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 : ًصف الوضبق

ِخً اختجبساد غٍخ اٌّغتخذِخ فً اإلسشبد إٌفغً ٌٙذف اٌّغبق إٌى اٌتؼشف ػٍى االختجبساد إٌف

، ِٚمٍبط تٛسٔظ ٌٍتفىٍش ثٍٍٕٗ، ِمٍبط ٚوغٍش، ِٚمٍبط اسعُ شخظب   -ٍبط عتبٔفٛسداٌزوبء: ِم

ٛصذح ٚغٍش٘ب. ، اٌشؼٛس ثبٌتفُٙ اٌّٛضٛع، االوتئبة، اٌمٍكِمبٌٍظ اٌشخظٍخ، اإلثذاػً، ٚ

طجٍك ف اٌّغبق إٌى تذسٌت اٌطٍجخ ػٍى تثبإلضبفخ إٌى ِمبٌٍظ اٌٍّٛي ٚاالتزب٘بد، وّب ٌٙذ

 االختجبساد ٚتفغٍش ٔتبئزٙب.
 

 : ىذاف الوضبقأ

 ٌ ْصشوخ اٌمٍبط إٌفغًٔشأح ؼشف اٌطبٌت ا. 

  اٌزٍذ. اٌطبٌت خظبئض اٌّمٍبطاْ ٌؼشف 

 اٌمٍبط فً اإلسشبد ْ ٌؼشف اٌطبٌت ٚظبئفا. 

 .اْ ٌؼشف اٌطبٌت أُ٘ اٌّمبٌٍظ إٌفغٍخ راد اٌتطجٍمبد االسشبدٌخ 

 ٌ ْٚاعتخشاد ٔتبئزٙب ٚتفغٍش٘ب. إٌفغٍخ اٌّمبٌٍظػٍى تطجٍك  ة اٌطبٌتتذسا 

 إٌفغٍخ.إٌفغً ثبالعتٕبد ػٍى ٔتبئذ اٌّمبٌٍظ  شٌشاْ ٌتذسة اٌطبٌت ػٍى وتبثخ اٌتم 
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 اٌى ِىٛٔبتٗ االعبعٍخ. تضًٍٍ اٌّمٍبط 

 طٌذ رٛأت اٌضؼف ٚاٌمٛح فً اٌّمٍبتضذ. 

 ثبلثب: الويبراد الخبصخ ثبلوٌظٌع:

  اٌمٍبط فً االسشبدتضذٌذ ٚظبئف. 

  اٌّمٍبطتضذٌذ خظبئض. 

  رٌهٍمٗ ٚتفغٍش ٔتبئزٗ ٚتمذٌُ تمشٌش صٛي إٌّبعت ٚتطجاختٍبس اٌّمٍبط. 

 الويبراد التحٌّلْخ:راثعب: 

 وتحلٌلها ونقدها النفسٌة والمقاٌٌس مراجعة عدد من االختبارات. 

 ومسترشدٌن على حاالت النفسٌة والمقاٌٌس تطبٌق االختبارات. 

 

 الٌحذاد الذراصْخ: 

 َالنفضِ المْبس فِ علن النفش ًاإلرشبد :الٌحذح االًل   :                                      

o ًالتطور التارٌخً لحركة القٌاس النفس. 

o .التعرٌف بالمفاهٌٌم االساسٌة: القٌاس، التقٌٌم، التقوٌم، التشخٌص 

o القٌاس النفسً وأهداف أهمٌة. 

o القٌاس فً اإلرشاد.واغراض  وظائف  

o النفسً لقٌاسوالقضاٌا األخالقٌة فً ا االعتبارات. 

o  ًالقٌاس النفسً.استخدام الحاسوب ف 

 النفضِ رشبدفبىْن االحصبئْخ فِ المْبس فِ اإلالو :الٌحذح الثبنْخ          : 

o المفاهٌم االحصائٌة. 

o  :ًالمفاهٌم االحصائٌة االساسٌة فً اإلرشاد النفس 

  االختالف والتوزٌع االعتدالً.نظام 

 وسط، والوسٌط، المنوال.متمقاٌٌس النزعة المركزٌة: ال 

 .مقاٌٌس التشتت: المدى، االنحراف المعٌاري 

 .مقاٌٌس العالقة: معامل االرتباط 

 .الداللة االحصائٌة والصدفة 

o مٌزٌة، الصدق، الثبات، الموضوعٌة، التقنٌن.خصائص المقٌاس الجٌد: القدرة الت 

o .تصنٌفات وانواع االختبارات النفسٌة 

 همبّْش المذراد العملْخ )الذكبء(: :الٌحذح الثبلثخ 



3 

 

o  ستانفورد بٌنٌه/ الصورة األردنٌةمقٌاس. 

o مقٌاس وكسلر/ الصورة األردنٌة. 

o شخص.الرسم ل هارٌس ودانفمقٌاس ج 

 

 :همبّْش الضوبد الشخصْخ: الٌحذح الزاثعخ 

o .مقٌاس أٌزنك فً الشخصٌة 

o  اٌشخظٍخ ِتؼذد األٚرِٗمٍبط. 

o  العوامل الخمس الكبرى فً الشخصٌة.مقٌاس 

o مقٌاس تفهم الموضوع/ TAT . 

o ( بٌكمقٌاس االكتئاب.) 

o مقٌاس القلق السمة والحالة. 

o .مقٌاس الغضب السمة والحالة 

o .مقٌاس الشعور بالوحدة 

o .مقٌاس مفهوم الذات 

o .ًمقٌاس الضغط النفس 

o .مقٌاس اسالٌب الحٌاة 

 

  :همبّْش الوٌىٌثْن:الٌحذح الخبهضخ 

o .ًمقٌاس تورنس للتفكٌر اإلبداع 

o ًمقٌاس تقدٌر السمات السلوكٌة للطلبة المتفوقٌن/ رونزول. 

 

  :همبّْش الوٌْل ًاالتجبىبد:الٌحذح الضبدصخ 

o للمٌول المهنٌة مقٌاس كودر. 

o .ًمقٌاس النضج المهن 

o ( مقٌاس التفضٌالت المهنٌةVPI.) 

o  مقٌاس الموجه( ًالذاتSDST.) 

 

 غزق التذرّش:
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 إٌّبلشخ.اٌضٛاس ٚاٌّضبضشح ٚ -     

 اٌؼشع ٚاٌتضًٍٍ. -     

 اٌتؼٍُ اٌتؼبًٚٔ. -     

 .اٌتطجٍك اٌؼًٍّ ٌٍّمبٌٍظ ٚتفغٍش إٌتبئذ -    

 اٌّّٙبد ٚاٌٛارجبد. -     

 

 التمْْــن ًالعالهبد:
 

تمذٌُ تمشٌش ٚػشع صٛي اصذ اٌّٛاضٍغ اٌٛاسدح ثبٌخطخ  

 ٌتضّٓ ػشضب ٚافٍب.    

(15% ) 

تمذٌُ تمبسٌش ٚػشع صٛي تطجٍك اٌّمبٌٍظ إٌفغٍخ اٌٛاسدح  

 ثبٌخطخ وبٍِخ ػٍى صبالد ٚالؼٍخ.                    

(20% ) 

 ( %5) مبٌٍظ إٌفغٍخ  بٌّث ٚاالٔشطخ اٌتذسٌجٍخ اٌخبطخاٌفبػٍخ  اٌّشبسوخ 

 ( %20) اِتضبْ ِٕتظف اٌفظً 

 ( %40) االِتضبْ إٌٙبئً                                                                               
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ػجذ هللا صٌذ  وتبة ِتشرُ،، المْبس ًالتمٌّن فِ علن النفش ًالتزثْخ( 2000)اٌه ٍٚ٘زٓ حٛسٔذ

 االسدْ.، ِشوض اٌىتت االسدًٔ: اٌىٍالًٔ ٚػجذ اٌشصّٓ ػذط

، تطٌّز صٌرح أردنْخ هعزثخ لومْبس ًكضلز علَ الجْئخ األردنْخ( 1980) اٌمشٌٛتً، ٌٛعف

 ٍش غٍش ِٕشٛسح، اٌزبِؼخ االسدٍٔخ.سعبٌخ ِبرغت
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اشتمبق هعبّْز أردنْخ هحلْخ الختجبر رصن الزجل علَ عْنخ هن األغفبل ( 1987وجبتٍٍٛ، صٌبد ) 

 ٍش غٍش ِٕشٛسح، اٌزبِؼخ األسدٍٔخ.، سعبٌخ ِبرغتاألردنْْن

، الصٌرح األردنْخ هن همْبس صتبنفٌرد ثْنْو للذكبءدًٌٍ ( 1979الًٔ، ػجذهللا صٌذ )اٌىٍ

 اٌزبِؼخ األسدٍٔخ.

، دساعبد فً اٌؼٍَٛ صوخ الملك ًعاللتيب ثوضتٌٍ الذعن االجتوبعِ( 1995صذاد، ػفبف ) 

 .950 – 929،  2، 22، االٔغبٍٔخ
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102. 
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 الٌاردح ثبلخطخ ّتعون عزظب ًافْبتمذّن تمزّز ًعزض حٌل احذ الوٌاظْع 

 

 ِمذِخ ِختظشح ػٓ ِٛضٛع اٌّمٍبط. .1

 ٚطف اٌّمٍبط )ِٓ طٛسٖ، عٕخ، ِشاصٍٗ(. .2

 أ٘ذاف اٌتً ٌمٍغٙب )ِبرا ٌمٍظ؟(.  .3

 أثؼبد اٌّمٍبط اٌفشػٍخ ٚفمشاد وً ثؼذ. .4

 الٌزبثٍخ ٚاٌغٍجٍخ.ٗ افمشاتاٌّمٍبط وبِال ث .5

 اٌتمٍٕٓ ٚاٌذسربد اٌّؼٍبسٌخ ِٚخطظ إٌتبئذ. .6

 اٌّغتخشرخ. دالالد اٌظذق ٚاٌخجبد .7

اٌتطجٍك )تؼٍٍّبد اٌّمٍبط، وٍف ٌطجك فشدي/ رّؼً، ِذح اٌتطجٍك، االدٚاد  .8

 اٌّغتخذِخ )االٚساق، اٌىّجٍٛتش، تظضٍش اٌّمٍبط ٚاعتخشاد اٌؼالِخ، تفغٍش إٌتبئذ

 

 ًالعْخح ثبلخطخ كبهلخ علَ حبالد تمذّن تمبرّز ًعزض حٌل تطجْك الومبّْش النفضْخ الٌارد

 

 .       )اٌّفضٛص( ٚاصذح ٌطجك وً ِمٍبط ِٓ اٌّمبٌٍظ ػٍى صبٌخ ٚالؼٍخ .1

، اٌؼّش، إٌّٙخ، اٌذسرخ اٌؼٍٍّخ، اٌضبٌخ اٌّؼٍِٛبد اٌذٌّغشافٍخ ٌٍّفضٛص ) االعُ .2

 االرتّبػٍخ، اٌٛضغ االلتظبدي.........(

تطجٍك اٌّمٍبط: اٌظشٚف اٌّشتجطخ ثبٌضِبْ ٚاٌّىبْ، ٚطف ٌضبٌخ اٌّفضٛص  .3

 اٌتفبػً احٕبء اٌتطجٍك.ٚ

 إٌتبئذ: آٌٍخ اٌتظضٍش ٚإٌتٍزخ اٌتً صظً ػٍٍٙب اٌّفضٛص. .4

 اٌتفغٍش: تفغٍش ٔتبئذ اٌّفضٛص. .5

اٌتٛطٍبد: سأٌه وبخظبئً ٚفمب ٌٕتبئذ اٌّفضٛص )ِخال اٌتضًٌٛ اٌى ِششذ ٔفغً،    .6

 االٔضّبَ ٌّزّٛػخ اسشبدٌخ.........(  


