
1الفصلالفصل
يُستخدم القياس يف جميع مجاالت الحياة البرشية بشكل ما، ولكل مجال أدوات قياس ووحدات خاصة 

أو تفكر يف االرتباط، فرمبا تكون قد تعرفت عىل وحدة قياس  ارتبطت مؤخرًا  إذا  املثال،  به. فعىل سبيل 

تسمى قرياط. وإذا كنت تتسوق لرشاء جهاز حاسوب، فرمبا تكون قد تعلمت شيئًا عن وحدة قياس تسمى 

البايت. وبصفتك طالبًا يف القياس النفيس، فأنت بحاجة إىل معرفة عملية ببعض وحدات القياس الشائعة 

الصفحات  ويف  املستخدمة.  املتعددة  القياس  أدوات  بعض  معرفة  إىل  باإلضافة  النفس  علم  يف  االستخدام 

التالية، ستكتسب مثل هذه املعرفة باإلضافة إىل نبذة عن تاريخ القياس يف علم النفس وفهم أساسه النظري.

ترجع جذور االختبار النفيس املعارص والتقويم يف فرنسا إىل أوائل القرن العرشين. ففي عام 1905، نرش 

ألفريد بينيه وزميله (Alfred Binet) اختباًرا مصماًم للمساعدة يف تسكني أطفال مدارس باريس يف صفوف 

مناسبة. إّال أن آثار االختبار امتدت لتتجاوز منطقة املدارس يف باريس. ويف غضون عقد من الزمان، تم إعداد 

نسخة باللغة اإلنجليزية من اختبار بينيه الستخدامه يف مدارس الواليات املتحدة. وعندما أعلنت الواليات 

املتحدة الحرب عىل أملانيا ودخلت الحرب العاملية األوىل عام 1917، احتاج الجيش إىل طريقة لفحص أعداد 

كبرية من املجندين برسعة بحثًا عن مشكالتهم الفكرية واالنفعالية. وقد وفرت االختبارات النفسية هذه 

لفحص  النفسية  االختبارات  عىل  أكرب  بشكل  يعتمد  الجيش  كان  الثانية  العاملية  الحرب  وخالل  املنهجية. 

املجندين للخدمة. وبعد الحرب تم تطوير واستخدام املزيد من االختبارات التي تهدف إىل قياس مجموعة 

واسعة من املتغريات النفسية. فكان هناك اختبارات ليس فقط لقياس الذكاء ولكن أيًضا لقياس الشخصية 

وعمل الدماغ واألداء يف العمل وعدة جوانب أخرى لألداء النفيس واالجتامعي.

Psychological Testing and Assessment Defined تعريف االختبار والتقويم النفيس

أدى تقبل العامل الختبار بينيه يف أوائل القرن العرشين ليس فقط إىل تطوير املزيد من االختبارات 

باسم مؤسسة االختبار.  يُعرف  املزيد من مطوري االختبارات ونارشيها ومستخدميها، ضمن ما  ولكن إىل 

و«االختبار» هو مصطلح يستخدم لإلشارة إىل كل يشء بدًءا من إجراء االختبار (كام يف «التقدم لالختبار») 
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إىل تفسري درجة االختبار «يشري االختبار إىل ..». وخالل الحرب العاملية األوىل استخدم مصطلح «االختبار» 

يف  قويًا  قدم  موطئ  اكتسب  قد  املصطلح  هذا  أن  ونعتقد  العسكريني.  املجندين  الفحص آلالف  لوصف 

مفردات األشخاص املحرتفني والعاديني. كام ميكن العثور عىل مصطلح «االختبار» الذي استخدم لإلشارة إىل 

 Chapman, 1921; Hull, كل يشء بدًءا من إجراء االختبار إىل تفسريه موجوًدا يف كتب ما بعد الحرب (مثل

Spearman, 1927 ;1922) وكذلك يف الكتابات املختلفة املتعلقة باالختبار لعقود فيام بعد ذلك. ومع ذلك، 

فإنه بحلول الحرب العاملية الثانية، بدأ يظهر التمييز يف املعنى بني االختبار ومصطلح أكرث شموالً  أال وهو 

«التقويم».

  (Office of Strategic األمرييك  االسرتاتيجية  الخدمات  استخدم مكتب  الثانية  العاملية  الحرب  وأثناء 

املركزية (Central Intelligence Agency (CIA))، مجموعة  املخابرات  وكالة  الذي سبق   ،Services (OSS))

العسكريني  األفراد  اختيار  يف   - النفسية  االختبارات  ومن ضمنها   – وأدواته  القياس  إجراءات  من  متنوعة 

للمناصب املتخصصة للغاية التي تنطوي عىل التجسس، وجمع املعلومات االستخبارية وما شابه. فعىل سبيل 

املثال، كانت إحدى األدوات املستخدمة أسلوب املقابلة الجامعية وهي أسلوب مل يكن مريًحا، كانت الغاية 

منه تقييم كيفية استجابة املرشحني لتفاوض الجستابو (Gestapo). ذلك أنه أثناء املقابلة يتم توجيه الضوء 

بشدة إىل وجوههم، ويتعني عىل األشخاص الذين متت مقابلتهم االعتامد عىل إبداعاتهم وقدراتهم اإلقناعية 

العدائيني بشكل  املحاورين  للدفاع بشكل مرٍض عن سيناريو معني ورشحه ملجموعة من  األخرى  واملوارد 

متزايد. وقد يضطر املرشحون إىل رشح سبب وجودهم يف مبنى معني كان محظوًرا عليهم، وكذلك القيام 

بيشء غري مرصح لهم به، مثل النظر يف ملفات رسية أو حذفها. وقد تم تقييم املرشحني بناًء عىل عدد من 

املتغريات، مثل قدرتهم يف الحفاظ عىل استجابات غري متناقضة. ومن املحتمل اليوم أن تثري طريقة التقويم 

هذه أو أية طريقة تقويم قد تلحق رضًرا باألشخاص قيد التقويم - مخاوف أخالقية خطرية.

 (Assessment of Men, OSS لقد خضعت بيانات املقابالت التي تم تلخيصها يف كتاب تقويم الرجال

(Assessment Staff, 1948 ويف تقرير موري وماكنون (Murray & MacKinnon, 1946) إىل تقويم متكامل 

وتقييامت  التقويم  وأدوات  البيانات  استخدام  تم  حيث  عاليًا  تدريبًا  مدربني  مّقيمني  قبل  من  ومدروس 

.(Bray, 1982) املوظفني أساليب تقويم  إليه  يُشار  لفكرة ما  املدربني  الفاحصني 

عدة  سياقات  من  قليل  عدد  ليست سوى  والتجارية  والتعليمية  واإلكلينيكية  العسكرية  البيئات  إن 

مثل  ويف  أخرى.  وبيانات  االختبار  درجات  مقيمي  قبل  من  النشط  والتكامل  السلوكية  املالحظة  تستلزم 

هذه الحاالت، قد يكون مصطلح التقويم أفضل من االختبار. وعىل العكس من االختبار، يقر التقويم بأن 

الفاحصون املحرتفون (إىل جانب أدوات  التي يستخدمها  االختبارات ليست سوى نوع واحد من األدوات 

الفاحص  وثيًقا مبعرفة  ارتباطًا  ترتبط  أخرى  تقويم  أداة  أية  أو  اختبار،  أي  قيمة  املقابلة)، وأن  أخرى مثل 

وخربته. ومهارته 
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إن التمييز املنتظم بني االختبار النفيس والتقويم النفيس غري واضح يف املحادثة اليومية. ومن املدهش 

إىل حد ما، أن التمييز بني املصطلحني ال يزال قامئًا غري واضح يف بعض كتب «االختبارات النفسية» املنشورة. 

ومع ذلك، فإن التمييز مهم. ومن األفضل تقديم تعريف واضح لهام والتمييز بني هذين املصطلحني، وكذلك 

بني هذه  التمييز  أن  الواضح  ومن  نفيس.  ومقيِّم  نفيس،   اختبار  مستخدم  مثل  الصلة  ذات  املصطلحات 

املصطلحات أيًضا قد يساعد املتخصصني يف علم النفس 

وأعضاء املهن األخرى التي تسعى الستخدام االختبارات 

التقويم  سياقات  من  كثري  ويف  املختلفة.  النفسية 

ومهارة  وتدريبًا  تعلياًم  التقييم  إجراء  يتطلب  النفيس، 

أكرب من مجرد إجراء اختبار. 

وتكامل  جمع  أنه:  عىل  النفيس  التقويم  نعرِّف 

البيانات املتعلقة بعلم النفس بغرض إجراء تقييم نفيس من خالل استخدام أدوات مثل االختبارات واملقابالت 

ودراسات الحالة واملالحظة السلوكية واألدوات املصممة خصيًصا وكذلك إجراءات القياس. ونعرِّف االختبار 

املصممة  اإلجراءات  أو  األدوات  النفس عن طريق  بعلم  املتعلقة  املتغريات  قياس  أنه عملية  النفيس عىل 
للحصول عىل عينة من السلوك. والجدول (1-1) (1) يعرض بعض االختالفات بني هاتني العمليتني.

جدول (1 - 1) مقارنة بني االختبار والتقويم

عىل العكس من عملية إجراء االختبارات النفسية وتصحيحها وتفسريها، فقد ُينظر إىل التقويم النفيس عىل أنه عملية 
حل مشكلة ميكن أن تأخذ عدة أشكال مختلفة. وتعتمد كيفية تقديم التقويم النفيس عىل عدة عوامل، ليس أقلها 
سبب التقويم. وقد يتم تنظيم أدوات التقويم املختلفة - االختبارات النفسية من بينها - يف عملية التقويم، اعتامًدا 

عىل األهداف املحددة، واألشخاص، والظروف باإلضافة إىل متغريات أخرى خاصة مبوقف معني.

ومن املسلَّم به أن الخط الفاصل بني ما يشكل االختبار وما يشكل التقويم ليس دامئًا واضًحا كام نرغب أن يكون. 

(1) خاصة عند مناقشة املبادئ العامة املتعلقة بعمل إجراءات القياس، باإلضافة إىل إنشاء أو معالجة أو تفسري البيانات 

الناتجة عن هذه اإلجراءات، ميكن استخدام كلمة اختبار (باإلضافة إىل املصطلحات ذات الصلة، مثل درجة االختبار) 

باملعنى األوسع واألكرث عمومية؛ أي، ميكن استخدام «اختبار» بطريقة مخترصة من خالل تطبيق أي إجراء تقريبًا 

يستلزم القياس (مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، مقاييس األداء السياقية). ووفًقا لذلك، فعندما نتحدث عن «تطوير 

االختبار» يف الفصل 8، فإن عدة مبادئ منصوص عليها ستنطبق عىل تطوير مقاييس أخرى ليست باملعنى الدقيق 

لكلمة، «اختبارات» (مثل مقاييس األداء السياقية، فضالً عن األدوات األخرى للتقويم). وبعد هذا القول، دعنا نعيد 

التأكيد عىل وجود متييز حقيقي وذي معنى بني مصطلحي االختبار النفيس والتقويم النفيس، وينبغي استمرار بذل 

الجهد يف عدم الخلط بني معنى هذين املصطلحني. 

فكر
من  أكرث  مناسبًا  االختبار  فيه  يكون  موقًفا  ِصْف 

موقًفا  ِصْف  ذلك،  من  النقيض  وعىل  التقويم. 

يكون فيه التقويم مناسبًا أكرث من االختبار.
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ومع ذلك، من خالل االعرتاف بوجود مثل هذا الغموض، فإنه ميكننا العمل عىل تحديد تعريفنا واستخدامنا لهذه 
املصطلحات. ويبدو من املفيد متييز الفروق بني االختبار والتقويم من حيث الهدف، والعملية، ونتائج التقويم، وأيًضا 
من حيث دور الفاحص ومهاراته. وعليك أن تضع يف اعتبارك أنه عىل الرغم من أن هذه الفروق مفيدة، إال أن هناك 

دامئًا استثناءات.
التقويماالختباروجه املقارنة

عــادة، لإلجابــة عــن ســؤال اإلحالــة أو الحصول عىل قياس رقمي للقدرة أو السمة.الهدف

ــن  ــرار م ــل إىل ق ــكلة أو التوص ــل مش ح

خــالل اســتخدام أدوات التقويــم.

ــه. العملية ــا بطبيعت ــا أو جامعيً ــار فرديً ــون االختب ــد يك ق

فبعــد إجــراء االختبــار، يجمــع الفاحــص عــادة 

مــن  عــدًدا  أو  الصحيحــة  اإلجابــات  «عــدد 

ــار -  ــة. . . مــع القليــل مــن االعتب اســتجابات معين

إن وجــد- لكيفيــة أو آليــات مثــل هــذا املحتــوى» ) 

Maloney & Ward, 1976, p. 39).

ــىل  ــا. وع ــم فرديً ــون التقوي ــا يك ــادة م ع

ــكل  ــم بش ــز التقوي ــار، يرك ــس االختب عك

اعتيــادي عــىل كيفيــة املعالجــة بــدالً مــن 

ــك املعالجــة. ــج تل مجــرد نتائ

املختَــِرب ليــس مفتــاح العمليــة؛ فمــن الناحيــة دور املُقيِّم

ــِرب  ــن مبخت ــة، ميكــن اســتبدال أحــد املختربي العملي

ــم. ــىل التقيي ــري بشــكل ملحــوظ ع آخــر دون التأث

اختيــار  لعمليــة  املفتــاح  هــو  املُقيِّــم 

االختبــارات و/ أو أدوات التقييــم األخــرى 

مــن  النتائــج  اســتخالص  يف  وكذلــك 

بأكملــه. التقييــم 

يتطلــب االختبــار عــادًة مهــارات شــبيهة باملهــارات مهارة املُقيِّم

الفنيــة مــن حيــث إجــراء االختبــار وتصحيحــه 

ــه. ــري نتائج وتفس

يتطلــب التقويــم عــادًة اختيــاًرا مدروًســا 

التقويــم،  يف  ومهــارة  التقويــم،  ألدوات 

ــات. ــًال للبيان ــا ومتكام ــاًم مدروًس وتنظي

ــار أو النتيجة ــة اختب ــار درج ــن االختب ــج ع ــا ينت ــادًة م ع

ــار. ــات االختب ــن درج ــلة م سلس

منًحــى  التقويــم  يســتلزم  مــا  عــادًة 

ــدة  ــب ع ــكالت يتطل ــل املش ــا لح منطقيً

مصــادر للبيانــات مصممــة إللقــاء الضــوء 

ــة. ــؤال اإلحال ــىل س ع
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أنواع مختلفة من التقويم Varieties of assessment: ميكن تعديل مصطلح التقويم بعدد ال نهايئ 
عىل ما يبدو من الطرائق ، وكل تعديل يشري إىل نوع معني أو مجال تقويم معني. ففي بعض األحيان، ميكن 

املثال،  سبيل  فعىل  «التقويم».  ل  يُعدِّ الذي  املصطلح  أو  الكلمة  من  بسهولة  التخصص  مجال  معنى  متييز 

يشري مصطلح «التقويم النفيس العالجي» إىل التقويم الذي يحتوي عىل مكّون عالجي. ومن الواضح أيًضا 

األخرى  االختبارات واألدوات  استخدام  إىل  الرتبوي يشري -بشكل عام-  التقويم  أن مصطلح  بشكل حديس 

لتقييم القدرات واملهارات ذات الصلة بالنجاح أو الفشل يف سياق املدرسة أو مرحلة ما قبل املدرسة. وتعترب 

اختبارات الذكاء، واختبارات التحصيل، واختبارات االستيعاب القرايئ -من بعض األدوات التقوميية التي قد 

تتبادر إىل الذهن مع ذكر مصطلح «التقويم الرتبوي». ولكن ما الذي يتبادر إىل الذهن عند ذكر مصطلحات 

رجعي،  بأثر  التقويم  مثل  مصطلحات  املثال-  سبيل  -عىل  اعتبارك  يف  ضع  شيوًعا؟  األقل  األخرى  التقويم 

والتقويم عن ُبعد، والتقويم البيئي اللحظي.
وميكن تعريف مصطلح (التقويم بأثر رجعي) عىل أنه استخدام أدوات التقييم الستخالص استنتاجات 

تحديات وعقبات  التقويم. وهناك  قبل  ما  كانت موجودة يف وقت  للشخص كام  النفسية  الجوانب  حول 
الفرد الذي يخضع  النظر عام إذا كان  التقوميات بأثر رجعي بغض  التغلب عليها عند إجراء  فريدة يجب 

للتقويم قد مات (Reyman et al., 2015)  أو عىل قيد الحياة (Teel et al., 2016). ويشري (التقويم عن بُعد) 

إىل استخدام أدوات التقييم النفيس لجمع البيانات واستخالص استنتاجات حول فرد  ليس عىل مقربة من 

الشخص أو األشخاص الذين أجروا التقييم. وقد تم توفري أحد األمثلة عىل كيفية إجراء التقوميات النفسية 
عن بُعد يف جــزء نظــرة تأمليــة مــن هــذا الفصــل. ففــي كل فصــل مــن هــذا الكتــاب، ســنلقي الضــوء عــىل 

موضــوع محــدد يف الجــزء الخــاص ب «نظــرة تأمليــة». ويف هــذا الفصــل، تكشــف نظــرة تأمليــة كيــف أن 

ثورة الهاتف الذيك يف االتصاالت قد تشري أيًضا إىل ثورة يف طريقة إجراء التقوميات النفسية.

ويُعد التقويم النفيس عن طريق الهواتف الذكية أيًضا مثاًال عىل منحى للتقويم يُسمى التقويم البيئي 

التقويم «يف  اللحظي إىل  البيئي  التقويم  اللحظي (ecological momentary assessment (EMA)). ويشري 

تحدث  اللذين  واملكان  بالوقت  صلة  ذات  وسلوكية  معرفية  ومتغريات  محددة  ملشكالت  الراهن»  الوقت 

معالجة  يف  للمساعدة  اللحظي  البيئي  التقويم  استخدام  تم  مختلفة  تقويم  أدوات  وباستخدام  فيهام. 

املشكالت اإلكلينيكية املتنوعة مبا يف ذلك اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة (Black et al., 2016)، ومشكلة 

.(Schurman & Friesen, 2015) املزمنة عند األطفال البطن  التدخني (Ruscio et al., 2016)، وآالم 

عملية التقويم The process of assessment: بشكل عام، تبدأ عملية التقويم بإحالته من مصدر 
مثل مدرس أو عامل نفيس يف املدرسة أو مستشار أو قاض أو طبيب أو اختصايص موارد برشية يف الرشكة. 

وعادة ما يتم طرح سؤال أو أكرث من أسئلة اإلحالة للمقيِّم حول الفرد الذي يتم تقييمه. وبعض األمثلة عىل 
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أسئلة اإلحالة هي: «هل ميكن لهذا الطفل أن يدرس يف مدارس حكومية عامة؟»، «هل هذا املدعى عليه 

مؤهل للمحاكمة؟» و«ما مدى جودة أداء هذا املوظف إذا متت ترقيته إىل منصب تنفيذي؟».

قد يجتمع الفاحص مع املفحوص أو غريه قبل التقويم الرسمي من أجل توضيح سبب اإلحالة. ويستعد 

حدث  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  استخدامها.  سيتم  التي  التقويم  أدوات  اختيار  خالل  من  للتقويم  الفاحص 

التقويم يف بيئة مؤسسية أو عسكرية وكان سؤال اإلحالة يتعلق بالقدرة القيادية للمفحوص، فقد يرغب 

الفاحص يف استخدام مقياس (أو اثنني) يف القيادة. وعادة، تلعب الخربة السابقة للفاحص، والتعليم والتدريب 

دوًرا رئيًسا يف تحديد االختبارات أو األدوات األخرى 

بعض  ويف  التقويم.  يف  استخدامها  سيتم  التي 

األحيان تكون املؤسسة التي يتم فيها التقويم قد 

حددت املبادئ التوجيهية لألدوات التي ميكن أو ال 

ميكن استخدامها.

ويف معظم مواقف التقويم - ال سيام املواقف الجديدة نسبيًا بالنسبة للفاحص - قد يتم التعرف عىل 

عملية اختيار األداة من خالل بعض البحوث أثناء التحضري للتقويم. فعىل سبيل املثال، يف تقويم القيادة، قد 

 ،(Derue et al., 2011) تكون إجراءات اختيار األداة من خالل منشورات تتناول الدراسات السلوكية للقيادة

 (Byrne & Bradley, القيادة  الثقافية يف  والقضايا   ،(Kouzes & Posner, 2007) للقادة  النفسية  والدراسات 

 (Carnevale et al., 2011; Elliott, 2011; 2007  أو أي جانب من جوانب القيادة التي سريكز عليها التقويم)

Rosenman et al., 2015).

CLOSE -UP  نظرة تأملية

Behavioral Assessment Using Smartphones  تقويم السلوك باستعمال اهلواتف الذكية

فكر
ما السامت التي تصنع قائًدا جيًدا؟ وكيف ميكن قياس 

هذه السامت؟

إن حالة الصحة النفسية تتغري متاًما مثل الصحة 

البدنية للفرد. كام أن العوامل الداخلية املتنوعة (مثل 

والعوامل  الهرمونية)،  والتغريات  العصبية  الكيمياء 

الخارجية (مثل الخالفات الزوجية وضغوط العمل)، أو 

مجموعات منها قد تؤثر عىل الصحة النفسية واألداء 

ليس  الذين  األشخاص  عىل  هذا  وينطبق  الوظيفي. 
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لديهم اضطراب نفيس كام هو الحال بالنسبة للمرىض 

الذين يعانون من أمراض نفسية مزمنة.

النفسية  الصحة  يف  التغيريات  تحدث  ما  ونادًرا 

لألشخاص «فجأة» (أو دون سابق إنذار). وقد تتضمن 

العالمات السلوكية التي تشري إىل أن شخًصا ما يعاين 

من ضغوط متزايدة ومشكالت يف الصحة النفسية إىل 

تغيريات يف أمناط النوم واملشاركة االجتامعية والنشاط 

تدريجيًا  تظهر  قد  التغريات  هذه  ألن  ونظرًا  البدين. 

مبرور الوقت، فقد متر دون أن يالحظها أحد من أفراد 

األرسة أو األصدقاء املقربني أو حتى األفراد املترضرين 

الدعم  عىل  للحصول  الناس  معظم  ويسعى  أنفسهم. 

أو الرعاية املهنية، يف الوقت الذي قد تكون صحتهم 

ويُعد  كبري.  بشكل  تدهور  قد  وأداؤهم  النقسية 

تحديد األمناط السلوكية املرتبطة بزيادة خطر اإلصابة 

نحو  أوىل  األساسية خطوة  النفسية  الصحة  مبشكالت 

الوقاية. عالج أكرث كفاءة، ورمبا حتى 

 Dr.) زئيف وزمالؤه  بن  الدكتور درور  ويحاول 

تحديد   (Dror Ben-Zeev and his colleagues

موجود  جهاز  باستخدام  اإلشكالية  السلوك  أمناط 

بالفعل يف أيدي املليارات من البرش: أال وهو الهاتف 

الذي  املحمول  الهاتف  (أو  الذيك  الهاتف  الذيك. ويأيت 

استشعار  بأجهزة  مزوًدا  حاسوبية)  بخصائص  يتميز 

مدمجة متعددة تقيس املتغريات مثل الصوت واملوقع 

 Ben-Zeev زئيف  بن  فريق  ويستخدم  والحركة. 

برامج الهواتف الذكية املتطورة التي متكنهم من إعادة 

والتقاط  (الحساسات)  املستشعرات  هذه  توظيف 

الذيك  الهاتف  مستخدم  بيئة  حول  غنية  معلومات 

وسلوكه. حيث يقوم برنامج الجهاز بتنشيط ميكروفون 

الهاتف الذيك كل بضع دقائق اللتقاط الصوت املحيط. 

الربنامج محادثة برشية، فسيظل نشطًا  اكتشف  وإذا 

طوال مدة املحادثة. ولحامية خصوصية املستخدم، ال 

يقوم نظام الكشف عن الكالم بتسجيل الصوت الخام، 

بل يقوم مبعالجة البيانات يف الوقت الفعيل الستخراج 

ميكن  ال  بينام  باملحادثة  املتعلقة  البيانات  وتخزين 

كالً  الربنامج  ويحسب  الفعلية.  املحادثات  بناء  إعادة 

من عدد املحادثات ومتوسط   طول املحادثة خالل فرتة 

ساعة.  24

يف  امليكروفون  استخدام  إعادة  إىل  وباإلضافة 

الهاتف الخلوي، فإن نظام بن زئيف Ben-Zeev يعيد 

للهاتف. العاملي  املوقع  تحديد  نظام  استخدام 

ضيف  تأليف  من  هي  املقربة  الصورة  هذه 

يف  النفيس  الطب  قسم  من  زئيف  بن  درور  الرشف 

مدرسة جيزل للطب يف دارمتوث. 

وعندما يكون املستخدم يف الخارج، يقوم نظام 

إحداثيات  العاملي (GPS) بإنشاء  املواقع  تحديد 

اليومية  املسافة  تحديد  يف  تساعد  مكانية  جغرافية 

املقطوعة، باإلضافة إىل مقدار الوقت الذي يقضيه يف 

البحث دراسات  مواقع محددة. وعندما يجري فريق 

املرىض  مثل  آخر،  إىل  ينتقلون من مكان  ال  أفراد  مع 

يف املستشفى يف وحدات الطب النفيس املغلقة، فإنهم 

يف  مختلفة  غرف  يف  بلوتوث  مستشعرات  يضعون 

جميع أنحاء املكان. وعندما ينتقل الفرد من غرفة إىل 

الذيك  الهاتف  يف  البلوتوث  مستشعر  يستقبل  أخرى، 

يف  للفرد  الدقيق  املوقع  ويسجل  املرسلة،  اإلشارات 

الوحدة.

أيًضا  مزوًدا  النموذجي  الذيك  الهاتف  ويأيت 

الكتشاف  مصممة  األجهزة  وهذه  التسارع.  مبقاييس 

الحركة. ويجمع نظام مراقبة بن زئيف بيانات مقياس 

ال. أم  نشطًا  الفرد  كان  إذا  ما  لتحديد  التسارع 
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وتخزين  بجمع  الذيك  الهاتف  نظام  يقوم  كام 

إىل  دوري  بشكل  وإرسالها  املستشعر  بيانات  جميع 

املعلومات  معالجة  تتم  وهناك،  آمن.  دراسة  خادم 

وعرضها عىل لوحة معلومات رقمية. ومن خالل هذا 

النظام، ميكن عرض البيانات متعددة األبعاد من أماكن 

عىل  والباحثني  األطباء  ملساعدة  اإلنرتنت  عىل  بعيدة 

مستوى  تغريات يف  تسبب  التي  للتجارب  أفضل  فهم 

التوتر والصحة النفسية العامة. وقد تم إجراء دراسة 

جامعيني  طلبة  مع  الذيك  الهاتف  الستشعار  واحدة 

وطلبة دراسات عليا عىل مدى فرتة 10 أسابيع شملت 

اإلجراءات السابقة والالحقة لالكتئاب. وتشري البيانات 

بواسطة  قياسها  تم  (كام  االجتامعية  املشاركة  أن  إىل 

برنامج الكشف عن الكالم) والنشاط الجغرايف املكاين 

اليومي (كام تم قياسه بواسطة GPS) مرتبطان بشكل 

 (Ben-Zeev et al., كبري بالتغريات يف مستوى االكتئاب

2015a).

الذيك  هاتفه  عرب  ما  شخص  تتبع  فإن  وبالطبع، 

ومع  أخالقي.  غري  أمرًا  سيكون  وموافقته  علمه  دون 

الذين قد يكونون معرضني  فبالنسبة لألشخاص  ذلك، 

ألولئك  أو  النفسية،  الصحة  مبشكالت  اإلصابة  لخطر 

ويحتاجون  نفسية  حاالت  من  بالفعل  يعانون  الذين 

املزعج قيمة.  املنحى غري  لهذا  الدعم، فقد يكون  إىل 

ماهية  عن  ممثليهم)  (أو  للمرىض  الرشح  أن  ذلك 

استخدام  ميكن  وكيف  تعمل،  وكيف  التكنولوجيا، 

أية  يخفف  -قد  املريض  لصالح  منها  الواردة  البيانات 

البحوث  اقرتحت  وقد  بالخصوصية.  تتعلق  مخاوف 

األولية أنه حتى املرىض الذين يعانون من مرض نفيس 

حاد ميكنهم فهم وتقدير الفوائد املحتملة للتقويم عن 

بُعد عن طريق نظام تتبع الهاتف الذيك. كام ذكر معظم 

األشخاص الذين متت دراستهم أنه لن يكون لديهم أي 

اعرتاض عىل استخدام نظام ال ميكنه االكتشاف السلبي 

لهم  يقدم  بل  جيًدا،  أداؤهم  يكون  ال  عندما  فقط 

اقرتاحات مفيدة ويف الوقت املناسب لتحسني حالتهم 

املرىض  ويقّدر   .(Ben-Zeev et al., 2015b) النفسية 

واختصاصيو الصحة النفسية عىل حد سواء األمل بهذه 

الناشئة  األمناط  الكتشاف  املحتملة  املفيدة  الطريقة 

فوريًا. أو  وقائيًا  عالًجا  تتطلب  التي  الخطورة  عالية 

أن  للمرء  ميكن  فإنه  التكنولوجيا،  تطور  ومع 

يتخيل مستقبًال يستفيد فيه األفراد املعرضون للخطر 

مبثابة  لتكون  توجيهها  املعاد  الذكية  الهواتف  من 

مقاييس للسلوك قابلة للتطوير املوضوعي. وتُستخدم 

ماهرة  بطريقة  مكان  كل  يف  املنترشة  األجهزة  هذه 

املريض،  لخصوصية  املناسبة  الحامية  ومع  إكلينيكيًا 

وقد أعيد استخدامها حاليًا إلنتاج بيانات سلوكية، وقد 

تكون مفيدة يف إنشاء رؤى وملفات تعريف تشخيصية 

التقويم  بيانات  تسفر  قد  املقابل،  ويف  مغزى.  ذات 

وفعالة  بروتوكوالت عالج شخصية  عن  الدقيقة هذه 

للغاية.

 (Dror زئيف  بن  درور  من  بإذن  استخدمت 

Ben-Zeev).

التقويم،  وبعد  الرسمي.  التقويم  سيبدأ  استخدامها،  سيتم  التي  اإلجراءات  أو  األدوات  اختيار  فبعد 

يم تقريرًا بالنتائج املصممة لإلجابة عن سؤال اإلحالة. وقد تتم أيًضا جدولة املزيد من الجلسات   يكتب املقِّ

املخصصة لتقديم التغذية الراجعة مع الفاحص و/ أو األطراف الثالثة املهتمة (مثل والدّي املفحوص).
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الفاحصني يف  التقويم بطرائق مختلفة. إذ ينحى بعض  الفاحصون املختلفون مع مهمة  وقد يتعامل 

التقويم إىل أقل قدر من املدخالت من املفحوصني أنفسهم. ويرى الفاحصون اآلخرون أن عملية التقويم 

هي مبثابة تعاون بني الفاحص واملفحوص. فعىل سبيل املثال، يف أحد مناحي التقويم الذي يُشار إليه عىل 

أنه تقويم نفيس تعاوين، يعمل الفاحص واملفحوص كـ «رشكاء» منذ التواصل األويل وحتى التغذية الراجعة 

النهائية (Finello, 2011; Fischer, 1978, 2004, 2006). وتتضمن مجموعة متنوعة من التقوميات التعاونية 

 (Finn, 2003, 2011; Finn & Martin, عنًرصا من العالج كجزء من العملية. وقد وصف ستيفن فني وزمالؤه

(Finn & Tonsager, 2002; Fischer Finn, 2014 ;1997 منًحى تعاونيًا للتقويم يسمى التقويم النفيس العالجي. 

إذ يتم يف هذا املنحى، تشجيع اكتشاف الذات وفهمها بشكل عالجي جديد من خالل عملية التقويم.

كام يُشار إىل منحى آخر للتقويم يبدو أنه اكتسب زخاًم يف السنوات األخرية، وال سيام يف األوساط 

دينامييك  الدينامييك (Poehner & van Compernolle, 2011) وقد يشري مصطلح  التقويم  التعليمية، باسم 

إىل أنه يتم تطبيق منحى دينامييك نفيس أو تحليل نفيس للتقويم. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال. فكام 

هو مستخدم يف السياق الحايل، يتم استخدام الدينامييك لوصف الطبيعة التفاعلية أو املتغرية أو املختلفة 

يتبع منوذًجا من: (1)  النفيس  للتقويم  الدينامييك إىل منحى تفاعيل  التقويم  للتقويم. وبشكل عام، يشري 

تقييم، (2) تدخل من نوع ما، و(3) تقييم. وعادًة ما يتم استخدام التقويم الدينامييك يف البيئات التعليمية، 

عىل الرغم من أنه قد يتم استخدامه يف اإلصالحية، والرشكات، وعلم النفس العصبي، واإلكلينييك، وغريها 

األماكن. من 

وقد يتخذ التدخل بني التقييامت، أو املهام املعطاة، أشكال مختلفة، اعتامًدا عىل الغرض من التقويم 

قدرات  تقويم  سياق  يف  الفاحص  يتدخل  قد  املثال،  سبيل  فعىل   .(Haywood & Lidz, 2007) الدينامييك 

املفحوص بتعليقات أو تلميحات واضحة. وقد يكون الغرض من التدخل هو تقديم املساعدة يف إتقان املهمة 

املطروحة. ثم يتم قياس التقدم يف إتقان املهام نفسها أو ما يشبهها. ويوفر التقويم الدينامييك يف جوهره، 

وسيلة لتقويم كيفية استفادة املفحوص من بعض أنواع التدخل (التغذية الراجعة، والتلميحات، والتعليامت، 

والعالج، وما إىل ذلك) خالل مسار التقويم. ويف بعض السياقات التعليمية، قد يُنظر إىل التقويم الدينامييك 

عىل أنه طريقة لقياس ليس فقط مهارات التعلم ولكن «إمكانات التعلم» أو «تعلم كيفية التعلم». وتُعد 

 .(Wang, 2011) أجهزة الحاسوب إحدى األدوات املستخدمة للمساعدة يف تحقيق أهداف التقويم الدينامييك
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The Test االختبار

ل،  ميكن تعريف االختبار ببساطة عىل أنه أداة أو إجراء قياس. عندما يبدأ تقديم كلمة اختبار مبعدِّ

فإنه يشري إىل أداة أو إجراء مصمم لقياس متغري متعلق بهذا املَعّدل. ضع يف اعتبارك -عىل سبيل املثال- 

مصطلح االختبار الطبي، الذي يشري إىل أداة أو إجراء مصمم لقياس بعض املتغريات املتعلقة مبامرسة الطب 

(مبا يف ذلك مجموعة واسعة من األدوات واإلجراءات، مثل األشعة السينية، واختبارات الدم، واختبار ردود 

الفعل). وبطريقة مامثلة، يشري مصطلح االختبار النفيس إىل أداة أو إجراء مصمم لقياس املتغريات املتعلقة 

بعلم النفس (مثل الذكاء أو الشخصية أو الكفاءة أو امليول أو االتجاهات أو القيم). ويف حني أن االختبار 

الطبي قد يتضمن تحليل عينة من الدم أو األنسجة أو ما شابه، فإن االختبار النفيس يتضمن دامئًا تحليل 

عينة من السلوك. وميكن أن ترتاوح عينة السلوك من االستجابات عىل االستبانة بقلم الرصاص والورق، إىل 

االستجابات الشفوية عىل األسئلة املتعلقة بأداء بعض املهام. وميكن استنباط عينة السلوك من خالل مثري 

االختبار نفسه، أو قد يكون سلوكًا يحدث بشكل طبيعي (يالحظه الفاحص يف الوقت الفعيل عند حدوثه 

أو تسجيله).

وقد تختلف االختبارات النفسية وأدوات التقويم األخرى فيام يتعلق بعدد من املتغريات، مثل املحتوى، 

والشكل، وإجراءات تنفيذها وتصحيحها وتفسريها، والجودة الفنية. ويختلف محتوى (املوضوع الدرايس) 

االختبار، بالطبع، حسب تركيز االختبار. ولكن حتى 

االختبارين النفسيني اللذين يزعامن أنهام يقيسان 

قد   - الشخصية  املثال،  سبيل  - عىل  نفسه  اليشء 

وذلك  فقراتهام.  محتوى  يف  كبريًا  اختالفًا  يختلفان 

لديهام  يكون  قد  االختبار  مطوري  من  اثنني  ألن 

وجهات نظر مختلفة متاًما فيام يتعلق مبا هو مهم 

مطورو  يستخدم  حيث  «الشخصية»؛  قياس  يف 

االختبارات املختلفني تعريفات مختلفة «للشخصية». باإلضافة إىل ذلك، يأيت مطورو االختبار املختلفون إىل 

عملية تطوير االختبار بتوجهات نظرية مختلفة. فعىل سبيل املثال، قد ال تشبه الفقرات املوجودة يف اختبار 

الشخصية ذي التوجه التحلييل كثريًا تلك املوجودة يف اختبار الشخصية ذي التوجه السلويك، عىل الرغم من 

أن كليهام من اختبارات الشخصية. وميكن اختيار اختبار الشخصية ذو التوجه التحلييل النفيس الستخدامه 

من قبل فاحص التحليل النفيس، وميكن اختيار اختبار الشخصية املوجه وجوديًا لالستخدام من قبل فاحص 

وجودي.

فكر
أطلق  شخصية  لسمة  اختبار  تطوير  تريد  أنك  تخيل 

عليها اسم «القوطية». كيف ميكنك تحديد هذه السمة؟ 

ما أنواع الفقرات التي تود تضمينها يف االختبار؟ وملاذا 

ميكنك تضمني مثل هذه األنواع من الفقرات؟
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