
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس243 رقم ورمز المقرر

 مقاييس الشخصية  اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطرق ومناحي قياس الشخصية، وأهم المشكالت التي يواجهها  :دف العام للمقرراله( 1)
القياس النفسي. وكذلك إلى تعريف الطالب بأنواع مقاييس الشخصية ومقاييس الميول واستخداماتها وتدريب الطالب على 

المقرر نشأة وتطور قياس الشخصية، وأغراض ووسائل القياس النفسي، استخدام مقاييس الشخصية وتفسير نتائجها. ويتناول 
عدد من مقاييس الشخصية الموضوعية واالختبارات اإلسقاطية  المعايير( ودراسةومشكالت القياس النفسي )الصدق، الثبات، 

واستخراج نتائجها وتحليلها  وكذلك مقاييس الميول، وتدريب الطالب عمليا على بناء المقاييس وتطبيق بعض مما درسوه منها،
 وتفسيرها.

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

 3 1 مدخل تاريخي لمشكلة قياس الشخصية -1
 2 1 أغراض القياس النفسي -3
 3 1   االختبارات-النفسيوسائل القياس  -2
 3 1 شروط القياس الجيد    -4
 3 1  تصنيف االختبارات النفسية   -5
 4 3 خصيةأبعاد الش -6
 4 3 المقابالت -7
 4 3 مقاييس التقدير -8
 3 1 قوائم الصفات والمشكالت -9



 3 1  االستخبارات -11
 3 1 االختبارات الموضوعية -11
 3 1 الطرق اإلسقاطية -13
 

طرق التقييم      ( مخرجات التعلم للمقرر 3) استراتيجيات التدريس      
 المعرفة  

 اختباراتثالثة    .1
 (%21)فصلية 
 :تتضمن

 -ئلة موضوعية أس
الصواب  التكملة،)

االختيار  والخطأ،
 من متعدد(

 - أسئلة مقاليه
مقاليه  تعداد،)

 مقيد(
أنشطة فردية   .3

وجماعي في 
المحاضرة والمنزل 

مثل أعداد  11%
ملف انجاز 

يتم الطالب 
 للتصميمات

المختلفة لطرق 
الشخصية قياس 

وغيرها  واألبحاث
 من أنشطة المقرر

طة أنش المعمل:  .2
تدريبية على 

استخدام 

 المحاضرة 
  كيف، ماذا، لماذا، من،)األسئلة 

 .متى(
 - التعلم التعاوني 
 .الواجبات المنزلية 
  استخدام الشبكة العنكبوتية في

الحصول على المعلومات التي تثري 
 موضوعات المقرر.

  استخدام مراجع من المكتبات
 إلنجاز الواجبات المنزلية.

  إجراء المناقشات حول بعض
الموضوعات التي لم يتم استيعابها 

 بشكل جيد.وفهمها 
  إعداد خطة لمواجهة الصعوبات التي

تواجه الطالبات في استيعاب المقرر 
 بصورة جيدة.

  األبحاث والدراسات التي تعمق فهم
الطالبات لمحتوى المقرر وتساعد 

 على تحقيق أهدافه
 العصف الذهني 
  التعلم الذاتي 
   والجماعية( الفردية،)التدريبات. 

 
 

النفسي ية للقياسيعرض الطالب للنبذة التاريخ  
ياس يذكر الطالب بعض الطرق غير العلمية لق

 الشخصية
يميشرح الطالب الفرق بين القياس والتقو   

 يذكر الطالب أنواع المقاييس ومستوياتها
 يعرف الطالب االختبار النفسي

فسيةيعدد الطالب مزايا استخدام االختبارات الن  
ختباراتيشرح الطالب أسس تصنيف اال  

صيةيذكر الطالب األصل اللغوي لمصطلح الشخ  
عديعرف الطالب مفهوم الشخصية ومفهوم الب  

/  )االنبساطيعدد الطالب أبعاد الشخصية 
الذكاء(العصابية / الذهانية /   

ية يشرح الطالب العالقة بين نظريات الشخص
 وقياسها

ياق والسيشرح الطالب أهداف المقابلة وأنواعها 
 التي تجرى خالله وكيفية القيام بها

تسجيل وقائع المقابلة ومبادئها والعالقة الودية بها 
 مع بيان مفصل لمحتوياتها وشروط نجاحها

 
وبها وعي المقابلة ومزاياهاإلمام الطالب بوقائع 

 وثباتها وصدقها وطرق تحسينها
 يشرح الطالب قوائم الصفات والمشكالت

م الطالب بالقياس االجتماعيإلما  
اتها يعدد الطالب أهداف االستخبارات واستخدام



وكتابة االختبارات 
بحثية عن  تقرير

بعض اختبارات 
 الشخصية(

ويخصص لها 
 31)درجة ( 31)

%)  
نهائي اختبار   .4

(61%) 
  أسئلة موضوعية

الصواب  التكملة،)
االختيار  والخطأ،

 من متعدد(
 - أسئلة مقاليه

مقاليه  تعداد،)
 مقيد(

 

 
 

ا وأسس واإلشكال التي تقدم فيها وطرق تطبيقه
ير درجاتهاصياغة األسئلة التي تعد بنودا لها وتقد  

بارات يقارن الطالب بين الطرق االسقاطية واالخت
 الموضوعية

ددة متع امينيسوت )قائمةنماذج االستخبارات 
–صية استخبار أيزنك للشخ–األوجه للشخصية 
وف مسح المخا قائمة-والسمةقائمة القلق الحالة 

لالكتئاب(قائمة بيك  –  
 تاريخ-للشخصيةاالختبارات الموضوعية 
وماي  دراسات هارتشورن–االختبارات الموضوعية 
ت أيزنك(دراسا –إضافات ريموند كاتل   

نماذج لالختبارات الموضوعية للشخصية 
المقاييس  –" هارتشورن وماي  )اختبارات

 –راكية المقاييس المعرفية واإلد –الفسيولوجية 
 تقويم االختبارات الموضوعية

قاطية القياس بالطرق االس )أسساإلسقاطية الطرق 
 نماذج للطرق–تصنيف الطرق االسقاطية  –

 االسقاطية(
 –لحبر طريقة هولتزمان لبقع ا –اختبار رورشاخ 

–ص اختبار رسم الشخ–اختبار تفهم الموضوع 
 تدعي الكلمات(

ختلفةمعرفة الطلبة بطرق القياس والتقويم الم  
لسواء معرفة الطلبة بكيفية التنبؤ بمظاهر ا

 واالضطراب في السلوك
، وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين   

  األساليب غير
االختيارية 
 )المالحظة
 المقصودة(
للعالقات 

  استراتيجيه العصف الذهني
التدريب على احترام  الجمعي:

 رأى اآلخر.
 لذهني استراتيجيه العصف ا

للتدريب على تحمل  الفردي:

ى يسفر الت ونقد اآلراءتدريب الطالب على مناقشة 
ير لذهني على نحو موضوعي وغعنها العصف ا

 ذاتي أثناء المحاضرة
قده تدريب الطالبات على احترام رأى اآلخر ون
لعاطفيةعلى أساس موضوعي بعيدا عن التقديرات ا  



الشخصية وتبادل 
الدور بين الطالب 

أثناء مزاولة 
األنشطة المرتبطة 

 بالمقرر.
  تقييم بعض

األبحاث التي 
تستند لمجموعة 

 من الطالب 
 

 المسؤولية الفردية.
  من،)استراتيجيه األسئلة 

(: متى لماذا، كيف، ماذا،
القضايا الخالفية بين ما  فى

القياس  عنه طرقأسفرت 
 المختلفة 

  لعب األدوار 
  استخدام المكتبة 

 

ض في تشجيع الطالب على مساعدة بعضهم البع
بادل وت الدراسية،يصعب عليهم من المادة  فهم ما

ات وعالملخصات الالتي يعدونها لبعض موض
اون روح التع ويزكييخلق  الدراسي، مماالمقرر 
 بينهم.

حث الطالب على االلتزام بالقواعد المنظمة 
سلوكهن في  المحاضرة،بدء  وعد)مللدراسة 

أساليب  المناسبة،طرق المناقشة  المحاضرات،
( خ.... الاالختالف مع اآلخر على نحو مقبول 
  شخصية.وتبنيهم لها باعتبارها مسؤولية 

 
التعاون معا من اجل أكمال األنشطة الجماعية 

 إثناء المحاضرة
ة تشجيع المشاركة االيجابية ومهارات القياد

 بتكليف الطالب بمهام داخل جماعة العمل
ا  عرض الطالب أعماله باستخدام التكنولوجي  

  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية  
سابية لحساب تمارين ح -

تلك النسبة المئوية 
 للمقاييس 

أسئلة موضوعية  -       
لى تختبر قدرة الطالبات ع

مفاهيم الفهم والتمييز بين ال
 اإلحصائية.

  الطالب بإجراءتكليف 
بحث أو دراسة مسحية 

باستخدام مصادر متعددة 
 من المعلومات.

  تكليف الطالب بإتباع
األسلوب العلمي في توثيق 

 .المعلومات
 المحاضرات 
 .األسئلة 
 التدريبات 

 

طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من 
 االنترنت

طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من 
 الشبكة العنكبوتية

اضيةتنمية استخدام المعلومات اإلحصائية والري  
إتقان الطالب لمهارات إعداد بناء مقياس 

 للشخصية
تابة إحصائية في مجال ك الطالب للمهاراتإتقان 

يةالتقارير البحثية لبعض مقاييس الشخص  
ة حساب النسبة المئوية لمقاييس الشخصي

 المختلفة
تفسير الدرجات الخام لالختبارات الموضوعية 

 الخاصة بالشخصية



 
 
 
 
 
 جماعي،اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)

  .(... نهائي،اختبار 
 نسبته من التقويم النهائي  المحدد لهسبوع األ

 %21 4/8/13 فصلية  تثالثة اختبارا
  % 11 كل أسبوع  الملف التدريبات الفردية واألنشطة الجماعية 

 %31 كل أسبوع المعمل 
 %41 16 االختبار النهائي  

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

  جع رئيس(أحمد عبد الخالق: استخبارات الشخصية )مر 
  سيد غنيم وهدى برادة: االختبارات اإلسقاطية. 
  لويس كامل وزمالؤه: الشخصية وقياسه. 
 صفوت فرج: القياس النفسي. 

 


