
قائمة مقاٌٌس الحاجات النفسٌة 

األساسٌة لطلبة المرحلتٌن 

المتوسطة و الثانوٌة



مقدمة

 الحاجة النفسٌة هً أي اختالل فً التوازن النفسً ناتج عن
الشعور بافتقاد الحاجة الذي ٌسبب له التوتر مما ٌدفع الفرد 

لسلوك أو نشاط معٌن ٌؤدي لخفض التوتر و استعادة التوافق 
.النفسً 

الشعور بافتقاد الحاجة       معاناة التوتر       نشاط نحو
     خفض التوتر      تحقٌق الهدف         الهدف   
.التوازن استعادة 

 و مع زٌادة الخبرات الحٌاتٌة للفرد ٌتعلم أسالٌب خفض التوتر
.النفسً الستعادة التوازن 

 و ٌكون دور االختصاصً النفسً مساعدة الفرد للوصول إلى
الصحة النفسٌة و ذلك عن طرٌق التعرف على الحاجات النفسٌة 

.النفسً األساسٌة للفرد لتحدٌده و تحقٌق التوازن 



  5ص : أنواع الحاجات النفسٌة

 حدده من أشهر التصنٌفات ألنواع الحاجات النفسٌة ما

حٌث ذكر أن هناك ترتٌبا هرمٌا للحاجات ( ماسلو)

  :التالً على النحو 



الجمالٌة

تحقٌق الذات

تقدٌر الذات

الحب واالنتماء و التفاعل

األمن 

الحاجات الفسٌولوجٌة الحٌوٌة 

الحاجات العلٌا

الحاجات

الدنٌا



6ص: أهم الحاجات النفسٌة  

1-  ًالحاجة إلى األمن النفس.

2-  ًالحاجة إلى التقدٌر االجتماع.

3-  الحاجة إلى تأكٌد الذات.

4-  ًالحاجة إلى االنتماء االجتماع.

5-  السلوكٌة الحاجة إلى تعلم المعاٌٌر. 



7ص: وصف المقاٌٌس  

لقٌاس الخمس حاجات النفسٌة األساسٌة السابقة تم وضع 
: المقاٌٌس التالٌة

1-  ً( .فمقٌاس )مقٌاس الحاجة لألمن النفس

2-  ً(. دمقٌاس ) مقٌاس الحاجة إلى التقدٌر االجتماع

3-  ( . ومقٌاس ) مقٌاس الحاجة لتوكٌد الذات

4-  ً( . نمقٌاس ) مقٌاس الحاجة لالنتماء االجتماع

5-  ( .   سمقٌاس ) مقٌاس الحاجة لتعلم المعاٌٌر السلوكٌة



11 ص: طرٌقة التطبٌق   

تطبق من مرحلة المراهقة المبكرة إلى مرحلة المراهقة -
المتأخرة أي من 

.  سنة  19إلى  13    
.و ٌستغرق حوالً ساعة . ٌطبق فردي أو جماعً  -  
–األسئلة كراسة –كراسة التعلٌمات :  ٌتكون المقٌاس من -

.  ورقة اإلجابة 
ٌوضح الفاحص للمفحوصٌن بأن ورقة اإلجابة منفصلة -

.  عن ورقة األسئلة 
.ال توجد إجابة صحٌحة أو خاطئة -
ٌتم كتابة أمثلة على السبورة للتوضٌح و ٌبٌن لهم طرٌقة -

.اإلجابة



ورقة اإلجابة

 ال بد من كتابة بٌانات الطالب فً ورقة اإلجابة:

تارٌخ التطبٌق / الشعبة  والصف / المدرسة /  اإلسم)  
(  العمر/ تارٌخ المٌالد/ 

أدنى درجة حصل  ولمعرفة أعلى  بروفٌلإضافة رسم  - 
. ذلك لكتابة التقرٌر  وعلٌها الطالب 

أمثلة على المقاٌٌس**                     







11ص: طرٌقة التصحٌح  

 التالً على النحو  2تتدرج اإلجابات من صفر إلى:

( نعم ) 2تعطى الدرجة .

( أحٌانا ) 1تعطى الدرجة .

 ( ال ) تعطى الدرجة صفر.

 ٌتم التصحٌح بناء على مفتاح التصحٌح الوارد فً المالحق.

  ( أنثى / ذكر ) الجنس -: المعاٌٌر بناء على

(.   19 -16)من  و(  15 -13من )السن  -                           

نستخرج الدرجات التائٌة للدرجات الخام من الجداول المرفقة فً  -

.إٌجابٌة ( 33-32-30)و  كل االسئلة سلبٌة ما عدا  . 21ص-18ص





تفسٌر درجات المقاٌٌس   
 التفسٌر الكمً لدرجات المقاٌٌس .

. 11فً صفحة  

(.شدة افتقار  الحاجة النفسٌة ) فأكثر تدل على مستوى مرتفع جدا  70الدرجات من -

(  حد كبٌر ألىافتقاد الحاجة النفسٌة ) تدل على مستوى مرتفع إلى حد ما  70-61الدرجات بٌن -

.تدل على مستوى متوسط  60-40الدرجات بٌن  --

.تدل على مستوى طفٌف  39-30الدرجات بٌن  --

.تدل على عدم افتقاد الفرد تلك الحاجة 30الدرجات التً تنخفض عن  --

. للمقاٌٌس  السٌكلوجًالتفسٌر -

. 12فً صفحة   

.كلما ارتفعت الدرجة فً هذا المقٌاس دلت على فقدانه للحاجة بدرجة كبٌرة -

وصل إلى درجة  واجتماعً  وأي هناك توافق نفسً , كلما قلت الدرجة دل ذلك أنه غٌر فاقد لهذه الحاجة -

.  اإلشباع 

و كتابة التقرٌر البروفٌلرسم -






