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 ,, المتدربةعزيزتي 

لجنة المقاييس النفسية أن تبارك لك  صوككل  ىلك   ترغب

الخطكككاا ايريككرو الككك التخككر , ابككهلي أ  كك    ككدك 

لتلقيككح مكمكك  خمككا رططككمن لككا, تمنياتنككا لكك  بككالتك يح 

سكعم  صمن منطكح التعاصن مع طالبتنا العزيزاا, .صالنجاح 

لجنكككة المقكككاييس ىلككك  مسكككاعدت  أتنكككا   تكككرو التكككدريب 

اييس النفسكككية التكككي  كككد الميكككدااي بجمكككع أقككك  المقككك

ي مكف الكترصاي يس ل ايمتفكا  تلتا ين ا أتنا  تدريب   

 .با صايستفادو منا  ي أي ص م

 

 

 لجنة المقاييس النفسية                                                
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 الفهرس

 الصفحة المقياس ت

 4 تايلور للقلق 1
 9 للقلق لألطفال والمراهقين سبنس 2
 11 بك لالكتئاب 3

 24 بيرلسون لالكتئاب عند االطفال 4

 21 المخاوف لدى االطفال 5

 33 مسح المخاوف للراشدين 6

 39 كونرز لتقدير سلوك الطفل 1

 46 المهارات التوكيدية 8

 54 السلوك العدواني لدى االطفال 9

للشخصية "للراشدين  ايزنك 13
 واالطفال"

58 

 12 ييل براون للوسواس القهري  11

 16 بيركس لتقدير سلوك الطفل 12

 86 متاهات بورتيوس 13

 141 جيليام لتشخيص التوحد 14

 156 رسم الرجل 15

 

 ومعييايير مقييياس متاهييات بورتيييوسكيفيييسيييتم ارقيياي مقييياس قاينسنييد للسييلو  الت ، ،

أ. نييو   –وبعييا المقيياييس المةتلفيية قييي المورييي االلكترونييي  لييـ أ.ماجييدة الشييهري 

 .الشريم
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 مقياس                           
 تايلور للقلق
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 مقياس تايلور للقلق

 د. جانيت تايلورإعداد/ 

 تعريف القلق:

 يعرف القلق بأنه )انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر والخطر أو العقاب(. 

 نبذه عن املقياس:

( عرتار  تقتتيس 05مشتتق متن ابترتتار مينستوتا للشخصتية المتعتتدد اتوجتها ويتاتوم المقيتتا  متن )

 القلق الصريح.

 طريقة التطبيق:

 ( سنوات فأكثر.05يطرق المقيا  على اتشخاص الرالغين من ) 

  ا 03ا 3( عرارات عاسية تصحح بشال مختلف وهي )05( عرار  هناك )05بين الـ )من

 (.05ا 83ا 33ا 30ا 02ا 00ا 05ا 01

 .كل عرار  أمامها بديلين )نعما ال( يتم ابتيار من بينها اإلجابة المناسرة 

 طريقة التصحيح:

 )نعم( تأبذ درجة واحد ا )ال( تأبذ صفر.

 صفرا )ال( تأبذ درجة واحد . والعرارات العاسيةا )نعم( تأبذ

 ثم يتم جمع الدرجات وتصنف وفقاً للجدول التالي:

 

 

 

 

 )طرعي( قلق منخفض جدا   01 –صفر 

 قلق منخفض )طريعي( 02 – 01

 قلق متوسط 08 – 05

 قلق فوق المتوسط 02 – 00

 قلق مرتفع فما فوق 35
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 مقياس تايلور للقلق الصريح
 التي تنطبق عليك )نعم / ال( أمام اإلجابة× ( ضع عالمة ) 

 أجب على كل األسئلة من فضلك...

  ال  نعم العبارة م

  ال  نعم نومي مضطرب ومتقطع 1

  ال  نعم مرت بي أوقات لم أستطع خاللها النوم بسبب القلق 2

  ال  نعم مخاوفي قليلة جداً بالمقارنة بأصدقائي 3

  ال  نعم اعتقد أنني أكثر عصبية من معظم الناس 4

  ال  نعم تنتابني أحالم مزعجة )أو كوابيس( كل عدة ليالي 5

  ال  نعم لدي متاعب أحيانا في معدتي 6

  ال  نعم غالبا ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل ما 1

  ال  نعم أعاني أحيانا من نوبات إسهال 8

  ال  نعم تثير قلقي أمور العمل والعمال 9

  ال  نعم تصيبني نوبات من الغثيان )غمامات النفس( 13

  ال  نعم كثيراً ما أخشى أن يحمر وجهي خجالً  11

  ال  نعم أشعر بجوع في كل األوقات تقريباً  12

  ال  نعم أثق في نفسي كثيراً  13

  ال  نعم أتعب بسرعة 14

  ال  نعم يجعلني االنتظار عصبياً  15

  ال  نعم أن النوم يتعذر عليأشعر باإلثارة لدرجة  16

  ال  نعم عادًة ما أكون هادئاً  11

تمر بي فترات من عدم االستقرار لدرجة أنني ال أستطيع الجلوس طويال  18

 في مقعدي

  ال  نعم
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  ال  نعم ال أشعر بالسعادة معظم الوقت 19

  ال  نعم من السهل أن أركز ذهني في عمل ما 23

  ال  نعم ما، أو شخص ما، طوال الوقت تقريبا أشعر بالقلق على شئ 21

  ال  نعم ال أتهيب األزمات والشدائد 22

  ال  نعم أود أن أصبح سعيداً كما يبدو اآلخرين 23

  ال  نعم كثيراً ما أجد نفسي قلقاً على شيء ماً  24

  ال  نعم أشعر أحياناً وبشكل مؤكد أنه ال فائدة لي 25

  ال  نعم أتمزقأشعر أحياناً أنني  26

  ال  نعم أعرق بسهولة حتى في األيام الباردة 21

  ال  نعم الحياة صعبة بالنسبة لي في أغلب األوقات 28

  ال  نعم ال يقلقني ما يحتمل أن أقابله من سوء حظ 29

  ال  نعم إنني حساس بدرجة غير عادية  33

  ال  نعم الحظت أن قلبي يخفق بشدة وأحياناً تتهيج نفسي 31

  ال  نعم ال أبكي بسهولة 32

  ال  نعم خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون إيذائي 33

  ال  نعم لدي قابلية للتأثر باألحداث تأثراً شديداً  34

  ال  نعم كثيراً ما أصاب بصداع 35

  ال  نعم البد أن أعترف بأنني شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة لها 36

  ال  نعم ال أستطيع أن أركز تفكيري في شيء واحد 31

  ال  نعم ال أرتبك بسهولة 38

  ال  نعم اعتقد أحياناً أنني ال أصلح بالمرة 39

  ال  نعم أنا شخص متوتر جداً  43

  ال  نعم أرتبك أحياناً بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني جداً  41
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  ال  نعم أكبر عندما أتحدث لآلخرين يحمر وجهي خجالً بدرجة 42

  ال  نعم أنا أكثر حساسية من غالبية الناس 43

مرت بي أوقات شعرت خاللها بتراكم الصعاب بحيث ال أستطيع التغلب  44

 عليها

  ال  نعم

  ال  نعم أكون متوتراً للغاية أثناء القيام بعمل ما 45

  ال  نعم يداي وقدماي باردتان في العادة 46

  ال  نعم أحيانا أحلم بأشياء أفضل االحتفاظ بها لنفسي 41

  ال  نعم ال تنقصني الثقة بالنفس 48

  ال  نعم أصاب أحيانا باإلمساك 49

  ال  نعم ال يحمر وجهي أبداً من الخجل 53

 

 االسم
 

 

 الدرجة
 

 

 التصني 
 

 

 

 

 االخصائية :

 التاريخ:

 التوقيع:
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للقلق لدى مقياس سبنس 

 األطفال واملراهقني
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 مقياس سبنس للقلق لدى األطفال واملراهقني                   

 نبذة عن املقياس:
o  يقيس هذا االختبار ستة جوانب مختلفة وهي ) الهلع والخوف من األماكن المزدحمة، خوف

االنفصال من األم، مخاوف اإلصابة الجسدية، المخاوف االجتماعية، الوسواس، القلق العام 

 والقلق الزائد( 

o ( 15-8يطبق على األطفال والمراهقين من عمر  .)سنة 

o  بدائل.عباره أمامها أربعة  45يتكون من 

 

 

 طريقة التطبيق والتصحيح:
o  يجيب الطفل على العبارات بوضع إشارة في خانة البديل المناسب أو يمكن للفاحص قراءة

 العبارات وتدوين إجابات الطفل.

o  = ً(3، دائماً =  2، عادة =  1يعطى كل بديل درجات على النحو التالي ) ال = صفر، أحيانا 

o ن الجوانب الستة وفقاً للبنود المخصصة لها في الجدول. تجمع الدرجات الخام لكل جانب م 
o .تحول الدرجة الخام إلى الدرجة التائية مع األخذ باالعتبار عمر وجنس الطفل 

o :ثم يتم تصنيفها وفقاً للجدول التالي 

 

 التصني  الدرجة

 طبيعي 41-01

 مرتفي 01أعلى من 
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 والراشدينمقياس سبنس للقلي عند األطفال 

 ترجمة د. عبدالعزيز موسى ثابت

 

 أنثى             ذكر               الجنس:      العمر:             االسم:                        

 ( أمام اإلجابة.√عزيزي: هذه قائمة ببعض األشياء التي قد تحدث لكن ضع عالمة ) 

 دائما   عادة أحيانا   ال البنود م

     مشاعر التوتر من بعض األشياء الغير واضحة لدي. تنتابني 1

     أخاف من العتمة في الليل. 2

     عندما أتعرض لمشكلة أشعر بألم في بطني. 3

     أشعر بالخوف. 4

     أشعر بالخوف عندما أكون بمفردي في البيت. 5

     أشعر بالرهبة عند ذهابي لالمتحان. 6

     استخدامي للحمام خارج البيت.أشعر بالخوف عند  7

     أشعر بالضيق عندما أكون بعيداً عن والدي. 8

     أشعر بالخوف من أن أبدو غبياً أمام اآلخرين. 9

     أتوتر عند عدم قيامي بواجبي المدرسي على أكمل وجه. 11

     أنا محبوب بين زمالئي في نفس عمري. 11

     شيء سيء سيحدث في عائلتي.تراودني أفكار بأن هناك  12

     أصاب بنوبات من ضيق التنفس بدون سبب واضح. 13

أستمر في تفقد األشياء التي أعملها عدة مرات )مثل التأكد من أن النور مطفئ،  14
 باب البيت مقفول(.

    

     أشعر بالخوف عندما أنام لوحدي. 15

     ألنني أشعر بالخوف والتوتر. أجد صعوبة في الذهاب للمدرسة في الصباح 16

     أنا جيد في الرياضة. 17

     أخاف من الكالب والقطط. 18

     ال أستطيع التغلب على بعض االفكار السخيفة أو السيئة التي في رأسي. 19

     عندما أقع في مشكلة يخفق قلبي بشدة. 21

     أصاب فجأة بالرعشة في كل جسمي بدون سبب. 21

     أشعر بأن أشياء سيئة سوف تحدث لي. 22

     أخاف من الذهاب لطبيب األسنان أو الطبيب العام. 23

     أشعر بالرعشة عندما أكون في مشكلة. 24

     أخاف من األماكن العالية ومن ركوب المصعد. 25

     أنا شخصية جيدة. 26

     مثل بعض األرقام والكلمات.إليقاف أشياء سيئة قد تحدث لي أفكر في أشياء  27
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     أخاف من السفر في السيارة أو الباص. 28

     أشعر بالتوتر بما يظنه الناس بي. 29

     .أخاف من األماكن المزدحمة 31

     .أشعر بالسعادة 31

 دائما عادة أحيانا ال البنود م

     أشعر فجأة بالخوف الشديد بدون سبب. 32

     الحشرات.أخاف من  33

     أصاب فجأة بالدوار والدوخة بدون سبب. 34

     أخشى من الوقوف في الفصل والتحدث أمام زمالئي. 35

     يبدأ قلبي بالخفقان بسرعة بدون سبب. 36

     أشعر بالرهبة من شيء غير موجود. 37

     أحب نفسي. 38

     أخاف من االماكن الضيقة مثل الغرف الصغيرة. 39

ترتيب األشياء  –التنظيف  –أقوم بعمل أشياء عدة مرات )مثل غسل اليدين  41
 بطريقة معينة(.

    

     أصاب بالتوتر من األفكار والصور السخيفة والسيئة التي تدور في رأسي. 41

     أفعل أشياء صحيحة لكي أتجنب أشياء سيئة قد تحدث لي. 42

     أفخر بعملي المدرسي. 43

     أشعر بالرهبة في الليل عندما أكون خارج البيت. 44

 ال نعم هل هناك أشياء أخرى تخاف منها؟ 45

 إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي؟ 
 

 

 

الدرجة  أرقام البنود الجانب م
 الخام

الدرجة 
 التائية

 التصنيف

 الوسواس 1
 

14+19+27+41+41+42     

 االجتماعيةالمخاوف  2
 

6+7+9+11+29+35     

الهلع و الخوف من  3
 ةاالماكن المزدحم

13+21+28+31+32+34+36+37+39    

 44+16+15+12+8+5 عن األم االنفصالخوف  4
 

   

 مخاوف االصابة الجسدية 5
 

2+18+23+25+33     

 القلق العام و القلق الزائد 6
 

1+3+4+21+22+24     

    جميع البنود اضطراب القلق 1

  االسم
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 مقياس
 بيك لالكتئاب
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 مقياس بيك لالكتئاب
 إعداد د. آروم بيك

 تعريف االكتئاب:
حالة مزاجية هابطةا ال توقف سير حيا  الفترد الطريعيتةا لانهتا تصتعب اتمتور علتى  

 الفردا وفي أصعب حاالته قد يدفع االكتئاب الفرد إلى التفاير في إنهاء حياته.

 نبذه عنن املقياس:
تتترجم هتتذا المقيتتا  إلتتى العربيتتة التتدكتور عردالستتتار ابتتراهيما ويتتزود هتتذا المقيتتا  

( ستتلالا 00المعتال  بتقتدير صتتادق وستريع لمستتتوا االكتئتابا يتاتوم المقيتتا  متن )

لال سلال سلسلة متدرجة من أربتع بتدا ل مرترتة حستب شتدتهاا والتتي تمثتل أعرا تا  

 ( لتو يح مدا شد  اتعراض. 3 - 5رقام من )لالكتئابا وتستخدم ات

 طريقة التطبيق والتصحيح:
 ( سنة فأكثر.00يطرق المقيا  على اتشخاص الرالغين ) 

 .يختار المفحوص أحدا الردا ل اتنسب لو عه الحاليا بو ع دا ر  حوله 

  درجتتة كتتل ستتلال هتتي رقتتم العرتتار ا التتتي ابتارهتتا المفحتتوصا فمتتثال  إ ا ابتتتار

 ( ... وهاذا.3( فإم درجته لهذا السلال هي )3الرديل رقم )المفحوص 

 ( يُستتأل المفحتتوص هتتل هتتو با تتع حاليتتا  لررنتتام  02مالحظتتة/ فتتي الستتلال )

لتخستتيسف فتتإ ا كتتام الجتتواب نعتتما يعطتتى صتتفرا ا وإ ا كتتام الا يعطتتى الدرجتتة 

 بحسب ابتياره من الردا لا وتجمع الدرجة الالية وتصنف وفقا  للجدول التالي:

 

 ال يوجد اكتئاب 2 -صفر 

 اكتئاب بسيط 05-00

 اكتئاب متوسط 01-03

 اكتئاب شديد 08-31

 اكتئاب شديد جدا   فما فوق 31
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 ( B.D.Iمقياس ) 

 

 االسم: ..................................  تاريخ الميالد:  يوم    /     شهر    / سنة

 تاريخ اليوم:....................................المستوى التعليمي:..................... 

 الحالة االجتماعية:   متزوج   أعزب   مطلق

 المهنة:................................. مستشفى/عيادة:.................................

............ الدرجة:.......................................................................

 التصنيف:................................................................................

 

 

 تعليمـــــــــــــــــات

 

في هذه الكراسة إحدى وعشرون مجموعة من العبارات، الرجاء أن تقرأ كل 

ر عبارة مجموعة على حده، وستجد أن كل أربع منها تتناول موضوعا معينا أخت

واحدة ترى أنها تصف حالتك ومشاعرك خالل هذا األسبوع، ثم ضع دائرة حول 

 (. 3أو  2أو  1أو  3رقم العبارة التي تختارها ) 

تأكد من قراءة عبارات كل مجموعة قراءة جيدة قبل أن تختار واحدة منها، وتأكد 

 إنك أجبت على كل مجموعة.
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 أوالً/
 ال أشعر بالحزم. -5

 أشعر بالحزم. -0

 أشعر بالحزم طوال الوقتا وال أستطيع أم أتخلص منه. -0

 أنني حزين بدرجة ال أستطيع تحملها. -3

 ثانيًا/
 لست متشا ما  بالنسرة للمستقرل. -5

 أشعر بتشاؤم بالنسرة للمستقرل. -0

 أشعر بأنه ليس هناك شيء يشدني للمستقرل. -0

 اتمور لن تتحسن.أشعر بأم المستقرل ال أمل فيه وأم  -3

 ثالثًا/
 ال أشعر بأني فاشل. -5

 أشعر أنني فشلت أكثر من المعتاد. -0

 عندما انظر إلى ما مضى من سنوات عمري فأنا ال أرا سوا الفشل الذريع. -0

 أشعر بأنني شخص فاشل تماما . -3

 رابعًا/ 
 استمتع بدرجة كافية بجوانب الحيا  كما اعتدت من قرل. -5

 ع بجوانب الحيا  على النحو الذي تعودت عليه.ال استمت -0

 لم أعد احصل على استمتاع حقيقي في أي شيء في الحيا . -0

 ال استمتع إطالقا  بأي شيء في الحيا . -3

 خامسًا/
 ال أشعر بالذنب. -5

 أشعر بأني قد أكوم مذنرا . -0

 أشعر بشعور عميق بالذنب في أغلب اتوقات. -0

 عامة.أشعر بالذنب بصفة  -3
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 سادسًا/

 ال أشعر بأني أتلقى عقابا . -5

 أشعر بأني قد أتعرض للعقاب. -0

 أتوقع أم أعاقب. -0

 أشعر بأني أتلقى عقابا . -3

 سابعًا/
 ال أشعر بعدم الر ا عن نفسي. -5

 أنا غير را ٍي عن نفسي. -0

 أنا ممتعض من نفسي. -0

 أكره نفسي. -3

 ثامنًا/
 من اآلبرين.ال أشعر بأني أسوأ  -5

 أنقد نفسي بسرب  عفي وأبطا ي. -0

 ألوم نفسي معظم الوقت على أبطا ي. -0

 ألوم نفسي على كل شيء سيء يحدث. -3

 تاسعًا/
 أشعر بضيق من الحيا . -5

 ليس لي رغرة في الحيا . -0

 أصرحت أكره الحيا  -0

 أتمنى الموت إ ا وجدت فرصة لذلك. -3

 عاشرًا/
 لمعتاد.ال أباي أكثر من ا -5

 أباي اآلم أكثر من  ي قرل. -0

 أباي طوال الوقت. -0

لقد كنت قادرا  على الرااء فيما مضى ولانني اآلم ال أستتطيع الراتاء حتتى لتو كانتت لتي رغرتة  -3
 في  لك.
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 احلادي عشر/

 لست متوترا  أكثر من  ي قرل. -5

 أتضايق أو أتوتر بسرعة أكثر من  ي قرل. -0

 كل الوقت. أشعر بالتوتر -0

 ال أتوتر أبدا  من اتشياء التي كانت توترني فيما مضى. -3

 الثاني عشر/
 لم أفقد االهتمام بالنا  اآلبرين. -5

 إني أقل اهتماما  باآلبرين مما اعتدت أم أكوم. -0

 لقد فقدت معظم اهتمامي بالنا  اآلبرين. -0

 لقد فقدت كل اهتمامي بالنا  اآلبرين. -3

 الثالث عشر/
 اتخذ قرارات على نفس المستوا الذي اعتدت عليه. -5

 لقد توقفت عن اتخا  القرارات بصور  أكرر مما مضى. -0

 أجد صعوبة أكرر في اتخا  القرارات عما كنت أقوم به. -0

 لم أعد أستطيع اتخا  القرارات على اإلطالق. -3

 الرابع عشر/
 كوم.ال أشعر أني أبدو في حالة أسوأ عما اعتدت أم أ -5

 يقلقني أم أبدو أكرر سنا  واقل حيوية. -0

 أشعر بأم هناك تغيرات مستديمة في مظهري تجعلني أبدو أقل حيوية. -0

 أعتقد أني أبدو قريحا . -3

 اخلامس عشر/
 أستطيع أم أقوم بعملي كما تعودت. -5

 أحتاج لجهد كرير لاي أبدأ في عمل شيء ما. -0

 لعمل أي شيء. إم علي أم ا غط على نفسي بشد  -0

 ال أستطيع أم أقوم بعمل أي شيء على اإلطالق. -3
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 السادس عشر/
 أستطيع أم أنام كالمعتاد. -5

 ال أنام كالمعتاد. -0

 استيقظ قرل موعدي بساعة أو ساعتين وأجد صعوبة في النوم مر  أبرا. -0

 مر  أبرا. استيقظ قرل بضعة ساعات من موعدي المعتاد وال أستطيع العود  للنوم -3

 السابع عشر/
 ال أشعر بتعب أكثر من المعتاد. -5

 أتعب بسرعة عن المعتاد. -0

 أتعب من القيام بأي جهد في عمل أي شيء. -0

 إني أتعب لدرجة أنني ال أستطيع أم أقوم بأي عمل. -3

 الثامن عشر/
 إم شهيتي للطعام ليست أقل من المعتاد. -5

 لمعتاد.إم شهيتي للطعام ليست جيد  كا -0

 إم شهيتي للطعام أسوأ  كثيرا  اآلم. -0

 ليس لدي شهية على اإلطالق في الوقت الحا ر. -3

 التاسع عشر/
 لم ينقص وزني في اآلونة اتبير . -5

 فقدت أكثر من كيلو جرامات من وزني. -0

 فقدت أربعة كيلو جرامات من وزني. -0

 فقدت ستة كيلو جرامات من وزني. -3

 العشرون/

  .لست مشغوالً على صحتي أكثر من السابق -5

  .اضطرابات المعدة واإلمساكواألوجاع أني مشغول جدا  برعض المشاالت الردنية مثل  -0

 أني مشغول جدا  برعض المشاالت اليومية ومن الصعب أم أفار في أي شيء آبر. -0

 ار في أي شيء آبر.أني مشغول جدا  برعض المشاالت الردنية لدرجة أني ال أستطيع أم أف -3

 الواحد والعشرون/
  .الجنسية اهتمامي لم أالحظ أي تغيرات حديثة في -5

  .عن المعتادأقل اهتماماً بالجنس  أنني  -0

 لقد قل اآلم اهتمامي بالجنس كثيرا . -0

 لقد فقدت اهتمامي بالجنس تماما . -3
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 مقياس
 بريلسون لالكتئاب عند األطفال
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 ( Birleson et al,1987)  (  B D Sلالكتئاب ) مقياس بريلسون
 

 نبذة عن املقياس:
 Birlesonلقد تطور هذا المقياس كأداة إكلينيكية لتقييم درجة االكتئاب عند األطفال والمراهقين )

et al , 1987  بعددد  ن كددان يعتقددد لعددنواأ عديدددة  ن االكتئدداب موجددود ققددط عنددد المددراهقين ،)
ويتكددون هددذا المقيدداس مددن بنددود مناعددبة ليطفددال، وتض طددت مع ددم  عددراى االكتئدداب المعددجلة لددد  
األطفددال، ومددك ذلددا قددين التلددييي اجكلينيكددت يجددب  ن ال يعتمددد علددف الدددرجاأ العاليددة قددت هددذا 

إرلدداداأ كيفيددة تعبئددة هددذا المقيدداس مكتوبددة قددت  علددف  ددفهة المقيدداس، المقيدداس لوهدددتك وتكددون 
 ويضطلب من األطفال  ن يهكموا إلت  ي مد  ينطبق البند عليهم يالل قترة  عبوع عابقك

 
 طريقة التطبيق والتصحيح والتصنيف:

بندد، ويضطلدب مدن الطفدل وجدك إجابتدك علدف كدل بندد قدت الياندة التدت  03يتكون هدذا المقيداس مدن 
تنطبددق علددف هالتددك، وهددذت الياندداأ هددت )ال،  هياندداث، دائمدداث(ك هيدد   ن االا تأيددذ  ددفر، ا هياندداثا 

ك وهنددداا 3ا0ا1ا05ا08ا00ا01ا03، ويدددتم تعدددجيل ذلدددا مدددن البندددود 0، وا دائمددداثا تأيدددذ 0تأيدددذ 
ددأ  ن لديس هنداا طفدل طبيعدت لديدك عددد نقداط  ك در مدن دراعدة  ومدك ذلدا قدين األطفدال ، 00وجض

، ولقدد 71الذين يتم تليي هم إكلينيكياث علف  نهم يعانون من اجكتئداب، تكدون مجمدوع عالمداتهم 
تددم اعددتيدام هددذا المقيدداس قددت عدددة دراعدداأ علددف األطفددال الددذين يعيلددون قددت بيئددة جددا طة مددن 

 (ك Yule et al, 1990جوا للهروب )النكباأ وممن تعر 
 

 االسم
 

 

 الدرجة
 

 

 التصنيف
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 بريلسون لالكتئاب عند األطفالمقياس 
 ترجمة د. عبد العزيز ثابت

  أنثى        □ذكر  □     الجنس                           العمر: االسم:                

الماضي من قضل  ضي عسمة  األسبوعأمام  مجموعة من األسئلة تتعلي بما تشعر/ي به قي ةسل  عزيزي/ عزيزتي

 صح قي الةانة الصحيحة.

 ال بعض األحيان دائما البند

 2 1 3 ما زلت أنظر لألشياء في حياتي كما تعودت عليها -1

 2 1 3 أنام جيداً . -2

 3 1 2 أشعر بأنني سوف أبكي . -3

 2 1 3 أخرج في الشارع للعب .أحب أن  -4

 3 1 2 أرغب في الهروب بعيداً . -5

 3 1 2 أتمتع بطاقة كبيرة . -6

 2 1 3 تصيبني آالم في المعدة . -1

 2 1 3   .استمتع باألكل -8

 2 1 3 القيام بخدمة نفسي . أستطيع -9

 3 1 2 أشعر بأن الحياة ال تساوي شيئاً . -13

 2 1 3 جيد . أفعل األشياء بشكل -11

 2 1 3 استمتع بعمل األشياء كما كنت في السابق . -12

 2 1 3 التحدث مع أهلي ومع اآلخرين . أحب -13

 3 1 2 أحلم أحالم مزعجة . -14

 3 1 2 أشعر بالوحدة الشديدة . -15

 2 1 3 .من السهولة أن أبتهج  -16

 3 1 2 .لدرجة ال تطاق ةبالتعاسأشعر  -11

 3 1 2 بالملل .أشعر  -18

 



 27الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 
 

 

 
 مقياس

 املخاوف لألطفال
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 اختبار املخاوف لألطفال
 إعداد/ د. محمد الطيب

 

 تعريف اخلوف:

 ية تجاه شيء معتين أو موقتف راستجابة غير معقولة وغير طريعيةا وأحيانا كثير  م

أو إثار  من نوع معينا التي ال تشال أي استجابة معقولة في اتحتوال الطريعيتة وعنتد 

 النا  غير المر ى.

 نبذه عن املقياس:
( ستنةا 00-2يهدف هذا المقيا  إلى إيجاد تقدير ستريع للختوف لتدا اتطفتال متابين )

 وقد تم و ع هذا المقيا  باللهجة العاميةا حتى ياوم أكثر فهما  من قرل اتطفال.

 طريقة اإلجابة على املقياس وتصحيحه:
ها متن الطفتل اإلجابتة علتى كتل عرتار  منهتا ( عرار ا يطلب في05يتاوم المقيا  من )

بابتيار إحدا إجابتين )نعتم( أو )ال(ا تعطتى نعتمر درجتة واحتد  بينمتا الر صتفرا ثتم 

 تجمع الدرجات وتصنف وفقا  للجدول التالي:

 

 التصنيف الدرجة
 بوف منخفض 0-0

 بوف متوسط 1-08

 بوف مرتفع 00-05

 

 االسم
 

 

 الدرجة
 

 

 التصنيف
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 املخاوف )الفوبيات( لألطفالاختبار 

 د/ محمد عرد الظاهر الطيب

 ............................... االســـم/                                     

 ................................ العمــر/                                     

( إ ا كانت العرار  تعرر عما تشعر بها وعالمة )( تحت نعم أقرأ العرارات التالية و ع عالمة )

 تعرر عما تشعر به. تحت ال إ ا كانت العرار  ال

 ال نعم العرـــــــــــــارات م 

   تخاف بوف شديد إ ا كنت في ماام  يقف 0

   تحس انك بايف يجيلك مرض ماله عالجف 0

   زحمةفتتضايق وتخاف لما تركب قطار أو باص حتى لو ما كام  3

   تخاف بوف شديد إ ا كنت في ماام زحمةف 8

   تخاف من اتدوار العالية أو اتماكن المرتفعةف 0

   وأنت في ماام عاليا تشعر أنك حتقع من الماام العاليف 1

   تحس بالرعب في اتماكن الظلمةف 1

   وأنت في الظلمة يتهيأ لك أم فيه نا  تالمكف 3

   لوحدك في الليل علشام تنامف تخاف تروح السرير 2

   تحس برعشة لما تاوم في الظلمةف 05

   تخاف من حاجات أو نا ا وأنت عارف أنهم مش مل يينف 00

   يتهيأ لك في الظلمة أم فيه نا  موجودين على الحا طف 00

   تحس بالخوف لما تاوم في ماام فيه نا  متجمعين وبيتالمومف 03

   بوف لما تاوم في ماام فيه كلب أو قطةفتحس برعشة أو  08

   تخاف تقعد في الغرفة لما تاوم ظلمةف 00

   تجري وقلرك يدق بسرعة لما تشوف كلب أو قطةف 01

   تخاف من الفئرام وقلرك يدق بسرعة لما تشوفهمف 01

   تخاف من الصراصير وقلرك يدق بسرعة لما تشوفهمف 03

   ثعرام حتى لو كام في التلفزيومفتحس بخوف شديد لما تشوف  02

   تخاف تروح دور  المياه لوحدك لما تاوم الدنيا ظلمةف 05
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 مقياس
 مسح املخاوف للراشدين
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 قائمة مسح املخاوف
 بيتر الن  و جوزيف ولرهإعداد/ 

 / أحمد عردالخالقللعربية

 
 تعريف اخلوف:

 ية تجاه شيء معتين أو موقتف ركثير  ماستجابة غير معقولة وغير طريعيةا وأحيانا 

أو إثار  من نوع معينا التي ال تشال أي استجابة معقولة في اتحتوال الطريعيتة وعنتد 

 النا  غير المر ى.

 نبذه عن املقياس:
و ع هذه القا مة لمسح المخاوف كٍل من )جوزيف ولرها بيتتر النت (ا ونقلهتا للعربيتة 

( بندا  مسررا  محتمال  للخوفا يطلب من 053على )د. أحمد عردالخالقا وتشمل القا مة 

 المفحوص أم يقرر إلى أي مدا تسرب له هذه اتشياء الخوف.

 طريقة اإلجابة على املقياس وتصحيحه:
يقتتوم المفحتتوص باإلجابتتة بابتيتتار إحتتدا الرتتدا ل المناستترة لتته متتن أمتتام كتتل بنتتد بتتالل 

 للمعادلة التالية: ( دقيقةا ثم يتم استخراج الدرجة الالية وفقا  05)

 تكرارات اإلجابة على هذا الوزن = ناتج هذا البند ×وزن البند 

 بندا وبالتالي نات  هذا الرند ر 00أمل أجابت بصفر على مثال/ 

 ر صفر00 ×صفر 
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 وهاذا نجمع نات  كل وزم على حدها و لك وفقا  للجدول التالي:

وزن 
عدد التكرارات على  × البند

 هذا الوزن
الناتج هلذا 

 الوزن
   × صفر

0 ×   

0 ×   

3 ×   

8 ×   

أبيرا ا نجمع النات  لال بندا وهو ما سيعطي الدرجة الالية للمفحوصا والتي تصتنف 

 وفقا  للجدول التالي:

 التصنيف الدرجة

 بوف بسيط 051 -صفر 

 بوف متوسط 000 - 053

 بوف شديد 303 - 001

 بوف شديد جدا   فما فوق 308

 

 االسم
 

 

 الدرجة
 

 

 التصنيف
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 قائمة مسح املخاوف
 جوزيف ولبه، بيرت النج

 عبداخلالق إعداد / أمحد

 االسم:  ......................................        المهنة:  ..........................................

 العمر: ......................................... الجنس: .....................................          

 

فيما يلي قائمة لبعض المواقف والخبرات واألشياء التي يمكن ان تسبب الخوف أو غيره من 

األحاسيس غير السارة المتصلة به، أقرأ كل فقرة وقرر إلى أي حد تسبب لك الضيق، ثم ضع 

 دارة حول الرقم المناسب تبعا للمقياس التالي:

 ال مطلقا صفر

 قليال 1

 متوسط 2

 كثيرا 3

 كثيرا جدا 4

 

 

فإذا كانت مزاولتك لرياضة التجديف مثال ال تحدث لديك شعورا بالخوف ضع دائرة حول 

( تحت العمود 1)صفر( تحت العمود ) ال مطلقا(، أما إذا شعرت بخوف قليل فضع دائرة حول )

( تحت العمود 2ذلك قليال فضع دائرة حول ))قليال(، وإذا أحسست بان خوفك يزيد على 

( أو 4( أو )كثيرا( فتشير إلى ما يزيد على ذلك، على حين تدل )3)متوسط(، أما الدرجة )

 )كثيرا جدا( على اعلي درجة.

 

تذكر أن تضع الدائرة في مكان واحد فقط أمام كل فقرة، أجب عل كل الفقرات، ونرجو أن 

 ال في التفكير في عبارة واحدة.تجيب بسرعة وأال تقضي وقتا طوي
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 كثيرا جدا كثيرا متوسط قليال ال مطلقا العبـــــــــارة م

 4 3 2 1 صفر الضوضاء الناتجة عن آالت تنظيف السجاد 1

 4 3 2 1 صفر الجروح المفتوحة 2

 4 3 2 1 صفر الوحدة 3

 4 3 2 1 صفر األصوات المرتفعة 4

 4 3 2 1 صفر الموتى 5

 4 3 2 1 صفر أمام الجمهورالتحدث  6

 4 3 2 1 صفر عبور الشوارع 1

 4 3 2 1 صفر األشخاص الذين يبدو عليهم الجنون 8

 4 3 2 1 صفر وجودك في مكان غريب 9

 4 3 2 1 صفر السقوط )الوقوع( 13

 4 3 2 1 صفر السيارات 11

 4 3 2 1 صفر أن يغيظك أحد األشخاص 12

 4 3 2 1 صفر أطباء األسنان 13

 4 3 2 1 صفر الرعد 14

 4 3 2 1 صفر صفارات اإلنذار أو صفارات السيارات )الكالكس العالي( 15

 4 3 2 1 صفر الفشل 16

 4 3 2 1 صفر دخول حجرة يجلس فيها أشخاص آخرون 11

 4 3 2 1 صفر األماكن المرتفعة عن األرض 18

 4 3 2 1 صفر ان تطل من المباني المرتفعة 19

 4 3 2 1 صفر الديدان 23

 4 3 2 1 صفر الكائنات الحية )كاألشباح والعفاريت( 21

 4 3 2 1 صفر أن تأخذ حقنة ) إبرة( 22
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 4 3 2 1 صفر األشخاص الغرباء ) األجانب( 23

 كثيرا جدا كثيرا متوسط رليس ال مطلقا العبارة م

 4 3 2 1 صفر الخفافيش 24

 4 3 2 1 صفر رحلة بالقطار 25

 4 3 2 1 صفر الشعور بالغضب 26

 4 3 2 1 صفر األشخاص في مركز السلطة 21

 4 3 2 1 صفر الحشرات الطائرة 28

 4 3 2 1 صفر رؤية شخص يأخذ حقنة 29

 4 3 2 1 صفر الضوضاء المفاجئة 33

 4 3 2 1 صفر رحلة بالسيارة 31

 4 3 2 1 صفر الطقس ) الجو( الرديء 32

 4 3 2 1 صفر الزحام 33

 4 3 2 1 صفر القطط 34

 4 3 2 1 صفر شخص يستخدم قوته إليذاء الضعفاء 35

 4 3 2 1 صفر أشخاص تبدو عليهم القسوة 36

 4 3 2 1 صفر الطيور 31

 4 3 2 1 صفر منظر المياه العميقة 38

 4 3 2 1 صفر أن يراقبك أحد أثناء عملك 39

 4 3 2 1 صفر الحيوانات الميتة 43

 4 3 2 1 صفر األسلحة 41

 4 3 2 1 صفر القذارة 42

 4 3 2 1 صفر رحلة باألتوبيس 43

 4 3 2 1 صفر الحشرات الزاحفة 44
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 4 3 2 1 صفر أن ترى مشاجرة ) خناقة( 45

 4 3 2 1 صفر أشخاص منظرهم قبيح 46

 كثيرا جدا كثيرا متوسط رليس ال مطلقا العبـــــــــارة م

 4 3 2 1 صفر النار 41

 4 3 2 1 صفر المرضى 48

 4 3 2 1 صفر التعرض للنقد 49

 4 3 2 1 صفر األشكال الغريبة ) الغير مألوفة( 53

 4 3 2 1 صفر أن يلمسك اآلخرون 51

 4 3 2 1 صفر أن تكون داخل مصعد )أسانسير( 52

 4 3 2 1 صفر مشاهدة عملية جراحية 53

 4 3 2 1 صفر األشخاص الغاضبون 54

 4 3 2 1 صفر الفئران الجرذان أو 55

 4 3 2 1 صفر دم اإلنسان 56

 4 3 2 1 صفر دم الحيوان 51

 4 3 2 1 صفر رحيل األصدقاء أو االفتراق عنهم 58

 4 3 2 1 صفر األماكن المغلقة 59

 4 3 2 1 صفر أن تتوقع عملية جراحية 63

 4 3 2 1 صفر الشعور بإهمال اآلخرين لك 61

 4 3 2 1 صفر رحلة بالطائرة 62

 4 3 2 1 صفر رائحة الدواء 63

 4 3 2 1 صفر الشعور بعدم تقبل اآلخرين لك 64

 4 3 2 1 صفر الثعابين غير الضارة 65

 4 3 2 1 صفر المقابر ) المدافن( 66
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 4 3 2 1 صفر أن يتجاهلك اآلخرون 61

 4 3 2 1 صفر الظالم 68

 4 3 2 1 صفر سرعة ضربات القلب واضطرابها 69

 كثيرا جدا كثيرا متوسط رليس ال مطلقا العبـــــــــارة م

 4 3 2 1 صفر الرجال العرايا 13

 4 3 2 1 صفر النساء العاريات 11

 4 3 2 1 صفر البرق 12

 4 3 2 1 صفر األطباء 13

 4 3 2 1 صفر الشخص الكسيح أو المشوه 14

 4 3 2 1 صفر أن تصدر عنك غلطة 15

 4 3 2 1 صفر أن تبدو غبيا 16

 4 3 2 1 صفر أن تفقد السيطرة على نفسك 11

 4 3 2 1 صفر اإلغماء 18

 4 3 2 1 صفر مان النفس(أن تصاب بالغثيان )كت 19

 4 3 2 1 صفر العنكبوت الغير ضار 83

 4 3 2 1 صفر أن تكون مسئوال عن اتخاذ القرارات 81

 4 3 2 1 صفر منظر السكاكين أو األشياء الحادة 82

 4 3 2 1 صفر التفكير في أن تكون مريضا عقليا 83

 4 3 2 1 صفر اإلجابة عن االختبارات التحريرية  84

 4 3 2 1 صفر أن توجد مع شخص من الجنس اآلخر 85

 4 3 2 1 صفر األماكن الطلقة الواسعة 86

 4 3 2 1 صفر الكالب 81

 4 3 2 1 صفر الجراثيم 88
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 4 3 2 1 صفر أن يشاهدك أحد عاريا 89

 4 3 2 1 صفر تناول دواء 93

 4 3 2 1 صفر أن تثار جنسيا 91

 4 3 2 1 صفر أن يعاقبك هللا 92

 كثيرا جدا كثيرا متوسط رليس ال مطلقا العبـــــــــارة م

 4 3 2 1 صفر التفكير في احتمال أن تكون شاذا 93

 4 3 2 1 صفر ارتداء مالبس ال تليق بالمناسبة 94

 4 3 2 1 صفر أو رجال الدينالوزراء  95

 4 3 2 1 صفر جرح شعور اآلخرين 96

 4 3 2 1 صفر التقبيل 91

 4 3 2 1 صفر دافن الموتى ) الحانوتي( 98

 4 3 2 1 صفر البوليس 99

 4 3 2 1 صفر األسماك 133

 4 3 2 1 صفر االستمناء ) العادة السرية( 131

 4 3 2 1 صفر ترك المنزل ) الرحيل( 132

 4 3 2 1 صفر الفحص الطبي 133

 4 3 2 1 صفر الزواج 134

 4 3 2 1 صفر مبيدات الحشرات 135

 4 3 2 1 صفر القيء 136

 4 3 2 1 صفر تحمل المسئولية 131

 4 3 2 1 صفر المستشفيات 138
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 مقياس

 كونرز لتقدير سلوك الطفل
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 "28-مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل "تقدير المعلم

 د/عبدالرقيب أحمد البحيري

 نبذة عن المقياس وطريقة التطبيي والتصحيح:

*يستخدم المعلم هذا المقياس لتقدير سلوك الطفل لتشخيص اضطراب نقص االنتباه )المصاحب 

وغير المصاحب لفرط النشاط( وكذلك لقياس أنماط رئيسة من المشكالت المسلكية التي يظهرها 

على أربعة مقاييس فرعية عي )المشكالت المسلكية،  18البنود ال الطفل، وتحتوي النسخة ذات 

 فرط النشاط، السلبية وعدم االنتباه، فرط النشاط ذو البنود العشرة.

، بقدر 1بنداً من خالل أربعة استجابات هي )مطلقاً= 28*ويتم إعطاء تقديرات للبنود البالغ عددها  

وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس من وجود (، 3، بقدر كبير جداً=2، بقدر كبير=1محدود=

 مشكلة، بينما تعتبر الدرجة المنخفضة على عدم وجود أية مشكلة.

 سنة. 17إلى  3*ويطبق على األطفال من عمر 

 

 حيث يوضح الجدول التالي المقاييس الفرعية واختصاراتها والعبارات التي تندرج تحت كل منها

 

الدرجة  دالبنو االختصار اسم المقياس م
 الخام

الدرجة 
 التائية

 التصنيف

 المشكالت المسلكية )السلوكية( 1
Conduct problem 

( A ) 
 

4 ،5 ،6 ،11 ،11 ،12 ،23 ،27    

 فرط النشاط 2
Hyperactivity 

( B ) 1 ،2 ،3 ،8 ،14 ،15 ،16    

 السلبية )التشتت(–عدم االنتباه 3
Inattentive – passive 

( C ) 7 ،9 ،18 ،21 ،21 ،22 ،26 ،28    

 دليل فرط النشاط 4
10-item hyperactivity 

index 

( D ) 1 ،5 ،7 ،8 ،11 ،11 ،14 ،15 ،21 ،
26 
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 "82-مقياس كونرز لتقدير سلو  الطفل "تقدير المعلم

 د/عبدالرقيب أحمد البحيري

 

 

 التعليمات:

 3تالميذ المدارس، ويوجد أمام كل عبارة تقدير للمشكلة يتراوح من صفر إلى فيما يلي عدد من المشكالت الشائعة بين 

( إذا كانت 2( إذا كانت بقدر محدود، و )7درجات. ضع دائرة حول التقدير )صفر( عند عدم وجود المشكلة مطلقاَ، وحول )

 ( إذا كانت المشكلة قوية وتحدث بشكل كبير جداَ.3بقدر كبير، و )

 بقدر كرير جدا   بقدر كرير بقدر محدود مطلقا   العرـــــارات م
 3 8 1 0 كثير الشعور بالملل بشكل يعبر عن الضيي. 1

 3 8 1 0 يحدث صةبا  غير الئي قي الورت الذي ال يجب عليه ذل . 8

 3 8 1 0 يصر على تلبية مطالبه قي الحال. 3

 3 8 1 0 يتصر  بطريقة غير مهذبة. 4

 3 8 1 0 سلوكا  غير متوري.يفجر انفعاالته ويحدث  5

 3 8 1 0 شديد الحساسية عندما يوجه إليه نقد. 6

 3 8 1 0 التشتت ورلة االنتباه تمثل مشكلة. 7

 3 8 1 0 يزعج األطفال اآلةرين. 2

 3 8 1 0 يستغري قي أحسم اليقظة. 9

 3 8 1 0 يقطب جبينه ويظهر استياء. 10

 3 8 1 0 ملحوظة.يتغير مزاجه بسرعة وبصورة  11

 3 8 1 0 مشاكس ومشاغب. 18

 3 8 1 0 يتسم بالةضوع واالستسسم أمام السلطة. 13

 3 8 1 0 كثير التملل والورو  دائماَ ومتأهب لسنطسي. 14

 3 8 1 0 اندقاعي ومن السهل اسثارته. 15

 3 8 1 0 يطلب من المعلم أن ينتبه إليه بصورة زائدة، 16

 3 8 1 0 الجماعة. غير مقبول من 17

 3 8 1 0 من السهل ريادته بواسطة األطفال اآلةرين. 12

 3 8 1 0 يستأثر باللعب. 19

 3 8 1 0 يفتقر القدرة على القيادة. 80

 3 8 1 0 يفشل قي االنتهاء من األشياء التي بدأها. 81

 3 8 1 0 طفولي وغير ناضج. 88

 3 8 1 0 ينكر ارتباكه لألةطاء ولوم اآلةرين. 83

 3 8 1 0 ال ينسجم مي األطفال اآلةرين. 84

 3 8 1 0 غير متعاون مي زمسء الفصل. 85

 3 8 1 0 يشعر باإلحباط بسهولة إثناء ريامه بمجهود. 86

 3 8 1 0 غير متعاون مي المعلم. 87

 3 8 1 0 لديه صعوبة قي التعلم. 82

 

 

 البيانات األولية:

 :الطفل عمر                     تاريخ اليوم:                 اسم الطفل:                          

                 السنة الدراسية:                      تاريخ الميالد:                                    أنثى      ذكر    :     جنس الطفل
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 "42الوالدين مقياس كونرز لتقدير سلو  الطفل "تقدير 

 نبذة عن المقياس وطريقة التطبيي والتصحيح:

قبل القيام بتصحيح مقياس كونرز الوالدين يجب التأكد من أنه قد تم تسجيل إجابات المقربين 

بصورة دقيقة وسليمة على نموذج التقدير وأنه قد تم إزالة غموض يتعلق بأية استجابة. وفي 

االستجابات يجب التأكد من الحصول على بيانات كاملة حالة عدم قيام المقدر بإكمال إحدى 

بند موزعة على ستة أبعاد، ويتم تصحيح كل بند على مقياس  48ويتكون هذا المقياس من 

 (.3، بقدر كبير جدا=2بقدر كبير= 1، بقدر محدود،=1مكون من أربعة اختيارات )مطلقاً=

 سنة. 17إلى  3*ويطبق على األطفال من عمر    

 

الجدول التالي أسماء المقاييس الفرعية ومفتاح اختصار كل منها وأيضا العبارات التي  ويوضح 

 يتضمنها كل مقياس من مقاييس كونرز.

الدرجة  البنود االختصار اسم المقياس م
 الخام

الدرجة 
 التائية

 التصنيف

 اضطرابات المسلك 1
Conduct disorder 

( A ) 2 ،8 ،14 ،19 ،21 ،27 ،35 ،39    

 مشكالت التعلم 2
Learning problem 

( B ) 11 ،25 ،31 ،37    

 مشكالت نفسي جسمية 3
Psychosomatic 

( C ) 32 ،41 ،43 ،44    

 فرط النشاط–االندفاعية 4
Impulsive-hyperactive 

( D ) 4 ،5 ،11 ،13    

 القلق 5
Anxiety 

( E ) 12 ،16 ،24 ،47    

 دليل فرط النشاط 6
10-item hyperactivity 

index 

( F ) 4 ،7 ،11 ،13 ،14 ،25 ،31 ،33 ،37 ،
38 
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 "48مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل "تقدير الوالدين 

 

 

 التعليمات:

فيما يلي عدد من المشاالت الشا عة بين اتطفالا حدد درجة حدوث كأل منها في الشهر الما يا 

( إ ا كانت بقدر محدودا و 0وجود المشالة مطلقا ا وحول ) ع دا ر  حول التقدير )صفر( عند عدم 

 ( إ ا كانت المشالة قوية وتحدث بشال كرير جدا .3( إ ا كانت بقدر كريرا و )0)

 

 بقدر كرير جدا   بقدر كرير بقدر محدود مطلقا   العرـــارات م

 3 0 0 5 يقضم اتشياء )اتظافرا اتصابعا الشعرا المالبسا الشعر(. 0

 3 0 0 5 بذيء مع الارار )غير مهذب(. 0

 3 0 0 5 يجد صعوبة في تاوين صداقات واإلحتفاظ بها. 3

 3 0 0 5 مندفع ومن السهل استثارته. 8

 3 0 0 5 يرغب في تشغيل اتشياء. 0

 3 0 0 5 يمص أصابعه أو يمضغ مالبسه أو غطاء النوم. 1

 3 0 0 5 سريع الرااء. 1

 3 0 0 5 للمشاجرات.مستعد دا ما   3

 3 0 0 5 أحالم اليقظة. 2

 3 0 0 5 لديه صعوبات تعلم. 05

 3 0 0 5 التململ بشال يعرر عن الضجر والضيق. 00

شديد الخوف )من المواقف الجديد  واتشخاص أو اتماكن  00

 الجديد  ومن الذهاب إلى المدرسة(.

5 0 0 3 

 3 0 0 5 لإلنطالق.التململ وداما  يفضل الوقوف ومستعد  03

 3 0 0 5 مخرب )يدمر كل ما يقع على يده(. 08

 3 0 0 5 ياذب أو يختلق قصص غير حقيقية. 00

 3 0 0 5 بجول. 01

 3 0 0 5 يعرض نفسه لمشاالت أكثر أقرانه. 01

يتحدث بصور  مختلفة عن من هم في نفس عمره )حديث  03

 يصعب فهمه(.اتطفال الصغار أو التمتمة والاالم الذي 

5 0 0 3 

 3 0 0 5 ينار ارتاابه لألبطاء ويلقي اللوم على اآلبرين. 02

 3 0 0 5 مشاكس يتصنع المشاكل. 05

 3 0 0 5 يقطب جرينه ويظهر استياء )يعرس(. 00

 3 0 0 5 يسرق 00

 3 0 0 5 غير مطيع أو يطيع بصور  متمرد . 03

 3 0 0 5 المرض أو الموت.يقلق أكثر من اآلبرين بسرب الوحد  أو  08

 البيانات األولية:

 :الطفل عمر                    تاريخ اليوم:                 اسم الطفل:                          

                 السنة الدراسية:                      تاريخ الميالد:                                   أنثى      ذكر    :     جنس الطفل



 44الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 3 0 0 5 يفشل في إنهاء األعمال. 25

 3 0 0 5 مشاعره حساسة للغاية. 01

بقدر كبير  بقدر كبير بقدر محدود مطلقاً  العبـــارات م
 جدا  

 3 0 0 5 يهدد اآلبرين باالعتداء عليهم. 01

 3 0 0 5 غير قادر على إيقاف نشاط ما متارر. 03

 3 0 0 5 قاسي. 02

طفولي أو غير نا   ويحتاج للمساعد  في أشياء ال يجب أم  35

يحتاج للمساعد  فيهاا يتعلق باآلبرينا يحتاج إلى الطمأنينة 

 المستمر .

5 0 0 3 

 3 0 0 5 التشتت وقلة مدا االنتراه تمثل مشالة بالنسرة له. 30

 3 0 0 5 يشعر بالصداع. 30

 3 0 0 5 جوهرية.تتقلب حالته المزاجية بسرعة وبصور   33

 3 0 0 5 ال يحب أو ال يترع القواعد والضوابط. 38

 3 0 0 5 يتشاجر بصور  مستمر . 30

 3 0 0 5 ال ينسجم مع أبوته وأبواته. 31

 3 0 0 5 من السهل أم يشعر باإلحراط أثناء قيامه بمجهود. 31

 3 0 0 5 يضايق ويزع  االطفال اآلبرين. 33

 3 0 0 5 السعاد  بصور  أساسية )طفل غير سعيد(.ال تردو عليه  32

 3 0 0 5 مشاالت مصاحرة لتناول الطعام مثل  عف الشهية. 85

 3 0 0 5 لديه آالم في المعد . 80

 3 0 0 5 لديه مشاالت في النوم. 80

 3 0 0 5 ا طرابات وآالم أبرا. 83

 3 0 0 5 القيء أو الشعور بالغثيام. 88

 3 0 0 5 اتسر  تغشه.يشعر بأم  80

 3 0 0 5 التراهي أو التفابر. 81

 3 0 0 5 يترك نفسه عر ه لنرذ اآلبرين. 81

مشاالت بالمعد  )إسهال متاررا عادات غير منتظمة  83

 وإمساك(.

5 0 0 3 
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وكقاعد  عامة يمان تفسير الدرجات التا ية باستخدام الخطوط اإلرشادية المو حة بالجدول 

التاليا ويجب على أية حال مالحظة أم هذه الصفات المقترحة مجرد بطوط إرشادية تقريرية 

وليس هناك سررا  يدعو إلى االعتقاد بأم هناك فارقا  في النسرة الثا ية على سريل المثال بين الدرجة 

قواعد . وعليه فعالُ ينرغي استخدام هذه الخطوط اإلرشادية ك 01والدرجة التا ية  00التا ية 

 مطلقة.

إم القواعد اإلرشادية المو وعة لتغيير الدرجات التي تسفر عنها مقاييس كونرز للتقدير يمان 

من االنحراف المعياري فوق  0مقارنتها باتسلوب العلمي المستقر عليه في استخدام نقطة قطع 

اط كمحك يمان أو أكرر على مقاييس فرط النش 00المتوسط بالنسرة للعامل فرط النشاط أو درجة 

 من بالله التعرف على اتطفال المفرطي النشاط.

 

 

 الدليل اإلرشادي )التصنيف( المدا

 فوق المتوسط بدرجة كرير  جدا   15أعلى من 

 فوق المتوسط بدرجة كرير  15إلى  11من 

 فوق المتوسط  10إلى  10من 

 فوق المتوسط بدرجة طفيفة 15إلى  01من 

 متوسط 00إلى  80من 

 أقل من المتوسط بدرجة طفيفة  88إلى  85من 

 أقل من المتوسط  32إلى  30من 

 أقل من المتوسط بدرجة كرير   38إلى  35من 

 أقل من المتوسط بدرجة كرير  جدا   35أقل من 

 

 التفسير الشكل ألبعاد االختبار:

الرروفيل الالي لدرجات إنه لمن الشا ع عند تغيير العديد من االبترارات االكلينياية تفسير 

االبترار باالعتماد على درجات االبترار اتكثر ارتفاعا . وفي مثل هذه الحالة فإنه يمان تحديد 

درجة االبترار المرتفعة كلينياا  ) من حيث الدرجة التا ية  القياسية( على أنها الدرجة التي تاوم 

ت فإم الرروفيل يعترر عاد  دليال   10وإ ا لم تان أيه درجات من درجات االبترار فوق  10فوق 

 على وجود نمط "طريعي".
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 مقياس
 املهارات التوكيدية
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 مقياس املهارات التوكيدية
 إعداد/ د. طريف شوقي

 

 تعريف املهارات التوكيدية:
هتتي عرتتار  عتتن مهتتارات ستتلوكية لفظيتتة وغيتتر لفظيتتةا نوعيتتة موقفيتتة متعلمتتةا  ات 

تتضتتمن تعريتتر الفتترد عتتن مشتتاعره اإليجابيتتة )تقتتدير/ ثنتتاء(ا والستتلرية فاعليتتة نستترية 

)غضتتب/ االحتجتتاج( بصتتور  مال متتةا ومقاومتتة الضتتغوط التتتي يمارستتها اآلبتترين 

إلجراره على إتيام ما ال يرغرها أو الاف عن فعل ما ال يرغرها أو الاف عتن فعتل متا 

الت االجتماعيتتة والتتدفاع عتتن يرغرتتها والمرتتادر  بالرتتدء واالستتتمرارا أو إنهتتاء التفتتاع

 حقوقه  د من يحاول انتهاكها شريطة عدم انتهاك حقوق اآلبرين.

 طريقة تطبيق املقياس وتصحيحه:
ا كثيترا ر 0( عرار ا لال عرار  بمسة بدا ل لإلجابتة )دا متا ر 35يتاوم المقيا  من )

م العاتس يحتدث (ا وفي حال العرارات العاسية فتإ0ا نادرا ر 0ا قليال ر 3ا أحيانا ر 8

(ا هتتذا ويتاتوم المقيتا  متتن 0ا نتادرا ر 8ا قلتيال ر 3ا أحيانتتا ر 0ا كثيترا ر 0)دا متا ر 

 ( بعدا  هي كالتالي:05)

 البنود التي يتكون منها املقياس أو املهارة الفرعية م

 92 41 91 1 مواجهة اآلخرين 1

 01 49 99 9 الدفاع عن الحقوق الخاصة 9

 01 43 93 3 اإلقدام الفجائي 3

 09 44 94 4 توجيه النقد 4

 03 45 95 5 المساومة 5

 04 40 90 0 الدفاع عن الحقوق العامة 0

 05 49 99 9 إبداء اإلعجاب والتقدير لآلخرين 9
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مع مالحظة أم أرقام العرارات المضتللة فتي الجتدولا تمثتل عرتارات عاستية وبالتتالي 

 تصحح بطريقة عاسية.

 تصنيف الدرجات:
 35والتدنيا متن  855الدرجتة الاليتة للمقيتا  متن ا فتإم بالنسرة للمعنى النفسي للدرجة

 وتصنف كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 00 40 90 0 عدم التورط حرجا من اآلخر 0

 09 42 90 2 إظهار االختالف مع اآلخر 2

 00 51 31 11 التعبير عن االحتجاج 11

 02 51 31 11 توجيه العقاب 11

 91 59 39 19 التعبير عن الغضب 19

 91 53 33 13 االعتذار العلني 13

 99 54 34 14 االعتراف بقدر الذات 14

 93 55 35 15 االستقالل بالرأي 15

 94 50 30 10 ضبط النفس 10

 95 59 39 19 مواجهة السخافات 19

 90 50 30 10 طلب تفسيرات من اآلخر 10

 99 52 32 12 المصارحة 12

 90 01 41 91 التعبير عن المدح واالمتنان 91

 التصنيف الدرجة

 توكيد مرتفع جدا 855 – 300

 توكيد مرتفع 305 – 080

 توكيد متوسط 085 – 010

 توكيد منخفض 015 – 30

 توكيد منخفض جدا فأقل 35
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 مقياس املهارات التوكيدية

تصتتدر عنتتك فتتي  فيمتتا يلتتي مجموعتتة متتن العرتتارات التتتي تصتتف عتتددا  متتن الستتلوكياتا التتتي

المواقف المختلفة التي تتعامتل فيهتا متع اآلبترينا والمطلتوب منتك أم تحتدد معتدل حتدوث كتل 

( في الفئة الموجود  أمام العرتار  التتي تصتف √سلوك من السلوكياتا و لك بأم تضع عالمة )

 معدل صدور هذا السلوك منك.

 وسوف تاوم العرارات ومفاتيح اإلجابة على النحو التالي:

 نادرا   قليال   أحيانا   كثيرا   دا ما   ا السلوك يحدثهذ

      تستطيع أم تواجه زميال  بخطأ ارتاره في حقك

( في المربتع الثتاني أمتام العرتار  √أي أنه إ ا كام هذا السلوك يصدر عنك كثيرا  فضع عالمة )

.... 

 نادراً  قليالً  أحياناً  كثرياً  دائماً  هذا السلوك حيدث م

0  
باالرتراك )تتلعثما قلرك يدق بشال غير عادي( حين تخاطتب تشعر 

 شخص  ا سلطة )مهم(.

     

0  
حين تتفق على تصنيع سلعة وتجدها غير مطابقة للموصفات تصر 

 على إجراء التعديالت المطلوبة أوال  قرل االستسالم.

     

3  
تاوم الرتادي بإنهتاء مقابلتة فتي الطريتق متع أحتد اتصتدقاءا تشتعر 

 امتدت أكثر من الالزم.أنها 

     

8  
تطالتب صتتديقا  بضترور  تعتتديل بعتض جوانتتب ستلوكه التتتي يستتتاء 

 منها اآلبروم.

     

0  
تستتتطيع مستتاومة ستتا ق التاكستتي يطلتتب أجتتر  أكثتتر ممتتا يستتتحق 

 لتصل إلى المرلغ المناسب.

     

1  
تطلب من شخص يلقي القتا ورات فتي الطريتق العتام أم ياتف عتن 

  لك.
     

      إعجابك بزي يرتديه أحد الزمالء )من نفس جنسك(. تردي  1

      تقوم بشراء سلعة بجال  من أدب الرا ع في التعامل معك.  3

2  
علتى ستمعك بيانتات باطئتة  -من نفتس جنستك  -حين يلقي متحدث 

 تقوم بتصحيحها.
     

05  
ال تعترض حين يفرق ر يسك )أستا ك في حالة الطلرة( بدوم وجه 

 أحد زمال ك. حق بينك وبين
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      توجه اللوم لصديق حين يفشي سرا  ا تمنته عليه.  00

 نادراً  قليالً  أحياناً  كثرياً  دائماً  هذا السلوك حيدث م
      تتردد في إظهار غضرك لزميل أساء إليك. 00
      يصعب عليك االعتذار عن موعد سابق ال تستطيع االلتزام به. 03

      مو وع ال تفهم فيه عدم معرفتك.تخرر من يسألك في  08

00 
تستجيب لصديق يحاول فترض رأيته عليتك وأنتت تشتتري شتيئا  متا 

 )مالبس مثال (.

     

      تحتفظ بأعصابك هاد ة في المواقف المثير  للتوتر. 01

01 
حتتين تتحتتدث إلتتى شتتخص وتجتتده غيتتر مهتتتم بحتتديثك ال تتتتردد فتتي 

 إنهاء المحادثة.

     

03 
تفستتيرات إ تتافية لتترعض النقتتاط الغامضتتة فتتي كتتالم زميتتل تطلتتب 

 يتحدث إليك.

     

      يصعب عليك أم تواجه صديقا  عن رأيك فيه بصراحة. 02

05 
توجتته الشتتار إلتتى موظتتف أدا واجرتته بأمانتتة نحتتوك أمتتام جمهتتور 

 المتعاملين معه.

     

      تخجل من التعليق على متحدث في ندو  عامة )محا ر (. 00

00 
يصعب عليك التصدي لمن يتخطى دورك أو أحقيتك فتي الحصتول 

 على شيء ما )سلعةا قضاء  بدمة في ماتب حاومي(.

     

03 
فتتي  وستتيلة  -متتن نفتتس جنستتك  -ترتتدأ الحتتوار متتع الجتتالس بجانرتتك 

 مواصالت عندما تاوم في سفر.

     

      يسهل عليك إبرار أحد أصدقا ك بخطأ ارتاره في حقك. 08

00 
حين يطلب أحد العمال الفنيين أجرا  مرالغا  فيه نظيتر إصتالح جهتاز 

 لديك فإنك تعطيه ما يطلب.

     

01 
تمنع أحد الصرية الذين يقوموم بإتالف ممتلاتات عامتة )قطتع ستلك 

 تليفوما تحطيم لمرات إنار ( من هذا العرث.

     

01 
فإنك تعرتر  -من نفس جنسك  -حين يعجرك حديث أو فار  لمتحدث 

 له عن هذا إعجابك.

     

03 
ترفض القيام بعمل مالف به زميل آبر مادام ال يوجد سرب معقول 

 لذلك.

     



 51الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 

02 
تستطيع إبالغ ر يسك )أستتا ك فتي حالتة الطلرتة( بعتدم اتفاقتك معته 

 في رأي له في مشالة معينة.

     

      تحت  على موظف ينهي مصالح معارفه أوال  على حسابك. 35

30 
تعاقتتب أحتتد أفتتراد أستترتك لقيامتته بفتتتح بطتتاب أو اإلطتتالع علتتى 

 أوراق باصة بك دوم علمك.

     

30 
ترتتتدي غضتتترك لزميتتتل يريتتتد أم يستتتلب منتتتك أحتتتد ابتصاصتتتاتك 

 )حقوقك(.

     

      عن بطأ ارتارته في حقه. -من نفس جنسك  -تعتذر علنا  لزميل  33

      تدعى إلى تنفيذ ما ال تقدر.ال تعد بما ال تستطيع حتى ال  38

30 
حتتين ينتقتتد صتتديق ستتلعة اشتتتريتها تشتتعر بأنتتك متضتتايق منهتتا وال 

 تريدها.

     

      تتحام في أعصابك حين يثير شخص ما استيا ك.  31

31 
يوجته إليتك ستلاال  شخصتيا  أم هتذا  -من نفس جنسك  -ترين لزميل 

 مو وع باص تفضل عدم الرد عليه.

     

33 
تجد صعوبة حين تخرج من ماتب حاتومي فتي أم تعتود إلتى نفتس 

 الموظف لتطلب منه استفسارات إ افية.

     

32 

تلمن بأنه ليس عليك أم تقنع النا  برأيك ولان عليك أم تقتول متا 

 تعتقد أنه حق.

 

     

85 
لمشتالة فتي  -من نفس جنستك  -تمدح حال   كيا  ابتاره أحد الزمالء 

 العمل.
     

80 
حين تصافح شخصا   ا أهمية )ر يسا قريبا  و ماانة( ال تستطيع 

 التركيز على عينيه.
     

80 
توقف جارك الذي يسرب لك أ ا )يزعجك بشد ا يهين طفلك( عنتد 

 حده.
     

      تُحرج من مطالرة زميل بدين لك عليه. 83

88 
تخشتتى متتن التعليتتق علتتى تصتترفات لر يستتك )أستتتا ك( تتترا عتتدم 

 صوابها.
     

80 
تفضل عدم شراء سلعة غير مسعر  )من با ع متجول( لعلمتك بأنتك 

 ستاوم المغلوب في النهاية.

     

81 
تحاول أم تُخلص شخصا   تعيفا  )عقليتا ( متن إيتذاء بعتض الصترية 

 له.
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81 
بأنتك معجتب بصتفة معينتة  -من نفس جنسك  -تخرر أحد اتصدقاء 

 اللراقة(.فيه )حد  الذاكر ا 

     

83 
يصتتتعب توريطتتتك فتتتي أفعتتتال ال تقرلهتتتا تحتتتت  تتتغط الحتتترج أو 

 المجاملة.

     

82 
حين يعرض عليك أحد الزمالء مشالة قاصدا  أم تنتهتي فيهتا لرأيته 

 ال تجد حرجا  في إظهار وجهة نظر مخالفة.

     

05 
حين تشتري فاكهة لألسر  فإنك تأبذ متا يضتعه لتك الرتا ع حتتى لتو 

 رديئا .كام 

     

      يستعمل شيئا  يخصك دوم علمك. -من نفس جنسك  -تلنب زميال   00

00 
تمتنع عتن الترد علتى شتخص  ي ستلطة )ر تيس متثال ( حتين يوجته 

 إهانة إليك.

     

03 
حين تصر على وجهة نظر وتاتشتف عتدم صتحتها تخرتر زمتالءك 

 بتراجعك عنها.

     

      ال يمانك القيام بها.تعتذر لصديق حين يالفك بخدمة  08

      تتخلى عن وجهة نظر تقتنع بها إ ا كانت ال تعجب أصدقا ك. 00

      تستمع إلى من يقوم بمهاجمة وجهة نظرك وتناقشه فيها. 01

01 
تطلب من آبر يشتو  عليتك وأنتت تعترض وجهتة نظترك التوقتف 

 واالنتظار حتى تنتهي.
     

03 
نظتره فتي مو توع متا مزيتدا  متن تطلب من صتديق يشترح وجهتة 

 اإليضاحات.
     

02 
تتتدافع عتتتن وجهتتة نظتتتر تتتترا أنهتتا صتتتا رة حتتين ينتقتتتدها ر يستتتك 

 )أستا ك في حالة الطلرة(.
     

15 
تشيد بذكر صديق أدا بدمة لك فيما مضى حين تجيء ستيرته فتي 

 الحديث.
     

10 
تنره من يدبن بجانرتك فتي ماتام عتام إلتى الضترر التذي يسترره لتك 

 دبام سيجارته. 
     

10 
ال تستتتطيع التعريتتر لقريتتب متتن نفتتس جنستتك عتتن رأيتتك فتتي بعتتض 

 تصرفاته.
     

13 

يمانك شراء السلع  ات النوعية الجيد  من الرا عين بدوم زياد  فتي 

 السعر.

 

     

يتحدثون بألفاظ خارجة في مكان عام تطالب مجموعة من الشباب  64
 بالتوقف عن ذلك.
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يسهل عليك أن تخبر صديقاً من نفس جنسك بمكانته الخاصة  65
 لديك.

     

ترفض إقراض مبلغاً من المال لصديقاً معروف عنه عدم سداد  66
 ديونه لآلخرين.

     

معه ليس بإمكانك إبالغ شخص يتحدث بطريقة ودية بعدم اتفاقك  61
 فيما يقول.

     

تستطيع االعتراض على أوضاع غير الئقة تحدث أمامك، كأن  68
 يؤذي أحد الزمالء زميالً آخر بألفاظ مهينة.

     

      تعاتب صديقاً تأخر عن موعده معك بدون عذر مقبول. 69

      حين ترى من زميل من نفس جنسك ما يغضبك تكتم في نفسك. 13

      األصدقاء عن تصرف غير مالئم صدر منك نحوه.تعتذر ألحد  11

عندما ينسب لك عمالً جيداً لم تفعله تبادر بتصحيح األمور وتنسب  12
 الحق ألهله.

     

      تنفذ ما تقتنع به وال تهتم بمعارضة اآلخرين لك. 13

      حين ينتقد زميالً تصرفاً شخصياً لك تناقشه بهدوء فيما يقول. 14

تستطيع أن تلمح لضيف ثقيل بأنه حان أوان انصرافه )تنظر في  15
 الساعة مثالً، تتجنب النظر إليه لفترة(.

     

أستاذ( عن بعض  -تستفسر من متحدث ذي مكانه رفيعة )رئيس 16
 النقاط الغامضة في حديثة.

     

يمكنك عرض وجهة نظر مخالفة أمام مجموعة من الزمالء غير  11
 مقتنعين بها.

     

تخجل من مدح رئيسك حين يحسن معاملتك خشية أن يقال أنك  18
 تنافقه.

     

تشعر باالرتباك حين تدخل مجتمعاً عاماً )حفل، ندوة( بسبب  19
 تركيز الناس عليك.

     

      تعيد سلعة فاسدة إلى المحل الذي اشتريتها منه وتطلب تغييرها 83

 

 

 االسم
 

 

 الدرجة
 

 

 التصنيف
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 مقياس
 السلوك العدواني لألطفال
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 السلوك العدواني لألطفالمقياس 
 تعريف العدوان لدى األطفال:

يعرب باندورا العدوام بأنه سلوك يهدف إلتى إحتداث نتتا   تخريريتة أو ماروهتة أو إلتى الستيطر  

أنتته متتن بتتالل القتتو  الجستتدية أو اللفظيتتة علتتى اآلبتترين ا وهتتذا الستتلوك يعتترف اجتماعيتتا  علتتى 

 عدواني.

 نبذه عن املقياس:
أنواع وهي العدوام الجسديا والعدوام اللفظي والعدا يةا حيتث  3يتاوم المقيا  من 

 فقر .  08يحتوي كل نوع على 

 طريقة التطبيق:
 .يطرق المقيا  من بالل إجابات المعلم عن الطالب 

 ( سنوات فأكثر.3يطرق المقيا  على اتطفال من عمر ) 

   أمامها أربعة بدا ل يختار متن بينهتا المعلتم الرتديل التذي يمثتل ستلوك كل عرار

 الطفل.

 طريقة التصحيح:
ثمم (ا 0ا نتادرا  جتدا ر 0ا نادرا ر 3ا قليال ر 8لال عرار  أربعة بدا ل لإلجابة )كثيرا ر 

 يتم جمع الدرجات لكل نوع وتصنف وفقاً للجدول التالي:

 

 

 :)الدرجة الكلية( وتصنف حسب الجدول التالي األنواعثم يتم جمع الدرجات لجميع 
 بسيط 38 – 83

 متوسط 001 – 30

 شديد فما فوق – 001

  

 بسيط 03 -00

 متوسط 80 – 02

 شديد فما فوق – 83
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 مقياس السلوك العدواني

 االسم:                                 تاريخ االبترار:                          المدر :                                

 الجنس:                                تاريخ الميالد:                           العمر:

 نادراً جداً  نادراً  قليالً  كثيراً  القسم األول: العدوان الجسدي م

     أتشاجر مع زمال ي في الفصل أو المدرسة. 0

     اندفع إلى الضرب سواء باليد أو الرجل أو أي شيء آبر لزمال ي. 0

     أحاول تدمير ممتلاات غيري من االطفال. 3

     أرغب في اللعب والعرث بمحتويات الفصل. 8

     اندفع لتمزيق بعض اتشياء وإم كانت مهمة. 0

     أحاول طعن أو وبز زمال ي دوم أم يوجهوا لي إسا ه. 1

     أفضل في أوقات الفراغ بالمدرسة مصارعة زمال ي أو مالكمتهم. 1

     أفضل المشاجر  باليد مع الطالب اتقل قو  جسمانية. 3

     اندفع لتدمير محتويات الفصل رغم تعر ي للعقاب المدرسي. 2

     بالقو . أحصل على حقوقي 05

     أرد اإلساء  الردنية بالقو . 00

     أفضل مشاهد  المالكمة والمصارعة الحر  على غيرها من اتلعاب. 00

     أرد االساء  اللفظية بردنية. 03

     أفار بإيقاع الضرر برعض المشرفين أو المدرسين. 08

 

 نادراً جداً  نادراً  قليالً  كثيراً  القسم الثاني: العدوان اللفظي م

     أصرخ تسراب تافهة. 0

     أصيح برفع صوتي عن زمال ي بالفصل بدوم سرب وا ح. 0

     أميل إلى تدبير بداع أو ماا د لآلبرين. 3

     استخدم ألفاظ وعرارات غير محروبة أو نابية في التعامل مع زمال ي. 8

      لك.أ حك واقهقه بصوت عالي بدوم سرب يستحق  0

     أهتف بقو  بالفصل للفت االنظار لي بدوم سرب 1

     ال أقدم اعتذار لزمال ي إ ا أسأت لفظيا  لهم. 1

     أدفع زمال ي إلى معاكسة المدرسين والمشرفين لفظيا . 3

     إ ا أساء لي زميلي بلفظ غير مرغوب أرده بأكثر منه إساء . 2

     التحقير اللفظي والسخرية من الزمالء.أبدأ وأنا مدفوع إلى  05

     أقول بعض الناات والفااهة بقصد السخرية. 00

     أميل إلى السخرية من آراء اآلبرين. 00

     ليس من السهل أم أهزم في أي مناقشة. 03

     ال أتقرل الهزيمة في اتلعاب الريا ية بسهولة. 08
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 االسم:

 

أنواع السلو  
 العدواني

العدوان 
 الجسدي

العدوان 
 اللفظي

المجموع  العدائية
 الكلي

  الدرجة
 

   

  التصني 
 

   

 
 

 نادراً جداً  نادراً  قليالً  كثيراً  القسم الثالث: العدائية م

     أحاول إيقاع الضرر بالمحيطين بي بحيث ال يشعر بي أحد. 0

     أشعر بالسعاد  عند رؤية مشاجر  بالضرب بين شخصين. 0

     أفضل أفالم الحرب والعصابات والمغامرات على غيرها. 3

     أشعر بالسعاد  عند رؤية  المقاتلة بين الحيوانات. 8

     أغضب بسرعة إ ا  ايقني أي فرد. 0

     ال أثق في المحيطين بي. 1

     أحاول صرف انتراه الطالب عن المعلم. 1

     أوجه اللوم والنقد لنفسي على كل تصرفاتي. 3

     أوجه اللوم والنقد لغيري على كل تصرفاتي. 2

     النقد واللوم.أشعر بالسعاد  إ ا أبطأ زميلي ووجه المعلم إليه  05

     أميل كثيرا  لعمل عاس ما يطلب مني. 00

     من السهل أم أبيف زمال ي. 00

     أحب قراء  قصص المغامرات الروليسية. 03

     أتضايق من عادات المحيطين بي. 08
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 مقياس

 آيزنك للشخصية
 األطفال" –"الراشدين  
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 "EPQ"استةبار آيزن  للشةصية 

 الصيغة العربية )ترجمة وإعداد أحمد عبدالةالي(

  سنة وأعلى 10للراشدين 

 طار النظري:اإل

  Extraverion : االنبساطييتكون استخبار "آيزنك" للشخصية من أربعة مقاييس فرعية ه        

ويشمل على ثالثة وعشرون بنداً، ومقياس  Neuroticism ، ومقياس العصابيةويشمل عشرون بنداً 

ويشمل على ثالثة  Lay ويشمل على خمسة وعشرون بنداً، ومقياس الكذب Psychoticism الذهانية

  . وعشرون بنداً 

   بند(: 80االنبساطية قي مقابل االنطوائية ).1 

عامل ثنائي القطب ويشير هذا العامل إلى مجموعة من المظاهر السلوكية التى تتراوح بين         

الميول االجتماعية واالندفاعية والمرح والتفاؤل والتهوينية أو أخذ األمور هونا ) قطب االنبساط(، وبين 

مثابرة والجدية ) قطب وعدم االندفاع والتباعد واالعتزال والتشاؤم وال يوالترو االجتماعيالخجل 

لدى  ياالنطواء(. وبينما توجيه الذات واالهتمامات نحو الخارج وال غرو فالنشاط الغالب سلوك

. وأهم ما نود التركيز عليه فيما يلدى المنطو ياذ النشاط الغالب عقل يالمنبسط، فان ذلك التوجيه داخل

)باثولوجيا( على االطالق ) أحمد عبد ليس قطبا مرضيا  -حد ذاته  يف -يختص بقطب االنطواء أنه 

       .(27:  2111الخالق ، 

 بند(: 83) قي مقابل االتزان االنفعالي  العصابية.8  

 يف يالقطب على شكل متصل يجمع بين مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات االنفعال يعامل ثنائ 

تقترب من  يالطرف المقابل. فالنقط الت يف يطرف، وبين اختالل هذا التوافق وعدم الثبات االنفعال

 يالطرف الموجب للمتصل تمثل الشخصيات المتكاملة والثابتة انفعاليا وغير العصابية ، أما النقط الت

 يأ فتمثل الشخصيات ضعيفة التكامل وغير الثابتة انفعالياً  يتتجه نحو الطرف السالب للمتصل الفرض

  . العصابية

ليست فروقا كيفية بمعنى أن يكون الشخص عصابيا أو  يوغير العصاب يصابوالفروق بين الع        

  .(28:  1993أساسها ) أحمد عبد الخالق ،  يفروق كمية ف ي، بل هيغير عصاب

العصابية الى أن تكون استجاباتهم االنفعالية مبالغا فيها، ولديهم صعوبة  يويميل ذوو الدرجات العليا ف

وية بعد مرورهم بالخبرات االنفعالية، وتتكرر الشكوى لديهم من اضطرابات العودة إلى الحالة الس يف

بدنية من نوع بسيط، مثل الصداع واضطراب الهضم واألرق وآالم الظهر وغيرها، كما يقررون بأن 

لديهم كثيرا من الهموم والقلق وغير ذلك من المشاعر االنفعالية الكريهة، ويتوافر لديهم االستعداد أو 

صابة باالضطرابات العصابية، حيث تحدث فعال عندما ينعصب األمر، وتزداد المشقة، وتشتد لإل التهيؤ

 العصاب يليست ه neuroticism (. والعصابية29:  2111الضغوط عليهم ) أحمد عبد الخالق، 
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neurosis يصابة بالعصاب، وال يحدث العصاب الحقيقاالستعداد لإل ي، بل هيأو االضطراب النفس 

نتيجة لحوادث  stress اال بتوافر درجة مرتفعة من العصابية والضغوط الشديدة أو المشقة واالنعصاب

بمرض مزمن( ) أحمد عبد  كاإلصابةوخبرات الحياة )خسارة مالية( أو الضطراب البيئة الداخلية ) 

  . (28:  2111الخالق ، 

 

 بند(: 85الذهانية ).3 

درجة متطورة من العصابية، ولكن الذهانية عامل مستقل عن عامل ويقصد بالذهانية بأنها ليست 

العصابية متعامد عليه وغير مرتبط به. فكما يوجد عامل يربط باالتزان، هناك عامل آخر مستقل يربط 

أو  يالمرض العقل يبين الذهانية والسواء على شكل متصل آخر. وعلى الرغم من أن الذهانية ليست ه

ان المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا العامل ولكنهم ليسوا ، فPsychosis الذها

  . (2111،  1991وحدهم ) انظر : أحمد عبد الخالق ، 

 يويوصف الشخص الذى يحصل على درجة مرتفعة على عامل الذهانية بأنه : بارد وعدوان        

جتمع ، ومتمركز حول ذاته، ال يتأثر وقاس ، مما يؤدى إلى أنواع من السلوك المغرب والمضاد للم

بالمشاعر الشخصية، مندفع، متبلد، صارم العقل، متصلب، غير مكترث باألخطار، مع عدم االهتمام 

 اإلكلينيكيباآلخرين، حب األشياء غير العادية والغريبة. ولم يوضع عامل الذهانية ليرادف االستخدام 

تئاب والسيكوباتيين والمجرمين يكشفون جميعا عن للمصطلح، فان الفصاميين ومرضى الهوس / االك

  .(31:  2111درجات مرتفعة على هذا العامل ) أحمد عبد الخالق ، 

وينتظم هذا العامل ظواهر السلوك من حيث: مدى مطابقتها لمقتضيات الواقع المحيط بالذات .         

( والمعتقدات الخاطئة )أو التوهمات(، فهو يربط بين ظواهر مثل الهالوس وأفكار االحالة ) أو التلميح

حاالت البالدة الوجدانية( أو الحركية  يوينظمها مع غيرها من الظواهر االدراكية أو الوجدانية ) كما ف

حاالت االضطرابات الكتاتونية( على محور واحد بحيث تكون أقرب إلى قطب االختالل أو  ي) كما ف

  .(31:  2111إلى قطب السواء )أحمد عبد الخالق ،

وان الميزة االساسية الستخبار "ايزنك" للشخصية هو تقديم متغير جديد يطلق علية اسم الذهانية على 

يتخذ دليال على أن المقاييس غير  أالكاترى( يجب الرغم من ان هذا المصطلح الطب نفسى )السي

صالحة لقياس سمات الشخصية لدى األسوياء . إن كلمة " الذهانية "تشير ببساطة إلى سمة أساسية في 

الشخصية، توجد بدرجات متفاوتة لدى جميع األفراد، وإذا وجدت بدرجة كبيرة ، فإنها تهيئ الشخص 

سيكاترى(. ومع ذلك تعد حيازة مثل هذا االستعداد بعيدة كثيراً عن وتجعله قابالً لتطوير شذوذ نفسى )

، ذلك أن نسبة صغيرة جداً من الناس الذين حصلوا على درجات ذهانية مرتفعة هم الذين يالذهان الحقيق

ُينتظر أن يكشفوا عن ذهان ما خالل مجرى حياتهم . ونظراً لعديد من األغراض العملية، وعند مناقشة 

ائمة مع األشخاص العاديين )غير المتخصصين(، فإن من المفيد أن نستبعد تماماً المصطلحات نتائج الق

 والعقل الصلب Emotionality السيكياترية مثل العصابية والذهانية، ونستخدم بدالً منهما: االنفعالية

Tough- mindedness . (  ، 13: 1991نقال عن أحمد عبد الخالق) 

 بند(: 83الكذب ).4
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مقياس الكذب، يهدف إلى قياس ميل بعض المفحوصين إلى " التزييف إلى األحسن" . ويتضح هذا  أما

الميل على وجه الخصوص عند تطبيق االستخبار في ظل ظروف يبدو فيها هذا الميل مسيطراً على 

مع الفرد غالبا ) مثال على ذلك أن ُيستخدم االستخبار بوصفه مقابلة شخصية للحصول على وظيفة (. و

ذلك فهناك صعوبات معينة فيما يتعلق بالدرجات على المقياس من حيث ما هي إال مؤشرات للتظاهر أو 

في أن مقياس الكذب  -باإلضافة إلى قياس الكذب  -التصنع وإخفاء الحقيقة. وتبدو الصعوبة األساسية 

ما من درجات السذاجة  يقيس أيضاً عامالً معيناً ثابتاً في الشخصية، والذى يمكن أن يشير إلى درجة

(، فإن مقياس الكذب 31:  1991االجتماعية، والدليل قوى في صف كال الجانبين )أحمد عبد الخالق ، 

 يقيس الرياء أو التصنع وإخفاء الحقيقة.

 استخدماته: 
  التشخيص يستخدم لقياس الشخصية في العديد من المجاالت مثل اختبار األفراد واإلرشاد الطالبي والمهني وفي

 اإلكلينيكي.

 .يستخدم فردي أو جماعي 

 طريقة التطبيق والتصحيح: 

بنداً، يجيب المفحوص عن األسئلة )نعم / ال ( ويتم مطابقة إجابته بالجدول  91يتكون االستخبار من 

التالي، وعندما تتطابق إجابة المفحوص سواء )نعم( أو )ال( يعطى درجة  واحدة، وإذا خالف ذلك يعطى 

 صفر:

 بند( 83الكذب ) (بند 83العصابية )  بند(80االنبساطية ) بند( 85الذهانية )

 
-31-27-23-19:نعم
43-47-51-66-69-
75-77-84-88-91 
 

 
-14-11-1 نعم:
16-22-31-34-
38-46-49-53-
57-61-72-81-
83-87 

 
-21-15-12-7-3 نعم:
24-28-32-36-41-
44-51-55-59-63-
65-67-71-74-76-
78-81-85 

 
-17-13-2 نعم:
33-56-68-79-
89 

 
-35-29-11-9-6 ال:
39-54-58-62-73-
91 

 
 42-26-18 ال:

 
-25-21-8-5-4 ال:
37-41-45-48-
52-61-64-71-
82-86 
 

 

 

 

 



 62الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 

 "المتوسط الطبيعي" معايير مقياس ايزن  للراشدين

 إناث ذكور البعد

 0-1  0-9 الذهانية
 10-2 19-2 االنبساط

 12-11 19-0 العصابية

 19-11 19 -2 الكذب
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 للراشدين EPQايزن  للشةصية استةبار 

 وضي : هـ .ج.  آيزن ، س.ب.ايزن 

 إعداد: أحمد عبدالةالي

 

( تحت كلمة "نعيم" أو كلمية "ال" xتعليمات: أجب من قضل  عن كل سؤال من االسئلة التالية، بوضي عسمة )ْ

هنا  إجابات صحيحة وأةرى ةاطئة، كما ال يوجد بينها أسئلة ةادعية، أجيب بسيرعة قي وررة االجابة. ليست 

 وال تفكر كثيرا  حول المعنى الدريي للسؤال. نرجو أن تتذكر أن تجيب عن كل سؤال.

 ال نعم السؤال

   هل لك هوايات كثيرة ومتنوعة؟.1

   هل تتوقف لكي تفكر في االمور كثيراً قبل أن تقوم بعمل أي شيء.2

   .هل يتقلب مزاجك كثيراً؟3

.هل حدث مرة أن قبلت المديح والثنااء علاى شايء كنات تعارف أن 4

 شخصاً غيرك قام به فعالً؟

  

   .هل أنت شخص كثير الكالم؟5

   .هل يقلقك أن تكون عليك ديون؟6

   .هل تشعر أحياناً بالتعاسة بدون سبب؟1

فأخاذت لنفساك مان أي .هل حادث فاي أي موقاف أن كنات طماعااً  8

 شيء أكثر مما يخصك؟

  

   . هل تغلق بيتك بعناية في الليل؟9

   . هل أنت مليء بالحيوية والنشاط؟13

   . هل يزعجك كثيراً أن ترى طفالً أو حيواناً يتألم؟11

.هل تقلق في كثير من االحيان على أمور لم يكن ينبغي أن تفعلها 12

 أو تقولها؟

  

بأنك ساتعمل شايئا ، فهال تحاافظ دائمااً علاى وعادك مهماا .إذا قلت 13

 يكن ذلك متعباً لك ؟

  

  . هااال تساااتطيع أن تشاااارك عاااادة وتساااتمتع إذا ذهبااات إلاااى حفلاااة 14



 64الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 مرحة؟

   . هل أنت شخص سريع الغضب؟15

   . هل تستمتع بلقاء أشخاص لم تكن تعرفهم من قبل؟16

 . هل كل عاداتك حسنة ومحببة؟11

 

  

تمياااال إلااااى البقاااااء بعيااااداً عاااان االضااااواء فااااي المناساااابات .هاااال 18

 االجتماعية؟

  

.هل يمكن أن تأخذ أدوية أو تركيبات قد يكون لهاا آثاار غريباة أو 19

 خطيرة؟

  

   .هل تشعر كثيراً بالملل؟23

.هل حدث أن أخذت شيئاً )حتى وإن كان دبوساً أو زراراً( يخص 21

 شخصاً آخر؟

  

   منزلك كثيراً؟.هل تحب الخروج من 22

   .هل تستمتع بإيذاء االشخاص الذين تحبهم؟23

   .هل يضايقك دوماً شعورك بالذنب؟24

.هال يحاادث أحياناااً أن تااتكلم عان أشااياء أو موضااوعات ال تعاارف 25

 عنها شيئاً؟

  

   . هل تفضل القراءة أكثر من مقابلة الناس؟26

   .هل لك أعداء يريدون إيذاءك؟21

   تعتبر نفسك شخصاً عصبياً؟.هل 28

   .هل تعتذر دائماً عندما تتصرف تصرفاً غير مهذب؟29

   .هل لك أصدقاء كثيرون؟33

.هل تجاد متعاة فاي تادبير المقالاب التاي يمكان أن تاؤذي االخارين 31

 أحياناً؟

  

   .هل أنت مهموم باستمرار؟32

ودون .عناادما كناات طفااالً هاال كناات تنفااذ مااا يطلااب منااك فااوراً 33

 معارضة؟

  

.هاال تعتباار نفسااك مماان يأخااذون االمااور ببساااطة ويتقبلااون الحياااة 34

 كما هي؟

  

   .هل العادات الحميدة والنظافة لها أهمية كبيرة عندك؟35

   .هل تقلق على أمور فظيعة يحتمل أن تحدث؟36



 65الصفحة  جامعة الملك سعود –كلية التربية  –قسم علم النفس  –لجنة المقاييس النفسية 
 

 .هل حدث أن كسرت أو ضيعت شيئاً يمتلكه شخص آخر؟31

 

  

 بالخطوة االولى عند تكوين أصدقاء جدد؟ .هل تقوم أنت عادة38

 

  

.هاال تسااتطيع أن تقهاام بسااهولة مشاااعر االخاارين عناادما يكلمونااك 39

 عن مشاكلهم؟

  

   .هل تعتبر نفسك متوتراً أو اعصابك مشدودة؟43

.هاال تلقااي باااألوراق المهملااة علااى االرض عناادما ال تكااون هناااك 41

 )سلة مهمالت( قريبة منك؟

  

   الصمت غالباً وأنت مع أشخاص آخرين؟.هل تلتزم 42

   .هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة ويجب التخلص منه؟43

   .هل تشعر باالشفاق على نفسك من حين إلى آخر؟44

   . هل تتفاخر بنفسك قليالً من حين إلى آخر ؟45

   .هل يمكنك بسهولة أن تشيع بعض الحيوية على حفلة مملة؟46

   من يقودون سياراتهم بحرص؟.هل يضايقك 41

   .هل حدث أن قلت شيئاً سيئاً أو قبيحاً عن أي شخص؟48

   .هل تحب أن تقول نكت وحكايات مسلية ألصدقائك؟49

.هاال تتساااوى فااي نظاارك معظاام االمااور بحيااث تجااد لهااا طعماااً 53

 واحداً؟

  

   .هل تشعر بأنك متضايق أحياناً؟51

ماارة أن كناات عااديم االحتاارام مااع .عناادما كناات طفااالً هاال حاادث 52

 والديك؟

  

   . هل تحب االختالط باألخرين؟53

   .هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك؟54

   .هل تعاني من قلة النوم؟55

   .هل تغسل يديك دائماً قبل االكل؟56

.هااال لاااديك فاااي معظااام األحياااان إجاباااة جااااهزة عنااادما يكلماااك 51

 االخرون؟

  

   . هل تحب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كافي؟58

   . هل تشعر غالبا بالتعب واالرهاق بدون سبب؟59

   . هل حدث مرة أن لجأت إلى الغش في أي لعبة أو مباراة؟63
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   . هل تحب أن تعمل األشياء التي تحتاج إلى سرعة في أدائها؟61

   . هل والدتك امرأة طيبة؟62

   بأن الحياة مملة جداً؟. هل تشعر دائما 63

   .هل حدث أن قمت باستغالل شخص ما؟64

   . هل تقبل غالباً القيام بأعمال تحتاج إلى وقت أكثر مما لديك؟65

   . هل هناك أشخاص كثيرون حريصون على أن يتجنبوك؟66

   . هل تقلق كثيراً بسبب مظهرك؟61

   . هل أنت مهذب حتى مع األشخاص السخفاء؟68

. هال تعتقااد أن الناااس يضاايعون وقتاااً طااويالً فااي حمايااة مسااتقبلهم 69

 عن طريق االدخار والتأمين؟

  

   .هل حدث أن تمنيت لو كنت ميتاً؟13

   . هل تتهرب من الضرائب لو تأكدت أنك لن تضبط إطالقاً؟11

   .هل يمكنك أن تحافظ على استمرار حيوية حفلة؟12

   عنيفاً وخشناً مع الناس؟. هل تحاول أال تكون 13

   . هل تقلق لمدة طويلة جداً بعد مرورك بتجربة محرجة؟14

. عندما تريد السفر بالقطار أو الطاائرة هال تصال غالبااً فاي آخار 15

 دقيقة؟

  

   . هل تعاني من التوتر العصبي؟16

   . هل تفشل صداقاتك بسهولة دون أن تكون سبباً في فشلها؟11

   غالباً بالوحدة؟ . هل تشعر18

   . هل تفعل غالبا ما تنصح به غيرك؟19

   . هل تحب أن تعاكس ) أو تشاكس( الحيوانات أحياناً؟83

. هل يسهل على الناس جرح مشااعرك حاين يجادون فياك أو فاي 81

 عملك عيباً أو خطأ؟

  

   . هل حدث مرة أن تأخرت عن موعد أو عمل؟82

ماان الصااخب )الضااجة أو الحركااة( . هاال تحااب أن تجااد الكثياار 83

 واالثارة من حولك؟

  

   . هل تحب أن يخاف منك اآلخرون؟84

   . هل تكون أحياناً مليئاً بالنشاط وأحياناً أخرى خامالً جداً؟85

   .هل تؤجل أحياناً عمل اليوم إلى الغد؟86

   . هل يرى االخرون أنك شخص مليء بالحيوية والنشاط؟81
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   عليك الناس كثيرا؟. هل يكذب 88

   .هل انت مستعد دائماً لالعتراف بالخطأ إذا صدر عنك؟89

   .هل تشعر بحزن شديد على حيوان وقع في مصيده؟93

   . هل شعرت بالضيق عند اجابتك عن هذه األسئلة؟91
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 الصيغة العربية من استةبار آيزن  للشةصية لألطفال :

 املقياس:نبذة عن 

  الكذب ( وتم استبعاد بعد الذهانية النخفاض  –العصابية  –مكون من ثالثة أبعاد ) االنبساطية

 ثباته.

  سنة . 15سنوات إلى  7يطبق على األطفال من عمر 

  بند. 59يتكون من المقياس من 

 يطبق فردي أو جماعي 

 

 طريقة التصحيح:
يجيب المفحوص عن األسئلة )نعم / ال ( ويتم مطابقة إجابته بالجدول التالي، وعندما تتطابق إجابة 

 المفحوص سواء )نعم( أو )ال( يعطى درجة  واحدة، وإذا خالف ذلك يعطى صفر: 

 

 بند( 80الكذب )  بند( 80العصابية )  بند( 19االنبساطية ) 

، 19، 17، 15، 11، 7 نعم:
22 ،24 ،27 ،33 ،37 ،39 ،
42 ،45 ،49 ،52 ،57  ،59 
 

 
، 5،8،11 ،3، 1 نعم:
13 ،21 ،25 ،31 ،32 ،
34 ،35 ،36 ،38 ،41 ،
43 ،46 ،48 ،51 ،55. 

، 21، 18، 16، 14، 4 نعم:
26 ،28 ،31 ،51. 

 54، 29 ال:
 

، 41، 23، 12، 9، 6، 2 ال:
44 ،47 ،53 ،56 ،58. 
 

 

 "المتوسط الطبيعي" معايير  مقياس ايزن  لألطفال

 إناث ذكور البعد
 19-11 19-11 االنبساط

 10-9 14-0 العصابية

 15-5 14-5 الكذب
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 JEPQاستخبار ايزنك لشخصية األطفال 

 وضع: هـ.ج. ايزنك ، س.ب.ايزنك

 إعداد: أحمد محمد عبدالخالق

 

 

 أنثى -الجنس : ذكر                           العمر:                       االسم:  

 

تعليمات: نرجو أن تجيب عن كل سؤال من األسئلة التالية بوضيي دائيرة حيول كلمية "نعيم" أو 

كلمة "ال" التي تلي السؤال، ليست هنا  إجابات صحيحة وأةرى ةاطئة، وليست هنيا  أسيئلة 

 يي لألسئلة.ةادعة. أجب بسرعة وال تفكر كثيرا  حول المعنى الدر

 

 ال نعم السؤال

.هل أنت متقلب المزاج ) يعني تكون أحياناً مبسوط وأحيانااً متضاايق( 1

 بدون سبب واضح؟

 ال نعم

.هل حادث أن كنات طماعااً واساتوليت علاى أكثار مان نصايبك فاي أي 2

 شيء؟

 ال نعم

 ال نعم .هل من السهل جداً أن تشعر بالملل والضيق )الزهق(؟3

 ال نعم دائماً ما يقال لك في الحال؟.هل تنفذ 4

 ال نعم .هل تمتلئ رأسك باألفكار لدرجة أنك ال تستطيع النوم؟5

 ال نعم .هل حدث أن خالفت النظام في المدرسة ولو لمرة؟6

 ال نعم .هل أنت مليء بالحيوية والنشاط؟1

 ال نعم .هل هناك أشياء كثيرة تضايقك؟8

.هل حدث أن أخذت شيئاً يخص شخصاً آخر)حتى وإن كاان دباوس أو 9

 زرار(؟

 ال نعم

 ال نعم .هل لك أصدقاء )أصحاب( كثيرون؟13

 ال نعم .هل تشعر أحياناً بأنك "إنسان تعيس" بدون سبب معقول؟11

 ال نعم .هل حدث أن تظاهرت بأنك ال تسمع عندما ناداك شخص؟12

 ال نعم الحياة مملة جداً )مقرفة(؟. هل تشعر غالباً أن 13

 ال نعم .هل تنتهي دائما من الواجب المدرسي قبل أن تلعب؟14

 ال نعم .هل تحب عمل األشياء التي تحتاج إلى سرعة في عملها؟15

 ال نعم .عندما تسمع األطفال يقولون "ألفاظ سيئة" هل تحاول أن تمنعهم؟16

 ال نعم وتنجح؟.هل يمكنك أن تجعل حفلة تستمر 11

 ال نعم . هل تعتذر ) تقول متأسف( دائما عندما تخطئ؟18
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 ال نعم .هل ترى أن السباحة أو اللعب في الماء شيء لطيف؟19

 ال نعم .هل كثيرا ما تشعر بالتعب دون سبب حقيقي؟23

 ال نعم .هل تتصف بالهدوء دائما عندما يتحدث الكبار؟21

 ال نعم هل تكون أنت البادئ دائما؟.عندما تصاحب أصدقاء جدد، 22

 ال نعم .هل حدث أن قلت "أي شيء سيء أو كريه" عن شخص ما؟23

 ال نعم .هل تحب أن تحكي ألصحابك نكت أو حكايات مسلية؟24

 ال نعم .هل تصيبك حاالت دوخة؟25

.هااال انااات دائماااا تجماااع األوراق والمهماااالت التاااي يرميهاااا األطفاااال 26

 الفصل؟االخرون على أرض 

 ال نعم

 ال نعم . هل عندك هوايات واهتماما كثيرة ومتنوعة؟21

 ال نعم .هل تغسل يديك دائما قبل االكل؟28

 ال نعم .هل تفضل الجلوس ومشاهدة الحفالت اكثر من المشاركة فيها؟29

 ال نعم .هل تشعر في كثير من األحوال بأنك متضايق وزهقان؟33

الفصاال حتااى وإن كااان الماادرس غياار  . هاال تجلااس هادئااا دائمااا فااي31

 موجود في الفصل؟

 ال نعم

أن تظل جالسا على  ع.هل تصبح أحيانا قلقا جدا لدرجة أنك ال تستطي32

 كرسي لفترة طويلة؟

 ال نعم

 ال نعم .هل تحب االختالط مع األطفال االخرين؟33

 ال نعم .هل تحب احالما مزعجة كثيرة؟34

 ال نعم بشكل غير معقول؟ .هل بابا وماما يدققون معك35

 ال نعم .هل تحب التجول في الشوارع بمفردك وبدون أن تخبر أحد؟36

 ال نعم .هل تحب أن تقفز بالباراشوت؟31

.هل تتضايق لمدة طويلة إذا أحسسات أناك فعلات شايئا جعال األطفاال 38

 االخرين يسخرون أو يهزأون منك؟

 ال نعم

 ال نعم كثيرا بحفلة جميلة؟.هل يمكنك أن تنطلق وتستمتع 39

.هااال تشاااعر أحياناااا أن الحيااااة ال قيماااة لهاااا وال تساااتحق أن يعيشاااها 43

 االنسان؟

 ال نعم

 ال نعم .هل حدث أن كنت متبجحاً )غير مهذب( مع والديك؟41

 ال نعم .هل يحدث كثيراً أن تصمم على عمل أشياء فجأة؟42

 ال نعم .هل يسرح تفكيرك غالبا عندما تقوم بعمل ما؟43

 ال نعم .عنما يصرخ عليك أحد األوالد، هل ترد عليه؟44

 ال نعم .هل تستمتع بالغطس أو القفز في البحر أو حوض السباحة؟45

 ال نعم .هل تجد صعوبة في النوم عندما يكون بالك مشغوال ببعض األمور؟46

.هااال حااادث أن كتبااات أو شاااخبطت فاااي كتااااب خااااص بالمدرساااة أو 41

 المكتبة؟

 ال نعم

 ال نعم .هل تواجه دائما مشاكل في البيت؟48

 ال نعم .هل يعتقد االخرون أنك مليء بالحيوية والنشاط؟49

 ال نعم .هل تشعر بالوحدة؟53

 ال نعم .هل تشرك االخرين دائما في الحلويات "الخاصة بك"؟51
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 تطبيق المقياس:

o ا فيمتا عتدا يردأ االبترار بمتاهة سن الخامسة مهمتا كتام عمتر المفحتوص الزمنتي

 حالتين:

o ( سنوات.0إ ا كام عمر المفحوص الزمني أقل من ) -أ 

o عقلي(. أبرإ ا كام المفحوص من  عاف العقول )لديه ت -ب 

o ( أو 1-3يوقف المقيا  إ ا فشل المفحوص في ثالث متاهات متتالية في متاهة  )

 (.08-3في متاهتين متتاليتين بمحاوالتها من )

o  :تعترر المتاهة فاشلة في ثالث حاالت 

 إ ا لمس أكثر من ثالثة بطوط 3متاهة سن 

 إ ا لمس أكثر من بطين 8متاهة  سن 

 مسدود أو ابترق جدارإ ا دبل ممر  الرشد -0متاهة سن 

 

o  إ ا كتتام المفحتتوص ال يجيتتد فهتتم اللغتتة العربيتتة أو متتن  وي اإلعاقتتة الستتمعية ا

 فيمان استعمال متاهة سن الخامسة للشرح والتو يح.

o  ستنةا وبتأربع  00يسمح للمفحوص بمحاولتين تداء كتل متاهتة حتتى متاهتة ستن

 والراشد. 08وسن  00محاوالت تداء كل متاهة من متاهات سن 

o  تعترر المحاولة فاشلة عندما يدبل المفحوص بقلمه في ممر مسدود طرفته الثتاني

ويقطع الخط الذي يرسمه الخط التذي يستد الممترا أو إ ا أدرك بطتأه بعتد دبولته 

فتتي الممتتر المستتدودا و"يستتتثنى متتن هتتذه القاعتتد  انتتزالق القلتتم متتن المفحتتوص 

الحصول اإ ا انزلق القلم تسحب ودبوله في ممر مسدود بدوم قصد" وهذا نادر 

ورقتتة المتاهتتة منتته ويعطتتى ورقتتة جديتتد  للمتاهتتة نفستتها. وال يحاستتب علتتى هتتذه 

 المحاولة باعترار أم االنزالق نات  عن  عف في التآزر الحركي.

o  إ ا دبل المفحوص بقلمه فتي ممتر مستدود وأدرك بطتأه قرتل وصتوله إلتى نهايتة

جوز أم يتساهل الفتاحص فيستمح بتاملتة الممر ال يسمح له بتصحيح بطأه. وال ي

المحاولة حتى ولتو كتام وصتوله فتي الممتر المستدود لمستافة قصتير ا ويجتب أم 

توقف المحاولة فورا  وتحسب فاشلة وتقدم لته ورقتة متاهتة جديتد  تداء المحاولتة 

الثانيتتة. و الهتتدف متتن إيقافتته حتتتى يتتدرك أم  لتتك بطتتأ. إال فتتي حتتاالت إجتتراء 

 على التقدير الايفي ال يوقف المفحوص.المتاهات الحصول 

o  يسمح للمفحوص بإمعام النظر في كل متاهة ويدرسها ولان ال يسمح لته بتإمرار

إصرعه أو قلمته فتي الهتواء متترعتا الطريتق فتوق المتاهتةا وإ ا حتاول  لتك يمنعته 

الفتتاحص بو تتع يتتده علتتى المتاهتتة أو يحجرهتتا عنتتها ويو تتح لتته أم هتتذا غيتتر 

 مسموح به.

o مفحتوص متن رفته ستنن القلتم متن علتى الورقتة أثنتاء الرستم فتي تعليمتات يحذر ال

متاهتتة ستتن الخامستتة ا وإ ا رفعتته بعتتد هتتذا التحتتذير يحاستتب عليتته متتن الناحيتتة 

 "الايفية" فقط وال يحاسب عليه من الناحية الامية.

o  إ ا فشل المفحوص في أداء متاهة من المتاهات ونجح في أداء المتاهة التتي تليهتا

بير  ويلديها من جديدا ويعطى أستوأ تقتدير علتى أدا هتا فتي االجترا ين) تدار ات

اتصتتتلي والمتتتدار(. متتتثال: فشتتتل المفحتتتوص فتتتي أداء متاهتتتة ستتتن العاشتتتر  فتتتي 

من  00فإنه يعطى محاولة ثانية للمتاهة  00المحاولتين ونجح في أداء متاهة سن 
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تتتي كانتتت حهتتة درجتتة ) بحيتتث تاتتوم الجهتتة ال 035جديتتد وتقتتدم لتته بعتتد إدارتهتتا 

الفاحص في االجراء اتصلي ناحية المفحوص في االجراء الجديد( فإ ا نجح فتي 

المحاولتتتة اتولتتتى أو المحاولتتتة الثانيتتتة يعطتتتى نصتتتف الدرجتتتة وإ ا فشتتتل فتتتي 

 المحاولتين ال يعطى شيئا على نجاحه في االجراء اتصلي ويعترر إجراؤه فاشال.

o   وال يعترتر بطتأ كميتا إال إ ا كتام القطتع يعترر قطتع بطتوط المتاهتة بتالقلم كيفيتا

للخطوط التي تسد الممرات بهدف الوصول إلى ممتر مفتتوح بتدال متن الستير فتي 

الطريق الصحيح. ومن المالحتظ أم المفحوصتين يقعتوم فتي هتذا الخطتأ بتالقرب 

 .00من بداية متاهة  سن

o يتدل  عندما ينتهي المفحوص من أداء متاهة ما على الفاحص أم يستجل عليهتا متا

وإ ا كتتام أداؤه  LPعلتتى النجتتاح أو الفشتتل وعتتدد متترات  رفتتع القلتتم ويرمتتز لهتتا 

ناجحا يشجع بدوم مرالغة في الثناء ا أما إ ا فشتل المفحتوص فعليته أم ال يُشتعره 

 باإلحراط أو التقصيرا ويشجع على أداء المحاولة الثانية أو المتاهة التالية.

 

 

  ( 3) متاهة سن 

 

 تطرق على اتطفال الذين أعمارهم تقل عن بمس سنوات أو المتأبرين عقليا.  التعليمات:

يشير الفاحص إلى الرسم على الورقة ويقول للمفحوص " شوف الخطوط إلى على هذي الورقة ا 

أبيك تأبذ هذا القلم وتمشتيه بتيم الخطتوط زيتنا متن غيتر متا تلمتس الخطتوط مثتل ماانتت تشتوفني 

لقلم بين هذين الخطين تمام ) اشرح المطلوب برسم بط طوله بوصته أسوي حط بالك أنك تمشي ا

مرتد ا من عند العالمة التي تمر به في اتجاه السهم(.  وإ ا لزم االمر امسك يد الطفل التي بها القلم 

ووجهتتا فتتي رستتم بتتط حتتتى تصتتل إلتتى الزاويتتة اتولتتى فتتي المتاهتتة ا وإ ا فشتتل الطفتتل فتتي فهتتم 

فهم اللغة اشرح التعليمات مر  أبرا علتى ورقتة متاهتة جديتد  قرتل المطلوب لضعف قدرته على 

 أم تطلب منه الردء في المحاولة الجديد .

 : محاولتام عدد المحاوالت 

  ويمنح الطفل ثتالث ستنوات ) عمتر قاعتدي( إ ا كانتت ابطتاؤه فتي أي متن المحتاولتين ال

متن الطفتل يقتوم فيهتا  تزيد على ثالثة أبطاء ويتعدا فيها بطتوط المتاهتة ا وأي محاولتة

برسم بطأ حول المتاهة من الخارجا حتى ولو كام الختط وا تحا فتإم هتذا يتدل علتى أم 

 قدر  الطفل دوم سن الثالثة.
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 (4) متاهة سن 

 

يشير الفاحص إلى المتاهة ويقول: ) سوي في هتذي الورقتة مثتل ماستويت فتي الورقتة التعليمات: 

هذيا وابتدي من هنا .. بس حط بالك ماتدو  بالقلم على أي الي فاتتا وارسم بط بين الخطوط 

 بط من الخطوط بين نقطة االبتداء واالتجاه الذي سوف يسير فيه المفحوص بالقلم(

 :محاولتام عدد المحاوالت 

  يعطى الطفل أربع سنوات ) عمر قاعدي(ا إ ا كانت أبطتاؤه علتى أي متن المحتاولتين ال

 طوط المتاهة.تزيد على بطئين يخترق فيهما ب

 

 (5) متاهة سن 

  

يشير الفاحص إلى المتاهة ويقول) أبيك تتخيتل أم الخطتوط اللتي فتي هتذا  التعليمات:

الرسم جتدار وفيته فتحتات... وجهتة فتأر شتاف هتذي الفتحتة ) و تح بدايتة االبترتار( 

وركض فيها لما لقى قطعة الجرن ا والحين أبيك تأبذ قلمك هذا ونرسم بتط مثتل هتذا 

بتط بترطء ودقتة ويرتدأ متن أنتف  .. من عند الفأر لما قطعتة الجترن.. ) يرستم الفتاحص

الفأر حتى يصل إلى أول منحنى في المتاهة (. بس حط في بالتك إنتك ماتتدو  بتالقلم 

على أي بط من الخطتوط. وال تتدبل فتي أي فتحتة مستدود نهايتهتا.. وشتي متر  مهتم 

الزم تحط بالك منه وهو انك تقدر توقف مثل ماتري بس التشيل القلم من على الورقة 

 ص الرسم أو إلى الطريق اللي راح تخرج منه(.إلى أم تخل

 .عدد المحاوالت :  محاولتين 

إ ا ابطأ في المحاولة اتولى ودبل بقلمه في ممر مستدود نهايتته يو تح لته الفتاحص ام 

الممر نهايته مسدوده وال يستطيع الخروج منه قرل أم يعطيه المحاولة الثانية. وتعترر هذه 

فيهتا بتو تيح أم الممتر مستدود نهايتته. فتإ ا دبتل فتي ممتر  المحاولة الوحيد  التي يستمح

مسدود نهايته مر  ثانية ال يو ح له أم الممر مسدود ا وياتفي بتالقول لته " متاراح تقتدر 

 تخرج من هنا".

 

 

)تعليمات خاصة بمذوي اإلعاقمة السممعية والمتمنخرين عقليماً أو األطفمال ممن المجتمعمات 

 البدائية(

 

الخامسة أمام الطفل ويشير بالقلم لمد  ثانيتين إلتى الفتأر ويرستم  يضع الفاحص متاهة سن

قطعة الجرن في الجانب اتيمنا عند ذ يأبتذ القلتم ويرستم بطتا متن أنتف الفتار عنتد نقطتة 

االنتهاء ويمشي برطء شتديد ويتدور بته حتول المنحنتى اتول فتي المتاهتة. ثتم يعطتى القلتم 

ة الخط الذي رسمه من قرتلا ويشتير إلتى الفتأر للطفل بيده ويمسك بيده ويوجهها حتى نهاي

وإلى الجرن ويطلب من الطفل باإلشار  أم يستتمر فتي اتداء. وإ ا دبتل الطفتل بقلمته فتي 

ممر مسدود نهايته أو دا  بقلمه علال بطوط المتاهة يوقفه بيدها ويهز رأسه مو حا لته 
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لمتاهتة نفستها ا ويطلتب أم الممر مسدودا أو أنه دا  على الخط ثم يعطيته ورقتة جديتد  ل

 منه باإلشار  أم يردأ ثانية.

 

 : يستمح للطفتل بتثالث محتاوالت فتي أداء متاهتة ستن الخامستة ا  عدد المحاوالت

وإ ا فشل في فهم العمل المطلوب منه في المحاولة اتولتى يتأتي للفتاحص بورقتة 

رن ا جديد  للمتاهة ويرسم أمامه الخط المطلوب كله ويصل بين الفأر وقطعة الجت

متتارا  بتتالطريق الصتتحيح ثتتم يقتتدم لتته ورقتتة جديتتد  للمتاهتتة نفستتها ويطلتتب منتته 

باإلشار  أم يرسم بطا مثل الخط الذي رسمه الفاحص على الورقة أمامته ويُرعتد 

عنه النمو ج التضويحي  قرل أم يردأ في الرسم ا ويسمح له بمحاولتة واحتد  بعتد 

 التو يح .

ع الطفل االصم ا االبام ا المتأبر عقليا عندما نردأ معه بمتاهة ملحوظة : تستخدم هذه التعليمات م

 سن الثالثة.

 

 

 (6) متاهة سن 

 

 يشير الفاحص إلى الفأر ويقول: التعليمات :

" الفأر راح من هنا ا وعرف يروح إلى قطعة الجترن .. بتذ القلتم هتذا وورينتي كيتف هتو 

الخطوط ا ومن غير ماتتدل راح يوصل لقطعة الجرن من غير ما تدو  على أي بط من 

 في أي فتحة مسدود طرفها".

 

 :محاولتام عدد المحاوالت 

)إ ا فشل المفحتوص فتي المحاولتة اتولتى يجتب تاترار التعليمتات كمتا هتي فتي المحاولتة 

الثانية ا ا دبل في ممر مسدود نهايته يترك حتى يدرك بطأه وحينها يقول له الفتاحص " 

" وبعد حوالي ثانيتين يسحب ورقة المتاهة من أمامتها ماراح تقدر تخرج من الفتحة هذي

 ويعطيه ورقة ثانية ويشرح له التعليمات السابقة(.

 

 

 

 (1)متاهة سن 

 

 يشير الفاحص إلى بداية المتاهة ونهايتها ويقول:  التعليمات:

" ابتدي من هنا .. ووريني كيف راح تقدر تطلع من هنا ) ويو ح فتحتة التدبول وفتحتة 

التتتي يو تتح الستتهمام ا وهتتذه المتتر  اتبيتتر  التتتي يو تتح الفتتاحص فيهتتا فتحتتة الختتروج 

الخروجا وإ ا سأل الطفل في المتاهتات التاليتة عتن الفتحتة التتي ستوف يخترج منهتا فعلتى 

 المخترر أم يقول له " دور عليها أنت لوحدك".

 

 :محاولتام  عدد المحاوالت 
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ي ممتتر مستتدود نهايتتته يتتترك بطتتأه ) إ ا ابطتتأ المفحتتوص فتتي المحاولتتة اتولتتى ودبتتل فتت

وحينها يقول له الفاحص " ماراح تقدر تخترج متن الفتحتة هتذي" .. وبعتد حتوالي ثتانيتين 

 يسحب ورقة المتاهة من أمامه اويعطيه ورقة ثانية ويشرح له التعليمات السابقة(.

 

 

 (71، 9، 8) متاهة سن 

 

 يشير الفاحص إل فتحة الدبول ويقول : التعليمات:

متتن هنتتاودور علتتى الطريتتق اللتتي بتطلتتع منتته ". علتتى الفتتاحص أم يشتتير إلتتى فتحتتة  "ابتتدأ

 الدبول عند حرف )ا( وال يشير إلى فتحة الخروج.

 إ ا تردد الطفل قرل أداء هذه المتاهات ويسأل "هل هذا الطريق الذي يخرج منه ف 

 ". فيجيب عليه الفاحص " فيه طريق واحد تقدر تطلع منها دور عليه أنت بنفسك

 

 :محاولتام لال متاهة. عدد المحاوالت 

ملحوظة: إ ا الحظ الفاحص أم نجاح الطفل في إحتدا هتذه المتاهتات راجتع إلتى الصتدفة 

أو إ ا فشل في المحاولتين المسموح بهما فتي متاهتة متا ونجتح فتي أداء متاهتة متتاليتة لهتا 

 المدار .تدار المتاهة اتبير  ويعطى أقل درجة تمنح للنجاح على المتاهة 

 

 (77)متاهة سن 

 

 " التي في وسط المتاهة ويقول :sيشير الفاحص إلى " التعليمات:

) ابتتدأ متتن هنتتا فتتي الوستتط ودور علتتى الطريتتق الصتتحيح بتتين هتتذي الفتحتتاتا ومتتن غيتتر 

ماتتتدبل فتتي فتحتتات مستتدود طرفهتتا ا ومتتن غيتتر ماتتتدو  بتتالقلم علتتى الخطتتوط( ويشتتير 

الرستتم وال يشتتير إلتتى فتحتتة الختتروج وإ ا ستتأل الفتتاحص إلتتى نقطتتة الردايتتة فتتي وستتط 

 المفحوص عن فتحة الخروج ا وياتفي الفاحص بالقول " دور عليها بنفسك".

 

 :محاولتام. عدد المحاوالت 

 

 

 (72+ 74)متاهة سن 

 

" التي في وسط المتاهتة ويقتول " ابتدأ متن هنتا ا ودور sيشير الفاحص إلى " التعليمات :

 على الطريق الي راح تقدر تطلع منه" 

 :أربع محاوالت لال متاهة. عدد المحاوالت 
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 )متاهة سن الرشد(

 

 ال تُطبق إال إذا توافرت الشروط التالية في المفحوص:

 سنة. 00أم ياوم عمره أكرر من  -0

 في محاولتين أو ثالث محاوالت. 08و 00إ ا  نجح في أداء متاهتي  -0

 من المحاولة من المحاولة اتولى. 00إ ا نجح في أداء المتاهات حتى سن   -3

 

 " في وسط المتاهة ويقول:sيشير الفاحص إلى " التعليمات:

 " ابتدي من هنا ا ودور على الطريق اللي راح تطلع منه".

 : أربع محاوالت. عدد المحاوالت 

 

 المحاوالت لكل متاهةملخص لعدد 

 

رقم 

 المتاهة

عدد 

 المحاوالت

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

1 2 

8 2 

9 2 

71 2 

77 2 

72 4 

74 4 

 4 الرشد
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 التصحيح                                                    

 )التقدير الامي(

 

 الذكاء( ويتم حسابه كالتالي:والً: التقدير الكمي: )يقصد به حساب العمر العقلي ونسبة أ

ياوم العمر القاعدي للمفحوص )ثالث سنوات( إ ا بدأ بتطريق سلسة المتاهات من متاهة  .0

( ونجح فيها من المحاولة اتولى أو الثانيةا و)اربع سنوات( إ ا بدأ من تطريق 3)سن 

 (.0متاهة )سن 

( يضاف إلى 00ة سن إلى متاه 0إ ا نجح المفحوص في أداء المتاهات: من )متاهة سن  .0

عمره القاعدي )سنة واحد ( عن كل متاهة إ ا كام نجاحه في المحاولة اتولىا و)نصف 

 سنة( إ ا كام نجاحه في المحاولة الثانية.

تضاف إلى عمره العقلي السنوات  08وسن  00إ ا نجح المفحوص في أداء متاهتي سن  .3

تاهتين معاا كما هو مو ح التي يستحقها بحسب مجموع عدد محاوالته في أداء الم

 بالجدول التالي: 

 

 معاً  74وسن  72السنوات التي تضاف إلى العمر العقلي إذا نجح المفحوص في أداء متاهتي سن 

 

 السنوات المستحقة عدد المحاوالت

 سنوات 4 2

 سنوات ونصف 3 3

 سنوات 3 4

 سنتان ونصف 5

 سنتان 6

 سنة ونصف 1

 سنة واحدة 8

 

( 08( في أداء متاهة )سنفشل( و)00المفحوص في أداء متاهة )سن  (نجح.إ ا)8

يضاف إلى عمره العقلي )سنة واحد ( إ ا كام نجاحه في المحاوالت اتولى أو 

 الثانية أو الثالثةا وإ ا نجح في المحاولة الرابعة يضاف له )نصف سنة(.

( 08اهة )سن (في أداء متنجح( و)00( المفحوص في أداء متاهة )سن فشل. إ ا )0

بعد إدارتها يعطى أسوأ تقديرا ويضاف إلى عمره العقلي السنوات التي يستحقها 

 بحسب الجدول التالي:

 72إذا فشل المفحوص في أداء متاهة سن  74تصحيح متاهة سن            

 السنوات المستحقة المحاوالت

 2 محاولة واحدة 

 ونصف 7 محاولتان

 7 ثالث محاوالت

 نصف محاوالتأربع 

 

 سنة( 71*ملحوظة: أقصى عمر عقلي يحصل عليه المفحوص هو )
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 طريقة تسجيل الدرجات باالستمارة

 

 

أعممدت اسممتمارة لتسممجيل نتممائج أداء المفحمموص الكمممي والكيفممي وتتكممون بياناتهمما مممن 

 االتي:

 

 العمر الزمني –تاريخ الميالد  –الصف الدراسي  –بيانات عامة: اسم المفحوص  -0

التقدير الامي: يسجل في الجدول عدد محاوالت المفحوص فتي أداء متاهتة كتل عمتر  -0

 وتسجل الدرجة المستحقة وهي بالسنوات والشهور.

   العمر القاعدي: يقصد به العمر الذي بدأ منته االبترتار فتإ ا نجتح المفحتوص فتي

القاعتدي ثتالث ستنواتا من المحاولة اتولتى أو الثانيتة كتام عمتره  3أداء متاهة سن 

فتي المحاولتتة اتولتى او الثانيتة كتتام عمتره القاعتتدي  8وا ا نجتح فتي أداء متاهتتة ستن 

ونجح فتي أدا هتا متن المحاولتة اتولتى أو الثانيتة  8أربع سنوات أما إ ا بدأ متاهة سن 

 كام عمره القاعدي اربع سنوات أيضا .

   المفحتتوص متتن أدا تته الستتنوات المضتتافة: هتتي مجمتتوع الستتنوات التتتي يجمعهتتا

 إلى سن الرشد. 0للمتاهات من سن 

 .العمر العقلي ر العمر القاعدي + السنوات المضافة 

 .نسرة الذكاء: نحصل عليها بالرجوع إلى الجداول المخصصة 

                                  

 تقدير نسبة الذكاء       

 المعروفةعند حساب نسب  كاء المفحوصين بالمعادلة        

اتضح ام نسب  كاء اتطفال في االعمار الصغير  أعلتى  055  ×العمر الزمني ÷ العمر العقلي  

 منها في االعمار الارير  والسرب في  لك:

 

 ( مع نمو  00معدل نمو العمر العقلي في االعمار الصغير  يسير سنة بسنة )شهر

 .08يتوقف في سن  العمر الزمني و برطء بعض الشئ في االعمار الارير  حتى

  يتأثر نات  قسمة العمر العقلي بمقدار العمر الزمني )المقسوم عليه( ومقداره في

االعمار الصغير  قليل وفي االعمار الارير  كثير. مثاله بو لدينا طفالم عمر 

 03سنة وعمره العقلي  00الطفل الثاني  – 1سنوات والعقلي  1االول الزمني 

 .! 053واآلبر  001تول على نسرة  كاء وطرقنا المعادلة سيحصل ا
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 لذا عدل بورتيوس االعمار الزمنية للمفحوصين على النحو التالي:  -

 سنة. 00شهر يعدل إلى  00سنة و 00سنة إلى  00إ ا كام عمر المفحوص من  -

 سنة يخصم منه سنة. 00سنة إلى  03إ ا كام عمره من  -

سنة باعترار ام العمر العقلي يتوقف عند  08سنة يعدل إلى  00 إ ا كام عمره أكرر من -

 هذا العمر.

 شهور. 1شهرا  يضاف إليه  00سنوات و 1شهور إلى  1سنوات و 0إ ا كام عمره من  -

وعلى  وء تلك التعديالت و عت جداول النسب ويرجع اليها الفاحص ويستخرج نسرة  -

الرأسي وعمره العقلي على المحور  كاء المفحوص بتحديد عمره الزمني على المحور 

 االفقي والدرجة في مربع االلتقاء هي نسرة الذكاء.

 

 تصنيف درجات الذكاء

 

 تصنيف درجة الذكاء يتشابه مع وكسلر فيما عدا:

 التصنيف الدرجة

 بيني 15

 إعاقة عقلية بسيطة )قابل للتعليم( 46-14

 إعاقة عقلية متوسطة )قابل للتدريب( 31-45
 

 نسب الذكاء متوفرة نسخة الكترونية في موقع أ. ماجدة الشهري جداول – 

 أ.نوف الشريم
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 التصحيح " الكمي" لمتاهات بورتيوستلةيص 

 

 مصطلحات مهمة:

 

 تاريخ ميالد المفحوص. –: هو تاريخ يوم تطبيق المقياس  أوالً : العمر الزمني

 العمر الذي بدأ منه االختبار.: يقصد به ثانياً: العمر القاعدي          

 

 جدول العمر القاعدي للمفحوص بحسب بداية االختبار

 العمر القاعدي بداية االختبار

 سنة 2 سنوات فشل فيها  3متاهة  

سنوات )إذا نجح المفحوص  3متاهة سن 

 في المحاولة األولى أو الثانية(
 

 سنوات 3

)إذا نجح المفحوص سنوات  5-4متاهة 

 المحاولة األولى أو الثانية(في 
 

 سنوات4

 

هي مجموع )الدرجات المستحقة لكل متاهة( ، وهي عبارة عن  ثالثاً: السنوات المضافة:

إلى متاهة سن  5سنوات يجمعها المفحوص من أدائه على المتاهات من متاهة سن 

 الرشد.

 

 لكل متاهة؟ السنوات المضافةكيف يتم تقدير  

 .ال تحتسب لها سنوات مضافة  3سن عندما نبدأ من متاهة  

سنوات ال تحتسب سنوات مضافة، أما إذا بدأنا من  4عندما نبدأ من متاهة  

 سنوات فيحتسب لها سنوات مضافة. 3متاهة 

 كالتالي: 11إلى سن  5أما السنوات المضافة لكل متاهة من سن  

 

 

 11سن  – 5متاهة سن 

 

 المحاولة الثانية المحاولة األولى

 
 سنة واحدة 1

 
 

 
 نص سنة
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إذا فشل المفحوص في أداء متاهة ثم نجح في المتاهة التي بعدها سوف  التدوير: 

 ندير المتاهة التي نجح فيها وتعطى محاوالت بحسب محاوالت المتاهة االصلية .
لو عملنا تدوير ألحد المتاهات، سوف نعطي المفحوص أسوأ تقدير " أقل  -

التدوير في حال نجح في محاولة التدوير، أما إذا درجة" سواء قبل أو بعد 

 فشل في التدوير فإن محاولته قبل التدوير تعتبر فاشلة وال يعتد بها.

 

، نعمل له 13ونجح في متاهة  9مثال لنفترض أن المفحوص فشل في متاهة  -

 تدوير ثم نقدر سنواته المضافة كالتالي:

 الدرجة المستحقة

 
 أسوأ تقدير

 
المفحوصعدد محاوالت   

 قبل التدوير بعد التدوير
الدرجة على األداء  نصف سنة

 بعد التدوير
2 1 

الدرجة على األداء  نصف سنة
 قبل التدوير

1 2 

الدرجة على األداء  نصف سنة
 بعد التدوير

2 2 

الدرجة على األداء  سنة واحدة
 بعد التدوير

1 1 

 1 فشل فشل ويوقف االختبار ال يستحق شيئا
يستحق شيئاال   2 فشل فشل ويوقف االختبار 

 

متاهتين متتاليتين بعد التدوير " 11و 2مسحظة : ور  االةتبار ألنه قي المثال قشل قي  -

 ".قاشلة

 

فإن محاوالتهما يتم  14سن  – 12متاهتي سن السنوات المضافة لكل من  

 ثم تقدير السنوات المضافة كما هي موضحة بالجدول التالي: "جمعها"

 

عدد المحاوالت في أداء 
 14+ 12المتاهتين

 السنوات المستحقة

 سنوات 4 2

 ونصف سنوات 3 3

 سنوات 3 4

 سنتين ونصف 5

 سنتين 2 6

 ونصف 1 1

 سنة واحدة 8
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 ؟14ولم ينجح في متاهة سن  12ماذا لو أن المفحوص نجح فقط في متاهة سن  

، تعطى  14في أداء متاهة سن ( وفشل 12إذا نجح المفحوص في أداء متاهة سن )

 له السنوات المضافة كالتالي:
 

المحاولة 
 األولى

المحاولة 
 الثانية

المحاولة 
 الثالثة

المحاولة 
 الرابعة

سنة 1 سنة 1 سنة 1   نصف سنة 

 

سنوات  14و نجح في متاهة سن  12ماذا لو أن المفحوص فشل في متاهة سن  

 ؟؟

محاوالت كأقصى حد  4ويعطى عدد درجة (  183)  14يتم تدوير المتاهة 

بنفس عدد محاوالت المتاهة االصلية ، ثم تقدر السنوات المضافة للمتاهة 

 المدارة كالتالي:

 

 السنوات المستحقة عدد المحاوالت

 سنتان 2 1

 ونصف سنة 1 2

 سنة 1 3

 نصف سنة 4

 

 إذا نجح المفحوص في متاهة سن الرشد ماهي السنوات المستحقة؟ 

 

 السنوات المستحقة لمتاهة سن الراشد كالتالي:

 

 السنوات المضافة عدد المحاوالت

 سنتان 2 1

 سنة ونصف 2

 سنة واحده 3

 نصف سنة 4
 

 .= العمر القاعدي + السنوات المضافة رابعاً: العمر العقلي            

وتحديدها بناء على التقاء   نحصل عليها بالرجوع للجداول المخصصة خامساً: تقدير نسبة الذكاء: 

 العمر العقلي بالعمر الزمني.

 مالحظة: 

 إذا كان العمر الزمني أصغر من العمر الموجود في الجدول تطبق المعادلة التالية: -أ 

  133× العمر الزمني ÷ العمر العقلي 
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 والدرجة المستخرجة هي درجة الذكاء.

 الموجود في الجدول نرجع آلخر عمر في الجدول.إذا كان العمر الزمني أكبر من العمر  -ب

 سنة وهو آخر عمر لدينا بالجدول. 15سنة نرجع إلى  16مثال لو عمر المفحوص 

 تصنيف درجة الذكاء

 التصنيف الدرجة

 ممتاز وأعلى  131

 فوق المتوسط  115-133

 متوسط 114 -85

 أقل من المتوسط  84 -16

 بيني 15

 بسيطة )قابل للتعلم(إعاقة عقلية  46-14

 إعاقة عقلية متوسطة )قابل للتدريب( 33-45
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 أمثلة تطبيقية

 الطفل األول: عمره الزمني خمس سنوات

 الرشد 14 12 11 13 9 8 1 6 5 المتاهات

عدد 
 المحاوالت

لم  4 3 11 1 2،1 فشل 2 1 2
 يطبق

السنوات 
 المضافة

5. 1 5. - 5. 1 1 1.5  - 

العمر 
 القاعدي

السنوات  سنوات4
 المستحقة

العمر  سنوات6
 العقلي

13 
 سنوات

 

 

                               

من المحاولة األولى، وتم تدويرها ونجح من المحاولة الثانية واستحق  9ونجح في  8فشل في  

 أسوأ تقدير على المحاولة الثانية.

 سنوات 1الطفل الثاني: عمره الزمني 

1 9 8 1 6 5 المتاهات

3 

الرش 14 12 11

 د

عدد 

المحاوال

 ت

فش 2 2 1 1 1 1

 ل

1،

4 

فش

 ل

لم 

 تطبق

السنوات 

 المضافة

1 1 1 1 5. 5. - 5. - - 

العمر 

 القاعدي

4 

سنوا

 ت

السنوات 

المستحق

 ة

سنوا5.5

 ت

العمر 

العقل

 ي

9.5 

سنوا

 ت

 

 

 

من المحاولة الرابعة فأعيد تدويرها ونجح  12ونجح في أداء  11هذا الطفل فشل في متاهة سن 

في المحاولة األولى فأستحق أسوأ تقدير وهو على المحاولة الرابعة قبل التدوير وفشل أيضا في 

 . 14متاهة 

 

3

+

4 
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 سنوات  8الطفل الثالث: عمره 

1 11 13 9 8 1 6 5 المتاهات

2 

1

4 

الر

 شد

عدد 

المحاوال

 ت

فش 1 2 1 1 1

 ل

،فش2

 ل

- - - 

السنوات 

 المضافة

1 1 1 5. 1 - - - - - 

العمر 

 القاعدي

4 

سنوا

 ت

السنوات 

المستح

 قة

سنوا4.5

 ت

العمر 

العقل

 ي

8.5 

سنوا

 ت

 

 

وتم تدويرها وفشل  11سنوات ونجح في المحاولة الثانية في متاهه 13الطفل فشل في متاهة سن 

 يعتد بنجاحه قبل التدوير ويوقف االختبار.لذلك تعتبر فاشله ال 

 سنوات 15الطفل الرابع: عمره 

 الرشد 14 12 11 13 9 8 1 6 5 المتاهات

عدد 

 المحاوالت

1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 

السنوات 

 المضافة

1 1 1 1 1 1 1 3.5  5. 

العمر 

 القاعدي

4 

 سنوات

السنوات 

 المستحقة

العمر  سنوات11

 العقلي

15 

 سنوات

 

 

 11سنة، واجتاز المتاهات حتى سن  12الطفل طبقنا عليه متاهة الراشد ألن عمره أكبر من هذا 

 .14-12محاوالت في متاهتي  3من المحاولة األولى، ونجح في 
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 -تطبيق متاهات بورتيوس  

 سنوات وأعلى( 3)

 

( 3) يتكون المقياس من اثنى عشرة متاهة متدرجة بالصعوبة، تبدأ من متاهةوصف المقياس: 

، 13، 9، 8، 1، 6، 5، 4،3لتشاؤمهم منه. ) 13وحتى الراشد، وال توجد متاهة تحمل الرقم 

 .، الراشد(14، 12، 11

 من أي متاهة نبدأ؟ 

 .3إذا كان الطفل عمره ثالث سنوات وطبيعي نبدأ من متاهة  

 .4سنوات وطبيعي نبدأ من متاهة رقم  4إذا كان الطفل عمره  

 .3تخلف عقلي )بأي عمر( دائما ًنبدأ من متاهة إذا كان الطفل لديه  

 . 5سنوات وأعلى ( نبدأ من متاهة رقم  5إذا كان المفحوص عمره )  

 

  أشعر أن المتاهات صعبة نوعا ما هل أعطي المفحوص محاولة أخرى للمتاهات؟ 
 نعم هناك محاوالت وفرص محددة لكل متاهة. 
  هل أطبق المتاهات كلها ؟ 

 أحيانا نكتفي بعدد منها فهناك قاعدة. ال، ليس بالضرورة،

 

 جدول يوضح عدد المحاوالت )الفرص( ورانون اإليقا 

 

 الراشد 14 12 11 13 9 8 1 6 5 4 3 رقم المتاهة

عدد 
 المحاوالت

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

متاهات  3إذا فشل في  اإليقاف

 متتالية

  محاولتين متتالية 2إذا فشل في 

 

 متى نقول أن المفحوص اخطأ؟ متى نقول إنه فشل؟  
 هناك أخطاء كمية وهناك كيفية. -
 –األخطاء الكيفية: وهي تفدينا في توضيح درجة االستعداد للجناح: مثل رفع القلم  -

 تعرج الخط أو قطع األركان "ال نحاسب عليها كمياً".
ويحاسب عليها، األخطاء الكمية هي موضوعنا اآلن وهي تؤثر على نسبة الذكاء  -

 وهي كالتالي:
 

3متاهة سن   إذا لمس أكثر من ثالثة خطوط 

4متاهة سن   إذا لمس أكثر من خطين 

إلى الرشد 5متاهة سن  إذا دخل ممر مسدود أو اخترق  
 جدار
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 :3في متاهة سن  أمثلة لحاالت فشل المفحوص 

 

                                 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لمس  3متاهة 

ثالث خطوط 

"جدران" 

 تعتبر ناجحة

ناجحة  3متاهة 

"لمس خط  

 واحد فقط

 

متاهة فاشلة لمتاهة 

3  

لمس أكثر من ثالث 

 خطوط
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 الراشد:-5نموذج توضيحي لحاالت دخول المفحوص طريق مسدود في المتاهات من 

 

الحظي هنا دخل المفحوص الممر 

 ما بين الحاجزينوتعدى "البوابة" 

 تعتبر هنا فاشلة
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 الراشد:-5في المتاهات من  اختراق جدارنموذج  توضيحي لحاالت 

 

 الحظي هنا تعدى الحواجز

في هذه الحالة ال تحتسب فشل من الناحية 

 الكمية.

 اختراق الجدار واضح 

 يعتبر خطأ " محاولة فاشلة"
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 -األسئلة األكثر شيوعاً:

لما اعرض المتاهة على المفحوص هل ممكن يمرر اصبعه او قلمه على المتاهة من  - أ

 باب أنه يخطط كيفية الخروج ؟

أنه ال يمكنه ذلك، والممكن  ال. ممنوع وعليك وضع يدك على المتاهة وتغطيتها وتنبيهه

 فقط أنه ينظر لها ويخطط ويتأملها.

 

 هل كل متاهة أبين للمفحوص من أين يدخل للمتاهة ومن أين يخرج؟ - ب

الراشد فقط يكتفي الفاحص من  – 8، أما من المتاهة 1-3ال. فقط هذا التوضيح للمتاهة 

 .”s“توضيح نقطة البداية من عالمة 

 القلم؟هل انبه المفحوص على رفع  - ت

، وال يحذر مرة 5تحذير المفحوص بعد رفع سن القلم يكون ضمن تعليمات متاهة سن 

مرات، وعموما رفع سن القلم يحاسب عليه  13ثانية إال يعد أن يتكرر رفعات قلمه عن 

 كخطأ كيفي فقط.

 

 هل أنبه المفحوص على األخطاء الكيفية؟ -ج

 للمتاهة مثل تنبيهه عن عدم رفع سن القلم.ال. وإنما يتم شرح التعليمات قبل تطبيقه 

 ألننا في األصل نريد أن يظهر سلوكه الطبيعي في حال سنقدر أدائه كيفياً.

 

الحظي قطع ركن او زاوية بشكل 

 بسيط يعتبر خطأ كيفي وليس كمي 

 ال يحسب فشل كميا
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 هل أشجع المفحوص أو انتقده على ادائه؟ -د

 نعم شجعيه بدون مبالغة، وفي حال فشل ال تحبطينه او تنتقدينه.

 

ألنها  5ر عندما نبدأ من متاهة في حال سأطبق على بالغ ربما يستهين باالختبا -هـ

 سهلة!!

نعم ربما سهلة لكن وضحي له أننا نبدأ من السهل للصعب وحتى يتحمس ألدائها 

 ويتدرب عليها.

 

 لو دخل المفحوص طريق مسدود هل اوقفه أو اتركه؟ -ز

اتركيه يستمر حتى يدرك بنفسه أن الطريق مسدود ثم اسحبي ورقة المتاهة وانتظري 

قدمي المحاولة األخرى لو تبقى له فرصه. وال تسمحين له يصحح خطأه  عشر ثواني ثم

 بعد دخوله الممر المسدود.

 

 في حال انزلق القلم وهو يرسم ودخل ممر مسدود هل تعتبر فشل؟ -س

ال. نحن نحاسبه على األخطاء المتعمدة فقط، وربما انزالق القلم بسبب ضعف التآزر 

 بدال ورقة المتاهة بورقة جديدة.الحركي. وعليك في هذه الحالة است

 

 مثال لو لمس خطوط او جدران المتاهة هل يعتبر فشل؟ 5في متاهة  -ش

 الرشد فقط إذا دخل ممر مسدود أو اخترق جدار عدا ذلك -5ال. الفشل في المتاهات 

 قطع ركن ( كلها تحتسب أخطاء كيفية. –تعرج خط -) لمس خطوط  

 

 محاوالت؟بالنسبة للتدوير، هل اعطيه  -ص

نعم المحاوالت بنفس عدد محاوالت المتاهة التي عملنا لها تدوير، مثال لو عملنا تدوير 

 لها أربع محاوالت. 12فلها محاولتين، ولو عملنا تدوير لمتاهة  8لمتاهة 

 

 في حال عملت تدوير للمتاهة وفشل في محاوالت التدوير هل احتسب نجاحه قبلها ؟ -ي

 ال. تعتبر فاشلة وال تحتسب انه نجح فيها . 

، حتى نتأكد من أن نجاحه  1ونجح في متاهة  6للتوضيح: المفحوص فشل في متاهة 

درجة ، بمعنى راح اسحب ورقة  183فنعمل له تدوير  6ليس صدفه ألنها اصعب من 

ها ، في مدارة واطلب منه حل 1التي نجح فيها واقدم له ورقة جديدة لمتاهة  1المتاهة 

حال نجح فيها " في أي محاولة سواء األولى او الثانية" فهو يعتبر اجتازها  ويعطى 

أسوأ تقدير، أما في حال فشل في المحاولة األولى اعطيه الثانية فإذا فشل فتعتبر المتاهة 

 قبل التدوير ألنه ربما صدفة. 1فشلت وال نحتسب نجاحه في المتاهة 

 

بمحاوالتها ، هل  8بمحاوالتها ثم فشل في متاهة  1اهة إذا فشل المفحوص في مت -و

 نستمر أم نقف؟

محاوالت فاشلة متتالية في حين أن متاهة  3اإليقاف فيها بعد  1-3سؤال مهم، بما أن 

الرشد اإليقاف يكون بعد محاولتين فاشلة في هذه الحالة ننظر ألول متاهة فشل فيها -8
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إذن نستمر إلى أن  1نا أول محاولة فشل فيها هي المفحوص ونتعامل وفقاً لقانونها، وه

 يفشل في ثالث متاهات بمحاولتها.
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 مقياس متاهات بورتيوس

 استمارة تسجيل البيانات( - املتاهات)
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 استمارة 
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 الراشد

 العمر العقلي )        ( 

   

             المحاوالت
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 التصنيف:

 

 

             الدرجات

 

 ثانيا : التقدير الكيفي :                                                                   مجموع التقدير الكيفي:
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