلم احلركي. وميكن من خالله
 أثر التدريب، ونوعية التدريب، والتآزر بني العينني واليد. 

ك عرب شاشة العرض. وملحق به وحدة اجلهاز من جزء رئيس يتيح إنتاج تنبيهات بصرية، تتحر  يتكون
استجابة، وعدد من األشكال البديلة اليت حتدد شكل مسارات حركة التنبيهات. ويتيح انتاج التنبيهات 

البصرية إلكرتونيا، يف ظل وجود ألوان خمتلفة وأحجام خمتلفة، ويتضمن تسجيل االستجاابت بطريقة 
 الكرتونية. وميكن توصيله ابحلاسب اآليل. 

 
رونة القدرة على التعلم احلركي، وامل : يقيسAuto Scoring Mirror Tracer  جهاز الرسم من املرآة   .5

وقلم معدين للسري  وحدة لتسجيل االستجاابت،من مرآة، ومتاهة جنمية، وحاجز. وملحق به  احلركية. ويتكون
 اهة. عرب املت
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ذراعني، يستخدمهما  منهاز اجليتألف : Two-Arm Coordination Testالذارعني جهاز التآزر بني   .6
 .حدة لتسجيل االستجاابت . ومزود بو على شكل جنمة تاهةاملاملفحوص يف اجتياز 

 
: يستخدم لقياس سرعة األداء احلركي، Adult / Adolescent Finger Tapper جهاز النقر  .7

للمفحوص أن ميسكه أبصبعيه.  ومستوى الطموح. ويتكون من وحدة رئيسة، هبا ذراع صغري ميكن واملثابرة،
 عدد النقرات اليت قام هبا املفحوصلتسجيل ا عداد وملحق به

 
اخلاصة  ةالسيكو فيزايئييف إجراء التجارب  : يستخدمFlicker Fusion Systemالضوئي جهاز الدمج   .8

ابلضوء، والتدريب على الطرق املستخدمة يف حساب العتبات احلسية البصرية، وعتبة اإلحساس حبركة 
التنبيهات الضوئية. ويتكون من جزء رئيس ينتج تنبيهات ضوئية، ميكن التحكم يف شدهتا، ويف عددها، ويف 

 . أليا  ل االستجاابت درجة نصوعها، وتكرار كل منها، وخطوات التجربة. وملحق به وحدة لتسجي

 
: يستخدم يف قياس عتبة السمع، والقدرة على التمييز Portable Audiometerالسمع جهاز قياس   .9

 صوتية،بني التنبيهات الصوتية، وأتثري املشوشات على السمع. ويتكون من وحدة رئيسة تتيح انتاج تنبيهات 
ميكن التحكم يف حدهتا، وترددها، ونغمتها. ومزود بسماعات يرتديها املفحوص، ووحدة لتسجيل 

 .السيكو فيزاييستخدم يف جتارب  االستجاابت.
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احلركي. االدراكي  على التعلمالقدرة  : يقيسAutomatic Tally Mazeالكهرابئية جهاز املتاهة   .10
، عدين، ونظارة معتمة يرتديها املفحوص اثناء اجراء التجربةقلم م ويتكون من لوحة هبا جزء معدين، وملحق هبا

 .ويلحق ابجلهاز عداد لتسجيل االخطاء

 
: يقيس مدى ثبات اليد لدى Hole Type Steadiness Testerاجملوف جهاز ثبات اليد   .11

اص. ويتكون من املفحوصني، وله تطبيقات يف علم النفي التجرييب والصناعي، إذا يستخدم يف انتقاء االشخ
فتحات متدرجة من حيث قطر اتساعها. وملحق به قلم  4صف جزء رئيس جموف، به صفني، ويف كل 

 .وعداد لتسجيل االخطاءمعدين، 

 
: وتتكون من لوحة رئيسية هبا عدد Grooved Pegboard Testاحلركي لوحة قياس اإلدراك البصري   .12

املعدنية ميكن ادخاهلا يف هذه الفتحات بطريقة  القطع اهات خمتلفة، ويوجد عدد منمن الفتحات يف اجت
معينة. ويستخدم يف تدريب الطالب على قياس سرعة اإلدراك البصري، وله تطبيقات يف علم النفس 

 الصناعي. 
 

: يقيس Complete Minnesota Manual Dexterity Testاحلركية للمهارة  اختبار مينسوات  .13
يد، واملهارات احلركية الكلية أو اإلمجالية. وهو عبارة عن صندوق ، به لوحة التآزر البسيط بني العني وال

مستطيلة الشكل، وهبا عدد من الفجوات الدائرية، وعدد مماثل من قطع دائرية الشكل، ويطلب من 
 املفحوص وضع هذه القطع الدائرية أبسرع ما ميكنه يف هذه الفجوات.
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: ويتكون من لوحة O’Connor Finger Dexterity Testاألصابع اختبار أوكنور لقياس مهارة   .14
ويطلب من األشخاص  املعدنية.معدنية، هبا عدد من الفجوات الدائرية، وملحق به عدد من االسطواانت 

إدخال هذه االسطواانت يف تلك الفجوات أبسرع ما ميكنهم مع ربطها بصواميل. ويقيس مهارة األصابع، 
 وسرعة احلركة.

 
يقيس ثبات اليد. ويتكون من وحدة رئيسة Groove Type Steadiness Test اليد:جهاز ثبات   .15

 وعداد لتسجيل األخطاء.,مستطيلة الشكل، وهبا ممران معدنيان، وملحق به قلم معدين 

 
 Weight Discriminator Apparatus األوزان تقدير جهاز  .16

 والتمييز املنبه طبيعة وحتديد املنبه اكتشاف يف فيدي فهو للمنبهات احلسي اإلدراك ودراسة قياس يف ستخدمي
 املنبهات طريقة. احلدود طريقة: هي الطرق من عدد ابستخدام وذلك ابملنبه االحساس وقياس املنبهات بني

 السيكو فيزاييستخدم يف جتارب  .اإلشارة اكتشاف نظرية. التعديل طريقة. الثابتة
 

 
يستخدم يف قياس قدرة Light Discriminator Apparatus ء  الضو  شدة متييز جهاز  .17

 .السيكو فيزاي. يستخدم يف جتارب أو التمييز البصرياملفحوص على متييز قوة املصدر الضوئي 
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والتعرف  اجللدي.يستخدم يف قياس احلس اللمسي  :Aesthesiometer اجللد إحساس متييز جهاز  .18
 على كثافة اجلسيمات احلسية اللمسية يف املناطق املختلفة من اجلسم. 

 
 Muller – Layer Optical Illusion Tester (البصري اخلداع) الير-مولر جهاز  .19

  جتارب االدراك البصري جمال يف ستخدمي
  طرفيه، من طرف كل  يف سهم رأس بوضع املدرك طوله يتغري األفقي املستقيم اخلط أن على اجلهاز فكرة تقوم
 كان  عما املستقيم اخلط لطول خمتلفا   إدراكا   يعطي للخارج أو للداخل السهم رأس اجتاه يف التغيري أن كما
 السهم. رأس اجتاه تغيري قبل عليه

  

 


