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 يوم دراسي حول : 

 شروط المشاركة

الدعوة مّوجهة، لإلثراء والتبادل المعرفي، لكل األساتذة في العلوم النفسية  
لى كّل الممارسين العياديين.  واإلجتماعية، وا 

 األهداف المسطرة

 إبراز أهمية المقاييس واالختبارات النفسية ودورها في جمع المعلومات والبيانات في 
 األعمال البحثية والميدانية.

التعريف بالمتوفر والموجوود مون هوذال االخوتوبوارات لولوتولوبوة موع توقوديوم نومواذ  الخوتوبوارات 
 مقننة.

التعّرف على الصعوبات المواجهة فويوموا يوتوعولوق بوتوتوبويوق االخوتوبوارات الونوفوسويوة و توقوديوم 
 الحلول لها.

تودعوويوم الوتووكوويوون الووبوويوداسوووجوي لولووتولووبوة واألسوواتوذة بوخووصوو  توتووبويووق وتوقوونويوون وتووكويوويووف 
 .اإلختبارات

 البرنامج المسطر
 مشاركة أساتذة القسم من خالل عرض اختبارات نفسية وشرحها على شكل ملصقات.

 مشاركة أساتذة من خار  الجامعة ضمن فعاليات هذا اليوم الّدراسي.
 مشاركة الممارسين النفسانيين من مؤسسات مختلفة لإلستفادة من خبراتهم الميدانية.
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 إستهالل

تعد مرحلة جمع المعلومات من أهم المراحل في البحوث العلمية عموما، وفي العلوم النفسية خصوصا )بوحووث نوةوريوة وتوتوبويوقويوة . 
ونخ  بالّذكر توةيف القياس وتتبيق االختبارات النفسية المكّيفوة والوموقونونوة فوي كوافوة الوموسوتوويوات األكواديومويوة )لويوسوانوس، مواسوتور، 
دكتوراال . وهذا لما توّفرال هذال األخيرة من معلومات موضوعية ودقيقة عن الةاهرة المدروسة، والوتوي توفويود مون دون شول فوي عومولويوة 
التشخي ، والتنبؤ، واإلرشاد، والعال . لقد أصبح من المؤّكد البحث عن سبل التقدير الوكوموي فوي موخوتولوف الوموقواربوات. بوالورسوم مون 
اختالف الرؤى حول موضوع تكميم المعتيات. فمنهم من يرى بأّنه ال يوموكون اخوتوزال اإلنسوان فوي أعوداد، ومونوهوم مون يوؤّكود أولوويوة 
التقدير الكمي. ولعّل فهم الفرد أصبح ال يقوتوصور عولوى زاويوة واحودة بول أضوحوى يونوةور إلويوه مون زوايوا موتوعوّددة، وأضوحوت بوالوتوالوي 

  الممارسة السيكومترية منتلقا لبداية الفهم والتقييم.

 إشكالية  

شكالية تتبيقها خصوصا من قبل تلبتنا، و أن تسواؤالت  نةرا لكثرة االستفسارات حول تبيعة ونوعية االختبارات النفسية وا 
كثيرة أيضا الزالت تترح حول الموجود والمتوفر من هذال اإلختبارات،  وعن جدواها  من عدمها، خاصة وأن الكثير منوهوا توبوق فوي 

 بيئات سربية. نتساءل عن منتجات الساحة الجزائرية بالخصو  حول هذا الموضوع الهام. 

ومن جهة أخرى، نتساءل عن مدى توةيف هذال االختبارات النفسية في الممارسات العيادية من قبل الوموخوتو  الونوفوسوانوي بوالونوسوبوة  
للواقع الجزائري؟ وأي من هذال  االختبارات النفسية تكون أكثر تتبيقا من قبل المخت  النفسانوي، خواصوة وأّن هوذال الوموهونوة يوخوتولوف 
فيها دور المخت  النفساني )توجيه، إنتقاء، إرشاد، عال   باختالف المؤسسة )عمومية كانت أم خاّصة ، فضال عون أكوثورهوا نوفوعوا 

 ألّننا بحاجة لتوةيف أو تتبيق اختبارات دون سيرها. 

  

 محاور اليوم الّدراسي

 أهمية توةيف المقاييس واإلختبارات النفسية في جمع المعلومات 

 .العياديةوالبيانات في البحوث 

 تعريف المقاييس واالختبارات و مجاالت استخدامها.
التعرف على مدى توةيف االختبارات النفسية في الوبوحووث األكواديومويوة، والوموموارسوة 

 الميدانية لمهنة األخصائي النفساني.
 الصعوبات والمشكالت المتعلقة بتتبيق االختبارات النفسية. 

 
 
 
 

 إسم ولقب الباحث
 الهاتف، والبريد اإللكتروني، والمؤسسة التابع لها.

 ملخ  ال يقل عن صفحة، وال يتجاوز الصفحتين 
 بما فيها عدد من المراجع.
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