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  األولالفصل 
  موضوع البـحـثالتعرف 

  مقدمة: 
اد وتجـرد وعـدم تحیـزحاوالقیت م ح اس  ة القادرة على الق عبـر فتـرات ، ت خل النظرة الموضوع

اء اء مفهـومحیـث یرجـع ال، النظرـاتالشـران األسـاس لتلـك ، مختلفـة مـن تطـور نظرـات الـذ  الحـدیث للـذ
لیــز هرــرت سبنســرإلــى  عــة أرســط الــذ قــام، Herbert Spencer الفیلســوف اإلن  Aristotle ومتا
ـــةواعتـــر  ـــاة العقل ـــة ، والجانـــب الوجـــداني، همـــا: الجانـــب المعرفـــي، ف بوجـــود جـــانبین للح وتتضـــمن الناح

ــة مــن جهــة ــات التحلیل ــة العمل ــاتوالع، المعرف ــة مــن جهــة أخــر  مل یب ة فهــي ، التر فتهــا األساســ أمــا وظ
ة مساعدة اإلنسان على التكیف مع طرقة أكثر فاعل   .متغیرات البیئة 

عــض العلمــاء أن سبنســر  ــر  ــ ل مــن اســتخدمو أو اق عل اء فــي ســ ــدا ، الــنفس ممصــطلح الــذ مؤ
ــة ــاة  ففقــد عــرّ ، أهمیتــه مــن النــواحي البیولوج ــة كیــف تأنهــا ((الح مســتمر مــن جانــب العالقــات الداخل

ة عتقد أن، ))للعالقات الخارج ن الوصول و م ه  هذا التكیف  اء عند اإلنسانإل أنـه ، الذ اء  عرف الـذ و
اعات عدیدة منفصلة قدرة   .على الرط بین انط

ــة مــع  أمــا ــان بدا ــالقــرن العشــرن فقــد  ــد بین ــار و أ Alfred Binet هألفر ــاس  اً ل مــن وضــع اخت لق
ة لد  م  جـر  م1917عـام وفي ، م1905في سنوات الدراسة عام  األطفالالقدرات الذهن ـار ل و أتقـد اخت

س معامل ال اءق اءك الكثیر هناوم الیو ، IQ ذ ارات الذ  أن النظرة العامة تشـیر إال ثیرة أنواعو، من اخت
متلكون  كثرأن أإلى  اء متوسط مقداراألفراد  اً ، ذ قل تدرج ملـك عـدد مـ بینما  ـاء ع مقـادیرن  ـذ أو  ةال

ة.   متدن
نزقام العالم  م1999في عام و  ام د ل ینجـزمن  William Dickens و  Brookings معهد برو

Institution  امل بین العلماء  واشنطنفي ه  ن إالنظرـة تقـول وهذه ، ومالیبوضع نظرة علیها إجماع ش
ه صفة  انت لد ةمن  ة في مجال معین فإنـه سـیبدع إذا متوارثة جین ه أفضل سـمح لـه االسـتمرار فـي  تعط

مرحلة الطفو ، (Uhiler, 2006) ذلك المجال ة مهارات االطفال وثقلها.ومن هنا وجب االهتمام    لة لتنم
س  دوتع اء مـنمقای ولوجي الذ ع خاللهـا ، أهـم الوسـائل المسـاعدة للعـاملین فـي المجـال السـ سـتط

ـــم فـــي تالفـــ ـــادة قـــوة الح ص حالـــةاحص ز ـــان البـــد مـــن االهتمـــام بهـــذه األدوات ، المفحـــوص شـــخ لـــذلك 
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س ومــن أكثــر ، المختلفــة اء انتشــاراً مقــای ح   أثبــتالعــالم والــذ الــذ اتــه وأصــ علــى مــر الزمــان صــدقه وث
ــاس  اءول األالمق ــاس الــذ ــاس ســتانفورد ، المعتمــد لق ــهمق ــة  الــذ نشــأ فــي، بین حیــث ، القــرن العشــرنبدا

هألفرد ان  ار و أ Alfred Binet بین اء اً ل من وضع اخت اس الذ عده ال، لق ، سیامـن المقـ كثیرثم تتالت 
ـاس سـتانفورد  مـا تتالـت الصـور ـهالمعدلـة مـن مق ـالصـورة األخیـرة الموجـودة حإلـى  وصـوالً ، بین وهـي ، اً ال

حثیتناولالتي سوف ، الخامسة الصورة   الدراسة.الحالي  ها ال

حث:   موضوع ال
عًا لتعدد وظائفه  اء ت م الذ وناته ومقوماته، تعددت مفاه ثرة م اء ، و ن تصنیف تعرفـات الـذ م و

اء، في فئات عامة ل منها اتجاهًا عامًا في الذ   ومن أبرز هذه االتجاهات:، مثل 

ـهاتجاه  قـدرة عامـة سـبیرمان -بین اء  ـة عامـة وهـو (: الـذ ل فـي النشـا العقلـي للفـرد تـدخ، قـدرة عقل
ـــه وأنماطـــه المتعـــددة ً واســـعًا مـــن الوظـــائف والقـــدرات ، بجوان غطـــي مـــد اء  ووفقـــًا لهـــذا االتجـــاه فـــإن الـــذ

فقد صفته  من األداء العقلي أسالیبو  ة عامـة واحـدةدون أن  قدرة عقل ة  ـهوال تـزال نظـرة ، )األساس  – بین
ة یــزة األساســ اء الر اء العــام ســبیرمان للــذ ــارات الــذ م اخت  -444 ص ص، 2001، مخائیــل( فــي تصــم

445( .  
هتعرف   اء ( :بین مها وهالذ   .)96ص ، 1995، (الزات )القدرة على نقد الذات وتقو

شــمل مــ عبــر فــي الوقــت نفســه، داء المختلفــةاأل أســالیبد واســعًا مــن الوظــائف والقــدرات و وهــو (  و
  .)224ص، 2006 - 2005، (میخائیلقوة واحدة) أو  عن طاقة
اء (تعرــف ســبیرمان:   ا أ، ــد العالقــات والمتعلقــاتالقــدرة علــى تجر  وهــالــذ  )االســتقراء واالســتن
  ).811ص، 1996، (معوض

اء  عـة الـذ مـا یخـص طب سـتان ف اء الحدیثة فهناك مدرستان رئ ى مدعومـة األولـأما في نظرات الذ
ـــل ، Spearmanوســـبیرمان  Galtonوغـــالتون  Eysenckزنـــك أیمـــن  عتقـــدون أن  اء  أنـــواعالـــذین  الـــذ

ـل مـن والمدرسـة األخـر ، )general )gالعام  العامل وهتقوم على أساس عامل عام واحد  مثلهـا  التـي 
اتــل Sternberg غرنبر غــاردنر وســتی عتقــدون أن هنــاك أكثــر ، Thurstone وثرســتون  Cattell و والــذین 
اءأو  أنواعمن نوع من    ).Paik,2002,pp1-18( أنما الذ

س  ومــع تعــدد اء وتنوعالنظرــات التــي تبنــى علیهــا مقــای  الوصــول یجــرِ لــم ، نیعلــى مــر الســن هــاالــذ
س ةمحدد ظرةنإلى  ه العلماء ، لهذه المقای س، جمعأیتف عل عـض المقـای  ومـع انقسـام العلمـاء فـي تأییـد 
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عضــها اآلخــر هاوتفضــیل ثیــر إال أّن هنــاك ، علــى  س حــازت  ومنهــا ، مــن التأییــد مــن معظــم العلمــاء اَ مقــای
ــاس  ــهمق ــهمنــذ أن وضــع ، صــوره المختلفــة بین اء عــام  بین ــاس الــذ مون الصــورة األولــى لمق  م1905وســ

ـــــاس ســـــتانفورد  جـــــر أن إلـــــى  ـــــهالتعـــــدیل للنســـــخة الخامســـــة لمق ـــــدعلـــــى یـــــد جیـــــل م 2003عـــــام  بین   رو
Gale H.Roid.  

ــاس النفســي المتعــددة ن أهــم الوســائل الوإ  ولوجي هــي وســائل الق مســاعدة للعــاملین فــي المجــال الســ
ارات و  س من اخت ـم فـي تحدیـد وضـع المفحـوصمقای ع خاللهـا الفـاحص زـادة قـوة الح ـان ، سـتط لـذلك 

ــاس المختلفــة ــأدوات الق ــاس ، نظــرًا لتعــدد اســتخداماتها، البــد مــن االهتمــام  ــهفمق  نشــأته أساســاً انــت  بین
ـاً و لتصنیف األفـراد المعـ اء قین عقل ـذا وصـوًال للصـورة الخامسـة ، ثـم اسـتخرجت منـه صـورة لألسـو التـي وه

  لها استخدامات واسعة ومختلفة منها: 
ص تطور اإلعاقـة تش ـالغین األطفـال دوالتفـوق لـخ ـالحرص وذلـك عنـد اسـتخدام، والمـراهقین وال ه 
ــاس ســتانفورد  ووقــد وجــد مســتخدم، الواجــب ــهبیمق قة  SB5الصــورة الخامســة  ن نــه مفیــد أفــي الصــور الســا

اد اس الع ولوجي، في الق حاث فـي القـدرات، والنیروس ـاس، وأ ـرة القـدرات فـي وق م ، الطفولـة الم والتقیـ
ان المالنف م الخاص. ( وو ذل الئمسي الترو لتحدید الم   )Roid, 2003, p.4التعل

ــدمــا  ــل صــورة جدیــدة تصــدر عــن هــذا  یؤ مختلــف منــاط العــالم عــن  حــوث  تعــدد الدراســات وال
اء اس الذ اس أهمیته ومصداقیته في ق سًا ل، المق ًا رئ عد مح س حیث  اء المختلفةمقای وقـد صـدرت ، الذ

اس سـتانفورد  ـهالصورة الخامسة من مق عـ وتعـد هـذه الصـورة، م2003عـام  بین ، ةمحسـنة مـن الصـورة الرا
ــارات، هانفســ فقـد بنیــت علــى النظرــة عــض االخت ــاس الــذاكرة العاملــة إلیهــا  مــع إضــافة  ــارات ق وأهمهــا اخت

ـاس ــة للتطـورات الحدیثــة فـي مجــال الق حــاث والدراسـات علــى، التـي جـاءت مواك ـاس  ومازالـت األ ــهمق  بین
ــاس مــن الدراســات األجن كثیـرفمــع وجــود ال، مســتمرة ومالیـ هــذامنـذ نشــأته وحتــى  ــة المختلفـة عــن هــذا المق ب
ضاً هناك ، مختلف صوره ة  أ ـاسمثل دراسات عر قة للمق ة عـن صـور سـا ة والسـعود ، المصرة واألردن

ع النیل وقد قام أبو  اس على البیئـة المصـرة وطه وعبد السم ، من مصر بتعییر الصورة الخامسة من المق
ضــاً  فــرج قــامو  ــاس أ س هنــاك ولكــن ، بــإخراج صــورة مصــره للمق ــاس عــام هــو ومنــذ ظ، حتــى اآلنلــ ر المق

ــاس علــى البیئــة الســورة أ، م 1905 ــة الكبیــرة للــذلك ونظــرًا ، تعییــر للمق ــاس ألهم فــي مجــال لهــذا المق
اء ــذ ــاس ال حــث الحــالي، ق ــذ یتناولــه ال ــة المــد العمــر ال ــاض األطفــال، وألهم وعــدم وجــود  مرحلــة ر

ة له س مناس ا، مقای اس ستانفورد رأت ال هحثة أن موضوع تعرب مق الصورة الخامسـة ودراسـة صـدقه  بین
اته ون موضوع للبیئة السورة مالئمةمعاییر ثم استخراج ، وث أن    .ةالحاللدراسة ل اَ جدیر 
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السؤال  حث  لة ال  :التاليوتتمثل مش

ــ ل النهــائي لمــا  ـ ــاس ســتانفورد الشــ ــهلمق إجــراء دراســة الصــدق  عــد) 2003الصــورة الخامســة ( بین
ات   ؟سنوات 6 إلى 4عمر عینة من  ىعل له تناسب المجتمع السور معاییر واستخراج ، والث

حث: ة ال   أهم
حث  ة ال ع أهم اس ستانفورد الحالي  تن ة مق همن أهم ـل بین الـذ یثبـت جـدارة هـذه ، بتارخه الطو

اساألداة في  اء ق   الصورة الخامسة.إلى  وصوالً  الذ

حث فقاموقد  ة ال احثة بتحدید أهم   ما یلي:ت ال

ـــاس ســـتانفورد العمـــل علـــى  - ـــة ســـورة لمق ـــهاســـتخراج صـــورة عر ، )2003(الصـــورة الخامســـة  بین
ــاتفیهــا  وافرتـی ضــاً و ، بدرجــة مرتفعـة الصـدق والث المالئمــة لهـا وفــ متغیــرات معــاییر اسـتخراج ال أ

حث    .الحاليال

ـــاس ســـتانفورد  - ـــهبـــدأ مق التـــه وصـــوالً ر واســـتم م1916منـــذ عـــام  بین ـــ الصـــورةإلـــى  ت تعد  ةالحال
حــم 2003الخامســة عــام  س أهــم مــن فهــو ، الحــاليث موضــوع ال حصــیلة  دالعرقــة التــي تعــالمقــای

اء و فـــي م نتـــاج الماضـــي والحاضـــر اء لألســـو م الـــذ ات الـــتعلم وذو اجـــال تقیـــ ین ولصـــعو لموهـــو
ــة ــةوهــذا یــزو ، ســنة 85إلــى  مــن ســنتینوذلــك فــي مــد عمــر ، القــدرات المتدن ــة العر ت  د الم

س أحد  ةالسور اء.المقای  الهامة في میدان الذ

ة أوجد یال  - اس ستانفورد  دراسة محل ـهعن مق حتـى اآلن حسـب ) 2003(الخامسـة  الصـورة بین
احثــة ــاً ، علــم ال ــة جــرتفقــد  أمــا عر ل و أإذًا فهــي ، م2011 عــام ترجمتــه وتعییــره فــي مصــر العر
 ب وتعّیر على البیئة السورة.نسخة تعرّ 

حث:   أهداف ال
حث   :إلىالحالي  یهدف ال

 ) ـاس ألعمـار ة سـورة للمق ومترة تتـوافر فیهـا ، سـنوات )6-4إعداد صورة عر الخصـائص السـ
ـاس سـتانفورد  الضرورة الستخدامها في المجتمـع العرـي السـور  ـهعلـى مق الخامسـة  الصـورة بین

. اته في المجتمع السور  للتأكد من صدقه وث
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  ور واإلنـــاثو أمعــاییر وضــع ـــة مالئمــة للمجتمــع الســـور منفصــلة لكـــل مــن الــذ ووفقــًا لمتغیـــر ، ل
اء الخمس العمر لكل  إذا وجدت فروق بینها.، ةمعامل من معامالت الذ

  ــاس ســتانفورد ــهالعمــل علــى اســتخراج دلیــل لمق ــاس الخامســة یبــی الصــورة بین ن طرقــة تطبیــ المق
حه . یتالءمما ، وتصح  مع بیئة المجتمع السور

حث:   أسئلة ال
حث ال بد من االنطالق من جملة أسئلة  اس عنلتحقی أهداف ال ات دراسة صدق المق وتـدور ، هوث

حث والمتغیرات التي تتضمنها   وهذه األسئلة هي:، حول عّینة ال

  ــاس ســتانفورد ــة لمق ــهمــا الصــورة النهائ صــل الصــورة بین عــد إلیهــا  الخامســة التــي ســوف 
اته وتعییره؟  دراسة صدقه وث

  ة متغیر الجنس فـي  وفنة العیّ  بین متوسط درجات أفرادهل یوجد فروق ذات داللة إحصائ
ــة) ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر او ، درجــة الــذ ــل عامــل مــن عوامــل الــذ ء الخمســة: فــي درجــة 

عامــــل المعالجــــة ، عامــــل االســــتدالل الكمــــي، العامــــل المعرفــــي، (عامــــل االســــتدالل الســــائل
ة ان صرة الم  عامل الذاكرة العاملة)؟، ال

  ة مـر فـي متغیـر الع وفـالعّینـة  بین متوسط درجات أفرادهل یوجد فروق ذات داللة إحصائ
ــة) ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر اء الخمســة: فــي درجــة و ، درجــة الــذ ــل عامــل مــن عوامــل الــذ

عامــــل المعالجــــة ، عامــــل االســــتدالل الكمــــي، العامــــل المعرفــــي، (عامــــل االســــتدالل الســــائل
ة ان صرة الم  عامل الذاكرة العاملة)؟، ال

  ة  متغیــر اإلقامــة وفــالعّینــة  بــین متوســط درجــات أفــرادهــل یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ
اءفي  رف) -(مدینة  ة) درجة الذ ة (اآلدائ ة الكل ل عامل مـن عوامـل و ، المر في درجة 

اء الخمسة: (عامل االستدالل السائل عامـل ، عامـل االسـتدالل الكمـي، العامل المعرفي، الذ
ة ان صرة الم  عامل الذاكرة العاملة)؟، المعالجة ال
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حث:   منهج ال
ــــة عــــن احثــــة  لإلجا قة قامــــت ال ــــاع المــــنهج ااألســــئلة الســــا ــــه النظــــر ت الوصــــفي التحلیلــــي بجانب

ما یلي: قي والموضح    والتطب

ـاع المـنهج الوصـفي التحلیلـي اسـتناداً  جـر : الجانب النظـر  .1 ـاسدلیـل إلـى  إت عـد ترجمتـه، المق  وذلـك 
ةإلى  ةإلى  والرجوع، اللغة العر ة عض المراجع األجنب ـة جر ما ، والعر الصـورة العر ت االسـتعانة 

اسالمعیرة في   .مصر للمق

قــي .2 ــات الجانــب التطب ــاستطبیــ ب: دراســة الصــدق والث ، ةطفــل وطفلــ) 150علــى عّینــة قوامهــا ( المق
عد التأكد من صدق ترجمة  اس وموذلك  مـین مـن ذو  تهالئمالمق للبیئة السورة وعرضها على المح

ـــة لیز ـــة، االختصـــاص (اختصاصـــات اللغـــة اإلن م ، علـــم الـــنفس المعرفـــي، اللغـــة العر ـــاس والتقـــو والق
( ـاستطبیـ  جـر مـا ، )1الملح ( النفسي والترو ة المق ) 25( قوامهـا لـىو أ علـى عّینـة اسـتطالع

ات، وطفلـــة للتأكـــد مـــن وضـــوح األســـئلة طفـــالً  ـــاس زم لتطبیـــوالـــزمن الـــال، وتحدیـــد الصـــعو عنـــد  المق
اس ثم طب، ةالسور البیئةاستخدامه في  ة  المق ـة على عّینة اسـتطالع  وطفلـة طفـالً ) 25(قوامهـا ثان

ةهو معامالت السلحساب و ، للتأكد من صالحیته اس على عّین لة والصعو  ) طفـالً 30( ة منطب المق
است جر حیث ، سنوات 6-4من عمر  وطفلة عض بنود المق   .نتائج المعامالت وف إعادة ترتیب 

حث وعینته:    مجتمع ال
ع  األصليمجتمع الیتألف  :األصليمجتمع ال مـن عمـر و  المنتظمین فـي الروضـات األطفالمن جم

ـــًا (ورفهـــا دمشـــ مدینـــةســـنوات  6إلـــى  4 ) طفـــًال مـــن المجمـــوع الكلـــي 39233، حیـــث بلـــغ عـــددهم تقر
ة الســحب مــن المجتمــع األصــلي 58850ألطفــال الرــاض وعــددهم ( انــت نســ ) طفــَال للفئــات الــثالث، ف

ًا. )0.0077(   تقر

حــث ــع : مجتمــع ال حــث مــن جم الموجــودة فــي  األطفــال المنتظمــین فــي الروضــاتیتــألف مجتمــع ال
مدینــة دمشــ ورفهــا 6إلــى  4مــن عمــر و  )2الملحــ ( ــًا (ســنوات  ، ) طفــالً 622، حیــث بلــغ عــددهم تقر

حث ( ة السحب من مجتمع ال انت نس ًا.0.492ف   ) تقر

  



ول موضوع البحث ومنهجه   الفصل ا
 

8 

حــث طرقــة ، ســنوات 6إلــى  4مــن عمــر  أطفــال) 306( مــن انــت عّینــة التعییــر :عینــة ال ســحبت 
ة من  ق ة ط ـع الروضـات فـي ، روضات مدینة دمش ورفهاعشوائ سحب أسـماء جم احثة  حیث قامت ال

ة عة لوزارة التر ة، مدینة دمش ورفها التا ة المعلمین، ومدیرة التر لمؤسسـات او ، واالتحاد النسـائي، ونقا
ة الخاصة من  م ة في دمشالتعل م الروضـات ، وزارة التر عیتهـا وفـثـم قامـت بتقسـ م الجغرافـي ت ، للتقسـ
احثــ عــد ذلــك قامــت ال ــار العشــوائي لروضــتین و االخت مــع متغیــرات علــى نحــو یــتالءم القرعــة لكــل قســم ة 

حث استطبی ل، ال   علیهم. المق

حث:   أدوات ال
ــاس ســتانفورد ـ  ــهمق اء2003الصــورة الخامســة( بین ــذ ــد  جــر : ) لل تعدیلــه مــن قبــل جیــل رو

Gale Roid ، اس فرد  وهو ـةمق اء والقـدرات المعرف م الذ متـد مـن  لتقی شـتمل ، سـنة 85إلـى  2لعمـر 
ــــاس علــــى  صــــرة  -االســــتدالل الكمــــي –المعرفــــة –االســــتدالل الســــائل هــــي مجــــاالت 5المق المعالجــــة ال

ـــة ان ة10التـــي تضـــم ، لـــةالـــذاكرة العام –الم ـــارات أساســـ ضـــاً تضـــم ، اخت ـــة أ ـــارات فرع منهـــا خمســـة ، اخت
ة ة لفظ ارات أساس ة أخر ، اخت ة)أ(وخمسة أساس ة.دائ   غیر لفظ

ات مــن  ــة المتعــددة المســتو طار ــار ال ــهقامــت : CogAtاخت الت عل ، ســر عبــود بــإجراء التعــد
ــون أكثــر مال اســتخراج ال مــا، مــة وصــالحًا للبیئــة الســورةءل ، البیئــة الســورة تالئــمالتــي معــاییر قامــت 

طار  جــر و  ــة وال ــة اللفظ طار ــةاســتخدام ال ــة غیــر اللفظ طار ــة وال مؤشــر للصــدق التالزمــي مــع  ــة الكم
ا هس ستانفورد مق  .)6ص، 2007، (عبود الصورة الخامسة بین

عــة الملونــة:  ــار رافــن للمصــفوفات المتتا اتــه مــان عــز إقامــت اخت حســاب معــامالت صــدقه وث
مؤشـر للصـدق  استخدام المصفوفات جر و ، سنوات وما فوق  4وتعییره على عینة من الطالب من عمر 

اس ستانفورد  هالتالزمي مع مق   .الصورة الخامسة بین

حث:   حدود ال
ـــة:  العـــام جـــر الحـــدود الزمن ـــة تتمثـــل  حـــث وحســـاب نتائجـــه وتفســـیرها فـــي حـــدود زمن  ینتطبیـــ ال

  .)2013-2012، 2012-2011( ینالدراسی

ةالحدود ال ان   .ضمن مدینة دمش ورفها :م
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شرة:الحدود الشرو الواق ال ة للعّینة من حیث الجنس والعمرمتمثلة    واإلقامة. ع

ة:  اس ستانفورد الحدود الموضوع سه مق ق ما  اء  هیتحدد الذ   ).2003الخامسة ( الصورة بین

فاته مصطلحات حث وتعر ة ال   :االجرائ
حـث مصطلحات الحصول على  جر  ـةتعرفاتـو ال ـاس سـتانفورد مـن األسـاس النظـر  ه االجرائ لمق

ه   .  النظرة ومن تعرفاته، )2003( الصورة الخامسة بین

ـــاس ســـتانفورد ـ  ـــهمق اء2003الصـــورة الخامســـة( بین ـــاس فـــرد ) للـــذ اء : هـــو مق م الـــذ لتقیـــ
ـــةوالقـــدرات  متـــد مـــن  المعرف ـــاس علـــى ، ســـنة 85إلـــى  2لعمـــر  االســـتدالل  هـــي مجـــاالت 5شـــتمل المق
ة -االستدالل الكمي –المعرفة –السائل ان صرة الم ـارات 10التي تضم ، الذاكرة العاملة –المعالجة ال اخت
ة ضـــاً تضـــم ، أساســـ ـــة أ ـــارات فرع ـــة، اخت ة لفظ ـــارات أساســـ ة أخـــر ، منهـــا خمســـة اخت وخمســـة أساســـ

ة)أ( ة.دائ   غیر لفظ

اء معامــل  ــذ ــياالدائــي ال االســتدالل  وهــي  األدائــيللجانــب معــامالت الخمســة مجمــوع ال وهــ: الكل
ة -االستدالل الكمي –المعرفة –السائل ان صرة الم   الذاكرة العاملة. – المعالجة ال

ـــة واألد وهـــ: االســـتدالل الســـائل ـــةالقـــدرة علـــى حـــل المســـائل اللفظ طرقـــة اســـتنتاج، ائ  ة وٕامـــاإمـــا 
ة خالقة اء السائل للمفحوص.، استقرائ دل هذا العامل على الذ   و

ة مـن البیـت والمدرسـة والعمـلالمعرفة تسـ ، : هـي ذخیـرة الفـرد المتراكمـة مـن المعلومـات العامـة والم
القـــدرة المتبلـــورة ســـمى هـــذا العامـــل  حـــث  تلـــك التـــي ، المفـــردات متعلمـــة مثـــل مـــوادألنـــه یتضـــمن ، وفـــي ال

لة األمدالاكتسبت وحفظت في الذاكرة  شیر هذا العامل، طو اء المتبلور. إلى  و   الذ

ة وه: االستدالل الكمي ة والعدد الت الرقم ة ، براعة الفرد في حل المش انت مسائل شـفو  مأسواء 
  عالقات مصورة.

ة المعالجة ان ة الم صر ـةال س قدرة األفراد على رؤ ـاني علـى  : تق النمـاذج والعالقـات والتوجـه الم
 . صر   أسس مختلفة من اإلظهار ال

ـــات الـــذاكرة التـــي تحفـــظ المعلومـــات المختلفـــة فـــي الـــذاكرة  :الـــذاكرة العاملـــة هـــي مجموعـــة مـــن عمل
تشفة  –قصیرة األمد (المتغیرة ال   المصنفة). –الم
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ـــة  مفهـــومإن  ـــذاكرة العامل ـــات مثـــل نظر اســـتنتاجه مـــن  جـــر ال ـــادلينظر ، مBaddeley1986 ـــة 
حاث أكدت  ثیرو  ة الذمن األ م المدرسيأهم   .)Roid,2003,pp136 -137( اكرة العاملة في التعل

ة: فات اإلجرائ   التعر

ــة) ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر حصــل علیهــا المفحــوص مــن تطبیــ  وهــ: درجــة الــذ الدرجــة التــي 
المعالجــة  - االســتدالل الكمــي – المعرفــة – االســتدالل الســائل وهــي األدائــيللجانــب المعــامالت الخمســة 
ــة ان صــرة الم ــاس ســتانفورد ، الــذاكرة العاملــة - ال ــهمــن مق لمــا زادت ، )2003الخامســة ( الصــورة بین ف

  .العاملدرجة الفرد ارتفعت قدرته في هذا 

حصل علیها المفحوص من تطبی مهارا وه: االستدالل السائل لمـا ، العامـلت هـذا الدرجة التي  ف
المصــفوفات التــي تتطلــب التفــرد بتحدیــد العالقــات بــین ، العامــلزادت درجــة الفــرد ارتفعــت قدرتــه فــي هــذا 

ة الموجودة المو  المعلومات األساس صرة) والق ضوعاتفیها (   .درة على معرفة سبب هذا االستنتاجال

حصــل علیهــا المفحــوص مــن تطبیــ مهــارات هــذا المعرفــة لمــا زادت ، العامــل: هــي الدرجــة التــي  ف
  .العاملدرجة الفرد ارتفعت قدرته في هذا 

حصل علیها المفحوص مـن تطبیـ مهـارات هـذا  وه: الكمي االستدالل لمـا ، العامـلالدرجة التي  ف
هفي ستانفورد حیث النشاطات ، العاملزادت درجة الفرد ارتفعت قدرته في هذا  ـز  بین الصورة الخامسـة تر

الت الحل على  م المدرسي. قطبتالمش ة من التعل تس ة المحددة الم   ة أكثر من المعرفة الراض

ــة المعالجــة ان ة الم صــر حصــل علیهــا المفحــوص مــن تطبیــ مهــارات هــذا ال : هــي الدرجــة التــي 
لما زادت درجـة الفـرد ارتفعـت قدرتـه فـي هـذا ، العامل ـهن نشـاطات سـتانفورد إحیـث ، العامـلف الصـورة  بین

ال ونموذج ال الخامسة هنا تتضمن لوح األش   . األش

حصـل علیهـا المفحـوص مـن تطبیـ مهـارات هـذا  :الذاكرة العاملـة لمـا ، العامـلهـي الدرجـة التـي  ف
ـهسـتانفورد  مـثال فـي، عامـلالزادت درجة الفرد ارتفعت قدرتـه فـي هـذا  لمـة فـي آالصـورة الخامسـة  بین خـر 

ستمع المفحوص، البند طلب منه استدعاء ، مجموعة جملإلى  حیث  لمة في جمل معینة.آثم    خر 
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  الثاني الفصل
قة   الدراسات السا

  توطئة:

ـــاس ســـ لـــىمـــن الدراســـات ع كثیـــرأجـــر ال ـــهتانفورد مق وحتـــى التعـــدیل ، م1905منـــذ نشـــأته عـــام بین
ــاس، م2003األخیــر للنســخة الخامســة عــام  ــة المق ــالتحق مــن فاعل عــض هــذه الدراســات  طــت  ، وقــد ارت

ه ومترة التي أجرت عل ط ، وذلك من الدراسات الس ـأداةوارت االسـتفادة منـه  ـاس ذات  عضها اآلخـر  ق
ات  ة مختلفة  ینالیعصدق وث ق حث. وففي مجاالت تطب   الهدف من ال

ـــةلـــفـــي هـــذا الفصـــل عـــرض  ـــة واألجنب صـــوره ، عض الدراســـات العر ـــاس  التـــي أجرـــت علـــى المق
    األحدث.إلى  من األقدمالتسلسل الزمني  وفهو عرض هذه الدراسات و  المختلفة,

صـــورته الخامســـةإلـــى  الدراســـات قســـمتو  ـــاس  ودراســـات ، ودراســـات اســـتخدامه، دراســـات عـــن المق
قة.     الصور السا

اس ستانفورد  هدراسات عن مق   :الصورة الخامسة بین

ة:   الدراسات العر

  مصر) 2011( نمحمود وآخر، بو النیلأ دراسة .1

اس  عنوان الدراسة: هستانفورد مق اء الصورة  بین   الخامسة.للذ
اس ستانفورد  هدف الدراسة: هتعییر مق أجرـت هـذه  وقد، صورة الخامسة على البیئة المصرةال بین

ة اآلداب.بالدراسة في مصر  ل   جامعة عین شمس 
ونـة مـن  جرت عّینة الدراسة: فئـة عمرـة  69موزعـة علـى ، اً مفحوصـ 3770الدراسة على عینـة م

  سنة وما فوق. 70إلى  من سنتین
اس ستانفورد  أدوات الدراسة: همق اس ستانفورد و ، الصورة الخامسة بین همق عة. بین   الصورة الرا

انت أهم نتائج الدراسة مـا یلـي:  ارـة لكـ و  70إلـى  2الفئـات العمرـة مـن  لاسـتخراج درجـات مع
مات مختلفة.  تقس ـاس بـین حیـث وما فوق و راوحـت بینمـا ت، 0.90و 0.66تراوحـت معـامالت صـدق المق

اته بین    0.98و 0.75معامالت ث
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  مصر) 2011صفوت (، فرج دراسة .2

اس ستانفورد عنوان الدراسة: ه -مق اء الصورة الخامسة بین   .للذ

اس ستانفورد  هدف الدراسة: هتعییر مق أجرـت هـذه وقد الصورة الخامسة على البیئة المصرة.  بین
  والحضر والعمر.حسب التوزع الجغرافي للرف الدراسة في مصر 

ونة من  جرت عّینة الدراسة: وهـي عینـة ممثلـة بنیـت علـى ، مفحـوص 3650الدراسة على عینة م
ومي عام  اني الح   سنة وما فوق. 70إلى  عمرة من سنتین ةفئ 46موزعة على ، م2009التعداد الس

ــاس ســتانفورد  أدوات الدراســة: ــهمق ــاس ســتانفورد و ، الصــورة الخامســة بین ــهمق عــة  بین الصــورة الرا
  والصورة ل م.

انت أهم نتائج الدراسة مـا یلـي:  ـاس  أنـواعمؤشـرات انـت  و مرتفعـة بـین الصـدق المسـتخدمة للمق
اإلعـــادة أنـــواعمؤشـــرات انـــت و ، 0,90و 0,69 ـــات  ـــات المســـتخدم (الث التنصـــیفو ، الث ـــات  ألفـــا) و ، الث

اس  ضاً للمق م0.98و 0.72دالة وتراوحت بین  أ ارة لكـ جر  ا.  الفئـات العمرـة  لاستخراج درجات مع
مات مختلفة. 70إلى  2من  تقس   وما فوق و

ة:     الدراسات األجنب

د دراسة .3   )Roid )2003 رو

Stanford Binet Intelligence Scales "Fifth Edition" (SB5) 

اء ستانفورد یاعنوان الدراسة: مق هس الذ   الصورة الخامسة  بین

ــاس ســتانفورد  هــدف الدراســة: ــهاســتخراج مق ــة SB5الخامســة  الصــورة بین اء والقــدرات المعرف ، للــذ
ة. وقد ات المتحدة األمر   أجرت هذه الدراسة في الوال

ـــاس ســـتانفورد  جـــر  عّینـــة الدراســـة: ـــهتطبیـــ مق مقـــدارها  ةعلـــى عینـــ SB5الصـــورة الخامســـة  بین
ــار العینــة ل جــر وقــد ، ســنة 85إلــى  2فــرد مــن عمــر  4800 ، العــرق و ، ثــل هــذه األعمــار والجــنستماخت

ةو  ات المتحدةتمالمستو االقتصاد واالجو ، المواقع الجغراف الغین ، اعي للوال ـاس المسـتو  جـر وقـد لل ق
ـــالغین اعيتمـــاالجو االقتصـــاد  حســـاب  جـــر ســـنة  18تحـــت ســـن  لألطفـــالو ، ســـنوات الدراســـة لل اســـه  ق

  سنوات دراسة األهل.
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ـــاس ســـتانفورد جـــر اســـتخدام  الدراســـة: أدوات ـــهمق ـــاس ســـتانفورد و ، الخامســـة الصـــورة بین ـــهمق  بین
عة الصورة سلر و ، الرا اس و وك جونسون. و ، والراشدین لألطفالمق   وود

انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: اء ل إن و ــة لمعامــل الــذ ــاس ســتانفورد  IQلــدرجات المر فــي مق
ه ات SB5الصورة الخامسة  بین طارـة المختصـرة اً عال اً ث ـة وال ة واألدائ مـا ، المعدل لكل المهارات اللفظ

المعدل هو ات للعوامل الخمسة  ارات العشرة هو، أكثرأو  0.90أن الث  أكثر.أو  0.84ولالخت

ـــة متوســـط ، اســـتخراج المعـــاییر جـــر هـــذا وقـــد  ار ـــة المع ـــان لكـــل الـــدرجات المر ودرجـــة ، 100و
ار  نلتـ، 15ـة انحـراف مع طارـات التحصـیل األخـر بمـن مقـارنتهم  تم درجات لــٕان و ، طارــات المعرفـة و

ة للعوامل الخمسة متوسط  ة واألدائ ارات اللفظ ار اً وانحراف 10االخت  .3 اً مع

اRuf )2003 راف دراسة .4  ) امر

Use of the SB5 in the Assessment of High Abilities 

هاستخدام ستانفورد  عنوان الدراسة: مالخامسة ل الصورة بین     القدرات المرتفعة تقی

اس ستانفورد  تعرف علىال هدف الدراسة: ة مق ـهمصداق مـه  SB5الخامسـة  الصـورة بین اسـًا وتقی ق
قةا م و ، لنسخ السا ـاس سـتانفورد التقد ـة لمق ـهمعلومـات عـن الخصـائص التقن ، SB5الخامسـةالصـورة  بین

ضًا  اس ستانفورد وأ هالتأكد من قدرة مق ین. SB5الخامسة  الصورة بین م الموهو   من تقی

قاً  60عّینـات مختلفـة مـن جـر اسـتخدام  عّینة الدراسة: ین دراسـة منشـورة سـا  إضـافة، عـن الموهـو
ین بدرجات مختلفة. األطفالدراسة لخمس حاالت من إلى    الموهو

اس ستانفورد  أدوات الدراسة: همق عة  الصورةو ، SB5الخامسة  لصورةا بین مـا ، الثالثـةالصـورة الرا
ســـلر جـــر اســـتخدام  ـــارات و عـــات مختلفـــة مـــن اخت ـــوك جونســـون و و  Wechslerط  Woodcockود

Johnson ، ضاً و ة جر استخدام  أ ار القدرات المعرف   Cognitive Abilitiesاخت

انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: ــاس ســتانفورد  عــدّ  و ــهمق أداة فعالــة  SB5الخامســة  الصــورة بین
ین بدرجات مختلفة من مرحلـة مـا قبـل المدرسـة وحتـى المراحـل المتقدمـة ، المراهقـةإلـى  للكشف عن الموهو

اس ستانفورد  ما عدّ ، من العمر همق عاد المختلفة من القدرات. SB5الخامسة  الصورة بین اس األ  أداة لق
اس دحتو على مجموعة تحسینات تع   ة.الاألفراد ذو القدرات الع قدرات ممیزة له في ق
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س دراسة .5 انا) Chase )2005   تش  بنسلف
Underlying Factor Structures of the Stanford-Binet Intelligence 

Scales – Fifth Edition  
اء ستانفورد ساسي بناء العامل األ عنوان الدراسة: اس الذ هفي مق   الخامسة الصورة بین
ـاس سـتانفورد  هدف الدراسة: ـهالتعرف على التحلیـل العـاملي االستكشـافي لمق الخامسـة  الصـورة بین

SB5 ،قــةالبنــاء األ ومــد اختالفهــا عــن ــد فــي الحق ، ساســي لنمــوذج العوامــل الخمســة المســتخدمة مــن رو
انا في وقد توراه في بنسلف ات المتحدة  أجرت هذه الدراسة لنیل درجة الد ة.الوال   األمر

  فردًا. 78و 107 على عینتینSB5تطبی  جر  عّینة الدراسة:

اس ستانفورد  أدوات الدراسة: همق   التحلیل العاملي االستكشافي.و ، الخامسة الصورة بین

انت أهم نتائج الدراسة ما یلي: ة العوامل  و ان المعرفـة العامـة  إیجاد جر في بن سم أن الجانبین 
م ع للمعلومــاتأو  المتسلســل والتنظــ انـــت المتتـــا عهــا ت ةالمتغیــرات الموجـــود.   ظهـــرفــي العامـــل األول جم

ة للفرد   .GK)ولذلك فإن هذه العوامل الخمسة سمیت المعرفة العامة (، الموجودات المعرف

عهـا تضـمففـي العامـل الثـاني  ةالمتغیـرات الموجـودأما  سـ اً نوعـ جم والتـي تتطلـب ، اً عمومـ اً واحـد اً رئ
م والتسلسل للمعلوماتالقدرة  م، على التنظ   .(OSI)المتسلسل للمعلومات  وهذا العامل الثاني سمّي التنظ

ــاس أشــار   ــاس اخــتإلــى  SB5التحلیــل العــاملي االستكشــافي لمق ساســي الف بنــاء العامــل األأن ق
ــه تفســیرات ، مفیــد للطبیــب النفســي ــة SB5ولتوج ــة اســتخدام اأ تأكیــد جــر مــا ، طرقــة عمل لتحلیــل هم

اس جدید ان مبن، العاملي االستكشافي لبناء أ مق قا اً حتى ولو    .على نظرة مبرهنة سا

ا )Tasha & other)2010  نوآخر  دراسة تاش .6   امر

Confirmatory factor analysis of the Stanford-Binet Intelligence Scales, 
Fifth edition, with a high-achieving sample. 

یــد عنــوان الدراســة: ــاس ســتانفورد التحلیــل العــاملي التو ــه لمق اء ال بین علــى ، صــورة الخامســةللــذ
ة اإل   نجاز.عینة عال

یب الداخلي لالتعرف على  هدف الدراسة: ة التر   .SB5 ـصالح
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تتراوح أعمارهم بـین ، من الصف الثالث 201 ة األداءالعینة مستقلة من الطالب ع عینة الدراسة:
  .اً شهر  11سنوات و 10و، أشهر 4سنوات و 8

اء الصورة الخامسة أدوات الدراسة: ه للذ اس ستانفورد بین   .مق

انت أهم نتائج الدراسـة مـا یلـي: ـيإلیهـا  التوصـل جـر أشـارت النتـائج التـي  و ، أن العامـل الهیرار
انـــاتل مالءمـــةأفضـــل  هـــوك قـــدم - ونمـــوذج بوســـت، رـــعاأل للعوامـــل نتـــائج  وعلـــى نحـــو عـــام اشـــتملت، لب

ـل العامـل یین النفسیین للمصصاتخاأل األطفـال نهـا تتعلـأوخصوصـًا ، SB5ـلـدرسة على فهم أفضل له  
ة.  ما جر ، الينجاز العأصحاب اإل حوث المستقبل   مناقشة التوجهات لل

A confirmatory factor analysis of the Stanford–Binet Intelligence Scales, 
Fifth Edition, with a high-achieving sample  

  بنغالدش) Sultana & other)2012 وآخرون  سولتانة دراسة .7

Adaptation Of The Five Nonverbl Subtests Of Stanford–Binet 
Intelligence Scale Fifth Edition For Use In Urban Bangladesh  

اء سـتانفورد تكییف العوامل الخمسة األ عنوان الدراسة: اس الـذ ة من مق ـهدائ الخامسـة  الصـورة بین
  .الستخدامها في بنغالدش

اس ستانفورد  هدف الدراسة: هتكییف مق أجرـت هـذه الدراسـة فـي  وقـد، SB5الخامسـة  الصورة بین
ة الخاصة في جامعة دهاكا    بنغالدش.في قسم التر

عاً  16إلى  6عمار من تضم األ، )165مقدارها ( ة على عینالتطبی جر  عّینة الدراسة: لنتیجة  ت
اس ستانفورد  ـهالدرجات الخام لمق م الـدرجات حیـث جـر ، الخامسـة الصـورة بین  وفـمجمـوعتین إلـى  تقسـ

ة وال   یز.تمیمعاملي الصعو
اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق   الخامسة.  الصورة بین

انــت أهــم  ــاس وتعدیلــه اســتناد جــر  نتــائج الدراســة مــا یلــي:و ة إلــى  اً تكییــف المق مســتو الصــعو
دون مـن قیـت  152مـن  اً بنـد 16 تعدیل جر حیث ، هاإیجاد جر واالتساق الداخلي للبنود التي  والتمییز

ع و  جــر البنــود التــي و ، عــادة ترتیــبإ تعــدیل أو  مواضــ ــات ت ةمثلــأتعــدیلها  مــا ، قافــةالبیئــة والث الئــمومحتو
   الفهم للطالب في بنغالدش. مالئمةلتكون  ت ترجمة األسئلةجر 
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هاستخدامات دراسات عن  اس ستانفورد بین   :الصورة الخامسة مق

ة:   الدراسات العر

 مصر )2012مي (، أمین دراسة .1

ــاس ســتانفورد عنــوان الدراســة:  ــة لمق ــهدراســة مقارنــة للصــفحة المعرف اء الصــورة الخامســة:  بین للــذ
ین و  األطفالن عینة من بی ین. األطفالالذاتو  غیر الذاتو

ة المتضـمنة  هدف الدراسة: ة المعرف ان الكشف عن الفروق في القدرات العقل الغرض من الدراسة 
ــاس ــة لمق ــارات الفرع ــهســتانفورد  فــي االخت ــل مــن ، "الصــورة الخامســة بین ین وغ األطفــالبــین  یــر الــذاتو

ین ــة ممیــزة لكــل منهمــا.، الــذاتو د معهــ، أجرــت هــذه الدراســة فــي جامعــة عــین شــمس وٕاعــداد صــفحة معرف
ا للطفولة اجات خاصة. أطفالقسم ، الدراسات العل   ذو احت

  ) سنوات 8-5طفًال من الجنسین یتراوح عمرهم الزمني من ( 60عینة الانت  عینة الدراسة:

ـاس سـتانفورد تمثلت األدوات  أدوات الدراسة: ـه -فـي مق ـة و ، "الصـورة الخامسـة بین الصـفحة المعرف
ص اإلحصــــو ، للقــــدرات والتــــأثیرات المســــتنتجة ــــة فــــي دلیــــل التشــــخ صــــي للذاتو ــــار التشخ ــــعالمع ، ائي الرا

اس الطفل الذاتو    .ومق

انت أهم نتائج الدراسة ما یلي:    و
ـــة ممیـــزة  -1 ـــاس ســـتانفورد  لألطفـــالتوجـــد صـــفحة معرف ـــهالعـــادیین علـــى مق اء بین الصـــورة  للـــذ
انت في المتوسط الخامسة ة بنمط ممیز في القدرات و  .حیث تمیزت الصفحة المعرف

ـــزة  -2 ـــة ممی ـــاس ســـتانفورد  لألطفـــالتوجـــد صـــفحة معرف ین علـــى مق ـــذاتو ـــهال اء بین ـــذ الصـــورة  لل
ة بنمط متمیز  الخامسة ة عارتفاحیث تمیزت الصفحة المعرف ان صرة الم  .في عامل المعالجة ال

ا بـــین متوســـطات درجـــات  -3 ین علـــى  األطفـــالتوجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائ ین وغیـــر الـــذاتو الـــذاتو
ـــاس ســـتانفورد  ـــهمق اء  بین ـــارات( الصـــورة الخامســـة –للـــذ ـــة  االخت اء )  –الفرع وظهـــرت تلـــك نســـب الـــذ

ین.   الفروق لصالح غیر الذاتو

ا بین متوسطات درجات  -4 ین  األطفالتوجد فروق دالة إحصائ ن اللفظـي وغیـر الیالمجـ فـيالذاتو
اس ستانفورد  هاللفظي لمق اء  بین   وذلك لصالح المجال غیر اللفظي. الصورة الخامسة –للذ
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ة:   الدراسات االجنب

ك دراسة: .2 س ا )Marusiak & other   )2005 مار   امر
م عنـــوان الدراســـة: ـــاه وفـــر  اضـــطراب واألطفـــال ذو قـــدرات الـــذاكرة العاملـــة عنـــد  تقیـــ قصـــور االنت

استخدام الصورة الخامس ة  اء لستانفوردالحر اس الذ ه-ة لمق   .بین
Assessing the working memory abilities of ADHD children using the 
Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition 

م قـــدرات الـــذاكرة العاملـــة عنـــد  هـــدف الدراســـة : ـــاه وفـــر  اضـــطراب واألطفـــال ذو تقیـــ قصـــور االنت
ة (     .)ADHDالحر

انالســجالت مقارنــة  جــر  عینــة الدراســة : ـــ الب ــاه وفــر  وذو  طفــالً  46ــة لـ اضــطراب قصــور االنت
ة ب اناتالحر   .ضطرابلم ُشّخصوا بذلك اال طفالً  59 ب

س ستانفورد أدوات الدراسة: اءب مقای ه للذ   ).SB 5الصورة الخامسة ( ین

انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: ــة  اضــطراب واألطفــال ذو حصــل  و ــاه وفــر الحر قصــور االنت
)ADHD اســات الــذاكرة العفــي  ملحــو علــى نحــو) علــى درجــات أقــل طةق المجموعــة الضــا ، املــة ُمقارنــًة 
ــة ( اضــطرابخــالل مجموعــة و  ــاه وفــر الحر انــت الــذاكرة العاملــة هــي الدرجــة و ، )ADHDقصــور االنت

ة األقل ضـاً الكشـف  جـر و ، ألخـر ااألرعـة العوامل نها أقل من ثالثة من أ إ، العامل مـة عـن فـروق ها أ
ـة اضـطراب وألطفـال ذو لـد ا عامل الذاكرة العاملـةفي  ـاه وفـر الحر ظهـرون ، قصـور االنت علـى الـذین 
ة واضح درجات أقل في الذاكرة العامل نحو ـةة غیر اللفظ ولـم ُسـتدل علـى مثـل ، من الذاكرة العاملـة اللفظ

طةتلك االختالفات في المجموعة الض   .)2012، مینأ( ا
  

ك  دراسة .3 اErica  )2007إیر  ) امر
Comparative Study of the Working Memory Scales of the WISC-IV 

and SB5 in Referred Students 
اء األطفــال لــذاكرة العاملــة لدراســة مقارنــة  عنــوان الدراســة: ســلر لــذ ــاس و  الخامســة الصــورةفــي مق

ه و  اء ستانفورد بین اس الذ   على عینة من الطالب. الخامسة الصورةمق
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ه مقارنة الذاكرة العاملة في  هدف الدراسة: اس ستانفورد بین سـلر مـع الخامسة  الصورةمق ـاس و مق
اء األطفــال  میین الخامســة الصــورةلــذ الت الــذاكرة العاملــة لــد الطــالب االكــاد وقــد ، للتعــرف علــى مشــ

ة الخاصة أجرت هذه الدراسة  ات الدرجة في التر ة.لمتطل ات المتحدة األمر   في الوال
االجر تطبی  عّینة الدراسة: ور و16 على عینة مقدارهاسین مق   من االناث. 13من الذ

ــه  أدوات الدراســة: ــاس ســتانفورد بین ــاس مهــارات الــذاكرة ، الخامســة الصــورةجــر اســتخدام مق ومق
  العاملة الصورة الخامسة.

انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: اســی إن و ســان القــدرات نفســها لــد الطــالب نالمق ق لــذلك ال  ال 
حـــوث لل، یجـــب تفســـیر الـــدرجات بـــنفس الـــنمط ـــد مـــن ال ـــة ولـــذلك یوجـــد حاجـــة إلجـــراء المز تحقـــ مـــن بن

س المحددة الت الذاكرة العاملة.، المقای س فعًال مش س التي تق   وماهي المقای
س وآخرون  .4 اJamesie & other)2008  دراسة جام   ) امر

Data on the Stanford–Binet Intelligence Scales (5th ed.) in Children with 
Autism Spectrum Disorder 

ــــاس ســــتانفورد عنــــوان الدراســــة: انــــات مق ــــه ب اء (الصــــورة الخامســــة)  بین ذوو  األطفــــال عــــنللــــذ
  .اضطراب طیف التوحد

ة المختلفة  هدف الدراسة: ة لقدراتهم. عبرالمقارنة بین فئات الذاتو   الصفحة المعرف

ور  51، اً إناث 12تشمل (، اً ذاتو طفالً  63تكونت عینة الدراسة من  عینة الدراسة :   ).اً ذ

م  جــر و  ــة الــثالثتقســ اضــطراب  ومــن ذو  طفــالً  32:  التــالي النحــوعلــى  العینــة إلــى فئــات الذاتو
ة ة. طفالً  11و، متالزمة اسبرجر ومن ذو  طفالً  20و، الذاتو ة النمط   من فئة الذاتو

اء الصورة الخامسة أدوات الدراسة: ه للذ اس ستانفورد بین   .جر استخدام مق

انـــت أهـــم نتـــائج الدراســـة مـــا ــــ  جـــر  یلـــي: و ـــة لــ م القـــدرات المعرف مصـــابین  32( طفـــالً  63تقیـــ
ـة  اضـطراب التوحــد  11و، ASیــزم سـبرجر وتاـ مصــابین بـ 20و، ADالذاتو اســتخدام  الخفیـفمصـابین 

س ســتانفور  اءد مقــای ــه للــذ ــاس الكلــي تراوحــت  مقــادیرووجــد أن ، )SB5الصــورة الخامســة ( بین ــاء المق ذ
ة إلى  ُتشیر بذلك وهي، 141إلى  40 بین ـة ( اضـطرابلألطفال المصـابین أن العینة الكل ) ASDالذاتو
ة.تم ف ات الوظ   ثل شرحة عرضة للمستو
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لهـــا وجـــد أن  ـــة للعینـــة  اء غیـــر اللفظـــي أعلـــى مـــن  مقـــدارفـــي الصـــفحات المعرف اء  مقـــدارالـــذ الـــذ
ما یتعل ، اللفظي ـان االكتشـوف ـة  ـة غیـر اللفظ ـارات الفرع ساالخت  اضـطراب واألطفـال ذو أن  اف الـرئ

فــــي أظهــــروا قــــو  ــــة الط المعالجــــة و ، االســــتدالل الكمــــيو ، فــــي مهــــارات االســــتدالل الســــائل مختلفــــةالذاتو
صـــرة ـــة  -ال ان س، هـــارات المعرفـــة والـــذاكرة العاملـــةمقابـــل مالم ـــان االكتشـــاف الـــرئ ـــارات  و علـــى االخت

ة هو ة اللفظ ة في مهارات االقوة  الفرع   .)2012، (امین ستدالل الكمينسب

ا) Newton& other )2008 وآخرون ، نیوتن دراسة .5   امر

Assessing giftedness in children: Comparing the accuracy of three 
shortened measures of Intelligence to the Stanford–Binet Intelligence 
Scales, Fifth Edition, (K-BIT) and (WJ III COG BIA). 

ــة عنــد عنــوان الدراســة: م الموه اء وفــ  : مقارنــةاألطفــال تقیــ س الثالثــة المختصــرة للــذ دقــة المقــای
اس ستانفورد اء مق ه للذ   .الصورة الخامسة بین

اء هدف الدراسة: س الثالثة المختصرة للذ   .اكتشاف درجة دقة المقای

  .من الصف الثالث طفل 202تكونت عینة الدراسة من  عینة الدراسة :

اء الصـــورة الخامســـة أدوات الدراســـة: ـــذ ـــه لل ـــاس ســـتانفورد بین ـــوك جونســـون ، المختصـــر مق ووود
ة الصورة الثالثة المختصرة اء.، للقدرات المعرف وفمان المختصر للذ اس    ومق

انت أهم نتائج الدراسة ما یلـي:  ـهجـر تو ـاس سـتانفورد بین ـل مـن مق  طبیـ فـرد علـى العینـة 
ــوك جونســون ، 5 س، 3ووود ــة لــدرجات المقــای ــا عالقــة ذات داللــة موج وفمــان فــأظهر تحلیــل االرت ، و

اء وفـــ  س الثالثـــة المختصـــرة للـــذ ـــة للوظـــائف إلـــى أن فحـــص دقـــة المقـــای الت التمییز وقـــد أشـــارت التحلـــ
ــاس ســتانفورد اء مق ــه للــذ ــة علــى نحــو عــام الصــورة الخامســة بین انــت وقــ، ظهــر وجــود الموه درجــات د 

وفمان. وك جونسون أكثر دقة من درجات  اس وود   مق

http://Newton, J. H., McIntosh, D. E., Dixon, F., Williams, T. and 
Youman, E. (2008), Assessing giftedness in children: Comparing the 
accuracy of three shortened measures of Intelligence to the Stanford–
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Binet Intelligence Scales, Fifth Edition. Psychol. Schs., 45: 523–536. doi: 
10.1002/pits.20321  

د دراسة .6 ا )Garred, & other )2009، جار   استرال

To WPPSI or to Binet, that is the question : a comparison of the 
WPPSI-III and SB5 with typically-developing preschoolers  

ســلر لــ عنــوان الدراســة: اء وفــ و ــه: مقارنــة  ماقبــل المدرســة أطفــالذ ســلر أو وفــ بین ــاس و مق
اء أطفال ماقبل المدرسة ا لذ هس ستانفورد الصورة الثالثة ومق ر أطفال الروضـة لتطو  الخامسة الصورة بین

  النموذجي.

ة ألطفال الروضة.مقارنة الستنتاج الدرجات السائدة  هدف الدراسة:   للقدرات المعرف

  سنوات. 4طفًال في عمر  36مقدارها عینة تطبی على ال جر  عّینة الدراسة:

ــاس ســتانفورد جــر اســتخدام  أدوات الدراســة: ــهمق ــاس، الخامســة الصــورة بین ســلر لألطفــال  ومق و
ة الصورة الثالثة.   للمهارات االساس

انت أهم نتائج الدراسة مـا یلـي: اطـات دالـة و ـ وجـدت ارت اسـین فـي الـدرجات الكل مـا ، ةبـین المق
اســــین ة للتفضــــیل أحــــد ، أن عــــدد صــــغیر مــــن األطفــــال وجــــدت بیــــنهم اختالفــــات فــــي درجــــات المق النســــ

سلر لألطفال. اس و ه الصورة الخامسة أكثر من مق اس ستانفورد بین میلون لمق ان األطفال  اسین ف   المق

اKamppi & other2010 ( وآخرون  امبي دراسة  .7  ) استرال

Assessing Cognitive Development in Early Childhood: A Comparison of the Bayley-III 
and the Stanford-Binet Fifth Edition 

م النمــو: عنــوان الدراســة ــرة: المقارنــة بــین بیلــي تقیــ ســتانفورد و  3 النســخة المعرفــي فــي الطفولــة الم
ه   الخامسة  الصورة بین

ـرةتعرف  هدف الدراسة: أجرـت  .Bayley-IIIو SB5اسـتخدام  التطور المعرفي في الطفولة الم
نسالند هذه الدراسة في و ا جامعة    .في استرال

س فــي جلســتین منفصــلتین جــر تطبیــ عّینــة الدراســة: طفــًال مــن  26 مقــدارهاعینــة علــى ، المقــای
انت تضم  شهراً  42شهرًا إلى  24عمر  ورًا و 12ف   إناثًا. 14ذ
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اس ستانفورد  أدوات الدراسة: همق اس بیلي ، الخامسة الصورة بین   لنمو األطفال 3ومق
انت أهم نتائج الدراسة ما یلـي: انـت غیـر  إن و اسـین  اسـتثناء عامـل المعرفـة ، دالـةدرجـات المق

طــه معتــدالً ، sb5فــي  ــان ترا انــت،  3فــي درجــة معامــل اللغــة فــي بیلــي ف ، )p=.04) (r=.41( حیــث 

اسین 26من  22وكان درجات    .طفًال ثابتة جدًا في المق
مون   دراسة .8 اSimone 2010 ( س    ) امر

Item fairness of the nonverbal subtests of the Stanford-Binet 
Intelligence Test, Fifth Edition, in a Latina  

ــارات عــدم تحیــز عنــوان الدراســة: اء ســتانفورد فــي  الجانــب غیــر اللفظــي بنــود اخت ــاس الــذ ــهمق  بین
  لالتینیین. الخامسة الصورة

ــاألحوال استكشــاف  هــدف الدراســة: ــة  ــارات غیــر اللفظ ــة االخت ــادل الثقــافي علــى فاعل تــأثیرات الت
ــة لثالثــة عینــات ــار للوظــائف العقل ــاس المع اســتخدام الق ــة  ت، العاد ــات درجــة الــد وراه وقــد اجرــت لمتطل

ي  في علم النفس االكلین
ـا ألقـل مـن  17على ثالثـة عینـات تطبی ال جر  عّینة الدراسة: شـون فـي امر ع ، سـنوات 4فـردًا 

ـا لــ  20 شـون فـي امر ع یین 100، سـنوات أو أكثـر 5فردًا  مـد عمـر مـن ، فـردًا مـن االمـر إلـى  4و
  سنة. 17

اس ستانفورد المجال غیر اللفظي من جر استخدام  أدوات الدراسة: همق     .الخامسة الصورة بین
ــائج الدراســة مــا یلــي: انــت أهــم نت فــة وغیــر مهمــة بــین األطفــال  و وجــد دلیــل علــى اختالفــات طف

ة. العمر والجنس والوضع االجتماعي االقتصاد من العینة االمر   والمراهقین االجانب مع اقرانهم 
ا )Runge)2011   رانج دراسة .9   امر

Cognitive differences among individuals with attention-deficit/ hyperactivity 
disorder on the stanford-binet intelligence scales, fifth edition.  

عـا عنوان الدراسة : ـة بـین األفـراد الـذین  ـة فـي  اً اضـطرا ن نو الفروق المعرف ـاه/ فـر الحر فـي االنت
اس ستانفورد  همق اء الصورة الخامسة. بین   للذ

ة بین إلى  تهدف هذه الدراسة هدف الدراسة: عـانون  األطفـالالكشف عن االختالفات المعرف الـذین 
اه  اضطراب ة  \تشتت االنت ـاس سـتانفورد و ، في الـذاكرة العاملـة ADHDفر الحر غیرهـا مـن عناصـر مق

ه اء الصورة الخامسة ( بین   ).SB5للذ



  الدراسات السابقة  الثانيالفصل 
 

23 

اء الصورة الخامسة أدوات الدراسة: ه للذ اس ستانفورد بین   .جر استخدام مق

انت أهم نتـائج الدراسـة مـا یلـي: ة و انـات عـدم وجـود فـروق  أظهـرت نتـائج المعالجـة اإلحصـائ للب
ــة للــفــي  ارــة المر اءالدرجــة المع ــاس الكلــي فــي ذ ــة لوالدرجــة ، المق ارــة المر ــةالمع اء اللفظ أو ، لــذ

ة ل ارة المر ـةالدرجة المع اء غیر اللفظ ـة  اضـطرابغیـر المصـابین  األطفـالوذلـك بـین ، لذ فـر الحر
اه عانو ، وتشتت االنت مـا وجـدADHD ـالـ ن والذین   اً تسـتغرق وقتـًا أطـول مقـدر  ADHD ـحـاالت الـأن  ت. 

قــة الســتكمال ال  20 اليحــو  ــات ، SB5دق بیــر فــي االجا وعرضــت ، ثابــت علــى نحــووقــد ظهــر تغیــر 
س تحدیـــد ، ألداء المفـــردات ومتسلســـلة الموضـــوعات/ مصـــفوفات اً بیـــر  اً ت التوظیـــف اختالفـــافقـــر  والتـــي تقـــ

ة إضافة، المسار ات األكثر صعو ع ة العاملة لتفسیر هذه ظهر القصور في الذاكر و ، إلى فقرات مد الم
مقارنــة إلــى  النتــائج تشــیر هــذهو ، االختالفــات عیــین  األطفــالأنــه  اء العــامالطب ســوف ، نفســه مســتو الــذ

عــانو  ســتغرق هــؤالء ثیــرة ADHD ـالــ ن الــذین  ــة  م علــى ســوف یــؤد و ، وقتــًا أطــول الســتكمال مهــام أكاد
بیر في المهام التيإلى  ملحو نحو عمـل علـى نحـو أفضـل وحتـى اآل، تتطلـب الـذاكرة العاملـة ضعف  ن 

ـــة التـــي ال  م مقارنـــة ، تطلـــب الـــذاكرة العاملـــةتعلـــى المهـــام األكاد ـــذا  عیـــین  األطفـــالوه  ـحـــاالت الـــالطب
ADHD أنهم متناقض   .)2012، مینأفي أدائهم ( ون یبدو 

اMusso)2011    موسو دراسة .10   ) امر

Simulated Subnormal Performance On The Stanford Binet -V: An 
Exploratory Investigation Of The Stanford Binet Rarely Missed Items 
Index 

ـهفي سـتانفورد  غیر العادیین إنجاز تزیف عنوان الدراسة: ة  الخامسـة: الصـورة بین دراسـة استكشـاف
هلجودة وخطأ داللة بنود ستانفورد    بین

ــاس ســتانفو  هــدف الدراســة: ــهرد اســتنتاج مــد صــحة داللــة مق اء  SB5الخامســة  الصــورة بین للــذ
ة ة. وقد، والقدرات المعرف ات المتحدة األمر زانا في الوال   أجرت هذه الدراسة في جامعة لو

ــاس ســتانفورد  جــر  عّینــة الدراســة: ــهتطبیــ مق  307مــن  ةعلــى عینــ، SB5الصــورة الخامســة  بین
ة).مجموعتین إلى  قسمت، سنة 35إلى  18د من عمر افر أ طة وتجرب   (ضا

اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق   الخامسة. الصورة بین
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انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: ال ولــىالمجموعــة األ إن و ــةتمــایتظــاهرون  اإلعاقــة العقل  رض 
ستجیبون ، معتدل مقدار أسـلوب ثابـت وم و ـة  لون اثتمـی مـا، صـليع األتمـالمج سـك مـعتمالـألدوات الماد

طلب منهم اإلمع المج طة عندما  .موعة الضا قدرتهم القصو   نجاز 

ات الخاطئــة لكــل بنــد مــن بنــود الحفــظ جــر  عو  حســاب التكــرار لالســتجا ــان لهــا خطــأ عنــد ، التتــا ف
ـة التظـاهر فـرادحین طلـب مـن األو ، 0.001مستو داللة   21فـي  م قلمـا یخطئـون وجـد أنهـ اإلعاقـة العقل

ع.من بنود ا اً بند  لحفظ والتتا

  ایران )Mahvashe,  )2012، مافاش دراسة .11

 Assessment of the Psychometric Properties of the New Version of 
Tehran-Stanford- Binet Intelligence Scale in Children with Dyslexia 

ومترة للصورة الحدیثة لعنوان الدراسة:  م الخصائص الس اس ستانفوردتقی ه مق  األطفـالعلـى  بین
ات تعلم القراءة   .ذو صعو

و  التعـــرف :هـــدف الدراســـة ـــاسمعلـــى الخصـــائص الســـ ـــم ، ترة للمق ات تعل ص صـــعو فـــي تشـــخ
    .القراءة

ات تعلم القراءة. أطفال من طفالً  120 علىدراسة التطبی  جر : عّینة الدراسة    صعو
اس ستانفورد جر استخدام : أدوات الدراسة  همق   الصورة الخامسة. بین
انت أهم نتائج الدراسة ما یلي:   القـدرة علـى تسـجیل و ـة  وجد أن لهذه األدوات خصائص ذات أهم

مهــارات القــراءة طــة  ـع الســمات المرت ــة منحنــى روك و مــا جــر اســتخدام ، جم ــاخ منهج رون ــا ألفــا  وارت
انات اس ی، بیرسون لتحلیل الب ات جید وصد تمیزفوجد أن المق صيبث   .ق تشخ

  یرانإ )Mozaffari,  )2014مظفر  دراسة .12
 The Investigation of Hyperactive kids' Intelligence Profile with Attention 
Deficit Emphasizing on Stanford- Binet Intelligence scale (Fifth version) 

الت عنوان الدراسة: حث في بروف اء ال انقص فرط النشاط مع  أطفال ذ اه  یز على االنت لتر
اس ستانفورد  همق   الصورة الخامسة بین

ــأثیر  هــدف الدراســة:  ــاه  نقــصمــع  األطفــالفــر النشــا عنــد  اضــطرابالتعــرف علــى ت  فــياالنت
اء مجام، أجرت الدراسة في قسم علم النفس العاموقد ، بروفیل الذ ات موال  .یرانإ، طهران، عة تار
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ة جــر  عّینــة الدراســة:  ة مســح ــ دراســة وصــف ــز  طفــالً  60حیــث ســحبت العینــة ، تطبی مــن المر
م والخدمة االستشارة في طهران  .االستشار للمنطقة الخامسة من منظمة التعل

ــاس ســتانفورد جــر اســتخدام  أدوات الدراســة:  ــهمق فــروز أالــذ قننــه وعیــره ، الخامســة الصــورة بین
Afrooz  ـــــار ام ، االســـــتدالل الكمـــــيو ، المعرفـــــةو ، المتضـــــمن االســـــتدالل الســـــائل) Kamkari)2007 و

ة والذاكرةو  ان صرة الم   دائي واللفظي.العاملة للمجالین األ المعالجة ال
انت أهم نتـائج الدراسـة مـا یلـي  اسـتخدامو ـار (ت) وجـد  :  فـر النشـا مـع  وذو  األطفـال أناخت

ــاه عــن العجــز الشــدید  ــل مــن األطفــال العــادیقــل مــن أاالنت المعالجــة و ، االســتدالل الســائل عوامــلین فــي 
ــة والــذاكرة العاملــة ان صــرة الم ــان ، ال ــاه عــن ذو فــر النشــا مــع العجــز الشــدید  األطفــالبینمــا  االنت

اً    العادیین في عامل المعرفة وعامل االستدالل الكمي. األطفالمثل  تقر
قة  اس لدراسات عن الصور السا همق   :ستانفورد بین

  مصر )1995( أمین، نور الدین دراسة )1

ــاس ســتانفورد عنــوان الدراســة: ومترة لمق ــه -عــض الخصــائص الســ المعــدل لــد عینــة مــن  بین
  في المرحلة ما قبل المدرسة. األطفال

عـــة مـــن  هـــدف الدراســـة: ة الصـــورة الرا ـــاس ســـتانفوردالتعـــرف علـــى مـــد صـــالح ـــه مق اء  بین للـــذ
جامعـة عـین بأجرـت هـذه الدراسـة فـي مصـر ، مـا قبـل المدرسـة أطفـالة علـى لالستخدام في البیئة المصر 

  شمس للحصول على درجة الماجستیر.
أرـــع فئـــات إلـــى  مقســـمین، )بنـــت 102، ولـــداً  98طفـــل ( 200تكونـــت العینـــة مـــن  عّینـــة الدراســـة:
  محافظة القاهرة. األطفالخمس سنوات من المدرجین بدور الحضانة وراض إلى  عمرة من سن سنتین
اس ستانفورد  جر  أدوات الدراسة: هاستخدام مق ة. بین عة الصورة األمر   الصورة الرا

انت أهم نتائج الدراسـة مـا یلـي: ارـة لكـل مـن الفئـات العمرـة األرـع و مـا أعـاد ، أعـد جـداول مع
ـة لكـل ـة الثمان ـارات الفرع ـات االخت عض الفقـرات وحسـاب معـامالت ث إلـى  اإلضـافة، فئـة عمرـة تدرج 

ـات المجـاالت معـامال ــاساألرعـة ت ث ضـًا ، للمق ــا وأ ـاس خـالل معـامالت االرت اسـتوث مـن صــدق المق
ـــة ـــارات الفرع ـــة، بـــین درجـــات االخت ـــة، والدرجـــة الكل ید ـــة التو الت العامل حیـــث ، وتمـــایز العمـــر، والتحلـــ

انات نموذج راش احث في معالجة الب یدوا، استخدم ال ـات، لتحلیل العاملي التو ومعـامالت ، وحساب الث
ة. اطات الداخل    االرت
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صورته ن إ اس  سهولة في سن خمس سنوات ةالحالالمق بینمـا ، یتعرف على فئات التخلف العقلي 
ن م ًا في سن سنتین. معرفة ال    المتخلفین عقل

 ) مصر1996( واخرون رشا ، الدید دراسة )2

ــاس ســتانفوردفــاءة  مــد عنــوان الدراســة: ــه مق عــة المعدلــة فــي تحدیــد فئــة التخلــف  بین الصــورة الرا
اس ستانفوردالعقلي(القابلین للتعلم) مقارنة  ه مق   .الصورة "ل" بین

ــاس ســتانفوردإلــى  هــدفت هــذه الدراســة هــدف الدراســة: فــاءة مق ــه -التحقــ مــن  عــة  بین الصــورة الرا
ة  وجـه الخصـوص  ىللـتعلم مـن فئـات التخلـف العقلـي علـفـي تحدیـد فئـة القـابلین تها وصالحیالمعدلة العر

اس ستانفورد مق ه -مقارنة  في مصـر حیـث طلبـت إدارة مدرسـة  أجرت هذه الدراسة وقد، الصورة (ل) بین
ارتاس "د ة( ز سیتي للتدرب والدراسات في اإلعاقة العقل م قـدرات  -ال سال" من مر ام بتقی مصر) الق
  .4/4/1996وذلك في  األطفالالقسم الخاص للتعرف على مستو قدرات  فالأط

انـت موضـوع التقرـر  عّینة الدراسـة: طرقـة مقصـودة مـن بـین العینـة التـي  اختیـرت عینـة الدراسـة 
ــاس  عــد تطبیــ مق ــة  ــهســتانفورد الــذ أعــده لــوس مل عــة (قبــل التعــدیل) بین وقــد بلــغ عــدد ، الصــورة الرا

ور واإلناث 14العینة  لغ، من الذ عـد  واتسن 8.37متوسط السن قبل التعدیل  و ـان متوسـط السـن  مـا 
ار قدره  15.47التعدیل  انحراف مع النتائج ، 2.1سنة  عد التعدیل  اس  وذلك لمقارنة نتائج تطبی المق

ه قبل التعدیل.   الواردة في تقرر لوس مل

المدرسة هنفس ما اختیرت عینة من القسم  7.4متوسـط عمـر قـدره ، 12بلغ مجموعهـا ، الخاص 
ـــار قـــدره ، واتســـن ـــانحراف مع ـــاس ، 1.81و ـــة علـــى مق وذلـــك للمقارنـــة بـــین متوســـطات الدرجـــة المر

هستانفورد  عـة المعدلـة  بین ـاس سـتانفورد  ومقـدارالصـورة الرا اء علـى مق ـهالـذ ـل ، الصـورة ل بین وتنتمـي 
مهم فئة إلى  فئات العینة ط (القابلین للتعلم) والذین یواصلون تعل س   منتظم. على نحوالتخلف العقلي ال

ـاس سـتانفورد  جر  أدوات الدراسة: ـه -اسـتخدام مق عـد التعـدیل بین عـة  إعـداد وتقنـین ، الصـورة الرا
ه. امل مل   لوس 

ــي:  ــا یل ــائج الدراســة م انــت أهــم نت ة فــي اتجــاه د و ــهرجــات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ  بین
عة قبـل التعـدیل عنـد مسـتو  صـر  0.01الصورة الرا ومجـال االسـتدالل ، فـي مجـال االسـتدالل المجـرد ال

ــة دال ، مــيالك ــار الســخافات 0.001 عنــدوالدرجــة المر ــار  0.05ســتو ودال عنــد م، فــي اخت فــي اخت
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ــذلك ، تحلیــل الــنمط ــة و ة بــین الدرجــة المر ــاس ســتانوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ ــهفورد علــى مق  بین
عة اس ستانفورد درجة و ، الصورة الرا سها مق ق اء التي  هالذ مـا تشـیر متوسـطات الدرجـة ، الصـورة ل بین

عــة  ــاس الصــورة الرا ــة لمق وجــودهم فــي  مــعوقــوع هــذه الفئــة فــي فئــة القــابلین للتــدرب إلــى  40.65المر
ة والنتائج  ة من واقع ملفاتهمالمدرسة واعتدال التقارر المدرس وهذا ما یتفـ مـع متوسـط درجـات ، التحصیل

د هذه النتائج قصور ، التي تتس مع هذه الفئة 54.58غت الصورة(ل) التي بل اس سـتانفوردوتؤ ـه مق  بین
عـــة المعدلـــة  تحدیـــد هـــذه الفئـــة " القـــابلین للـــتعلم " مـــن فئـــات التخلـــف العقلـــي وفقـــًا للمحـــك  عـــنالصـــورة الرا

اس ستانفوردو وه، الخارجي ه مق   ل).( الصورة بین
ة (، دراسة عبد العاطي )3  مصر )1999سام

ًا مـــن تالمیـــذ المرحلـــة  عنـــوان الدراســـة: ة بـــین المتفـــوقین والمتـــأخرن دراســـ مقارنـــة للصـــفحة النفســـ
ة.   اإلعداد

ة لثالث مجموعات هدف الدراسة:   وهم:، التعرف على الصفحة النفس
اً  -1 اً  -2 .المتفوقون دراس اً  -3 .المتوسطون دراس   .المتأخرون دراس
ــــة الدراســــة:عی ونــــة مــــن  جــــر  ن ــــ 180اســــتخدام عینــــة م الصــــف اً طال ــــة  ــــانياألول  ینوطال  والث
  .اً عام 12و 11تتراوح أعمارهم بین ، اإلعداد

اس ستانفورد  جر  أدوات الدراسة: هاستخدام مق عة. بین   الصورة الرا
انــت أهــم نتــائج الدراســة مــ ــاس تمییــزًا بــین المجموعــات الــثالث وتنبــؤًا  ا یلــي:و أكثــر درجــات المق

ـة ، ثـم مجـال االسـتدالل اللفظـي، تلیهـا الدرجـة علـى مجـال االسـتدالل الكمـي، التحصیل هي الدرجة المر
صر  –قصیرة المد واالستدالل المجرد الثم مجال الذاكرة  عـض االختالفـات، ال أبرزهـا مـا ، وقـد ظهـرت 

ـــ ـــاراتیتعلـــ  عة اخت ر و ، تحلیـــل الـــنمطو ، هوقطعـــ هـــي: ثنـــي الـــورق ، أداء هـــذه المجموعـــات علـــى ســـ تـــذ
ر الجمــلو ، الموضــوعات ــون ذ، الســخافاتو ، نــاء المعــادالتو ، عــدادسالســل األو ، تــذ داللــة  اوهــو مــا 

ة الثالث ات التحصیل   ي هذه الدراسة.ف ةبیرة في التشخص الفارق للطالب من المستو
  مصر )1999فاتن (، عبد الصادق دراسة )4

ات  عنوان الدراسة: اس بین صعو ة للمق ًا والمعـمقارنة للصفحة النفس قین و الـتعلم والمتـأخرن دراسـ
اً   .عقل

ـة ممیـزة لكـل مـن ذو  إعداد صفحة هدف الدراسة: ة معرف ًا  ونفسـ ات الـتعلم والمتـأخرن دراسـ صـعو
ــاً  ــاس واالتســاق ، والمعــاقین عقل ــ مــن الصــدق التالزمــي للمق ــوالتحق ، يالــداخلي للنمــوذج النظــر الهیرار
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م عینــة مــن ذو الــذ بنــي عل ــاس عنــد تقیــ اجــات الخاصــة وــه المق أجرــت الدراســة فــي مصــر  وقــد، االحت
  للحصول على درجة الماجستیر في جامعة عین شمس.

  .سنوات 10و 8 بینتتراوح أعمارهم ، وتلمیذة تلمیذاً  160تكونت عینة الدراسة من  عّینة الدراسة:
اس ستانفورد  جر : أدوات الدراسة  هاستخدام مق عة. بین   الصورة الرا

انت أهم نتائج الدراسة ما یلي:  ـة و ارة المر مة التمییزة لكل من الدرجة العمرة المع ارتفاع الق
صر ومجال الذاكرة  ل من مجال االستدالل المجرد ال ـار الودرجات  ـل مـن اخت قصیرة المد ودرجـات 

بینمــا انخفضــت ، وتحلیــل الــنمط عنــد المقارنــة بــین المجموعــات الثالثــة، عــدادذاكــرة األ، النســخ، الســخافات
مة  ار سالسل األالتمییزة لمجال االق   عداد.الستدالل الكمي واخت
د دراسة )5  مصر )2000عزة (، هر

ة  23إلـى  2قصیرة المد من سـن الارتقاء الذاكرة  عنوان الدراسة: عامـًا فـي ضـوء الصـفحة النفسـ
عة من  اس ستانفوردللصورة الرا ه مق  .بین

وتحدیـد الفـروق بـین الجنسـین  هـاوارتقاء لمـدقصـیرة االالتعـرف علـى مسـار الـذاكرة  هدف الدراسـة:
ــرة ات العمرــة المختلفــة مــن مرحلــة الطفولــة الم ة للمثیــرات ، مرحلــة الرشــدإلــى  فــي المســتو النســ وذلــك 

صـــرة ـــة المختلفـــة ( ة / ذات معنـــى، النوع عض القـــدرات ، ســـمع مـــة المعنـــى) وفـــي ضـــوء العالقـــة بـــ عد
ــاس ســها المق ق ــة األخــر التــي  للحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي جامعــة  أجرــت الدراســة وقــد، المعرف

  عین شمس.
ونــة مــن عّینــة الدراســة: ــاس علــى عینــة م  185و، اَ إناثــ 185فــردًا مــن الجنســین  370 طبــ المق

ور  ع مجموعات عمرة من سن إلى  قسموا، اً ذ من المدرجین بـدور الحضـانات الخاصـة  23سن إلى  2س
المــدارس ال ــة العامــة والجامعــةوالملتحقــین  وم المجانســة بــین المجموعــات العمرــة المختلفــة  جــرتوقــد ، ح

. اء والمستو االجتماعي االقتصاد   في مستو الذ
اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق عة. بین   الصورة الرا

انت أهم نتائج الدراسة ما یلي:  ة دالة عند مستو  و بین الدرجات الخام  0.01توجد عالقة موج
ونة له ومتغیر العمر الزمني.الألفراد العینة على مجال الذاكرة  ة الم ارات الفرع  قصیرة المد واالخت

ـة  ـارات الفرع ًا بـین متوسـطات الـدرجات الخـام علـى االخت أظهرت النتـائج وجـود فـروق دالـة إحصـائ
ــة المخقصــیرة االللــذاكرة  ــة األعلــىلمــد بــین الفئــات العمر أن إلــى  أشــارتمــا ، تلفــة لصــالح الفئــة العمر

ظهر بزادة العمر الزمني.  التناقص في الفروق 
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ـارات الـذاكرة  قصـیرة المـد فـي الأظهرت النتائج عدم وجود فروق بین الجنسین في األداء علـى اخت
ور تفوقـًا علـى ، سـنوات 9سن في عدا الفئة العمرة ، الفئات العمرة المختلفة فـي اإلنـاث حیـث أظهـر الـذ

ر األرقام. ًا بـین الـذاكرة و  تذ ـة دالـة إحصـائ قصـیرة المـد ومعظـم القـدرات الشفت عن وجود عالقـة موج
ة األخر  عة من ، المعرف سها الصورة الرا اس ستانفوردالتي تق ه مق   ت العمرة المختلفة.في الفئا بین

  مصر )2001(هاب یإ، خلیل دراسة )6

ـــوان الدراســـة: ـــاس ســـتانفورد  عن ـــة لمق ونـــات العامل ـــه -الم عـــة  بین اء الصـــورة الرا ـــذ دراســـة  -لل
ة من سن    ًا.عام 23إلى  2ارتقائ

ن الفر  هــدف الدراســة: عــةالتحقــ مــن صــدق التكــو ــة  تحدیــدبوذلــك ، ضــي للصــورة الرا ــة الداخل البن
اس اطات الدا للمق ةحساب معامالت االرت ة االستكشـاف الت العامل ة والتحل ـاس، خل ـات المق ، وحسـاب ث

ارات أجرت هذه الدراسة في مصر للحصـول علـى درجـة الماجسـتیر فـي جامعـة  وقد، وتحلیل فقرات االخت
  .عین شمس

ونة من  جرت: عّینة الدراسة   فردًا من الجنسین. 850الدراسة على عینة م

اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق عة. بین   الصورة الرا

انت أهم نتـائج الدراسـة مـا یلـي: س القـدرة العامـة  و قـ ـاس   مـدمـن حیـث و ، جیـد علـى نحـوالمق
ـــاق النمـــوذج النظـــر المفتـــرض المتمثـــل فـــي األول المســـتو  فـــيفقـــد أظهـــرت النتـــائج أنـــه ال خـــالف  انط

المســـتو الثـــاني ال مـــا یتعلـــ  القـــدرات الســـائلة والمتبلـــورة فلـــم یتحقـــ إال فـــي العامـــل العـــام. أمـــا ف خـــاص 
المســتو  6 – 2المجموعــات العمرــة مــن ( مــا یتعلــ  العوامــل  ســنوات) أمــا ف س فإنــه لــاألرعــة الخــاص 

ـد هـذا المسـتو هناك  ظهـر عامـل االسـتدالل الكمـيح، تـام علـى نحـوما یؤ مـا أوضـحت نتـائج ، یـث لـم 
معا اس یتسم  ات مرتفعةالدراسة أن المق شـفت النتـائج ، )0.99( و) 0.82( بینتتراوح ، مالت ث ـذلك  و

ة ارات الفرع عض فقرات االخت عـض الفقـرات غیـر ممیـزة و ، إعادة تـدرج مـرة أخـر إلى  عن حاجة  هنـاك 
  حذف.أو  تعدیلإلى  وتحتاج
  مصر) 2002السعید (، عبد الخال دراسة )7

ة عنوان الدراسة: عض الفئات اإلكلین اس على التمییز بین    .قدرة المق
ة هدف الدراسة: عض الفئات اإلكلین اس على التمییز بین  وهـي مرضـى ، التعرف على قدرة المق

ي ارانو ا، الفصام ال ارانو ومرضـى ، ومرضـى االكتئـاب العصـابي، ومرضى االكتئاب الـذهاني، ومرضى ال
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اً ن المتخلفــین دراومجموعــة مــ، الوســواس القهــر  اء، ســ طة مــن األســو أجرــت هــذه  وقــد، ومجموعــة ضــا
توراه.بالدراسة في مصر    جامعة عین شمس للحصول على درجة الد

ونة من جر  عّینة الدراسة: قة. 200ت الدراسة على عینة م   مفحوص موزعة على الفئات السا
اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق عة. الصورة بین   الرا

ــائج الدراســة مــا یلــي:  انــت أهــم نت ــان و ة ، الخــروج بــنمط ممیــز لكــل فئــة إم ورســم صــفحة نفســ
ــة لكــل فئــة ــاس  وقــد، معرف أظهــرت الدراســة وجــود فــروق فــي معامــل التــدهور المســتنتج مــن األداء علــى مق

ــه -ســتانفورد  ــ بین عــة بــین  اء الصــورة الرا انــت الفــروق لصــ، فئــات الدراســة لللــذ اءو الــذین ، الح األســو
ـاقي المجموعـاتانخفض معامل  ـاس لفئـات لـم توضـح و ، التـدهور لـدیهم عـن  الدراسـة القـدرة التمییزـة للمق
  التخلف العقلي.

  مصر) 2002( عبد الموجود، فرحان دراسة )8
ة عنوان الدراسة: عض الفئات اإلكلین اس على التمییز بین    .قدرة المق
ــاس ســتانفورد إلــى  هــدفت هــدف الدراســة: ــه -التعــرف علــى قــدرة مق عــة " علــى  بین " الصــورة الرا

ات المـخ اء ومرضى إصا ضـاً مـا هـدفت ، التمییز بین األسو م إلـى  أ ـاس فـي تقیـ التعـرف علـى قـدرة المق
ات  ات المـخ مـن خـالل المقارنـة بـین المجموعـات الـثالث التـي تتكـون منهـا عینـة مرضـى إصـا موقع إصا

ات المــخ: مرضــى بإصــ مــن ومرضــى بإصــا ات فــي النصــف األ ســر ومرضــى بإصــا ات فــي النصــف األ ا
  أجرت هذه الدراسة في مصر للحصول على درجة الماجستیر في جامعة عین شمس. منتشرة.

ور مقسمین 90تكونت عینة الدراسة من  عّینة الدراسة: مجموعتین متكافئتین فـي إلى  فردًا من الذ
م  اء ومـن األسـ 45العمر والتعل قة  45و ات المـخ موزعـة علـى الـثالث مجموعـات السـا مـن مرضـى إصـا

ات المخ بواقع    فردًا لكل مجموعة 15من إصا
اس ستانفورد جر استخدام  أدوات الدراسة: همق عة. الصورة بین   الرا

انــت أهــم نتــائج الدراســة مــا یلــي: اء ومجموعــة  و ًا بــین مجموعــة األســو وجــود فــروق دالــة إحصــائ
ارات المرض تحلیـل  -السـخافات ودرجـة مجـال االسـتدالل اللفظـي –الفهـم  -ة: المفـرداتالتالى على االخت
صــــر النســــخ المصــــفوفات ودر  -الــــنمط  ــــار الكمــــي  - جــــة مجــــال االســــتدالل المجرد/ال سالســــل  -االخت

ـــة شـــفت عـــداد ودرجـــة مجـــال االســـتدالل الكمـــي.األ ، الدراســـة عـــن وجـــود فـــروق دالـــة علـــى الدرجـــة المر
ــارات  فــروق دالــة بــین المجموعــات الــثالث وجــودإلــى  اإلضــافة ــفــي االخت  -تحلیــل الــنمط -ة: الفهــمالتال

.مجال االستدالل اللفظي ومجال ا -ذاكرة الجمل -ذاكرة الخرز   لذاكرة قصیرة المد
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انة الدراسة    :ةالحالم
اس ستانفورد  ةالحالالدراسة یز تمت ة سورة لمق هأنها تعد صورة عر  وتـزود، الصورة الخامسـة بین

شر  امتمهاالأولت  ةالحالأن الدراسة إلى  إضافة، ) سنوات6و 4بین ( األطفالمعاییر عمرة خاصه 
ــن أن تعــز ، الكشــف عــن دالالت الفــروق  م الدراســات  أمــا، قامــةاإلمتغیــرات الجــنس والعمــر و إلــى  التــي 

ـالتعییر ـالتـي اتفقـت مـع الدراسـة ، المتعلقة  ـان أبرزهـا الدراسـة األ ةالحال ة التـي ف ـاس فـي  رتعّیـصـل المق
ــة ــات المتحــدة األمر بیــرة الحجــمتموالتــي ، الوال عینــة  ضــاً قامــت بــإخراج معــاییر عمرــة ، یــزت  ــذلك ، أ

ضـًا دراسـةو ، بـإخراج معـاییر عمرـة مصـرة قامتـااللتـین ودراسة فرج ، بو النیلاسة المصرة ألالدر   هنـاك أ
اس اً فرد 165على عینة وقدرها  سولتانة   .في بنغالدش لتكییف المق
ات الذی ةالحالما تكشف الدراسة   ـاس نعن الصدق والث  هـإلوهـذا مـا أشـارت ، یتصـف بهمـا المق

ضاً  اسـتخدام طرائـ  ثیردراسات  أ س تـاش  دراسـة، ثیـرةأجرت في بیئات مختلفـة و  نالـذیودراسـة تشـ
ـــاسلل التحلیـــل العـــامليبـــإجراء  اقامـــ ، ـــيمحالأم  صـــدق بنیـــو ال هـــذه الدراســـات عـــن ســـواء أكانـــتو ، مق

ـــات اإلعـــادة اســـتخدام ث ةأو ، و ـــات التجزئـــة النصـــف ضـــاً و ، اســـتخدام معـــامالت االتســـاق الـــداخليأو ، ث  أ
ــا االخت ــاس  اطــات المق قة نتــائج جیــدقــد أف، رات األخــر دراســة ارت ــل مــن صــدق  ةثبتــت الدراســات الســا

ات، والصدق البنیو ،  التمییز والصدق ، المحتو  حث بمقارنتها   والتي جر ، والث   .الحالينتائج ال
ـــین الجنســـین لفـــروق أمـــا ا  ـــ مـــع الدراســـة األفهـــي ت، ب ة والدراســـات المصـــرةتف  جـــر حیـــث ، صـــل

ـبینمـا تفـردت الدراسـة ، اتدراسـال ذهتصار على المعـاییر العمرـة بهـاالق متغیـر  وفـبدراسـة الفـروق  ةالحال
  قامة.اإل
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  الفصل الثالث
ة للوصفالدراسة ال اسة والتحلیل   مق

  توطئة:
اء تعــارف أهــم لمحــة مختصــرة عــنقــدم هــذا الفصــل   ألقــاء الضــوء علــى  جــر مــا ، ونظراتــه الــذ
هفي بناء التراكیب لنظرة  األساس قدرة عامة) بین اء  ـة ، ـ سبیرمان (الذ قدم نبـذة تارخ ـاس لمومن ثم  ق

هانفورد ست اس ستانفورد شامالً  قدم وصفاً و ، وصوره المختلفة بین ه لمق اء بین لقـي ، الخامسةالصورة  للذ و
ســـة ـــز علـــى مراجعـــة أل، نظـــرة عامـــة علـــى اســـتخداماته الرئ ه واالخـــتالف بـــین الصـــورة و مـــا یر جـــه التشـــا

ـاسالخامسة والصور  قة مـن المق ـاس و المناقشـة  یتنـاول ـذلك، السـا ـة المق ا عـض أهم ـة القضـا األخالق
ة اس مع عدد متنوع من، والمهن استخدام المق   .األطفال وخصوصاً ، األفراد التي تتعل 

ضـــاً   ومترة وهنـــاك أ ـــاس، الدراســـة الســـ ة المق  جـــر وقـــد ، التـــي قـــام بهـــا المؤلـــف لیـــدعم مصـــداق
اس عض الدراسات التي أجرت علـى ، الحصول على هذه المعلومات من ترجمة دلیل المق واالستفادة من 

اس ةعض و ، المق ة واألجنب   .المراجع العر

 :اء   الذ
اء  مصطلحعود  ممفهومـالذ الـذ حلـل الـنفس ، فالطـون أونـاني الیلفیلسـوف اإلـى ، ه الفلسـفي القـد

شـــرة ســـةإلـــى  ال م  ورســـطأولكـــن ، والنـــزوع، واالنفعـــال، هـــي اإلدراك، ثالثـــة مظـــاهر رئ التقســـ ســـلم  لـــم 
م قـــو العقـــل، فالطـــوني الثالثـــياأل أمـــا ، خلقـــي يلاوانفعـــ، عقلـــي معرفـــي، مظهـــرن همـــاإلـــى  فطـــرح تقســـ

شرون  لمة واحـدة اإلدراكيلخص النشا  فقد الفیلسوف الروماني ش اءهـي ، المعرفي  ـذا ، الـذ انـت وه
شـــر و قـــوة موجهـــة للنشـــا ال اء  مـــة ومصـــطلح مفهـــومنشـــأة الـــذ ، (میخائیـــل فـــي أحضـــان الفلســـفة القد

  .)81-80ص ص، 1997
اء  شـــأن أكثـــر العوامـــل  وفـــهـــذا وقـــد اختلفـــت العوامـــل المـــؤثرة فـــي الـــذ حـــوث  تعـــدد الدراســـات وال

ـة اء والقـدرات الفعل ة المؤثرة فـي الـذ ة والبیئ طـرح نفسـه، الوراث ـة أی :والسـؤال الـذ  العوامـل همـا أكثـر أهم
ة ةالوراث   .أم البیئ

احثین كثرمیل أ اء الظنإلى  ال ـادل التـأثیر فـي الـذ لیهما یت اء نتـاج ت، أن  ـون الـذ هـذا  ل فاعـو
ــة و  ــة المتاحــةبــین القــدرات البیولوج إال علــى ، یجعــل مــن المســتحیل فصــل تأثیرهمــا تمامــاً مــا ، الفــرص البیئ
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حــث انــات لتــأثیر ، ســبیل الدراســة وال ــةفالوراثــة تضــع الحــدود واإلم ولقــد نشــطت فــي القــرن ، العوامــل البیئ
حوث اء مقادیرالوراثة لتحدید  العشرن  الدراسات أسـلوب المقارنـة ودراسـة العالقـات تعتمد هذه حیث ، الذ

ــاء واألبنــاء واألشــقاء ــون هنــاك ، بــین التــوائم المتنــاظرة وغیــر المتنــاظرة واآل ــاین فعنــدما ال  فــي العوامــل ت
ة ح ال، الوراث ص قة  این ما في حالة التوائم المتطا ارات عائداً ت ـاین الإلـى  في نتائج االخت فـي المـؤثرات ت
ــة ــاین ي حــال عــدم وجــود وفــ، البیئ ــةت ــة هــي ، فــي العوامــل البیئ ح العوامــل الوراث وهــذه الحالــة نــادرة تصــ
این عن ال لةؤو المس اءت   ).19ص 1996، ؛ معوض38ص، 1998، (عجاج في الذ

اءاتــل للــذأمــا تصــور  ــه نــوعین مــن الــذ اء الســائل و ، اء فقــد عــرض ف اء همــا الــذ ، المتبلــورالــذ
اء السـ عـدّ حیـث  ــة وهــائل أن الـذ العوامـل الوراث اء الفطـر المحـدد  ــة ، الـذ ـة الطاقـة العقل وأن مـد فاعل

فایتهــا الفطرــة  ــةاألوضــاع مقــدار اســتغالل علــى عتمــد و اء ، مــا فیهــا الــتعلم، البیئ وعلــى هــذا یتحــدد الــذ
ــة العوامــل البیئ اء الســائل، المتبلــور  ــه الــذ ــة فــي الوقــت الــذ یتحــدد ف ــات العوامــل الوراث ، 1995، (الز

احثة ووف .)43ص  ة ال الً  رؤ ة فإن  ة والبیئ اء الفـرد في مقدار تؤثر من العوامل الوراث ورمـا یزـد ، ذ
ــة ــة علــى العوامــل البیئ ــالفرد، تــأثیر العوامــل الوراث یله لالرتقــاء  ــن تشــ م اء الخــام  أعلــى إلــى  فبوجــود الــذ

ات م والمــن ولكــن ، المســتو الفائــدة دونــه فــال التعلــ عود علــى الفــرد  ــان ســ ولكــن ، أ جهــد مبــذول مهمــا 
ضـاً هناك  ـالفرد أ ا مقـدار فـيتـؤثر ، نفسـه عوامـل خاصـة  الوراثـة ئـهذ وهـذا مـا ، وال البیئـة، ال عالقـة لهـا 
احثــة االخــتالف فــي  وفــفســر  قــة مقــادیررأ ال ــاء التــوائم المتطا واحــدة وتتــأثر ، التــي تنشــأ فــي بیئــة، ذ

ــة، ذاتهــا المؤثراتــ ــة والبیئ ــل مــن العوامــل الوراث فتــرض أن تتســاو  دراســة  جــرتإذا  وخصوصــاً ، وهنــا 
رة   .التوائم في المراحل العمرة الم

ــاء األفـراد حــاولوقـد   ـة ذات الصــلة العلمــاء دراسـة العالقــة بــین ذ عــض العوامــل البیئ ومــن هــذه ، و
ة ــة االقتصــاد ــة إ، العوامــل الفــروق االجتماع ات العقل  لألطفــالذ أكــد العلمــاء أن ثمــة عالقــة بــین المســتو

ة ة االقتصاد قة االجتماع ـاًء مـن  األطفـالف، هایإلالتي ینتمون ، والط ـا أكثـر ذ قـات العل القـادمون مـن الط
قـــات الفقیـــرة أطفـــال أحـــد، المحرومـــةأو  الط ـــه  وفـــ مـــا أشـــارتاألول ، احتمـــالین وتفســـر النتـــائج  نتـــائج إل
حوث صـلواإلى  ال ـن أن  ـائهم مـن المم ـاء آ ـاؤهم فـوق ذ مسـتو إلـى  أن األبناء الراشدین الـذین یرتفـع ذ

ـائهم ـاء ، أن األبنـاء الراشـدین الـيو ، اجتماعي اقتصاد أعلى من مسـتو آ ـاؤهم عـن ذ الـذین یـنخفض ذ
غلــب أن ینتمــوا ــائهم  انــت الد، مســتو اجتمــاعي اقتصــاد أقــلإلــى  آ  أطفــالقــد أجرــت علــى  راســةوٕاذا 

شـــون  ـــائهمع ـــن تفســـیر هـــذه الفـــروق ، مـــع آ ـــةفمـــن غیـــر المم قـــة االجتماع الط طـــة  ـــة أنهـــا مرت ، (مل
حصــلون علــى فــرص ، )296ص، 1997 ــا  قــات العل ــأن أبنــاء الط ــذلك أن تفســر تلــك الفــروق  ــن  م و
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ة قـة الوسـطى  ةثیر وتتاح لهم بیئة أكثر غنى من نواح ، أكبر لشراء الكتب الثقاف أكثر مما یتاح ألبناء الط
ا ــــت علــــى العالقــــة بــــین المســــت، وقــــد أثبتــــت الدراســــات، )20ص، 1996، (معــــوض والــــدن و التــــي أجر

اطـــــات دالـــــةاالجتمـــــاعي االقتصـــــاد لألســـــرة و  ـــــاء أبنائهـــــا وجـــــود ارت  0.45و 0.35حـــــت بـــــین و اتر ، ذ
انـت هـذه ، سـنة 18سنوات حتـى  3للمفحوصین من سن  اطـاتو ـة مـن  االرت ـارات اللفظ أعلـى فـي االخت

ةاالرت ارات غیر اللفظ   .)430ص، 1990، الخضر الشیخ( اطات في االخت
قـة الو  اء افروقــ أن هنــاكحق ــة فــي الــذ م، فرد ـالتعل ط  م المدرســي فــي تحدیــد ، تــرت ــة التعلــ تثبــت أهم

ـــــة حـــــث ســـــمیث ، الفـــــروق الفرد  م1942لر هـــــو و  Smith م1942فقـــــد أثبتـــــت دراســـــات متعـــــددة مثـــــل 
Wheeler ــة المتاحــة فــي المنطقــة م ــه مجموعــة مــا مــن أو  أن تحســین الفــرص التعل ش ف عــ الحــي الــذ 
اءإلــى  ؤدیــ األطفــال اء والمســتو ، ارتفــاع الــذ ــا بــین الــذ ومــن أفضــل الدراســات التــي أثبتــت وجــود ارت

مـــي دراســـة  ، فـــي الصـــف الثالـــث االبتـــدائي طفـــالً  722التـــي أجرـــت علـــى ، Husenم1951ســـن هو التعل
عد عشر سنوات ائهم  اس ذ إحداهما تشـمل األفـراد الـذین التحقـوا ، مجموعتینإلى  وقسمت العینة، وأعید ق

ــة ــة، الثانو أخــذوا الشــهادة الثانو ــة تشــمل األفــر ، مــن دون أن  ــةهــو اد الــذین أنوالثان ووجــد ، ا الدراســة الثانو
احث أن  اء أفراد المج مقدارال متوسـط مقـداره األولـموعـة ذ ـاء  مقـادیربینمـا زادت ، نقطـة 2.1ى ازداد  ذ

مقـدار  ـة   هنـا تـر و ، )45ص ، 1990، الخضـر الشـیخ()Smith, 1993( نقطـة 11.0المجموعـة الثان
احثة  ة لأل نأال ـة واالقتصـاد اء لـد  مقـدار ؤثر فـي تحسـینتـ أنل البـد هـاالختالفات الثقاف أو األفـراد الـذ
حثهم، هتراجع ـاء الطفـل مـن ألعـاب هادفـة على ا فالمستو الثقافي المرتفع لألهل  ل ما ینمي ذ الهتمام 

م تـب مفیـدةومواد تعل فوائـدها ، الثقافـة المحـدودة بهـذه األمـور وبینمـا ال یهـتم ذو ، ة و رمـا لعـدم معـرفتهم 
ـــذا ، همطفـــالأل ـــنهم ، المســـتو االقتصـــاد المرتفـــع وذو لـــد  األمـــرو م ـــهحیـــث  حتـــاجون إل  تـــوفیر مـــا 

م، لتحسین مستو الطفل التعل المسـتو االقتصـاد المـنخفض فرمـا  وأمـا ذو ، المهـارات إكسـاب مأ سواء 
ة للطفل. توفیرون شغلهم الشاغل    الحاجات األول

ــاحثون النفســیون الفــروق بــین الجنســین ــة التــي اهــتم بدراســتها ال التــي تتضــمن ، ومــن العوامــل البیئ
ة واالنفعدراسة  ةلاللعوامل البیولوج ة والمتغیرات العقل ـةومن المراجعـة ، ة واالجتماع لتلـك الدراسـات  األول
ي  ظهـــر لم  Maccobyدراســـة مـــاكو والتـــي أظهـــرت أن هنـــاك ، م1974 عـــام المنشـــورة Jocklmوجـــو

ور واإلناث ار بین أداء الذ سـه ، تفاعًال ذا اعت ق ـارغض النظر عن الشيء الـذ  ـر وأن الفـرد ، االخت  اً ذ
ــون أفضــل مــن أفــراد الجــنس اآلخــر فــي  أنثــىــان أم  وأن الفــروق بــین الجنســین ، ســمة تــدرس أرمــا 
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ومقـدار الفـرق یجـب ، الفروق في أفـراد معینـینإلى  أكثر من أنها تشیر، الفروق بین المجموعاتإلى  تشیر
  .(Magill&Rodrigue,1996,P.366) جوهرةع أن نقول إن هناك فروقًا حتى نستط، ون داالً أن 

ــة فــي اخت طــرح نفســه: هــل هنــاك فــروق ثابتــة بــین الجنســین فــي القــدرة العقل ــارات والســؤال الــذ 
اء العام مثل  هالذ   .بین

بیرةلهذا الغ فلم تظهـر فـروق بـین الجنسـین فـي المتوسـط الكلـي ، رض أجرت دراسات على عینات 
اء ــارات خاصــة فلــوحظ، (Newman&newman,1983,P.373) للــذ اســتخدام اخت ر تفــوق هــو ظ وأمــا 

ــة إذ، ألحــد الجنســین ان ــة الم ونــوا أفضــل فــي القــدرات الحر ور ألن  ــة، میــل الــذ ان ، والقــدرات الم
ـــةاإلنـــاث إنجـــاز ـــان بینمـــا ، واالســـتنتاج العـــدد ـــارات الطالقـــة اللفظ وٕادراك التفاصـــیل ، أفضـــل فـــي اخت

ة اإلناث أن الدراسات تبین أن  ظهرأخذنا التحصیل الدراسي وٕاذا ، والذاكرة یتفوقن عادة في المـواد الدراسـ
ـة والـذاكرة وسـرعة اإلدراك ور فـي المـواد التـي تتطلـب قـدرة ، التي تتوقف على القـدرة اللغو بینمـا یتفـوق الـذ

عــاد ومــواد التــارخ والعلــوم ــة وقــدرة إدراك األ ان ــذلك ،  )(Magill&et al,1996,P.366 م الحــظ  و
اء بــین الجنســین ور أكثــر تشــتتًا وت، وجــود فــرق جــوهر فــي توزــع الــذ نــًا فــي حاصــل یایتمثــل فــي أن الــذ

اء اإلناث ائهم من حاصل ذ ـاقرة مـن اإلنـاث، ذ ور یزـد علـى مقـدار الع اقرة مـن الـذ ـذلك ، فمقدار الع و
  .)188ص، 2000، (طه األمر في حالة الضعف العقلي

ة تــتعلم مــن الخبــراتوهنــاك  ة تــر أن الفــروق الجنســ وتــر هــذه النظرــة أن ، التقلیــدأو  نظرــة نفســ
الدور الجنسـي المقولـب األطفال ـل مـن، قومون   م1991عـام  Romenyورومنـي  Tyttonتیتـون  ورأ 

ور و  ــاتاإلنــاث أن الــذ افــأة والعقو بــد، یتلقــون نمــاذج مختلفــة مــن الم ت فــي الطرائــ أن هنــاك اختالفــا وو
ور و  ـــة الـــذ ـــاء فـــي تر ســـتخدمها اآل وقـــد تكـــون الفـــروق فـــي ، ,P.363) (Carlson,2000 اإلنـــاثالتـــي 

ًا فــي  یــر ســب ور و ، ق نتیجــة خبــرات التــدرب االجتمــاعيهــذه الفــرو  ظهــورالتف اإلنــاث التــي تــؤثر فــي الــذ
عضاإلناث  ظنتأثیرًا مختلفًا ناتجًا من  ام ب لكامنـة ومـن ثـم فـإن قـدراتهن ا، األمـور أنه ال یجب علیهن الق

الحــظ، فــي ذلــك المجــال تــذو وتــذبل إذ تكــون ، ــذلك أن الفــروق بــین الجنســین تــزداد فــي فتــرة المراهقــة و
مي قبــل المراهقــةاإلنــاث  ور فــي العمــل المدرســي والتحصــیل األكــاد ور  بینمــا، أفضــل مــن الــذ ح الــذ صــ

ات والعلـومأ وهنـاك دلیـل قـو ضـد ، ,P.366) (Magill&Rodrigue,1996 فضل فـي مجـاالت الراضـ
ـــه هلبـــرن عـــام  التفســـیر النفســـي ـــة استشـــهدت  ة فـــي القـــدرة العقل إذ ، Halpern م1992للفـــروق الجنســـ

ـفراد الذین لـدیهم قـدرة اسـتنتاج األ نالحظت أ سـتخدمون ، ةعال ـان إنجـازهم أفضـل علـى الهم ییـدأو منـى 
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ــة ان ــارات القــدرة الم ــانوا أضــعف ، اخت ــةالمــن بینمــا  المقابــل فــإن ، ســارین فــي المهمــات اللفظ اإلنــاث و
ـن أال ـة مـن الالتــسـارات  ان سـتخدمنفضـل فــي المهمـات الم هــذا فـإن هـذه النظرــة ، منـىالیـدهن أ ي  و

ة في تفسیر هذه االختالفات   .(Carlson,2000,P.363) تالقي صعو
ة المؤثرة في الذ شـها  أسالیباء ومن العوامل البیئ ع ة التي  ة ومجمل األحوال العائل التنشئة والتر

ن أن تؤد ذلك، الطفل في المنزل م ة  اء اآلراء المقول ضـهأو  دورًا في زادة درجات حاصـل الـذ ، تخف
اآلراء قصد  قـة معینـة  و ة التوقعات التي تصف أفراد معینین مـن ط مـن عـرق و أمـن جـنس معـین و أالمقول

ـاءمعـین  ـاءأو  ـأنهم أذ حـوث حیـث ، (Wode&Travise, 2000,pp.92.93) أغب تشـیر التجـارب وال
ة للوراثة والبیئة الكثیرة ة النسب وال یتـأثر ، أن للعامل العام قـدرة فطرـة واسـتعدادًا موروثـاً إلى ، لتحدید األهم

ــأحوال البیئــة ــه  وهــذا مــا ذهــب، الــتعلمأو  ثیــرًا  اء عــدّ فــي  Hipهــبإل ــه  ومــا انتهــى، موروثــاً  الــذ اتــل إل
Cattell  اء الســائل موروثــاً  عــدّ فــي مــا، الــذ ة  أمــا ف تســ ــة والم القــدرات الخاصــة فــإن العوامــل البیئ یتعلــ 

بیــرًا فــ نهــاتــؤد دورًا  ة حیــث، ي تكو ــة والراضــ ثیــرة مــن قدراتــه اللغو ــة  تســب الفــرد جوانــب  ان والم
ة وغیره ق ضة اوالموس   .)137ص، 1996، (عو
ــامن ــر  م أنــه و انــت  اء  ــارات الــذ اءنزلــمــع أن اخت ــة الــذ س، ة أحــد األدلــة علــى وراث  إال أنــه لــ

ـارات  سـه هـذه االخت اء المـوروث أم  وهـهناك دلیل علـى أن مـا تق سـه هـذه و افمـا تتن، غیـر ذلـكالـذ لـه وتق
ــارات  م المد وهــاالخت ة خــارج إطــار التعلــ تســ س هنــاك رســي المحصــلة الخبــرات الم دلیــل  أنظــامي ولــ

فت أمـــا، )471ص ، 2001، (مخائیـــل موروثـــةأو  علـــى أن هـــذه الخبـــرات فطرـــة احـــث النفســـي ســـو  ال
Swift 1967ـارات المسـتندة، م ـة االخت ـة المـؤثرة فـي عمل ة والبیئ إلـى  الذ قام بدراسة العوامل االجتماع

اء ارات الذ ـةإلى  أن الفروق بین األفراد ال تعز  فیر ، اخت ، غیر عوامل البیئة وطرقة التنشـئة االجتماع
شاطره الر  قول:، Stoneم 1967ستون  أو تون فـي حـل و ایتفـ األطفالمن الحقائ المالحظة أن " الذ 

الت والمسائل س من الضرور رّد هذه االختالفـات وأنه، المش ـةإلـى  ل ـن هنـاك م لـإذ ، العوامـل المعرف
اء الخال الذ لة    .)81ص، 1994، الجسماني( "صمش

ورما  ل من سـ ـارتر Scorr یر  هـل  :وهـأن السـؤال الهـام  Saltzmanوسـلتزمان  Carter و
ن أن یزد النمو العقلي م س الحد األقصى لكل فـرد؟إلى  هناك أ شيء  ـة  ولـ ـة والوراث مـا العوامـل البیئ

اءال   .(Feldman,1996,P.315) ؟مؤثرة في الذ
ــة وهــي، م1964بــن بلــوم عــام قائمــة إلــى  وهنــا تجــدر اإلشــارة رأ أنهــا ، قائمــة لثالثــة متغیــرات بیئ
ومقـدار المیـل إلعطـاء ، اللفظـي ومنها مقدار اإلثارة التي یتلقاهـا فـي أثنـاء النمـ، هامة لتطور قدرات الطفل
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افــأة ــاً  الطفــل الم ع الــذ یتلقــاه فــيو ، فــي حــال إنجــازه اســتنتاجًا لفظ ، أثنــاء تفاعلــه مــع البیئــة مقــدار التشــج
ه المهارات في أثناء هذا التفاعل التها واكتسا   .ومواجهته لمش

 (Sprinthall& Sprinthall, 1981, P.182) 
ــذا و   عــد ذلــك ه اء مــن التفســ الكثیــرتوالــت  عــًا لتعــدد وظیرات للــذ وناتــه ومقوماتــه، ائفــهت ثــرة م ، و

ن تصنیف و  اء فـي فئـات عامـةم اءمثـل ، تعرفـات الـذ ومـن أبـرز هـذه ، ـل منهـا اتجاهـًا عامـًا فـي الـذ
  االتجاهات:

  االتجاه المعرفي:  )1
اجـــه  ـــأن یتصـــل  piagetحیـــث یـــر ب ســـمح للكـــائن الحـــي  اء  تفاعـــل یإأن الـــذ ـــًا مـــع بیئتـــه و جاب

تغیر معها.   و
اجه یر" وه :تعرف ب فيأو  التف   )95ص ، 1995، (الزات "العمل التك

  :االتجاه اإلجرائي )2

ـة وتحدیـدها م والمصـطلحات العلم هـتم ، قوم هذا االتجاه على الـنهج اإلجرائـي فـي تعرـف المفـاه و
عــــة فــــي دراســــة الظــــاهرة المعینــــة ــــة المت ــــالخطوات واإلجــــراءات التجرب تعرــــف بــــورنج  مثــــل، هــــذا الــــنهج 

Boring :" اء اء وهالذ ارات الذ سه اخت   .)195ص ، 1997، راجة(" ما تق

  : اتجاه التواف مع البیئة )3

اء حیــث  أو  تعبیــر عــن درجــة الفــرد فــي قدرتــه علــى التكیــف وهــیــر أصــحاب هــذا االتجــاه أن الــذ
طــةالتوافــ مــع ا مــا قــدرة الفــرد علــى التكیــف بنجــاح مــع : "تعرــف بنتــر ومــن هــذه التعرفــات:، لبیئــة المح

ــاة مــن عالقــات اســین" ســتجد فــي الح ضــاً و ، )45ص ، 1981، ( "القــدرة العامــة للفــرد  :تعرــف شــترن  أ
یره شعورا للمواقف الجدیدة وأحوال الح   .)86ص ، 2001، جالل( اة"على مالءمة تف

یر: )4   اتجاه القدرة على التف

اءفـــي دراســـة  ـــد  Hering بـــین هـــرنج شـــاملة للتعرفـــات المختلفـــة للـــذ اء تؤ م الـــذ عـــض مفـــاه أن 
یــر ومــ ــة التف ــه مــن اســتدالل اســتقرائيعمل ومــن أمثلــة هــذه التعرفــات: تعرــف ، اســتنتاجيأو  ا تنطــو عل

اء " :Termanتیرمــــان  یــــر المجــــردعلــــ القــــدرة وهــــالــــذ ضــــة( "ى التف ــــف ، )134ص، 1996، عو وتعر
یر ": Meuman میومان   .)34ص، 1998، (عبد الرحمن "االبتكار اإلنتاجي لياالستقالاالستعداد للتف
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  : القدرة على التعلماتجاه  )5
اء م جدیدة للذ ـة  كثرهاتدور في أ، أضاف العلماء مفاه ـات والوظـائف العقل عض العمل حول تأكید 

یــر م والتف ــالتعل ــا  تصـــنیف هــذه التعرفــات، العل ســة تبــین أنــواعإلـــى  و ــة الـــتعلكثر أن أ رئ ــد عمل م هـــا یؤ
اشـرة  اشـرة وأطرقـة م ــولفن  ومــن هـذه التعرفـات، غیـر م امــل "القـدرة علـى الـتعلم" :Kolvinتعرـف  ) ،

ضـــــاً و ، )316ص ، 1999 ـــــف وودرو أ اء Woodrow تعر ـــــذ ـــــرات  وهـــــ: ال ـــــى اكتســـــاب الخب القـــــدرة عل
ـة وتبنـاه علمـاء ا، وقد لقي هـذا االتجـاه انتشـارًا واسـعاً ، )89ص، 1997، (مخائیل ـاس العقلـي مـن الناح لق
ة ـة العامـة بجوانبهـا  والنقد الموجه لهـذا االتجـاه، العمل یتمثـل فـي أن القـدرة علـى الـتعلم ال تمثـل القـدرة العقل

لهاو  عادها  عتها وال تشرح، أ عني ، طب اء وال  عنـي أن الـذ اء والتحصـیل ال  ا بـین الـذ السـبب  وهـاالرت
  .)90-89 ص ص، 1997، (مخائیل في التحصیل

الت )6    :اتجاه القدرة على حل المش

التیوحــد هــذا االتجــاه  اء والقــدرة علــى حــل المشــ  ومــن هــذه التعرفــات تعرــف جــودارد، بــین الــذ
Goddard: "الت الت و ه التـي تواجهـ مد قدرة الفرد على اإلفادة من خبراتـه فـي حـل المشـ المشـ التنبـؤ 

  .)86ص ، 1995، (الزات "المقبلة

  االتجاه الشمولي:  )7
اء  أن یجمــع  Stowardadســتورداد  وقــد حــاول، قــوم هــذا االتجــاه علــى نظــرة شــاملة متكاملــة للــذ

اء ـه، معاني عدیدة فـي مفهـوم عـام للـذ أنـه: إلـى  توصـل  اء  أوجـه مـن النشـا تتمیـز "تعرـف الـذ ـام  الق
ة ـة، واالندفاع نحو الهدف، واالقتصاد، والتجرد، والتعقید، ل من: الصعو مـة االجتماع ، واألصـالة، والق

یــز الطاقــة ســلر  مــاأ، )87ص ، 2001، جــالل( "نــدفاع العــاطفياالومقاومــة ، وتر  Wechslerتعرــف و
ــة علــى العمــل علــى نحــو هــادففهــو " اء هــو طاقــة الفــرد الكل یــر الع، الــذ قالنــي والتفاعــل المثمــر مــع والتف
ط   .)118ص، 1996، (معوض "المح

ــهلفــرد أومــن أبــرزهم ، ــر أنصــار هــذا االتجــاهو  اءوشــارل ســبیرمان أن  بین ــة عامــةقــدر  الــذ ، ة عقل
ـه وأنماطـه المتعـددة تدخل فـي النشـا العقلـي اء إ أ، للفـرد بجوان ـة واحـدة معقـدة ومتعـددة  وهـن الـذ عمل

ة المختلفة، الجوانب ات العقل اء ، تنتظم في إطارها العمل ً واسعًا من  شملووفقًا لهذا االتجاه فإن الذ مد
فقـد صـفته مـن األداء العقلـي  أسالیبالوظائف والقدرات و  ـة عامـة واحـدةدون أن  قـدرة عقل ة  وال ، األساسـ

هتزال نظرة  ة في بین یزة األساس اء الر اء العام سبیرمان للذ ارات الذ م اخت  ص، 2001، مخائیـل( تصم
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ــهأكــد مـا ، )445-444ص ات  بین اء  ثیــرةفــي مناســ م وهــأن الــذ ــم الســل مــا وصــفه ، القــدرة علــى الح
ـه القدرة على" :أنه ر في اتجـاه معـین واالسـتمرار ف ه الف  "والقـدرة علـى الفهـم واالبتكـار والنقـد الـذاتي، توج

اء بنظر  ذا فإن الذ هوه ة واحدة متعددة الجوانب متش بین   ة االتجاهات.ععمل

هتعرف   اء ": Benit بین مها وهالذ   .)96ص ، 1995، الزات( "القدرة على نقد الذات وتقو

اء ": Spearman نتعرــف ســبیرما  االســتقراء أ المتعلقــات و علــى تجرــد العالقــات  القــدرة وهــالــذ
ا   .)118 ص، 1996، معوض( "واالستن

 :اء ات الذ   نظر
اء ال عـــرض جـــر   ـــات الـــذ ـــة التـــنظر النظر طـــة  ـــهمرت ـــاس ســـتانفورد بین اء  ي قـــام علیهـــا مق للـــذ

عـــود لعامـــل و ، الصـــورة الخامســـة اء  اتـــل و ، Spearmanســـبیرمان نظرـــات: واحـــد التـــي تعتبـــر أن الـــذ
Cattell ، رن و هوHorn  ارول   .Carrollو

ة سبیرمان لمحة عن  :أوالً    :Spearmanنظر
اءحاولــل مو أتعــود   ــارات الــذ ــع اخت ــة لوصــف العناصــر التــي تشــترك فیهــا جم تشــارلز إلــى  ة علم
ـع مظـاهر النشـا العقلـي تشـترك إلـى حیـث توصـل ، سـبیرمان  )general factor( العامـل العـامأن جم

g ،ا العالقـات المجـردة أنه القدرة العامة علـى اسـتن ـة تتطلـب ، الذ عرفه  عـض المهـام المعرف ومـع أن 
ـع المهـام تتضـمنها، هذه القدرة العامة أكثـر مـن غیرهـا ـه، حـد مـاإلـى  إال أن جم وجـود إلـى  وهـذا مـا أد 

ـــةأطلـــ علیهـــا العوامـــل ، عوامـــل أخـــر  هم فـــي اســـ gفالعامـــل العـــام  إذاً ، specific factors(s( النوع
اء ارات الذ ا بین اخت م هـذا  sبینما تعمـل العوامـل الخاصـة ، االرت ـاعلـى تحجـ نـاء علـى هـذا ، االرت و

اء تعبر عن العامل تالتوجه  ة للذ ل   .gنتج درجة 
عــد  ــة العامــل العــام ذلــك قــام ســبیرمان  ان حیــث تأخــذ ، بتعــدیل نظر عــض المهــام التــي فــي الحســ

العوامـــل الخاصــــة  ط  العامـــل العــــام  وال، sتـــرت ط  ـــة (، gتـــرت  groupوأطلـــ علیهـــا العوامــــل الطائف
factors( ،عــالم مــل العامــل العــام والعوامــل الخاصــةحیــث تتوســط هــذه العوا) ،354ص  ص، 2002-

356(.  
عد ذلك ، م1904ده عام هو بدأ سبیرمان ج  ة المتعددةثم تالحقت  التي تطرأ علـى و ، النماذج العامل

ك (ل ه عوامـــــعـــــدّ النشـــــا العقلـــــي  ـــــد ـــــى یـــــد ثورن  وجیلفـــــورد، )م1941وثرســـــتون (، )م1921متعـــــددة عل
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اتل (، )م1967( تعـد و ، لهذا النوع مـن التحلیـل اإلحصـائي الجدیـداألول عد سبیرمان الرائد و ، )م1968و
ةل نظرـة أو ألســبیرمان ظرـة العــاملین ن ــة راضـ اء علـى دعــائم تجرب حــاث الــذ تعــد نظرــة مــا ، قامــت أ

ة التي تهدف ىاألولالعاملین الخطوة  ـةإلى  التي انبثقت منها النظرات العامل اء وقدراتـه العقل  تفسیر الذ
  .ةالمختلف
ــعإلــى  یهـدف ســبیرمان فــي نظرتـه  ــة  الكشــف عـن مقــدار التــداخل القــائم بـین جم ــارات العقل االخت
عضــه، المختلفــة ــارات عــن  ــةو ، اوعــن مقــدار انفصــال هــذه االخت اشــر فــي  ــان لنظر العــاملین أثرهــا الم

ر وسائل  اس العقلي المعرفيتطو ر  عّدتحیث ، هاونظرات الق قرة وانتفاضـ ةف ، وثـوره جامحـة، بـر  ةع
  .شائيوالنقد البنائي اإلن، الهدام إال أنها لم تسلم من النقد

عـض تالمیـذ  عـد أن أجـر علـى  ـة وقـد اكتشـف سـبیرمان نظرـة العـاملین  ـة  المـدارس الرف والمدن
ة وعض الراشدین والشـیوخ ـارات نفسـ س تمییـز، اخت واشـتملت تجرتـه ، واألضـواء، واألوزان، األصـوات تقـ

ضــاً  اء أ رتــب معــامالت  ثــم، ألنفســهموعلــى تقــدیرات األفــراد ، هــؤالء التالمیــذ علــى تقــدیرات المدرســین لــذ
ــا هــذه  س ارت ــًا فــي جــدالمقــای ــًا تنازل ــةســمى المصــفوفة ، ول معــینترتی اط وتــتلخص أهــم خــواص ، االرت

ما یلي هذه  :المصفوفة ف
ـة - 1 ـا موج ـع معـامالت االرت ـةإ أ، جم ـارات العقل فـي اتجـاه و أ، تتـداخل فـي مجـال واحـد ن االخت

  .واحد
ل  عالقةلا - 2 مود ا العخالإلى  مود (أ)ا العخال مقدارن إ أ، ثابتة رنو امتج ودینمعالقائمة بین 

 .ثابتمود (ج) ا العخالإلى  (ب)
ــل عی - 3 ــا  ا مــود مــنتنــاقص مجمــوع معــامالت ارت لمــا اتجهنــا نحــأعمــدة المصــفوفة االرت ــة   وط

 سر.طرفها األ

ة نتهي معادلةت - 4  .الصفرإلى  الفروق الراع

http://saudi.arab-mms.com/saudi231687.html 

اتل ًا: ثان ة    :Cattellنظر

اتل   ـرة سـبیرمان  )م1943(اعتمد  ـة ، gعلى أن ف ـرة ثرسـتون عـن القـدرات العقل ـةوف غیـر  األول
ل، المتعارضة مًا لنوعین من العامل  تاوللتوفی بین    .)11ص، 2000(قوشحة  gالنظرتین اقترح تصم
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اتل ومن هنا ة الخاصة لنظرة  نظرـة  فـيبین نظرتـي سـبیرمان وثرسـتون  التي ترط، تأتي األهم
الً ، واحدة   .)78ص، 1998، (موسى من الوراثة والبیئة تشمل 

اء ا  اء نــوعین: الــذ اتــل أن للــذ اء المتبلــورحیــث یــر  اء الســائل  ظهــرحیــث ، لســائل والــذ الــذ
روالقدرة على ، القدرة على االستنتاج في إیجـادمثـل ، والقـدرة علـى معالجـة المعلومـات، التذ ه الـوظ ، التشـا

ــات عــض المح ر مجموعــة أرقــامأو ، والتنــاظر بــین سلســلة مــن الحــروف مــن خــالل   ,Feldmen(تــذ
1996, p. 299(.  

الثقافــة  ط  اتــل غیــر مــرت اء وفــ مــا یــر  ــارات اإلدراك، وهــذا الــذ اخت اســه  ــن ق م ، والتقــدیر، و
فاً ، واالسـتدالل، والفهم اطـًا ضـع الـذاكرة ارت ـالخبرات المخزونـة  ط  اسـًا لقـانوني ، التـي تـرت والتـي تمثـل انع
  .)Cliffs, 1981, p.351( العالقات والمتعلقات عند سبیرمانإدراك 

اء وللعامــــل   اء الســــائل أفضــــل دلیــــل علــــى نظرــــة ســــبیرمان للــــذ عــــد الــــذ مقارنــــة عناصــــ، gو ر و
ــات التــي  ــات ســبیرمان المفصــلة علــى نحــ تمثــل مــدالعمل أســاس للعامــل ومــن عمل  gــاف وضــرور 

س أن  ظهر طرقة تدعم نموذج سـبیرمانمقای ًا  ط داخل ة تترا س ذلـك أن ، هذه العمل ر مقـای الفهـم والتـذ
وحـدة واحـدة وقصـیرة األمـد وٕادراك العالقـات والمتعلقـات تبـدالوالترمیز في الـذاكرة  تبـین أن و ، أنهـا تعمـل 

ـة نوعـًا مـا  ـة قر ة بین عناصر العمل اطات الداخل اء السـائل و ، gلعامـل مـن ااالرت هـذا دلیـل علـى أن الـذ
  .)g )Mcardle & Woodcok,1998, p.82العامل  عنسبیرمان  مفهومفسر 

اء المتبلور وهأما النوع الثاني ف  س آثـار ، الذ ـارات التـي تفتـرض أنهـا تقـ االخت الـتعلم الذ یتحـدد 
ات التـي یتعلمهـا األفـراد خـالل الخبـرة وهف، والثقافة ـن تطب، المعلومات والمهارات واالسـتراتیج م قهـا فـي و

لة حل المش هذا  .)Feldman, 1996,p.299( حاالت معینة  اتل تحدد المؤشـرات  ظهرو أن نظرة 
اء ة الممیزة لكال النوعین من الـذ تـي ال، والمتعلقـات ة علـى إدراك العالقـاتاللـذین یـؤثران فـي القـدر ، السلو

  .)221ص، 1981، اسین( صف بها سبیرمان العامل العام

اء الســائل   ح العالقــة بــین الــذ ــن توضــ م اء الالــو و ــأن الــذ اء المتبلــور  یتضــمن المعرفــة  متبلــورذ
اء السـائل، الخاصة ـاؤهم السـائل أكبـر هـم إ أ، التي تكتسب نتیجـة اسـتغالل الـذ ـون ذ ن النـاس الـذین 

اء المتبلـورأن علـى أكثر قـدرة  س وذلـك ألن ، تسـبوا المزـد مـن الـذ ط مقـای اء تـرت ـال النـوعین مـن الـذ
اط عضها ارت   .)Bernstein& et al, 1994, pp.385 – 386( اً إیجاب اً ب
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ـه  اتل عن القدرات السائلة والمتبلورة ما جاء  ه طرح  جـد و أحیـث ، م1948عـام  Hebbهیـب  ش
ــة اء ، نمطــین مــن العوامــل العقل عــد  Bو Aهمــا نمطــا الــذ ــة لألفــراد  علــى أســاس مالحظتــه للتغیــرات العقل

ة ات دماغ أذ اء ، إصابتهم  ة لتحصیل (اكتساب) المعرفـة Aونمط الذ ة أساس ة بیولوج ، مثل مقدرة عقل
اء  علــى مثــل نمــط الــذ االكتســاب Bحــین  اء ، (Brody, 1992, p.19) قــدرة تتــأثر   وهــ Bونمــط الــذ

ه وفـــي مهاراتـــه ـــه الفـــرد فـــي ســـلو م، وفـــي الكفـــاءة والتعقیـــد، مســـتو القـــدرة الـــذ یبد ، وفـــي اإلدراك والتعلـــ
الت یر وحل المش ـاً  وهـو، والتف س وراث ـن تعلمـهو ، لـ م س مجـرد أمـر  هأو  لـ إنـه نتیجـة التفاعـل ، اكتسـا

انبین ا ةإلم ة واإلثارة البیئ اء ، أم تعوقه وأكانت تساعد على النم ءسوا، ات الوراث ختلف محتو الـذ  Bو
ـل ثقافـة مـن ، أخـر إلـى  من ثقافة فـي  ن ؤو الـذین ینشـ األطفـاللـذا فـإن ، رةاإلثـا أنـواعبنـاًء علـى مـا تقدمـه 

اء  ون لــدیهم نمــط الــذ عضــهم علــى نحــو ی Bجماعــات مختلفــة ســ  فــي النــوع والكــمختلــف نوعــًا مــا عــن 
 ).20ص ، 1988، فاروق ، موسى(

اء   م وهــ Aإن نمــط الــذ عنــي وجــود مــخ ســل اء  علــى، الوســع الفطــر الــذ   Bحــین أن نمــط الــذ
ـة النمـ ـه عمل القدر الـذ تسـمح  ـة وعبر عن نشا المخ  اء  هیـبفـي رأ والفـرق بینهمـا ، والتنم أن الـذ

A  اسه ن ق م ة الفیز  وهف، اً سلوال  ان ةنوع من اإلم اء ، ولوج ارات الـذ سه اخت ل ما تق ـو  وهـ ةالحال
اء    .)222ص ، 1988، اسین( Bنمط الذ

ة ًا: ثالث   :Horn رن و هنظر

اتـل الكثیرالسنوات األخیرة  صدر في  حـاث ذات الصـلة بنظرـة  رن و هـهـا مـن العـالم إجرا ، من األ
Horn  قائــه علــى المتصــل األساســي ، م)1993(عــام اتــل مــع إ ــة  ــد حیــث ، gf-gcالــذ عــدل نظر یؤ

ًال و هــ ــان معــًا تحلــ عط اء الســائل والمتبلــور  فعلــه إلــى  ضــحو أرن أن الــذ ــة أكثــر ممــا  حــٍد مــا للمهــام العقل
اء السـائل عنـد ف، عامـل وحیـد Gالعامل العـام  یـر المجـرد وهـرن و هـالـذ اء ، قـدرة الفـرد علـى التف أمـا الـذ

ة. فالمتبلور  ة والمهارات اللفظ   مثل المعلومات التراكم

اءو هــقــد ولــف و   عــاد للــذ وهــذه هــي ، WERCOFاصــطلح علیهــا عوامــل ، رن حــدیثًا عــددًا مــن األ
العوامـل العامـة المضـاعفة لـألداء  أ، Well- Replicated Common Factorsلــ  مختصـرةرمـوز 
ونــًا  45 نحــووهــي ، العقلــي ــة المتضــمنة م ًا للقــدرة العقل ، أصــناف) واســعة(عــدة فئــات  فــيمثبتــًا إحصــائ

وأخیــرًا ، والفهــم القصــیر األمــد، وقــدرات التوجــه، والتصــورة، ظــروف الجــدة فــيوتتضــمن قــدرات االســتدالل 
ة ر ، القدرات االسترجاع   رن أن هذه القدرات تساعد في تفسیر أداء األفراد.و ه و
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ضاً  رن و هالحظ   ـائهم المتبلـو اأنه مـع تقـدم النـاس فـي العمـر فـإنهم یتفـ أ ، أكثرور أكثـر فـتون فـي ذ
ــار المفــردات ــد مــن اخت قــى علــى ذاتــاو أمــا مــد التفــ، وهــذا مؤ اء الســائل ی تقربــي  علــى نحــوه ت فــي الــذ

اة   .)Perkins,1995,pp.72-73( مد فترات الح

ــر   ــة أن هنــاكرن و هــ و تعــد ضــرورة لحســاب العالقــات ضــمن ، خمســة عوامــل مــن الدرجــة الثان
  وهذه القدرات هي:، ىاألولعوامل القدرة في الدرجة 

  التصورgvانيو ، التصور: : یتضمن القدرات   سرعة اإلغالق.و ، مرونة اإلغالقو ، التوجه الم

  م السمعي العام  : یتضمن القدرات: اإلدراك السمعي.gaعامل التنظ

  لمـد قصـیر االعامل االكتساب واالسترجاعSAR:  یتضـمن قـدرة الفـرد علـى اكتسـاب المعلومـات
  واالحتفا بها.

  عامل االختـزان واالسـترجاعTSR: والتـدف ، التـدف التعبیـر و ، التـدف التخیلـي :یتضـمن القـدرات
طي.   الترا

  ة ة االكتشــاف صــرة الحســ ــةو ، إدراك العالقــات :یتضــمن القــدرات :VSDالقــدرة ال ، الســرعة الكتاب
  .)(Brody, 1992, p.22 لعامالتصور او 

م القــدرات رن و هــتصــور إن   ــه العــامالن  النظــر لتنظــ طــة  gf gcالحــظ ف قــدرات عرضــة مرت
م ــة، ــالتعل ــة الثان القــدرات األخــر فــي المرت ط  ــه القــدرات و هــوالنمــوذج الــذ افترضــه ، وتــرت رن رتبــت ف
ــــ ات أرعــــة، اً هرم تضــــمن مســــتو ة ، و ة والحســــ صــــرة الســــمع فــــي المســــتو األدنــــى هنــــاك الوظــــائف ال

ة لــة والقصــیرة األجــل، االكتشــاف لتــا الــذاكرتین الطو تضــمن المســتو الثــاني  ــة ، و م ــات التنظ وتــأتي العمل
ــة فــي المســتو الثالــث ــة، التــي تضــم القــدرة التصــورة، اإلجرائ یــر الســمعي، والســرعة العدد وأخیــرًا ، والتف

ماألعلــى المســتو یتضــمن  القــدرات التــي فــي أســفل أمــا ، والقــدرة المتبلــورة، لقــدرة الســائلةوا، مــن الهــرم التعلــ
ـة مـن القمـةفالهرم  طات منخفضـة جـدًا مـع تلـك القر ات  أمـا، لها ترا عضـهافاألرعـة المسـتو ط مـع  ، تتـرا

ـــــــــى  وتتطـــــــــور مـــــــــن القاعـــــــــدة ـــــــــة، الهـــــــــرمإل ـــــــــى  ومـــــــــن الطفول  (Brody,1992,pp.19-22) دالرشـــــــــإل
  .(sattler,1990,p.48)و
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ع ارول ًا: را ة    :Carrollنظر

ــارول   ــد عفــي مــا ) و م1993(عــامقــام  ، لعــدد مــن الدراســات اجعــة شــاملةر معشــر ســنوات  لــىیز
اء 461 ه للذ ـه هـذه المراجعـات، وانخر فـي تحلیـل شـامل وتفصـیلي لهـا، دراسة عامل أن إلـى  وقـد أدت 

اتل و  حاثه وأكثرها دقةإلى  قرب النماذجأرن هما و هنموذج  ـان فـي ، نتائج أ ولكن الفرق الجوهر بینهما 
فترض ارول  ة ال بد  أن  ن رد ، افتراض عامل عامإلى  ن یؤدأأن التحلیل العاملي من الدرجة الثان م

ــالقــدرات الســائلة والمتبلــورة  ــي، هال ــةمســتثالث الــنظرــات ال وذ وقــد قــدم نمــوذج هیرار ات للقــدرات العقل ، و
اتل و    رن.و هعتمد تكامل نتائج دراساته مع دراسات 

ــأتي علــى رأس هــذا النمــوذج   ــه مجموعــة مــن ، العامــل العــاماألعلــى فــي المســتو  وأو هــي ، 10یل
صــرةو ، قصــیرة المــدالالــذاكرة و ، االســتدالل الكمــيو ، المعرفــة المتبلــورةو ، االســتدالل الســائل ، المعالجــة ال

ةو  لــة المــدالالــذاكرة و ، المعالجــة الســمع ــةو ، طو  processingســرعة المعالجــة و ، قــدرات القــراءة والكتا
speed ،شـمل عـدداً  ىدنـأأمـا ، وزمـن الرجـع، وسرعة القـرار ات النمـوذج ف یبلـغ ، مـن القـدرات بیـراً  مسـتو
ة األساس النظر واإل، قدرة 69عددها  ح لهـذا أساسـاً ف، مبرقي لهذا النمـوذجونتیجة لصال  كثیـرلل قـد أصـ

ارات و  س من االخت ة للقدراتالمقای   .)McGrew,2009, Kaufman,2009( النفس
ــــي عــــام   ــــل و 1997وف ات تكامــــل لعمــــل  ــــة  أوالً رن و هــــم ظهــــر النمــــوذج  ــــارول مــــن ناح ــــًا و ثان

)1997,flanagan(.  
ـــم ظهـــر  ـــك  ث ـــد(عـــد ذل نتیجـــة الجتمـــاع نظمـــه ) CHC ()Cattell Horn, , Carrollاالســـم الجدی

د معد الصورة الخا احثین منهم جال رو اس ستانفورد مسعض ال هة لمق ارولو هشرون بین اوالن بین  رن و
ـــان قـــد تـــوفي عـــام ، م1999عـــام  اتـــل ف ارولینـــا فـــي ـــفـــي مدینـــة تشـــابل هیـــل بوالم 1986أمـــا  ة نـــورث 
م، ات المتحــدةــالوال عــدم أو  العامــل العــام وجــود شــأن أخــر  مــرة وفــي هــذا االجتمــاع ثــار الخــالف القــد

ـــارو و هـــ أ، األساســـینالطـــرفین  أن إال،  هوجـــود ة النمـــوذج ارن و ضـــم ل اتفقـــا علـــى تســـم  أعمـــالهملـــذ 
اتـــل ـــة-رن و هـــ-نظرـــة  ة ثـــم شـــاعت، ـــارول للقـــدرات العقل عـــد ذلـــك فــــي  CHC أ المختصـــرة التســـم
ة  األحادیـــــث ـــــإلـــــى  ثـــــم تســـــرت، الً و أالشخصـــــ ـــــةت االكتا حت، العلم ـــــد  معنـــــى اتذ اختصـــــاراً  وأصـــــ ل

  .)16ص، 2011، ابو النیل( المتخصصین



 الدراسة الوصفية والتحليلية للمقياس  الثالثالفصل 
 

46 

اتلًا: خامس ة  ارول  Horn رن و هو  Cattell نظر اءالنموذج الهیرار  Carrollو  ي للـذ
CHC:  

ـــاس ســـتانفورد اتقـــوم الصـــورة الخ  ـــهمســـة لمق ه بین ســـم ـــد  علـــى مـــا  نمـــوذج  (roid,2003,b,c)رو
ـــة للقـــدرات المعروفـــةالعوامـــل الخمســـة   cognitive abilities model five-factors الهیرار

hierarchal ، ــــة  وهــــو عــــرف بنظر  Hornرن و هــــو  Cattellاتــــل  CHCنمــــوذج و أنمــــوذج مشــــت ممــــا 
ارول  ـاحثین األولوهي الحروف  CHC بنظرة التي صارت تعرف اختصاراً و ، Carrollو ى مـن أسـماء ال

ـاس سـتانفورد  وفـي واقـع األمـر، النظرـة هـذهثالثة المساهمین في ال ـهتشـترك الصـورة الخامسـة لمق مـع  بین
عــة فــي اعتمادهــا النظرــة عــة تقــوم علــى أرعــة عوامــل فقــط مــن ، نفســها الصــورة الرا انــت الصــورة الرا وٕان 

س خمسة، النظرة الت األخر التي إلى  , إضافةول حها جر عض التعد  .ذلك عد توض

وذلــك لتــراكم تــراث ، عــام علــى نحــوفــي علــم الــنفس  اً فرــد اً ل نموذجــ) تمثــCHCنظرــة ( والواقــع أن 
حوث والدراسات  قـارب وتكاملعنهـا ضخم من ال د ثالثـة مـن هـو نتـاج لج فهـي، عامـاً  70هـا علـى مـد مـا 

االً  مثلون أج احثین  یـنهم ال، مختلفة ال انـت ، االتفـاق واالخـتالف جـهأو مـن  ثیـرو ـة فقـد  رـة علـى النظبدا
اتل الذ تتلمذ على ید سبیرمان اس العقلـي وأدت، ید رموند  حوثه في مجال الق التفرقـة بـین مـا إلـى  ه 

اء السـائل  اء المتبلـور  fluidأسماه الذ حت مسـتقرة فـي تـراث ، crystallizedوالـذ وهـي التفرقـة التـي أصـ
اء السـائل  ةالقـدرة الع  مسـتو  وهـعلم النفس وتقوم على أن الـذ ـة الفطرـة األساسـ والتـي ، لـد اإلنسـان قل

رها وتعـدیلها جر  ش فیهـا وفـرها هو حتـى تـدأو ، تطو عـ اء المتبلـور ف، الظـروف البیئـة التـي   وهـأمـا الـذ
ــة ــة مـا یتــ، مسـتو القــدرة العقل محصــلة للعوامـل االجتماع ش فیهــاو أثر و عــ ــة التـي  ومـا یتــاح لهــا ، الثقاف

م ومســتو اقتصــاد  ش فیهــا، اجتمــاعيو مــن تعلــ عــ اتــل هــذه التفرقــة فــي المقــام ، والثقافــة التــي  وقــد قــدم 
اءاألول  ة فــي الــذ ــارات النفســ عــد الثقــافي لالخت لة ال س مــة ءوعــدم مال، لمعالجــة مشــ اء التــي مقــای الــذ
عــض المجتمعــات جــر  ــاً أو  إعــدادها فــي  اء فــي مجتمعــاتــالغر  الثقافــات (غال ــاس الــذ ثقافــات أو  ة) لق
  .)cattell,1943( أخر 

اتل   ـةو ه –وتحتل نظرة  انة مهمـة بـین النظرـات العامل ـة حیـث إن نظرـ، رن م اتـل لهـا أهم ة 
ــة ــة وتارخ ــا ، عمل أكــدا فیهــا أن هنــاك ثالثــة  م1999عــام Esters  &Ittenbaففــي دراســة ألســترز وٕاتین

انفـــي  مصـــادر یجـــب أخـــذها حـــث الحســـ اء اإلنســـاني عنـــد  اســـأو  الـــذ اء الســـائل و أ، هق ـــة الـــذ لهـــا نظر
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اتــلو هــوالمتبلــور ل ــة متاحــة ، )137ص ، 2003، روســو( رن و وتعتبــر هــذه النظرــة أكبــر نظرــة تجرب
  ). Woodcock, 1999, p.6وم للقدرات المتعددة (الی

ـــة اســــتناداً  كاوقـــد بنــــى العالمـــان ثورنــــد  اء الســــائل إلــــى  وهــــاجن رائـــز القــــدرات المعرف نظرـــة الــــذ
ــاس، والمتبلــور عــة مــن مق ــه وعــدال الصــورة الرا ــة  دعــو ، علــى أســاس هــذه النظرــة بین اتــل ذا أهم تصــور 
، حیـث إنـه یـرط العمـل العـاملي مثـل أعمـال سـبیرمان وثرسـتون بنظرـة مقبولـة عـن الوراثـة والبیئـة، خاصة
مـة بـین نظرـة الوراثـة  والتمییز طـة ذات ق عطـي را اء المتبلور  اء السائل والذ اتل بین الذ  –الذ قدمه 

  ).86-78ص ص ، 1988، فرنون (البیئة ونتائج التحلیل العاملي 

اتــل دافعــاً   ــان عمــل  م  وقــد  ــاراتلتقــد ــار االخت اخت رافــن للمصــفوفات  المتحــررة مــن أثــر الثقافــة 
عیــداً وذلــك وســیلة م، الً مــث ــة  م القــدرة العقل ة لتقیــ ــة المتضــمنة فــي  وضــوع ــة واالجتماع عــن التــأثرات الثقاف

ــة ــاس التقلید توراه (ر و هــوقــد قــام ، فقــرات المق ــان تلمیــذاً ، )Horn,1993ن فــي رســالته للــد  لكاتــل الــذ 
ع النظرة حوث الق، بتوس بیر من ال ة برنامج  اء المتبلـور و  ائمة علىبتنم اء السـائلالتفرقة بـین الـذ ، الـذ

ــةإلیهــا  وأضــاف یــر، واإلشــارة، عوامــل مثــل القــدرات اللغو ــة، والتف الســمعي  اإلدراكوقــدرات ، والقــدرة العدد
صر وغیرها.   وال

اتــــل و   عــــد أن طــــرح  ــــورة ظهــــرت مجموعــــة مــــن  عــــنرن نظرتهمــــا هــــو و القــــدرات الســــائلة والمتبل
ــات اتــل اهتمــت بنظ، النظر ــة  ــارول ، رن و هــ –ر ــة  م1993عــام Carrollحیــث قــدم  ــة تعــرف بنظر نظر

قات الثالث اتل ، الط اء، رن وثرستون و ه –تجمع بین منظور  ًا للـذ ارول فیها بناًء هرم یتضـمن ، قدم 
قـــــات ثالثـــــ ا القـــــدرات المتبلـــــورة (العامـــــل اللفظـــــي)، اً ط قـــــة الـــــدن اء الســـــائل (عامـــــل ، وتتضـــــمن الط والـــــذ

انيإلى  إضافة، االستدالل) ط إلـى  (العوامـل) وتمیل هـذه القـدرات، العامل الم ل مـا بأن تتـرا عضـها لتشـ
قة األعلى  ه العامل العام عند ثرستون في الط   .(Mcardel & Woodcock, 1998, pp.12-13)ش

حتو   اس ستانفورد  هذا و همق ـد ، SB5الصورة الخامسـة  بین ره  Roidالـذ قـام د.جیـل رو بتطـو
ارول  Hornرن و هو  Cattellاتل  CHCعلى خمسة عوامل من نموذج  ـة ، Carrollو حیث تظهـر أهم

اء حولهــا, و  فــيهــذه العوامــل الخمســة  ــاس الــذ حــاث ق ضــاً انتشــار أ ــة  أ ســعة مناقشــة الخبــراء لهــا فــي التر
ــاس المو ، الخاصــة ــة، ینهــو وفــي ق ــالغینات ضــطراواال، وفــي المــدارس االبتدائ ة لل وهــذه العوامــل ، النفســ

ة و  QRاالستدالل الكمي و  KNالمعرفة و  FRاالستدالل السائل هي: ان صرة الم الـذاكرة و  VSالمعالجة ال
  .WMالعاملة 
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ع عو   .FR-KN-QRوخصوصًا العوامل ، CHC من نموذج gالعامل الٍ لهذه العوامل تش
اس في العوامل الخمسة تضمن الق التحصـیل المدرسـي و القـدرة علـى الت و ین مـن هـو المو تمییـز نبـؤ 

یـــر العـــ، المختصـــین م والقـــدرات العامـــة اليوالتف ـــة قـــوة المحتـــو ، التنظـــ ان صـــرة الم وتقـــدم المعالجـــة ال
اس ستانفورد  هاألدائي في مق المواهـب  وما تعد ضرورة لتحدید الطـالب ذو ، SB5الصورة الخامسة  بین

  .)Roid,2003,p9( الخاصة
ل ال   :)15ص، 2011، ابو النیلعن ( نقالً  )CHCیوضح اإلطار العام لنظرة ( )1( التاليش

  
  ة   المؤشرات العامل

سـة مـن عوامـل المسـتو الثـاني   اس خمسة عوامـل رئ اس على أساس ق تقوم الصورة الخامسة للمق
عة الحال وهي عوامل:إلى  إضافة، CHCفي نظرة  طب   العامل العام 

  السائل: االستدالل  )1

، والــــرط بــــین المعلومــــات، قــــدرة الشــــخص علــــى اكتشــــاف العالقــــاتإلــــى  شــــیر االســــتدالل الســــائل
اطي واالســتقرائي ــل مــن االســتدالل االســتن تضــمن االســتدالل الســائل اســتخدام  شــیر االســتدالل ، و حیــث 

اطي ــةإلــى  الوصــولإلــى  االســتن ــة علــىأو  النتــائج المنطق ــة المترت  وهــف، قاعــدة عامــة المعلومــات الجزئ
بناء علـى ، قاعدة عامةأو  استنتاجإلى  الوصول وهف أما االستدالل االستقرائي، الجزءإلى  انتقال من الكل

ة   .الكلإلى  نتقال من الجزءاال أ، مجموعة من المعلومات الجزئ
 ة:لمعرفا )2

ـــة المعلومـــات العامـــة لـــإلـــى  المعرفـــة هنـــا تشـــیر  لـــة الوالمختزنـــة فـــي الـــذاكرة ، د الشـــخصم طو
م والعمل، المد ة من التنشئة والتعل تس اء المتبلور. وهو ، والم الذ عرف    ما یتف مع ما 
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  الستدالل الكمي:ا )3

الت، األرقـامقدرة الشخص ومهاراتـه فـي اسـتخدام إلى  شیر االستدالل الكمي سـواء ، فـي حـل المشـ
ــة الت لفظ ا التعبیــر جــر ، انــت مشــ الت مصــورةم أ، للغــةعنهــا  الصــور جــر  فــي مشــ ، التعبیــر عنهــا 
ـة فـي المواقـف الجدیـدةواالستدالل الكمي ه الت الرقم ز على حـل المشـ منفصـل عـن المعرفـة  وهـو ، نا یر

ات قواعد الراض قة    .المس
  الذاكرة العاملة: )4

، قصـیرة المـدالاكرة القـدرة علـى التعامـل مـع المعلومـات المخزونـة فـي الـذإلـى  تشیر الذاكرة العاملـة
فها، من حیث فحصها ات المواقف المختلفة. وفواستخدامها ، والرط بینها، وتصن   متطل

ةا )5 ان ة الم صر    :لمعالجة ال
ـــة ان صـــرة الم صـــرة األنمـــا إدراكالقـــدرة علـــى إلـــى  تشـــیر المعالجـــة ال ة، ال ل ، والعالقـــات الشـــ

صرة المتعددة والمتداخلة.   والمواقع واالتجاهات وسط المثیرات ال
ــار هــذه العوامــل الخمســ  مثــل اخت ــاس عبــر صــوره علــى اســتمرار ة حفاظــاً و  حیــث، المختلفــة المق

سـة ىاألولاألرعة انت العوامل  ـاس أساسـهاالتـي قامـت علـى ، هي العوامل الرئ عـة للمق إال ، الصـورة الرا
ة قد ن عامل المعالأ ان صرة الم عـة  آخـروثمـة اخـتالف ، األرعـةهـذه العوامـل إلـى  أضـیفجة ال فـي طب

ــاسال بــینالعوامــل  عــة والخامســة للمق قصــیرة المــد فــي الصــورة التغیــر عامــل الــذاكرة  وهــو ، صــورتین الرا
عة عـة الـذاكرة األحدثالفهم  ظهرتغیر  وهو ، في الصورة الخامسةالذاكرة العاملة إلى  الرا حـوث  لطب فـي 

ــاس، علــم الــنفس المعرفــي فهــم قــدرة إلــى  قصــیرة المــدالالمعلومــات المخزونــة فــي الــذاكرة  واالنتقــال مــن ق
اس الحفا على استمرارإلى  إضافة، الذاكرة العاملة على معالجة هذه المعلومات في اإلنسان یرجـع ، المق

ار هذه العوامل عاً  األكثرونها إلى  اخت التحصـئفـي القـدرة التنباألعلـى و ، العامل العام تش ل الدراسـي یـة 
اطاً  واألكثر   .Roid,2003,PP)( والتفوق العقلي اإلبداع ارت
ــادئهــذه إلــى  ضــافةإ ــاقي عوامــل المســتو الثــاني فــي ن الم عاد  ــد اســت مثــل  CHCوذج مــیرجــع رو

ة والــذاكرة  لــة المــدالالمعالجــة الســمع ــاسوســرعة المعالجــة ، طو تعقیــدات إلــى  مــن الصــورة الخامســة للمق
ــــاس هــــذه العوامــــل ة أدواتإلــــى  الحاجــــة، ق ــــاس المعالجــــة الســــمع مــــن الرجــــع وســــرعة ز أو ، خاصــــة لق

لـة المـد الضـرور طول الوقـت إلى  إضافة، المعالجة ـاس الـذاكرة الطو ـذا تضـافرت هـذه العوامـل ، لق وه
قة  ار العوامل الخمسة السا ـاس سـتانفورد للصو  اً أساسالخت ـهرة الخامسة مـن مق ـد، بین  الكثیـر وقـد قـدم رو

ید نـوع مـن التحلیـل العـاملي  وهو  confirmatory factor analysis من دراسات التحلیل العاملي التو
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قاً  للتأكــد جــر  انــات لنمــوذج نظــر محــدد مســ قــة الب بــذلك یختلــف عــن التحلیــل العــاملي  وهــو ، مــن مطا
ات exploratory factor analysis االستكشافي   .المختلفة األعماروجود العوامل الخمسة في  إلث

  اس ستانفورد هنبذة عن نشأة مق الته:ه وتطور  بین ة وتعد   صورته األصل
  اس هنشأة مق   :وتطوره بین

ـــف الفـــرد  م1904فـــي عـــام   ـــهع مون  وزمیلـــه الطبیـــب الفرنســـي ثیـــودور Alfred Binet بین  ســـ
Theodor Simon ــن بوســالتــي  ســالیبدراســة األ علــى م فــي  يطیئــال األطفــالطتها تصــنیف ام التعلــ

ة، مدارس فرنسا ان الهـدف مـن الدراسـة، وذلك بناء على طلب وزارة المعارف الفرنس ـاس  ف  متـر بنـاء مق
اء ـارات یتكون مـن، للذ تها ، مجموعـة مـن االخت تـى ح، فئـات العمـر المختلفـة وفـحیـث تتـدرج فـي صـعو
ـن ــاً ا م حــدد مــد تقــدم الطفــل عقل ــذا وضــع ، تخلفــهأو ، لفــاحص أن  ــهوه ــار  بین مون االخت األول وســ

اء عام  اس الذ ه اسم، م1905لق اس  وأطلقا عل همق اء. – بین مون للذ   س

ـاس عـام  ثم ظهـرت صـورة جدیـدة  ـهقـام بإعـدادها ، م1908للمق مون  بین ـاس ، وسـ بنیـت علـى المق
م ــاً  أنهــا إال، القــد اء دون المتخلفــین عقل ــزت علــى األســو اســمإلــى  دعاهمــاوهــذا مــا ، تر ــاس  ة المق  تســم
اء عنـد  و"نمـ ـاس بزـادة سـعة المـد العمـر ، "األطفـالالـذ ح، وتمیـزت الصـورة الجدیـدة للمق  3مـن  فأصـ

م عام ، سنة 13إلى  اس القد ان في المق   .فقط سنة 11 – 3م من 1905عد أن 

   ــهعمـد مون  بین ــةإلــى  وسـ ة المئو حســاب النسـ ـًا  ــاس تجرب ، األطفــاللعــدد  تصـنیف بنــود المق
حةنالـذین أجـابوا ع ـة صـح ـار الـذ تجیـب ع، هـا إجا ة نـهفاالخت  %75و %55بـین  تتـراوح نسـ

ـاس في عمر معین من أفراد العینة التـي جـر علیهـا تقنـین هـذه ، لهـذا العمـر مالئمـةتعـد ، المق و
ـاس  تها وفـالطرقـة رتبـت أسـئلة المق حة فـي  صـعو ـة صـح ة مـن یجیبـون إجا عـًا الرتفـاع نسـ ت

عــة فئــات نــاء علــى ذلــك، العمــر المتتا ــازه لبنــود  و حســب العمــر العقلــي للطفــل علــى أســاس اجت
اس الخاصة لفئة عمره قة لهذه الفئة المق سـمى هـذا (العمـر القاعـد للطفـل)، والفئات السا ثـم ، و

ه  ضاف ات األكثـر .عامإل ـارات مـن المسـتو ة إضافي من العمر العقلي لكـل خمـس اخت  صـعو
http://saudi.arab-mms.com/saudi231687.html 

  

  م1911تعدیل عام:  
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هقام   اسه م بتعدیل آخر1911عام  بین ل فئة من وحدد ، على مق اس في  ارات المق ه عدد اخت ف
ارات ما عدا عمر 5مستو عمر ( فجعل لكل، فئات العمر اراتـه قحیث سنوات  4) اخت ، 4ي عـدد اخت
ـــارات  5 مـــا أضـــاف ـــارات 5(ســـنة و 15مســـتو إلـــى اخت ـــى ) اخت ـــذلك ازداد عـــدد ، شـــدمســـتو الر إل و
ــــارات ــــاس اخت ح ، المق ــــاراً  54فأصــــ ــــ، اخت ــــار  30ان عــــد أن  مــــة المنشــــورة عــــام  اً اخت فــــي الصــــورة القد

ــارات هــذا ومــع، م1905 عــض الفئــات العمرــة لــم توضــح لهــا اخت انــت هنــاك  ، 11وهــي األعمــار (، فقــد 
ــهوذلــك العتمــاد ، )14، 13 اء بنــاء علــى حســا بین أو  وٕاضــافة أجــزاء، لعمــر القاعــدب اعلــى تقــدیر الــذ

ــارات  ــنســب مــن االخت  مفهــومتكــون ذات ، لــة لدرجــة المفحــوصدال یجــادوإل، األعمــار هــذهة لتقــدیر التال
ار لتقدمه العقلي واضح هاعتمد  تخلفهأو  مع ـاس بین ـارات المق ة اخت رة التدرج في صعو وتوازـه مـع ، ف
س العمــر، العمــر العقلــي مفهــومإلــى  فتوصــل، فــي فئــات العمــر والنمــ تــدرج ــارات التــي تقــ العقلــي  فاالخت

ن عــدد  اتخمــس ســنو ب ــارات التــي یــتم ــة  أطفــالبیــر مــن هــي االخت ــذا فــي ، هــانعهــذه المرحلــة اإلجا وه
اس ارات المق ع اخت   .جم

 مقـدارإلـى  للوصـول، الطـرح  مـناسـتخدام القسـمة بـدالً إلـى  م1912عـام  Stern دعـا سـتیرن  وقـد
اء ال فنقسـم العمـر ، عنـهتسـتطع طرقـة الطـرح التعبیـر   لـمذالـو المقـدار وهـ،  اقترحه علماء الـنفسذالذ

اء، للتخلص مـن الكسـور 100 بـالزمني ونضرب الناتج  العقلي على العمر سـمى هـذا معامـل الـذ فـإن ، و
ائــه  مقــدارســنة فــإن  13ســنوات وعمــره العقلــي  10طفــل عمــره الزمنــي  ــان لــدینا ــذلك ، 130ــون ذ و

ن التخلص من مس ة الطرح الو اأم ه تي استخدمهائ عمل   .)(مرجع ساب بین

 اس ستانفورد ه مق ة) (المراجعات بین هستانفورد  األمر   :م1916 بین

اس  دتع  ـهمراجعة مق التـي قـام بهـا لـوس تیرمـان وتالمذتـه فـي جامعـة سـتانفورد ، م1916عـام  بین
ـاال ـاس ، انتشـارًا وجـودة بـین الصـور المختلفـة مـن أكثـر الصـور، فورن ـهالتـي أعـدت علـى أسـاس مق  بین

اء ة نهاإإذ ، للذ التر ، مقننة على عینة أمر ـع التعـد  واإلضـافات التـي أجرـت وعي فیها أن تكون جم
اس  عة مالئمةعلى بنود المق الت، هذا المجتمع لطب ان البـد مـن إجـراء تعـد ـاسودر  فقد  ـة للمق ، اسـة واف

ح م صــ قــه علــى بیئــة جالئمــحتــى  ــة التقنــین تســتن جعــلوهــذا مــا ، دیــدةًا لتطب بیــراً  دفعمل حیــث ، جهــدًا 
وأطلـ ، م1916هذا التعدیل عام  L.M. Termanتیرمان عشر سنوات قبل أن ینشر لوس نحواستغرق 
ه اسم اس ستانفورد" عل ه-مق اء" بین   ).1980، (ابوحطب للذ
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ان اله  ار ستانفوردو ه دف من اخت اس العقلي معاییر  إیجاد، بین یین ممـن تقـع  لألطفالللق األمر
تها فـي المراحـل العمرـة ، سـنة 16أعمارهم بین ثالث سـنوات و عـًا لمسـتو صـعو ـاس ت وصـنف بنـود المق

ن، المختلفة ذلك أم ار  العقلي للطفل وتحدید مستو النم و  األطفـالأداء معاییر مقارنة أدائه في االخت
اء في فئات العمر الم   .ختلفةاألسو

 عــام أكــد علیهــا ســتیرن فــي مراجعــةو ، الــنفس ل مــرة المعادلــة التــي اقترحهــا علمــاءأو اســتخدمت  
اء الوالتي ، م1916 مـا ، 100× العمـر العقلـي /العمـر الزمنـي   و اسـ ذستخرج بواسطتها معامل الذ

ـــاس ثیـــرةعلـــى  اشـــتملت مراجعـــة تیرمـــان للمق الت  ـــان ثلثـــا ، جدیـــدأنـــه  وجعلتـــه یبـــد، وٕاضـــافات، تعـــد ف
ارات ه مأخوذ عن االخت ح العـدد، عد تعدیلها بین اراتـه جدیـدة تمامـًا فأصـ انـت اخت اقي فقد   أما الثلث ال

ارات  ان ، 90الكلي لالخت   .)1980، (فرج في التعدیل الساب 54عد أن 

  هستانفورد   :م1937تعدیل  بین

ــــــــة  م1937فـــــــي عــــــــام   ــــــــة الثان ـــــــاسظهــــــــرت المراجعـــــــة األمر ــــــــهســــــــتانفورد  لمق    لتیرمــــــــان بین
L.M. Terman ومیرــــل Merrill ،حــــوث قــــة لنتــــائج ال ــــة عــــد دراســــة دق ، واالســــتخدامات اإلكلین
والتــي اســتغرقت أكثــر مــن عشــر ، م1916التــي أجرــت مــن قبلهمــا علــى مراجعــة ، والمالحظــات المختلفــة

ــــل). 1980، (ابوحطــــب ســــنوات ــــاس ســــتانفوردبـــــ " هــــذه عرفــــت مراجعــــة تیرمــــان ومیر ــــه مق مراجعــــة  بین
احتوائهـا1916 عـام وامتـازت عـن مراجعـة، م"1937 ـاس م  همـا: الصـورة ، علـى صـورتین متكـافئتین للمق

ـــل منهمـــا  ـــاً  129"ل" والصـــورة "م" فـــي  ـــارًا فرع ـــار منهـــا ع، اخت ـــل اخت ، فقـــرات متنوعـــة 6لـــى حتـــو 
ـة للمقم درجة خصص لكل فقرة حسـب للمفحـوص شـهر واحـد، ـاسعینة مـن الدرجـة الكل  وفـي النمـ حیـث 

ات السن من  العقلي مستو ارات الخاصة  ل فقرة من فقرات االخت ازه  ن فـي اوشهر ، سنوات 5-2عند اجت
ات السن من  مستو ارات الخاصة  ـارات  أشـهروأرعـة ، سن الراشد المتوسطإلى  سنوات 6االخت فـي االخت

مســتو الراشــد المتفــوق " فــي  أشــهروســتة ، "2الراشــد المتفــوق " فــي مســتو  أشــهروخمســة ، "1الخاصــة 
ـون العمـر، "3مستو الراشد المتفوق " ذلك  ـاس  و ـع فقـرات المق  22العقلـي للمفحـوص الـذ یجتـاز جم

هــذا ، أشــهر 10ســنة و ســن الراشــد إلــى  2فشــمل الســنوات مــن ، المــد العمــر اتســع فیهــا أن الحــظو
ســنوات العمــر  ل مــرةأو ا فیهــت مــا وضــع، "3المتفــوق " ــارات خاصــة  ، 11، 5½، 4½، 3½، 2(½اخت

  .)1979، عثمان، (ابوحطب )13
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  هستانفورد   :م1960مراجعة  بین

ــاس ســتانفوردظــل   ــه مق علــى نحــو عامــًا  23ســتخدم طــوال  م1937فــي صــورته المعدلــة عــام  بین
ــع أنحــاء العــالم ــاس عــّده واســع النطــاق فــي جم اء الفــرد  مق نــه الــذ ، الوحیــدالــذ ــع  التكیــفم مــع جم

انــت، ثقافــات الشــعوب حیــث اســتخدمت خمســة ، "م"واســتخدامًا مــن الصــورة  الصــورة "ل" أكثــر انتشــاراً  و
ثیـرةإلى  ترجمتهاإلى  أد وهذا، استخدام الصورة "م"ن أضعاف م ، فـي الدراسـات واالسـتفادة منهـا، لغات 

ة من علماء النفس واألخ ادات النفس   .النفسیین یینصصاتوالع

  ـاس م لتیرمـان1960 عـام اسـتهدف تعـدیل مـأخوذة  ومیرـل اسـتخالص صـورة جدیـدة واحـدة للمق
ـار أفضـل الفقـرات مـن، م)، م (ل1937 عـام من أفضـل فقـرات صـورتي : اخت  وذلـك عـن طرـ

عـض فقراتـه المالئـمم) مع إجراء التعدیل ، الصورتین (ل ال  الـذ، اآلخـر هاعضـوحـذف ، علـى 
ة مستو فقراتـه فـي فئـات العمـر اومن ثم إعادة حساب ، مع تطور العصر یتالئم ، لمختلفـةصعو

ــار فقــرات الصــورة (ل ، م1937 عــام بنــاء علــى نتــائج تقنــین م) أن تكــون  –مــا روعــي فــي اخت
تها  المالئمـةالعمـر  فتوضع الفقرة المختـارة فـي فئـة، فئات العمر المختلفة وف، متدرجة في صعو

استها وأن تكون هذه الفقرة لصعو ة للمق الدرجة الكل طة  ـاس علـى درجـة  حیـث، مرت ـون المق
ــــــع ــــــداخليال اســــــه، ة مــــــن االتســــــاق ال س مــــــا أعــــــد لق قــــــ ــــــدرة وهــــــو ، وأن  ــــــة العامــــــة الق  .العقل

http://saudi.arab-mms.com/saudi231687.html  

  هستانفورد عة: م1986 –مراجعة  بین   الصورة الرا

ــــاس لكــــي ی  ر المق ــــة واألالقـــدرات اإلــــى  واكـــب التطــــور فـــي النظــــروفـــي إطــــار تطـــو  ســــالیبلمعرف
ومترة ــاس  م1986صــدرت عــام  الســ عــة مــن مق ــهســتانفورد الصــورة الرا دها وهــي الصــورة التــي أعــ، بین

ك ــرت ل. ثورنــد وجیــروم ، Elizabeth Hagen زابیــث ب. هــاجنلیإ و ، Robert L Thorndikeرو
ـاس القـدرات، Jerome Sattler سـاتلرم. رًا جوهرـًا فـي ق ـة وتمثـل هـذه الصـورة فـي تقـدیرنا تطـو ، المعرف

ك وهـاج عـة لتحقیـ األغـراض  ن وسـاتلرفقـد أعـد ثورنـد ـالصـورة الرا األغـراض  علـىة بخاصـة فضـًال التال
ارات ة العامة الخت   :القدرات المعرف

ـــاً و دة فـــي التمییـــز بـــین التالمیـــذ المعـــالمســـاع ات الـــتعلم قین عقل عـــانون صـــعو ، والتالمیـــذ الـــذین 
مـا یواجهـه تلمیـذ  يصـصاتوخصوصًا مسـاعدة المعلـم واألخ ات النفسـي فـي فهـم السـبب ف معـین مـن صـعو
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ضـاً و ، يفي التعلم المدرس دراسـة ارتقـاء المهـارات إلـى إضـافة ، ینهـو علـى التالمیـذ المو  عرفـةمللمسـاعدة  أ
ة   مرحلة الرشد.إلى  2لد األفراد من سن  المعرف

ــاس هــذه الصــورة جــر قــد و   ــة علــى یــدإلــى  اقت امــل العر الت  لــوس  عــد إدخــال التعــد ــه  مل
قهـا فـي المجتمـع العرـي الضرورة ةمقوماتهـا  ومـع عـدم المسـاس، لتطب ـن اسـتخدامها ، األساسـ م حیـث 

ة في الدراسات الحضارة المقارنة   .)1998، (مل

  اس ستانفوردمن  األخیرةالصورة ه مق   م:2003الصورة الخامسة  – بین

ع عام   د  2003في ر اس سـتانفورد  الصورة Gale Roidم نشر جیل رو ـهالخامسة من مق ، بین
عة عشـر عامـا مـن عد قرب مـن سـ ـاس الصـورة ظهـورما  عـة مـن المق ر ، هنفسـ الرا وذلـك فـي إطـار تطـو

ــاس ــة واأل لكــي یواكــب التطــور فــي، المق ومترة ســالیبدراســات القــدرات المعرف رًا  يوهــ، الســ تمثــل تطــو
ــاس جوهرــاً  ــة وفــي  فــي ق ا أســالیبالقــدرات المعرف وتكنولوج شــيء مــن و اتنــ جــر و ، الســ ل هــذه الصــورة 

  التفصیل.

 اس ستانفورد  توصیف هالصورة الخامسة من مق   :بین

ــاس ســتانفورد ــ مق ــه طب ــ بین ــة اً الصــورة الخامســة فرد اء والقــدرات المعرف م الــذ مالئــم  وهــو ، لتقیــ
اس الكل، سنة فما فوق  85 إلى 2لألعمار من سن  تكون المق   من: يو

ـــــة   .1 طار ـــــاس  اء الـــــمق ـــــار تحدیـــــد المســـــار، المختصـــــرةذ تكـــــون مـــــن اخت ـــــارا سالســـــل ، و وهمـــــا اخت
ــار المفــردات، الموضوعات/المصــفوفات طارــات، واخت عــض ال طارــة المختصــرة مــع   وتســتخدم هــذه ال

ولوجي.أو  م النیوروس مات مثل التقی عض التقی ارات األخر في إجراء   االخت

اء غیــر اللفظــي .2 ــاس الــذ تكــون مــن ، مق ــة غیــر  رعــةأو ــارات فرع ــةاخت ــة ، لفظ العوامــل المعرف ط  تــرت
ـةو ، االستدالل الكميو ، المعرفة :ةالتال ان صرة الم سـها الصـورة ، والـذاكرة العاملـة، المعالجة ال التـي تق

م ستخدم المجال غیر اللفظي في تقی ات أو ، الصـمو ، األطفـال الصـغار الخامسة و عـانون صـعو الـذین 
عــانون ، فــي الســمع ــذلك األفــراد الــذین  ــة ات فــي التواصــلاضــطراو عــض ، والذاتو ات  أنــواعو صــعو

ة، الــتعلم ات المــخ الصــدم ــة محــدودة بلغــة ، وٕاصــا ــاسواألفــراد الــذین لــدیهم خلف عــض الحــاالت  المق و
سة ة مثل الح تة.أو  األخر ذات اإلعاقات اللغو  الس

ــاس   .3 اء اللفظــيمق ــاس الــذ الــذ مــل مق تكــون مــن ، اء غیــر اللفظــيالــذ  ــة  رعــةأو ــارات فرع اخت
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ـــة ـــة ، لفظ العوامـــل المعرف ط  ـــتـــرت صـــرة و ، االســـتدالل الكمـــيو ، االســـتدالل الســـائل: ةالتال المعالجـــة ال
ـــة ان ســـ، والـــذاكرة العاملـــة، الم قـــاً ، ا الصـــورة الخامســـةهالتـــي تق اء اللفظـــي تطب ـــاس الـــذ طبـــ مق  وقـــد 
ـــاً  ار عـــض الحـــ، علـــى المفحوصـــین العـــادیین مع طبـــ علـــى  االت الخاصـــة التـــي تعـــانى ضـــعف مـــا 
صــر الت أخــر  أأو ، تشــوهات العمــود الفقــر أو ، ال قــد تحــول دون إكمــال الجــزء غیــر اللفظــي ، مشــ

اس.  من المق

اء الكلــي  معامــل .4 ــاسالــذ ــة أو  ن اللفظــي وغیــر اللفظــيالینــاتج جمــع المجــ هــو :للمق المؤشــرات العامل
 الخمسة.

اس من یتراوح  .5 قة 75إلى  15متوسط زمن تطبی المق . فتطبیـ ، دق اس المطب عتمد هذا على المق و
ستغرق من  اس الكلي عادة  قة 75إلى  45المق ستغرق تطبی المختصرة من  على، دق إلـى  15حین 

قة 20 ستغرق تطبی المجال غیر اللفظي والمجال اللفظي حو ، دق قة لكل واحد منهما. 30 اليو  دق

ـاس األفـراد عنـد أعلـى المـن الفقـرات  الكثیروتتضمن الصورة الخامسة   ة المصـممة لق الغـة الصـعو
ات األداء س هو الغــة الســالعلــى مجموعــة محســنة مــن الفقــرات   تحتــو مــا ، مســتو علــى لة والمصــممة لتقــ

ف األطفالالصغار و  األطفالأفضل  نحو ا. و والراشدین المع، ي المنخفضذو األداء الوظ   قین عقل

اسوأدوات األلعاب  كون وت السـت المق ـة  صـاً في عل لتسـهیل مهمـة الفـاحص فـي  ة مصـممة خص
ار ت، تطبی فقرات االخت  جـر مـا ، للطفـل ةتجعل المـواد أكثـر ألفـ، ملونة التطبی رسوماً  اتیوتتضمن 
ر مهــام الــذاكرة س الــذاكرة العاملــة، تطــو مــاً ، لكــي تقــ مــاً  وتقــدم تقی ــار الســن ق واألفــراد الــذین ، للراشــدین و

ه مختلفة. ولوج ات نیوروس   عانون صعو

ةوفي  اً  النها ح الصورة الخامسة یدو ن تصح مبیوتر. أو  م   ببرنامج 

اس سـتانفورد معاییر جمعت   ـهالصورة الخامسة من مق ـة بین اء مـن عینـة أمر ـة ممثلـة للـذ ، قوم
ـة ، فمـا فـوق  سـنة 85و 2 أعمارهم بـین تتراوح، فرد 4800تكونت من  قـة للنسـب المئو انـت العینـة مطا و

العمر ةو ، العرق و ، الجنسو ، الخاصة  ة، المنطقة الجغراف ة واالقتصـاد ات االجتماع التـي حـددها ، والمستو
ي تب اإلحصاء األمر اس المسـتو  جر ) وقد مAmerican Statistical Association )2001 م ق

عــدد الســنوات التــي  م جــر االجتمــاعي االقتصــاد للراشــدین  تحــت ســن  ألطفــالاأمــا ، إكمالهــا فــي التعلــ
م التــي أتمهــا  جــر فقــد ، ةســن18 حســاب المســتو االجتمــاعي االقتصــاد علــى أســاس عــدد ســنوات التعلــ
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مـــا یتعلـــ، الوالـــدان ـــل الفقـــرات للتأكـــد مـــن خلوهـــا مـــن التحیـــز ف ا وقـــد روجعـــت  ، العـــرق و ، الجـــنس قضـــا
مو، الدینو ، الثقافةو  ا و ، اإلقل ةالقضا ة االجتماع ـة  معـامالتدرجـات  وقد أظهرت، االقتصاد اء المر الـذ

ــات ع ــمــن الصــورة الخامســة معــامالت ث ــاء  لمعامــلفــي المتوســط  0,98إلــى  0,91 حــت بــینو اتر ، ةال ذ
ــــاس الكلــــي اء غ، المق اء ال، یــــر اللفظــــيوالــــذ ــــة المختصــــرة و ، لفظــــيوالــــذ طار اءال بلــــغ متوســــط ، للــــذ و

ـــة الخمســـة  ـــات المؤشـــرات العامل ـــات  ـــانحـــین  علـــى، أعلـــىأو  0,90معـــامالت ث متوســـط معـــامالت ث
ـارات الا ـة العشـرةخت ـاس  جـر وقـد ، أعلـى وأ 0,84 الفرع ـع الـدرجات  حتـىإعـداد المق ـون متوسـط جم

ـــة  ـــار وانح، 100المر ـــان، 15رافهـــا المع ـــة األخـــر هـــا تمقارن وذلـــك إلم طارـــات المعرف غیرهـــا مـــن ال
ــات التحصــیل طار ــة، و ــارات الفرع ح متوســط درجــات االخت ــار  10مــا أصــ ل 3وانحرافهــا المع شــ مــا 

اً  ة مالئماً  مح   .لمقارنة درجات الصفحة المعرف

 :قة   التغیرات عن الصور السا

هملك ستانفورد   ـاس النفسـي بیراً  تراثاً  بین ـة الق عنـدما أتـم لـوس ، م1916منـذ عـام  بـدأ، فـي حر
ــاس  ــهتیرمــان مراجعتــه لمق اء بین مون للــذ ــاس خــالل الصــور الالحقــة فــي عــام ، ســ ح المق ، م1937وأصــ

ة وعلى نح معروفاً ، م1986، م1960 ار للقدرات العقل اس مع مق وقد مزجت الصـورة الخامسـة ، واسع 
ومتر وتحدیـد امن المزا الكثیر م السـ قة مع إدخال تحسینات هامـة فـي التصـم فـي  اً المهمة للصور السا

ل الصــورة الخامســة ــارن فــرع، شــ م المســ، ین لتحدیــد المســاریواســتخدام اخت في واســتخدام تصــم تو الــوظ
اس ( الممیز للصور الثالث   ).1916، 1937، 1960األولى من المق

ة للمفـرد  ومتراً  أساسـاً  )Rasch,1960ة (وتقـدم نظرـة االسـتجا ـاً  سـ م  قو لتحدیـد المسـار وتصـم
ة ف ات الوظ م ، المستو ـاس وقد استخدم في تصـم ـاس الجدیـدة  الكثیـرالمق المعتـرف بهـا مـن مـن قواعـد الق

اس اس الجدیدة طرقـًا مثـل مهـارة الفقـرات فـي تجمـع متسـع للفقـرات، خبراء الق ـاس ، وتتضمن قواعد الق والق
في ار تحدید المسـار الك ـاس مـةءمواوتـؤد ، استخدام اخت في للمفحـوص المق زـادة إلـى  للمسـتو الـوظ

اس موا، دقة الق ـة للمفحـوص ءوذلك  فـة المعرف ة الفقرات لمستو الوظ ، عـام وعلـى نحـومة مستو صعو
اس ستانفورد ز مثل تحدید المسار م هة فردة لمق   .بین

قت الصورة الخامسة م  اس ستانفورد وقد أ هن مق ـة  بین ـارات الفرع عض أسـماء االخت اء على  للذ
ـــاس التـــي قة مـــن المق االســـتدالل و ، ذاكـــرة الجمـــلو ، المفـــرداتو ، مثـــل ســـخافات الصـــور، فـــي الصـــور الســـا
ـةو ، الكمي قـت ، السخافات اللفظ ضـاً مـا أ عـض الفقـرات المألوفـة  أ ة مثـل  عـض الفقـرات الكالسـ علـى 
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ـاس المختلفـةوذلك ، الصورسخافات في  الحـال فـي  وهـمـا ، إلضفاء درجة من االتسـاق عبـر صـور المق
عــة ــاً  تســتخدم الصــورة الخامســة نموذجــاً  الصــورة الرا اء هیرار ینــدرج تحتــه فــي  عامــاً  یتضــمن عــامالً ، للــذ

ـوتشـمل اختالفـات الصـورة الخامسـة ، المستو الثاني عدد من العوامل الواسعة عـة عـن الصـ ةالحال ورة الرا
ال المستخدمة عاماً  تحدیثاً    ة:التالالتحسینات إلى  إضافة، وفي محتو الفقرات، في األش

ـــاس ســـتانفورد عامـــل إضـــافي:  - ـــه -تتضـــمن الصـــورة الخامســـة مـــن مق هـــي: خمســـة عوامـــل  بین
ــةالمعالجــة الو ، االســتدالل الكمــيو ، المعرفــةو ، االســتدالل الســائل ان ، العاملــةوالــذاكرة ، صــرة الم

عة. بدالً    من أرعة عوامل في الصورة الرا

ــة  - فــي  التــيمــن اللعــب واألدوات الملونــة  ــالكثیراحتفظــت الصــورة الخامســة  :لألطفــالمــواد محب
ـات ة لطل قة اسـتجا ـاس سـتانفورد  الصور السـا ـهالكثیـرن مـن مسـتخدمي مق وذلـك للمسـاعدة ، بین

اه  م  األطفالفي جذب انت اء في الالصغار وتقی رةذ   .مرحلة الطفولة الم

ز المحتو غیر اللفظي - ة :تعز ارات الفرع في الصورة الخامسة طرقة غیـر  تستخدم نصف االخت
ـــار ـــة لالخت ـــ أال تتطلـــب مـــن المفحـــوص ، لفظ ة لفظ ـــة  قـــدو أ ةاســـتجا ات لفظ تتطلـــب اســـتجا

شـمل، محـدودة اء غیـر اللفظـي معامـل و سـة الــذ ـة الخمســة الرئ ة ــالمز  وهـذه، ــل العوامـل المعرف
اس ستانفوردتنفرد بها ا ه لصورة الخامسة من مق طارات بین اقي  اء األخر  عن    .الذ

ادة سعة المق - فت فقرات جدیدة اس:ز في إلى  أض اس األداء الوظ اس لق ، الغ االنخفـاضالالمق
ــة الع ــومســتو الموه ــادة مــد وذ، شــدید التمیــزالة ال س لــك لز  مــا یــؤد وارتفاعــاً  انخفاضــاً المقــای

مإلى  ة التقی فت فقـرات سالسـل الموضـوعات، الً مثف، زادة مد سعة عمل ـةإلـى  أضـ ا  النها الـدن
ار المصفوفات اس.، الخت ة المق   وذلك لزادة حساس

ز االستفادة من ال - استعز عض الفقـرات :مق ح لـ اتهـا ونمـاذج التصـح ـذلك ، توجد الفقـرات وٕاجا و
ــاً  ــاس جن تإلــى  عوامــل المق ــة ودفتــرالتطبیــ  اتــیجنــب فــي  ــاس ، تســجیل اإلجا وقــد صــمم المق

ــيبهــذا الشــ تســجیل  دفتــربهــا  ــذلك تســاعد الطرقــة التــي صــمم، ل لتســهیل االســتخدام اإلكلین
ـــم الصـــو  ـــة المفحوصـــین علـــى تعل ـــدةاإلجا عـــزز ال، رة الجدی ـــاین و ـــة وغیـــر ت ـــین المظـــاهر اللفظ ب

ة للعوامل الخمسة ة للذاكرة العاملـة مـن تفسـیرات الصـورة الخامسـة ، اللفظ ارات الفرع ذلك االخت و
قات ــــة هــــاوتطب ــــواحي اإلكلین ــــةو ، فــــي الن ــــة والنــــواحي العدل ة والمهن الطــــب ( المدرســــ الخاصــــة 

  الشرعي).
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اس الممتد: - اس ستانفورد تسمح  الق الت التي أجرت على مق هالتعد اس  بین ق الصورة الخامسة 
ح ال، صـادق لقـدرات المســنین ــمعـاییر وتتـ الفرصـة إلجــراء مقارنـات علـى أســاس العمـر مــن  ةالحال

اس، سنة فما فوق  85سنتین وحتى  متد مد المق املة.إلى  ف اة    فترة الح

 اس ستانفورد ة لمق ه -االستخدامات التقلید اء  بین   الصورة الخامسة:للذ

اس ستانفورد بینه  اء  صمم مق مالصورة الخامسة لعدد منوع مـن االسـتخدامات للذ اء فـي  تقیـ الـذ
ـــرة مرحلـــة ص حـــاالت العجـــز االرتقـــائي لـــد مـــا ، الطفولـــة الم ســـتخدم فـــي تشـــخ ـــن أن   األطفـــالم

الغین والمراهقین عد ، وال اع التحذیرات الاوذلك  مـن مسـتخدمي الصـور  الكثیـروقد وجد ، خاصة المالئمةت
ي والنیوروس م اإلكلین اس مفید في التقی قة أن المق حوث القدرات، ولوجىالسا ة ، وفي  والتقدیرات النفس

ـــة ـــة الخاصـــة الترو االلتحـــاق ببـــرامج التر ضـــات العمـــال، المتعلقـــة  وصـــممت ، والتقـــدیرات الخاصـــة بتعو
ـــةالصـــورة الخامســـة ل م معلومـــات للتـــدخالت العالج ـــة للصـــغار تقـــد ـــة الفرد الخطـــط و ، مثـــل الخطـــط العائل

ـــة  م المهنـــي و ، فـــي ســـن المدرســـة لألطفـــالالترو ط لالنتقـــال مـــن المدرســـة(التقیـــ لـــد العمـــل) إلـــى  التخطـــ
ولوجي والعــالج والتأهیــل ، ئهموانتقــا وتصــنیف المــوظفین، والتغیــر المهنــي للراشــدین، لمــراهقینا النیوروســ

ــة التــي تتــداخل مــع ، للراشــدین اقات العدل ــاس فــي الســ ــن اســتخدام المق م ور  الكثیــرو  ةمــن المجــاالت المــذ
قاً    .سا

اس ح  ستخدم المق ـل األعمـار اً الو ـة فـي  ص حـاالت اإلعاقـة العقل ات الـتعلم، في تشخ ، وصـعو
ین إلحـاق الطـالب ببـرامج إلـى  إضـافة، الصغار األطفالوالتأخر المعرفي االرتقائي لد  ـاً الموهـو فـي  عقل

ة مــن هــذه الحــاالت قــد الكثیــروفــي ، المــدارس مــات إضــاف الصــورة  مــعتطبــ ، ــون مــن المهــم إجــراء تقی
اس ستانفورد بینه ـاس للسـلوك مثًال ف، الخامسة من مق ـة وجـود مق ص اإلعاقـة العقل فـيیتطلـب تشـخ ، التك

اس للقدرة العقلإلى  إضافة   ة.مق

  اس ستانفورد هعدد بنود مق   الصورة الخامسة: بین

  ضم المجالین: تیب تحدید المسار

  بند. 36یتألف من  :المجال غیر اللفظي

  بند. 44: یتألف من المجال اللفظي

ة: تیب المجال غیر اللفظي   ضم العوامل التال
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ات 30: یتألف من عامل المعرفة . 6، بند في خمس مستو   بنود لكل مستو

ات 30: یتألف من عامل االستدالل الكمي . 6، بند في خمس مستو   بنود لكل مستو

ة ان ة الم صر ات سـتبنـد فـي  22: یتألف من عامل المعالجة ال ، األول مسـتو بنـود لل 4، مسـتو
ات الثالث 3و، بنود للمستو الثاني 6و ع، بنود للمستو   .والسادس، والخامس، والرا

ات سـتبنـد فـي  34: یتـألف مـن الـذاكرة العاملـةعامل  وسـتة بنـود ، بنـود للمسـتو األول 4، مسـتو
ات اقي المستو   .لكل مستو من 

ة: تیب المجال اللفظي   ضم العوامل التال

ات 13: یتـألف مـن االستدالل السائلعامل   3و، بنـدًا واحـدًا للمسـتو األول، بنـد فـي خمـس مسـتو
ات.بنود لكل مستو من    اقي المستو

ات 30: یتألف من عامل االستدالل الكمي . 6، بند في خمس مستو   بنود لكل مستو
ة ان ة الم صر ات 30: یتألف من عامل المعالجة ال . 6، بند في خمس مستو   بنود لكل مستو

ات 15: یتألف من عامل الذاكرة العاملة . 3، بند في ست مستو   بنود لكل مستو
ون عدد  ذلك  امًال و اس    بندًا. 284بنود المق

 ة الا اسلمواد الموجودة في حقی   : مق

ة  استحتو حقی     :ةالتالالكاملة على الكتب والمواد  المق

اتت )1 ار. ی مات تطبی االخت  للتطبی تحتو على فقرات وتعل
ة دفاترمجموعة  )2  .تسجیل اإلجا
ات).  )3 ع ار سالسل الموضوعات / المصفوفات ومد الم ط (الخت  طاقة التخط
 طاقة طفل. )4
 دلیل الفاحص. )5
 قطع زرقاء. 10 )6
ال الصفراء. )7  لوحة األش
ة. 3 )8 الست  أكواب 
ات خضراء. 9 )9 ع  م
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 حمراء. عصا 12 )10
 تحتو على صور من جهة واحدة).، زرقاء 15و، صفراء 15(طاقة تصنیف  30 )11
 ألدوات.صندوق لحفظ ا )12
ارة، قلم رصاص، قةعلم، رة، رةطائ، قطة( :مجموعة من اللعب )13  حذاء).، س

 :ة ارات األخالق   االعت

 م المهني ة التقی   أهم

ة العامة للفرد أحد المجاالت األكثر تعقیداً  دع م النفسـي موضوع تحدید القدرة العقل وذلـك ، في التقیـ
اه الناس فيب تأثیرها المحتمل بس ـةما في ، ح الصـورة الخامسـة  ووقـد بـذل معـد، تصنیف اإلعاقة العقل

ــاس ســتانفورد  ــه -مــن مق اء ج بین مــا یتعلــ هــو للــذ بیــرة جــدا ف ــة ادا  ــة واألخالق ــاع التوجیهــات التقن ت
ـة (معاییر المحددة في " حـوث الترو ـة لل ـة األمر ار الترو والنفسـي" مـن إعـداد الجمع ، AERA)االخت

ـة (علـم الـ ةوجمع ـاس الترـو (، )ABAنفس األمر مـا ، م 1999عـام  )NCMEوالمجلـس القـومي للق
ة فردقع على عا اس مسؤول ـ ةت مستخدمي المق االخت ةومهن ار المالئـم لتطبیـ هـذه األداة ـفمـا یتعلـ 
ح علـــى نحـــوواســـتخدامها  ـــةوتفســـیر نتـــائج الـــدرجات ، آمـــن علـــى نحـــووحفظهـــا ، صـــح  علـــى نحـــوو ، عنا

م نقطــه الغــرض مــن و ، أخالقــي یــز علــى هــذه المجموعــة مــن التوجهــات تقــد ــة التر ســت بدا مة لكنهــا ل ســل
  .  ةحصرة وال شامل

ة فـي العصـر  ارات النفسـ حت االخت ـات قیـتتسـتخدم فـي الحـالي  أص ثیـر مـن النـاس ذو الخلف م 
ان فــي منــاط العــالم ــات  المتنوعــة نتیجــة التحــول الســرع والهجــرة بــین الســ المختلفــة فــالتعرف علــى الخلف

ــدة  ة مهمــة الإلــى  ــائهمآ الــذین هــاجر، لألطفــالالفر مصــصاتخمنــاط جدیــدة مســؤول وقــد عبــر ، یي التقیــ
م المهني Matazzo وز ماتا اس والتقی   .بوضوح عن ضرورة فهم الفرق بین الق

 :سالمة المفحوص   االهتمام 
ــاس   ســتخدمون مق ــه -ســتانفوردقـع علــى الفاحصــین الــذین  ة ؤو الصــورة الخامســة مســ بین ــةل  حما

م المهنــي الحفــا علــى الســرة  أســالمة المفحــوص مــن  ات التقیــ م وتتضــمن مســؤول ــالتقی ط  أخطــار تــرت
ة ةو ، والخصوص ـه وصـمات معینـة حما ـاً ، المفحوص مـن أن تلصـ  أنـه متخلـف عقل  وأ، ـأن یوصـف 

النتائجة للفرد الوفهم الحالة االنفع، معتوه اره  اء، عند إخ بیـرة للـذ ـة  ـولي المجتمـع الحـدیث أهم لـذلك ، و
ونــوا شــدید الحــرص علــى الوصــف  ســتخدمون الصــورة الخامســة أن  یجــب علــى المتخصصــین الــذین 
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م اس، الدقی لنتائج التقی ح دور خطأ الق اسدرجات في مد الثقة  مفهومو ، وحدود التفسیر، وتوض ، المق
جب أن تحفظ  ة في أمـاكن آمنـة ل ودفاترل المالحظات والتقارر و ـةتسجیل اإلجا الفـرد مـن تسـرب  حما

جــب علــى ، النتــائج ــة  االختصاصــيو ف ــع التوجیهــات الخاصــة   علــى نحــوالنتــائج  تــداولالنفســي أن یت
ـةلد األخاصة ، مالئم ـأو ، فـراد المهـاجرن منـذ فتـرة قر س لـدیهم خلف قة فـي الـذین لـ التحـدث بلغـة ة سـا

اس.   المق
 :عض المجاالت اس في  ة الستخدام المق   مؤهالت مطلو

ـــراً   ـــة  ثی ق ـــة واإلرشـــادات الدق ـــات القانون ط المتطل ـــل بمـــا تحـــ ـــة مث اقات معین اء فـــي ســـ ـــذ م ال ـــ تقی
ـــة ـــة و ، التقـــدیرات الترو ةالرعا ـــة، الصـــح مـــات العدل قـــوم مســـتخدم ، والتقی ـــاسومـــن المستحســـن أن   المق

ـــــة بدراســـــ ـــــة علـــــم الـــــنفس األمر قـــــة لجمع ـــــارات  عـــــن (ABA)ة اإلرشـــــادات الدق الصـــــادرة تطبیـــــ االخت
ــة، م2000عــام م ــون المســتخدم فــي المواقــع التعل اختصــار یجــب أن  ــالعوامــل االنفع لفــهأعلــى ، و ة ال

ــة التــي تــؤثر  ــ فــيوالمعرف ــه جیــداً ، م المدرســيالتعل جــب أن ینت ــات المفحوصــین الثقا و ــةلخلف ــة واللغو ، ف
ــة و  أإلــى  إضــافة مقــوانین محل م خــدمات التقیــ ــة متعلقــة بتقــد وٕاذا قــام ، بتصــنیف الفئــات الخاصــةأو  دول
اس ومستخدم الت في إجـراءات التطبیـ لتتـواءم مـع  أبإجراء  المق المفحوصـین مـن الفئـات  حاجـاتتعد
سـتدلوا ، الخاصة الت بدقـة و قـة أن فیجب علیهم أن یدونوا هذه التعـد بهـا فـي تفسـیر النتـائج فـي ضـوء حق

الت قــد تزـــد ــاسدرجــات  مثــل هــذه التعــد اســتخدام هاتنقصــأو  المق ارــة مقارنـــة  ورمـــا ، اإلجــراءات المع
ة مــؤهالت خاصــة عــض اإلدارات المدرســ سنتــائج  لتطبیــ معینــاً  اً ــمهن إعــداداً أو  تطلــب  اء مقــای أو  الــذ

ـــة للحصـــول ع التـــاليو، هاتفســـیر  الهیئـــات المعن ـــاس أن یتصـــلوا  ى لـــیجـــب علـــى المســـتخدمین الجـــدد للمق
    في هذا الصدد. الضرورةاإلرشادات 

 :ة   معرفة الحدود المهن

قتصــر المتخصصــون مــ  ــة ن المفتــرض أن  ــة فــي ممارســتهم اإلكلین ــل مجــاالت الصــحة العقل
اً  ــة معقــدة جــداً  ،افیهــ علــى التخصصــات والمجــاالت التــي تلقــوا تــدر اء عمل ــات الــذ طار ، فتفســیر نتــائج 

ذا ف صإوه ات التشخ اس في عمل أو ، ناقتـراح وضـع الفـرد فـي برنـامج معـیأو ، ن االستخدام الفعال للمق
فة معینة ة بنوعأو ، وظ ـة للمفحـوص، العـالج النفسـي توص ـون أكثـر فاعل ـن أن  م ـة و أ، الـذ  تا فـي 

ة شــاملة تســب االیتطلــ، تقــارر نفســ ي النفســي الكثیــر مــن المهــارات خــالل تــدرب أكثــر صــصاتخب أن 
  شراف فاحص خبیر ومؤهل. احت وممارسة ت شموالً 
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  اسأمن   : المق

قــــــو عتمــــــد صــــــدق الصــــــورة   علــــــى االلتــــــزام األخالقــــــي لكــــــل  ةالخامســــــة ومــــــد االســــــتفادة منهــــــا 
ـــاس، المتخصصـــین ســـتخدمون المق ت ـــذلك، الـــذین  ـــل  ـــات یجـــب أن تحفـــظ  ل یتســـج ودفـــاترالتطبیـــ ی

ار ة ومواد االخت ـاسمالحظـات الفـاحص ونتـائج إلـى  إضافة، اإلجا سـمح ، ةوآمنـ ةفـي أمـاكن مغلقـ المق و
اسبنسخ نتائج  الدرجات المختصرة فـي حالـة عرضـها علـى  المق ـاءأو وخاصة الجزء الخاص  أو  األمـور ل

م ــــ التقیــــ ل عــــامنســــخها لتوزعهــــا عــــدم یجــــب  لكــــن، أعضــــاء فر ضــــاً وهنــــاك ، شــــ  تــــداولقیــــود تــــنظم  أ
ون المتخصصون و ، المعلومات بین المتخصصین مثل هذه التوجیهات. يعلى وعجب أن    تام 

 :اس للمفحوص   تقدیر مد مالئمة المق

ة تقدیر مد مالؤ قع على عات الفاحص مس  ة المفحوصءول اس لخلف م ، مة أدوات الق بـدأ تقیـ و
اس ف، والمفحوص بتقدیر تارخ الحالة التماثل بین األداء ة  مثالً وخصائص أداة الق عض لتتطلب االستجا

ــة فــي ال ــاس ســتانفورداألجــزاء اللفظ ــه صــورة الخامســة مــن مق ــار بین ، درجــة مــا مــن الكفــاءة فــي لغــة االخت
صــر حـین تتطلـب معظـم فقــرات علـى ـة قـدرات  اهـاً  ةاألجـزاء غیـر اللفظ  تحدیــد إن، لتفاصـیل الصـور وانت

عــد الفــاحص مســ، مــة الصــورة الخامســة للمفحــوص مهــم جــداً ءمــد مال ــان  وال عــن تقــدیرؤ و ــاسإذا   المق
م معینـة ولـدیها إلـى نظرا ، لقدرات الفرد أم ال عادالً  ماً قدم تقی أن الصـورة الخامسـة مصـممة ألغـراض تقیـ

ارتوقعات معینة عن قدرات المفح ه االخت طب عل   .وص الذ سوف 

 اسعداد للاإل   :مق

ة   ة إضاف عض الفاحصین في اقتناء مواد تدرب ـة أدوات  التـيالمـواد  مـعیرغب  ـاسفـي حقی ، المق
ــاس المق ونــوا علــى ألفــة  ــ الصــورة الخامســة منــه، ل جیــدوا تطبی والفاحصــون الــذین یتعلمــون الصــورة ، و

م  جزء من برنامجهم التـدربي یجـب علـیهم التواصـل مـع فـاحص ذ خبـرة لإلشـراف علـیهم وتقـد الخامسة 
ــاسدقــة تطبیــ  شــأنالتــدرب والمشــورة  ح، المق ح ، وطــرق التصــح  درجــاتأثنــاء إجــراءات تطبیــ وتصــح

اس   .  هاوتفسیر  المق

  اسممارسة   : المق

ــع ــاً  یجــب أن یت ارــة حرف ة  الفاحصــون المبتــدئون اإلجــراءات المع ــام بجلســة تطبیــ رســم قبــل الق
اس ستانفورد ه -للصورة الخامسة من مق ـل فقـرات ، بین ونوا على ألفـة  ـاسفیجب أن  مـات  المق التعل و
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جب أن یتدروا على تطبی ، في الدلیل التي اسو ال، بدقة المق ون من المفید عمل تسج ةوقد   ت صوت
ــة عنــد التــدرب علــى تطبیــ أو  ــاسمرئ حــاءاتلمســاعدة الفاحصــین الجــدد فــي اكتشــاف  المق ــة  اإل الموح

ـــة ار قـــات غیـــر المع ـــة والتعل ح اإلجا ة  :مثـــل قـــول، هاوتصـــح عطـــي المفحـــوص اســـتجا ـــدما  " جیـــد" عن
حة قات الـزمالء ذو الخبـرة علـى أداء الفاحصـین المبتـدئین ، صح ن االستفادة من تعل م أثنـاء فـي ذلك 
م ومقنن ، التدرب اسمن أجل تحقی تطبی مح   .للمق

 ما قبل المدرسة:  أطفال  

ــة  ــارات معرف ــار المفحوصــین  نحــى مختلفــاً مــا قبــل المدرســة م طفــالأل یتطلــب إعطــاء اخت عــن اخت
ون الطفل قـادراً  یتوقعأال ألن الفاحص یجب  وذلك، الراشدین ـات  أن  ة لمتطل ه اسـتجا علـى تغییـر سـلو
اس  یجـب أن  لـذلك، الـذ یجـب أن یتغیـر وهـن سـلوك الفـاحص إبـل ، مفتـرض فـي الراشـدین وهما المق

الراحـة والتقـدیر، اللعب وبج مرحًا شبیهاً  یبني الفاحصون جواً  شـعر  یجـب أن مـا ، الذ یجعل الصغیر 
التعـبإلـى  عالمات تشیر ألعمل تعدیل عند وجود  ون الفاحص مستعداً  شـعر  أو  أن المفحـوص بـدأ 

اه ف شجع الطفلإتشتت االنت األلعابأو ، ما أن  ستكمل الفـاحص الجـزء  ثم، أخذ راحةأو ، یتوقف للعب 
ــاسمــن  التــالي جــب أن یــدون الفــاحص ، المق ــةو ــل انحــراف عــن اإلجــراء تســجیل اإلجا دفتــرفــي  عنا ــة 

ار لتطبی  اسالمع   .المق

قدم بهـا الفاحصـون مع و   عض االجتهاد في الطرقة التي  الرغم أن قواعد الصورة الخامسة تسمح ب
ــة ــة المبدئ م ــا المفحــوصحــاولإال أنــه یجــب علــى الفاحصــین أن ، الفقــرات التعل مــا یجــب ، وا تجنــب إح

شــجعوه صــل، أن  ات األداءأقصـــى إلــى  ل م الفقــرات ، مســتو مــارس الفاحصـــون تقــد جــب أن  دون مـــن و
حة  أإعطــاء  ات الصــح ــةأو  : إذا اســتجاب الطفــل بــردود مبهمــةفمــثالً إشــارات لالســتجا أو  رفــض اإلجا

ع، طلب المساعدة ا شاطرفرما  قول" بد منك تعمل هي لحالك    ".ل الفاحص 

 اس:  تداول   نتائج المق

ـة لهـممقـدمي أو  یهمدوالـ علـىن فضـال ح للمفحوصـی  معلومـات تخـص  أالحصـول علـى  الرعا
ـــاسنتـــائج  ضـــاً ولهـــم الحـــ ، المق فهمونهـــا أ اللغـــة التـــي  تحمـــل ، فـــي الحصـــول علـــى هـــذه المعلومـــات  و

ـة  ـة مـن ناح ة األخالق ـارات بدقـة ووضـوح تـداولالفاحصون المسؤول ، وشـرح معنـى الـدرجات، نتـائج االخت
االلتحـأو  النتائج المحتملةوالكشف عن  ـاس  ات التـي قـد تترتـب علـى نتـائج المق ـة  اق ببـرامجالتوصـ التر
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جــــب علــــى الفــــاحص، الخاصــــة مــــثالً  ــــي الــــذأو  و ــــاسفســــر نتــــائج  اإلكلین أن یراعــــي مشــــاعر  المق
ــان ذلــك التفســیر لــه، المفحــوص عنــد تفســیر الــدرجات ســتخدمون نتــائج أو  ســواء  ــاسللــذین  اذ التخــ المق

شــأن هـذا المفحــوص جـب ، قـرارات  ضــاً و مأو  ى الفاحصـین مناقشــةلــع أ مثــل ، جـه القصــور المحتملـة للتقیــ
م النتائج عل اسوهامش الخطأ في درجات ، ى أعضاء الفئات الخاصة المختلفةالقدرة على تعم   .المق
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ع   الفصل الرا
ةإجراءات  ة واإلحصائ   الدراسة المیدان

اس ستانفورد ه لمق   5س ب  الخامس بین

  توطئة:
ــة الســورة  جــر یــدور هــذا الفصــل حــول اإلجــراءات التــي  اســتخدامها للحصــول علــى الصــورة العر

ــاس ســتانفورد  ــهلمق ، ))(Stanford Binet Intelligence Scales()SP5( 2003 )5(س ب  بین
احثـة الخطـوات ، اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسـة جر حیث  عـت ال ـفقـد ات ة: ترجمـة التال

مــه ــاس وتح ةالدراســة ثــم ، المق ومترةثــم ، االســتطالع ة، الدراســة الســ وهــي دراســة ، ثــم الدراســة األساســ
ــاس علــى  ــر تفاصــیل هــذه  جــر و ، دمشــ ورفهــاســنوات فــي مدینــة  6إلــى  4مــن  األطفــالتعییــر المق ذ

حها في هذا الفصل.   الخطوات وتوض

مه: -أوال  اس وتح   ترجمة المق
ــــاس عــــد  ــــة بترجمــــة المق احث مــــت ا أن قامــــت ال ــــل عــــدد مــــن ح ــــي) مــــن قب م األول ــــ ــــود (التح لبن

لیزــة ممــن  ياختصاصــی ، نجلیزــة للتأكــد مــن ســالمة الترجمــةتتــوافر فــیهم شــرو إتقــان اللغــة االاللغــة االن
ة للبیئــة الســورةل واالختصاصــیین النفســیین الت فــي لهجــة البنــود مناســ انــت التعــد مــا إذا  مــا ، معرفــة ف

ـاس سـتانفورد  جر  الصورتین المصرتین لمق ـهاالستعانة  ) یبـین أسـماء 1الصـورة الخامسـة (الملحـ ( بین
لیزة اللغة االن ة، المختصین    .االختصاصیین النفسیین)إلى  إضافة، واللغة العر

ة األولى: -   الدراسة االستطالع

ة   :إلى  تهدف الدراسة االستطالع

ة  اً عالبنود التي تحمل طا غةتعدیل ل - 1   اللهجة في البیئة السورة.اللغة و  لتالئموثقافة أمر

ات التي تظهر  - 2 اس يعلأثناء التطبی الففي تحدید الصعو طها وتالفیها. جر حتى ، للمق  ض

اس عامالت دراسة م - 3 ة بنود المق ةها ترتیب للتأكد منصعو  .حسب مستو الصعو

اس الكلي. - 4  تعدیل الزمن المحدد لتطبی المق
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احثة اإلجراءات إلى  وللوصول عت ال   ة:التالهذه األهداف ات

ـــاس و عـــد ترجمـــة  - 1 ـــارات نـــوددلیـــل المق ـــةللاإلـــى  االخت م بنـــود ، غـــة العر ـــ احثـــة بتح قامـــت ال
ــاس األقســام  المق ــوعرضــها علــى المختصــین  ــةاللغــة الة: التال ــاس النفســيو ، عر م والق ، التقــو

الـذین تضـمهم عینـة  األطفال الئمد من سالمة اللغة والتعبیر لتكوذلك للتأ، علم النفس المعرفيو 
حث  .ال

ق - 2 اس تطب عـد الترجمـة اً فرد اً طب المق م صورته األولى  ـ ـة والتح ة أول بلغـت ، علـى عینـة اسـتطالع
أعمــار تتــراوح بــین  طفــالً  25 ة  وتحمــل خصــائص العینــة، ســنوات 6و 4وطفلــة فــي الروضــة  األساســ
عاً  حث ت ة األولى:1والجدول (، لمتغیرات ال   ) یبین خصائص العینة االستطالع

ة األولى) 1(الجدول    خصائص العینة االستطالع
 العمر

  المجموع  سنوات 6  سنوات 5  سنوات 4  المنطقة

  12  3  3  6  الرف
  13  3  5  5  المدینة
  25  6  8  11  المجموع

  

ة  الت وقد أسفرت الدراسة االستطالع ة الئمـتحدید اللهجة الم هي:عن وجوب إجراء عدد من التعد
اغة الســؤال لتالفــي جوانــب الغمــوض ــل بنــد مــن بنــود ، لصــ ــاسوعــدم الوضــوح فــي  عــض و ، المق تعــدیل 

  .البیئة السورة الئمالبنود لما 
  تعدیل البنود:

ع الثانيتغییر البند  جر  - 1 ، تـابإلـى  رسـالةفي عامـل المعرفـة مـن  من المستو غیر اللفظي الرا
ضــاً  ــع فــي عامــل المعرفــة مــن خرطــة  جــر  أ ــع مــن المســتو غیــر اللفظــي الرا تغییــر البنــد الرا
ا  .)3الملح (، خرطة سوراإلى  أمر

ةمن أسماء تبدیل األسماء  جر  - 2 ة.إلى  أجنب  أسماء عر
ــات المصــفوفات التــي لیزــةناال تبــدیل األحــرف جــر  - 3 ــارات إجا إلــى  )A-B-C-D-Fمــن ( بخ

ة إلـى  سـارالسـار بـدًال مـن الإلى  مینالوضعها من  جر ما ، ه)-د-ج-ب-(أ األحرف العر
 مثال: مینال
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 من تحدید المسار 12الفقرة  من تحدید المسار 10الفقرة 

  
اس إلعادة سهولة و  عامالتدراسة م - 3 ة بنود المق  .سهولةمستو ال وفها ترتیبصعو

عـض البنـود  -اوَال  ةالسـهولة و مسـتو  وفــمـن حیـث إعـادة ترتیـب  حســاب  الصـعو احثـة  قامـت ال
ســنوات  6- 4مــن عمــر  طفــالً  30للمفــردات بتطبیــ هــذا الجانــب علــى عینــة تألفــت مــن  ســهولةمســتو ال

ة وثالثة).   (في الروضات فئة ثان

تیـب تحدیـد المسـار  توجبوهنا   عـد حسـاب مسـتو  )الجانـب اللفظـي(إعادة ترتیـب المفـردات فـي 
وضح الجدول ، لكل مفردة السهولة   :الروضة فقط طفالأل السهولة معامالت) 2( التاليو

  مفردات لبنود ال السهولةمعامالت ) 2(الجدول 

 الروضة
ة  فستان  اسة  المفردة  غاء  مصنع  تفاحة  لب  طاق   ب

  -  2  10  16  20 24  28  األطفالعدد 
  -  %7  %33  %53  %67  %80  %93  معامل السهولة

ذا  ة.إلى  ترتیب المفردات من األسهل جر وه   األكثر صعو

ـــاً  ة  وفـــن حیـــث ترتیـــب البنـــود مـــ - ثان حســـاب مســـتو والســـهولة مســـتو الصـــعو احثـــة  قامـــت ال
ة: معامل االستدالل السـائلعوامل للبنود ا سهولةال صـرة ، واالسـتدالل الكمـي، والمعرفـة، التال والمعالجـة ال

ــة ان ضــاً  لــى عینــة تألفــتعتطبی الــ، والــذاكرة العاملــة، الم ســنوات (فــي  6- 4مــن عمــر  طفــالً  30مــن  أ
ة وثالثة).   الروضات فئة ثان

تیــب تحدیــد المســار التأكــد مــن جــر وهنــا   تیــب ، )اللفظــيغیــر الجانــب (ترتیــب المفــردات فــي  و
وضـح الجـدول ، لكـل مفـردة السـهولةعـد حسـاب مسـتو  غیر اللفظي 2التطبی  تكـرارات لحسـاب ال) 3(و
  :ألطفال الروضة فقط السهولةمستو 
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  معامالت السهولة) 3(الجدول 

  االستدالل السائل  البند
ا المعالجة  االستدالل الكمي  المعرفة ة الم صر ةال   الذاكرة العاملة  ن

  4م  3م  2م  1م  4م  3م  2م  1م  4م  3م  2م  4م  3م  2م

 7-1البنود  1
100%  

100%  90%  43,3%  100%  86,6%  16,6%  100%  100%  76,6%  10%  100%  100%  28%  0  

  0  %11  %86  %100  0  %67,6  %93,3  %100  %10  %96,6  %100  %6,6  %80  %100  %96 9-8بند  2

  0  %10  %83  %100  0  %40  %86,6  %100  0  %83,3  %100  %3,3  %60  %93.3  %90=10بند  3

  0  %5  %41  %100  -  -  %86,6  %100  0  %73,3  %100  0  %73,3  %93.3  %66,67=11بند  4

5  
  %40=12بند

  %20=13بند
93.3%  43,3%  0  100%  56,6%  0  -  83,3%  -  -  100%  41%  1,5%  0  

 15-14البنود  6
13%  

86.6%  73,3%  0  96,6%  63,3%  0  -  63,3%  -  -  100%  40%  0  0  

  

  %6,6=16بند

  %3,3=17بند

  وما فوق 18البنود

  

  

ة. ه في الصورة األصل  قیت البنود بنفس الترتیب الموجودة ف

ـاس علـى  - 4  60إلـى  45مـن  تسـنوا 6إلـى  4عمـر  األطفـالتحدید الزمن المتوسط لتطبی المق
ًا  قة وسط ن ، العادیین لألطفالدق م  .الطفل المفحوص وفینقص أو  أن یزد هذا الوقتو

ة: - ة الثان   الدراسة االستطالع

ــة ة الثان ــاس إلــى  تهــدف الدراســة االســتطالع ــتطبیــ المق مــوض للتأكــد مــن تالفــي جوانــب الغ اً فرد
ــل بنــد وم ــة الســورةالئمــوعــدم الوضــوح فــي  التأكــد مــن عــدم إلــى  إضــافة، ة البــدائل المختــارة للبیئــة العر

ات  .في وجود أ صعو  أثناء التطبی

احثة اإلجراءات  عت ال ق جر  ة:التالولتحقی هذه األهداف ات اس تطب ـ اً تطبی المق صـورته  اً فرد
ــة بلغــت  ة ثان أعمــار روضــات دمشــ ورف أطفــالوطفلــة مــن  طفــالً  25المعدلــة علــى عینــة اســتطالع هــا 

ة:4والجدول (، سنوات 6و 4تتراوح بین  ة الثان   ) یبین خصائص العینة االستطالع

  
ة) 4(الجدول  ة الثان   خصائص العینة االستطالع
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 العمر
  المجموع  سنوات 6  سنوات 5  سنوات 4  المنطقة

  13  4  4  5  الرف
  12  4  4  4  المدینة
  25  8  8  9  المجموع

  

ــة عــن أســفرت نتــائج الدراســة ا  - 4 ة الثان ة الســتطالع مــن حیــث وضــوح  مــن األطفــال %90اســتجا
ات  ة السورةة البدائل المختارة مالءوم أثناء التطبیفي البنود وعدم وجود صعو  .للبیئة العر

ة: ومتر ًا: دراسة الخصائص الس   ثان
ـةهـداف الدراسـة أ من  ومترة ل الحال ـاس سـتانفوردحـث الخصـائص السـ ـه مق ورة الخامسـة الصـ بین

ـــة عـــن الســـؤالل ـــ إلجا ط  ـــاسالمـــرت ات التحق مـــن مؤشـــرات صـــدق الصـــورة الســـورة المقترحـــة للمق  هـــاوث
اإلجراءات  احثة  حیـث جـر سـحب عینـة مـن األطفـال مـع مراعـات ، الالزمـةولتحقی هذا الهدف قامت ال

  متغیرات الدراسة وف الجدول التالي:

ات) 5(الجدول    عینات الصدق والث
ي مع رافن  نوع الصدق ي مع   مح   البنیو   التمییز   COG ATمح

  302  25  40  40  العینة من األطفال
ات تشاردسون   استخدام معامل الفا  اإلعادة  نوع الث ة  معامل ر   التجزئة النصف

  35  35  35  25  العینة من األطفال

 

  الصدق )1

احثــة بــإجراء معــامالت  ــ الصــدققامــت ال ــاس ســتانفورد صــدقة للتعــرف علــى مــد التال ــه مق  بین
يو ، صدق المحتو الخامس:  حیـث ، الصدق التمییز والصـدق الطرفـيو ، الصدق البنیو و ، الصدق المح

ــات مــن روضــة مشــاعل الشــام مــن مدینــة دمشــ وروضــة لحــن الطفولــة مــن رــف  تــم ســحب عینــات الث
.   دمش

 مین : صدق المح  صدق المحتو
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ـــاس مـــن عـــدد مـــن االختصاصـــین ممـــن تتـــوافر فـــیهم الشـــرو  م النهـــائي للمق ـــالتح احثـــة  قامـــت ال
م مــن حیــث المجــال والخبــرة المالئمــة ــ الت فــي البنــود و ، للتح عینــة للتهــا ءمالمو للتأكــد مــن ســالمة التعــد

ة مـــن ا ا) یبـــین أســـم1(الملحـــ (، الســـورةلبیئـــة المســـحو ـــةللغـــة اء المختصـــین  ختصاصــــیین واال، العر
ون ، النفسیین) اس ل الت فـيمؤشرًا على صدق المحتو للمق انت أهم التعـد اغة البنـود لتتناسـب  ، و صـ

ة. ضًا مع البنود األصل ة السورة وأ   مع اللهجة العر

  :   الصدق البنیو

ید ل اس ستانفورد التحلیل العاملي االستكشافي والتو همق   SB5الخامسة  صورةال بین

عـاد الكامنـة لمجموعـة مـن المتغیـرات )(EFA التحلیل العاملي االستكشافيیهدف  ، إلى اكتشـاف األ
عــاد  حیــث صــمم هــذه النــوع مــن التحلیــل للحــاالت التــي تكــون فیهــا العالقــة بــین المتغیــرات المالحظــة واأل

ـــدة یـــد ، الكامنـــة غیـــر معروفـــة أو غیـــر مؤ ـــار  (CFA)بینمـــا صـــمم التحلیـــل العـــاملي التو مالءمـــة الخت
انـــات العینـــة المدروســـة قًا لب شـــیر معـــد دلیـــل ، نمـــوذج محـــدد مســـ ـــاس ســـتانفورد و ـــهمق ن أإلـــى  SB5 بین

ن الصـدق البنـائي  ة فـي تكـو ید بدًال من االستكشافي هو طرقة أكثر علم استخدام التحلیل العاملي التو
اس   .SB5 للمق

ــن اإلشــارة إلــى مجموعــة مالحظــات تــم طرحهــا فــي الــدلی م ــاحثون االعتمــاد و علــى ل إذا مــا أرد ال
  :التحلیل العاملي االستكشافي

 ة ة في معظم حزم البرامج االحصائ ونات  إن االعدادات االفتراض حددت استخدام طرقة الم
ة ( س طرقة فارماكس principle competentالرئ ر المتعامد  لكن طرقة ، ) مع التدو

ل  ة تعتبر أن  س ونات الرئ ة من األخطاءالم وقد وضعت في قطر مصفوفة ، المتغیرات خال
ا الق تعامل مع لتحلیل العاملي األصلي یابینما ، بدًال من تقدیرات المجتمع 0.1مة االرت

طرقة أكثر وعي انات  فترض أن لكل متغیر خطأ، الب ذلك ُیدخل تقدیرات المجتمع في ، فهو  و
. ا  قطر مصفوفة االرت

 ر المتعا فترض تعامد المحاور Varimax منه طرقة فارماكس(مد التدو ن العوامل إأ ، ) 
طة )، غیر مرت ا صفر فتراض أمر غیر مالئم ولكن هذا اال، وال یوجد عالقة بینها، (ذات ارت

اء وجبإذا ما  ونات الذ اء وجود عامل ، الحدیث عن م ونات الذ ا م والدلیل األكبر على ارت
 عام شائع بینها.
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 ة في التحلیل العاملي االستكشافي تعتمد في تحدید عدد العوامل على إ ن االعدادات االفتراض
العوامل ذات الجذر الكامن   وقد الحظ، 0.1كبر من األقاعدة الجذر الكامن فیتم االحتفا 

ة أن قاعدة الجذر الكامن ال  الكثیرفي  مؤخراً  (Gorsuch2002) غروش حث من الدراسات ال
ش قي والثابت من العوامل تعمل   .(Roid.2003.p109)ل دقی في تحدید العدد الحق

ـة (وخاصـة المسـتخدمة فـي   اب وغیرها فإن إجراءات التحلیل العاملي االستكشافي التقلید لهذه األس
ة) ال یتوقـــع أن تنـــتج نمـــوذج العوامـــل الخمســـة  ة فـــي الحـــزم االحصـــائ ل  SB5االعـــدادات االفتراضـــ شـــ

  .دقی

  :Exploratory Factor Analysis التحلیل العاملي االستكشافي

ة التحلیــل العــاملي االستكشــافي ة : جــر للعینــة األساســ ســ ونــات الرئ ــًال مــن طرقــة الم اســتخدام 
ة فـي إجـراء التحلیـل العـاملي االستكشـافي ـة ، وطرقة المحاور األساسـ عـاد الفرع عات لأل وتـم حسـاب التشـ

اس ستانفورد ل gعلى العامل العام  همق ه  بین ة، SB5بینی انت النتائج التال   :و

ة على العامل العام ) 6(الجدول  ارت الفرع عات االخت ةلعینة األملتش ة  ر   األساس

ة ارات غیر اللفظ   االخت
ة س ونات الرئ قة الم ة   طر قة المحاور األساس   طر

  عامل غیر لفظي   عامل غیر لفظي 
  0.55  0.60  االستدالل السائل
 0.65 0.70 المعرفة والفهم 
 0.76  0.79  االستدالل الكمي 

ة ان ة الم صر  0.60  0.65  المعالجة ال
  0.68  0.72  الذاكرة العاملة 
 2.12 2.42  الجذر الكامن
این المفسر   42.51 48.30 الت

  

ة أن األ للعینــة )6فــي الجــدول ( تظهــر نتــائج التحلیــل ــاس بنــودساســ ــه دســتانفور  مق تكــون مــن  بین
ـاین بــین متغیـرات  ـة تفســر الت ــاسخمـس عوامــل فرع ـاین فــي  مـا تبــین وجـود عامــل مسـؤول عــن، المق الت

ة ارات الفرع ضًا ، االخت ونات ا حظلو أ عات على العامل العام في طرقة الم ة تراوحت من أن التش س لرئ
انت من في طرقة المحاور  أما، 0.79إلى  0.65 ة ف عات ، 0.76إلـى  0.55األساس مرتفعـة وهـي تشـ

ــــان و ، وجیــــدة لكــــال الطــــرقتین ــــاین المفســــر فقــــد  الت مــــا یتعلــــ  ونــــات  %48.30ف ة لطرقــــة الم النســــ
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ة س ة لطرقة المحاور %42.51و، الرئ ة ج، النس ًا تدل علـى قـدرة العوامـل علـى تمثیـل یوهي نس دة نسب
ان   ات العینة.ب

ة:   التحلیل العاملي االستكشافي لعینة الدراسة الحال

  التحلیل العاملي االستكشافي: إلجراء )306( دراسة مالءمة حجم العینة

اط للتحلیل العاملي) 7(الجدول  ارات مالءمة حجم العینة ومصفوفة االرت   اخت
مة   ار   الق م  المع   الح

اط  محدد   جید  0.00001أكبر من   determinant 0.23مصفوفة االرت
ارتلیت  ار    دال   0.05أدنى من   Bartlett’s test  0.00اخت

یزر  ار    جید  0.5أعلى من   KMO-test  0.82)( أولكین -مایر  -اخت
ة التعیین فا اس   MSA)(مق

Measures of Sampling Adequacy 0.80 - 0.87   جید  0.5أعلى من  

  

مــة  حظلــو  ــاطمــن الجــدول الســاب أن ق ممــا یــدل علــى  0.00001أكبــر مــن  محــدد مصــفوفة االرت
ة بین المتغیرات ق اطات مرتفعة غیر حق انت نتیجة ، عدم وجود ارت ارتلیتو ار  عنـي أن  اخت دالـة وهـذا 

اطات تتوافر فیها الحد األدنى من العالقـات ـة أ ، مصفوفة االرت سـت مصـفوفة أحاد ـة وهـي ل سـت خال ل
عــ، التحلیــل العــاملي إلجــراءفهــي صــالحة ، مــن العالقــات ارتلیــت شــر ضــرور  دو ــار  ولكنــه غیــر ، اخت

ــا للتحلیــل العــاملي ــم علــى مالئمــة مصــفوفة االرت ــزرلــذلك تــم اســتخدام ، ــاف للح ی ــار   -مــایر -اخت
اس عـام لكفـاءة التعیـین أولكین اطـات عمومـًا یـ، وهو مق وقـد ، ضـمن المسـتو المطلـوبدل علـى أن االرت
ــار ــان  ــاین وجــود عامــل أو عوامــل تلتقــ ممــا یــدل علــى، وهــو دال KMO-test  =0.82اخت ي عنــدها ت

ــار، المتغیــرات المقاســة اعت ــار  و ــاس عــام علــى مســتو المصــفوفة تــم اســتخدام  KMO-testأن اخت مق
اس ـل متغیـر MSA)( مق م لكـل متغیـر مـن وقـد تراوحـت هـ، لكفاءة التعیـین علـى مسـتو  -0.80ذه القـ
ـا وتشـیر إلـى أن مسـتو ، وهـي دالـة 0.87  مصـفوفة فـي األخـر  ـالمتغیرات متغیـر ـل بـین االرت

اطـات ـا ، العـاملي إلجـراء التحلیـل ـاف االرت حجـم العینـة ومصـفوفة االرت ـع المؤشـرات الخاصـة  إن جم
ة  یؤدانت دالة وجیدة مما    ستكمال إجراءات التحلیل العاملي. الإلى الخطوة التال

ا  م مقبولة، عد فحص مصفوفة االرت ة جدًا ، تبین أن معظمها أعطت ق اطات عال فلم تعِط ارت
غض النظر عن الداللة اطات إلجراء للتحلیل العاملي، أو منخفضة جدًا  لذا ، مما یدل على مالءمة االرت
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احثة إجراءاستكملت  سة، االستكشافيالتحلیل العاملي  اتال ونات الرئ وطرقة المحاور ، وف طرقة الم
ة اعتماد محك الجذر الكامن، األساس این المفسر لتحدید عدد العوامل، و انت النتائج ، ومحك الت و
ة:   التال

ة على العامل العام) 8(الجدول  ارات الفرع عات االخت   ةلعینة الدراسة الحال تش

ة ارات غیر اللفظ   االخت
ة س ونات الرئ قة الم ة   طر قة المحاور األساس   طر

  عامل غیر لفظي   عامل غیر لفظي 
 0.64 0.72  االستدالل السائل
 0.59 0.68 المعرفة والفهم 
 0.77 0.81  االستدالل الكمي 

ة ان ة الم صر  0.69 0.75  المعالجة ال
 0.74 0.78  الذاكرة العاملة 
  2.38  2.81  الجذر الكامن
این المفسر  47.66 56.31 الت

  

ــار  حظلــو  ــع االخت ع جم ــة علــى العامــل غیــر اللفظــيامــن الجــدول الســاب تشــ ففــي طرقــة ، ت الفرع
عات  ونــات تراوحــت التشــ ــة 0.81و0.68 بــینالم عات عال ممــا یــدل علــى قــدرة العامــل غیــر ، وهــي تشــ

ـــةاللفظـــي علـــى تجســـید المعلومـــات  ـــارات الفرع أمـــا فـــي طرقـــة المحـــاور فانخفضـــت ، الموجـــودة فـــي االخت
ونــات فتراوحـــت  المقارنـــة مـــع طرقـــة الم ل نســـبي  شـــ عات  وهـــو أمـــر منطقـــي ، 0.77و 0.59 بـــینالتشــ

ـاین الكلـي ونـات علـى الت این المشترك بینما تعتمد طرقـة الم المقارنـة ، العتماد طرقة المحاور على الت و
ةالعینــة امــع  عات لكل أن وجــد ألساســ فــة جــداً  تــاالتشــ ممــا یثبــت تمتــع ، الطــرقتین متقارــة مــع فــروق طف

اس ـة للصدق البنائي مؤشرات جیدة المق االعتمـاد ، لعینـة الدراسـة الحال ة لتحدیـد عـدد العوامـل  النسـ أمـا 
ایزر للجذر الكامن  ـان عامـل واحـد فقـط جـذره الكـامن ، Eigen Valueعلى قاعدة  وهـو  1.0یتجـاوز ف

قـــة وتحتـــاج إلـــى محـــك آخـــر للتحقـــ مـــن عـــدد ، العامـــل غیـــر اللفظـــي وألن قاعـــدة الجـــذر الكـــامن غیـــر دق
ـاین المفسـر فجـر اسـتخدام، العوامـل عتمـد ، Criterion Percent Variance extracted محـك الت و

این التراكمي الذ تفسره العوامل ة الت ونها تشـیر وتعتبر هذه ال، هذا المحك على نس ًا  ق طرقة هامة تطب
انـات ـاین) فـي الب عاب أو تمثیل المعلومـات (تفسـیر الت عتبـر أفضـل ، إلى قدرة العوامل المنتقاة على است و

حتو على أقل عدد من العوامل طرقة لالستخراج هو ما  این و ة ت وقد أشـار هـذه المحـك إلـى ، أكبر نس
ــــارات الفر  اینــــه المفســــر وجــــود عامــــل شــــائع بــــین االخت ــــان ت ــــة و ونــــات  % 56.31ع فــــي طرقــــة الم
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ــاین ، فــي طرقــة المحــاور %47.66و شــیر إلــى قــدرة العامــل العــام علــى تفســیر الت وهــي نســب جیــدة ممــا 
انــات عینــة الدراســـة ــاین المفســـر فــي ، وتمثیــل المعلومــات فـــي ب المقارنــة بــین الجـــذر الكــامن والت العینـــة و

ة  ونـات النتـا ظهر أن، األساس طرقـة الم ـاین المفسـر  ًا فـي الت ئج متقارـة مـع وجـود ارتفـاع طفیـف نسـب
عود ذلـك إلـى أن ، لعینة الدراسة ةوقد  ومـع ذلـك ، انـت أكبـر واشـتملت علـى حـاالت أكثـر العینـة األساسـ

عات علــى العامــل العــام  قــدمت نتــائج التحلیــل العــاملي االستكشــافي مــن حیــث نتــائج عــدد العوامــل أو التشــ
ــًا علــى الصــدق البنــائي  ًال علم قــدم دلــ ة ممــا  العینــة األساســ ــاسنتــائج جیــدة وشــبیهة  ــه دســتانفور  لمق  بین

ة الصورة   .الخامسة مجال الدراسة الحال

ید   : Confirmatory Factor Analysisالتحلیل العاملي التو

ــة برنــامج آمــوس  یــدإلجــراء التحلیــل  Amos 18اســتخدمت الدراســة الحال بینمــا ، العــاملي التو
ة علــى برنــامج  عتمــد برنــامج ، عتمــد علــى لغــات برمجــة معینــةالــذ  LISRELاعتمــدت الدراســة األساســ

ة بإنشاء نماذج متعـددة Graphics اآلموس على وهـو أسـهل فـي االسـتخدام مـن البـرامج ، الواجهة الرسوم
ــة هــي وضــع نمــوذج مفتــرض أهــم خطــوة فــي النألن ، األخــر التــي تعتمــد علــى لغــات برمجــة مذجــة البنائ

احثو ، یوضح العالقات بین المتغیرات الكامنة والمقاسة ضمن حسن استخدامه البد لل طـًا ، ل ـون مح أن 
ة المعادلة البنائ م النمذجة  .، مفاه ید ار النماذج وخطوات بناء النموذج التو ة اخت ن   و

اس ستانفورد الخامسة ل الصورةاعتمد معد الدلیل الخاص   همق یـد  بین على التحلیل العـاملي التو
ســي للتحقــ مــن الصــدق البنیــو  ل رئ ة فــي ، شــ ــا الضــعف فــي االجــراءات االفتراضــ عض نق وذلــك لــ

ید، التحلیل العاملي االستكشافي ـة ولمالءمة التحلیل التو عة الدراسة الحال عتبـر التحلیـل العـاملي ، لطب ف
ید أساسي في عمل ارات وتقنینهاالتو جمـع ، ة بناء االخت قًا و احـث مـن نظرـة معـدة مسـ حیث ینطل ال

حــاول إجــراء مالءمـــة بــین  انــات و انــات العینـــةفالنمــوذج الممجموعــة ب الدراســـة وقــد جــر فــي ، تــرض و
ـة  المعادلـة البنائ عتبـر حالـة خاصـة مـن النمذجـة  ید الذ  ة استخدام التحلیل العاملي التو تحقـ للالحال

اسمن الصدق البنیو ل ه دستانفور  مق معد الدلیل. الصورة بین   الخامسة أسوًة 
االعتماد على النظرة ( جر  ید  اس ها) التي انطل منCHCبناء نموذج تو ة ومرت عمل، المق

ة الخطوات التال   :بناء النموذج 
ما في تم اعتماد النموذج : Model Specificationتحدید النموذج  -1 ید  التو
ل   .)2( الش
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ــف)  -2 حســاب درجــات : Identification Modelتعیــین النمــوذج (التعر قــوم برنــامج آمــوس 
الثــاني: ، الحــرة للنمــوذج التــي تحتــاج إلــى تقــدیر المعلمــاتاألول:  الحرــة بنــاء علــى معلومــات مــن جــانبین

این والتغایر للعینة  انات، )306(عدد العناصر غیر المتكررة لمصفوفة الت   ).(المعلومات التي توفرها الب

اس المؤشرات +  5+  الكامنة العوامل 6( الحرة للنموذج = المعلمات اطات العامـل  4أخطاء ق ارت
العوامل الكامنة ) =    ارامترًا حرًا  15العام 

هــو عــدد شــرات هنــا ؤ (عــدد الم ــاین أو التغــایر لعینــةأمــا عــدد العناصــر غیــر المتكــررة لمصــفوفة الت
ار  ة) وتحسب من القانون التالي:ااالخت     ت الفرع

عدد	المؤشرات عدد	المؤشرات
 

التطبی ع ون لدیناو    :لى النموذج 

ــة:  ــ المعادلــة التال ــة وف ــتم تقــدیر درجــات الحر م غیــر المتكــررة و ــة = عــدد القــ عــدد درجــات الحر
این وتغایر مصفوفة المؤشرات المقاس ارمترات الحرة للنموذج المفترض.  -ة لت   عدد ال

ـة:  الدراسـة الحال التطبی على النموذج الخـاص  ع التعیـین.  + 0=  15 - 15و وهـو نمـوذج مشـ
ارامترات الحرة للنموذج.  ننا من تقدیر ال   فالمعلومات المتوفرة لدینا تم

ــــدیر النمــــوذج  -3 ــــاس  جــــر : Estimation Modelتق ة تســــتهدف ق إیجــــاد معــــادالت راضــــ
ــة  المســافة الفارقــة بــین مصــفوفة النمــوذج ومصــفوفة العینــة بواســطة عــدة طــرق واســتخدمت الدراســة الحال

وذلـك لمالءمتهـا لعینـة الدراسـة مـن حیـث  Maximum Likelihoodطـرقتین: طرقـة االحتمـال األقصـى 
عي.   افتراض التوزع الطب

ار صحة النموذج  -4 قـة  أو Model testingاخت ـار حسـن المطا  Goodness of Fitاخت
مختلـف أنواعهـا جـر و  قـة  ـة عـن أو عامـة صـورة وهـي تـزود، مـن مؤشـرات المطا قـة إجمال النمـوذج  مطا

عد االنتهاء من هذه المرحلة  انات. و التالي:  تكون للب   نتائج التحلیل العاملي 
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ل  قة االحتمال االقصى) 1(الش طر ید    التحلیل العاملي التو

  
قة االحتمال األقصى) 9(الجدول  طر ید  عات على العامل غیر اللفظي في التحلیل العاملي التو   التش

ة ارات غیر اللفظ   االخت
ة عینة الدراسة   العینة األساس
عات  عات التش  التش

 0.49 0.62  السائل االستدالل
 0.65 0.58 المعرفة والفهم 
 0.55 0.78  االستدالل الكمي 

ة ان ة الم صر   0.78 0.66  المعالجة ال
 0.64 0.73  الذاكرة العاملة 

.  

یــد لعینــة الدراســة 9(مــن الجــدول  حظلــو  ــ نتــائج التحلیــل العــاملي التو عات جیــدة وف ) وجــود تشــ
ة تراوحت  ةبینما في ، 0.78و0.58 بینالحال ع ، 0.78و0.49 بینانت  العینة األساس عت جم فقد تش

ة على العامل ارات الفرع ـارات  غیر االخت عات لـد معظـم االخت اللفظي ولكن مـع ارتفـاع نسـبي فـي التشـ
ــان فــي عینــة الدراســة  ةبینمــا فــي  0.58اســتثناء المعرفــة والفهــم فقــد  ومــع ذلــك ،  0.65 العینــة األساســ
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قى التش ـاراتت ـع االخت ـه جم عت  ، عات جیدة وتشیر إلى وجود عامل سائد هـو العامـل غیـر اللفظـي تشـ
ة: انت النتائج التال قة ف ة لمؤشرات المطا النس عات أما  ة للتش النس     هذا 

ید ل) 10(الجدول  قة للنموذج العاملي التو اس ستانفورد مؤشرات المطا همق   بین

قة ار  االسم الشائع  مؤشرات المطا   المع
ة   عینة الدراسة    العینة األساس

مة م  الق مة  الح م  الق   الح
(GFI) قة جودة مؤشر ساو   المطا   جیدة  0,92  جیدة  0,98  0.90أكبر أو 
  -  1461,36  -  11,69  غیر دالة  ا مرع  �2

Ratio df/chi ة ا مرع إلى درجات الحر ة  أو  2تساو أو تتعد   نس
  محققة  9,37  محققة  2,33  3

(RMSEA)  عي الجذر  مرع خطأ لمتوسط التر
  مقبولة  0,07  جیدة  0,07  0.08أقل من   االقتراب

RMR  معقولة  0.22  0.1أقل من   جذر متوسط مرعات البواقي  -  -  
CFI   قة المقارن   جیدة  0,93  جیدة  0,98  0.90أكبر من   مؤشر المطا
(TLI)  س_تاكر مؤشر ساو   لو   -  -  جیدة  0,96  0.90أكبر أو 

  

قة النموذج الحظ قة تدل على حسن مطا ـا  من الجدول الساب إن أغلب مؤشرات المطا فمرـع 
اً  ة الصــفرة (التــي مفادهــا أنــه ال یوجــد فــرق بــین النمــوذج المفتــرض ، غیــر دال إحصــائ حیــث أن الفرضــ

ـــة التـــي انطلـــ منهـــا  النظر ـــاس ســـتانفورد المتمثـــل  ـــهمق انـــات المشـــتقة مـــن  بین قـــي ذو الب والنمـــوذج الحق
ن رفضها م   .أ یوجد تطاب بین النموذج المفترض والنموذج الواقعي، المجتمع) ال 

عــي لمتوســط خطــأ االقتــراب ــة وأداء وهــو مؤشــر الجــذر التر قــة فعال  مــا أن أكثــر مؤشــرات المطا
(RMSEA)  قتــه جیــدة ومتمیــزة قــة المقــارن  وجــدومــن جهــة أخــر ، انــت مطا ، CFI)( أن مؤشــر المطا

قــة مرتفعــة متــه ذات مطا انــت ق ــة لمؤشــر ، وهــو أفضــل المؤشــرات القائمــة علــى المقارنــة  مــة الحال أمــا الق
قـــة  عهـــا تتعـــد  (TLI)ومؤشـــر تـــاكر لـــوس ، (GFI)حســـن المطا انـــت جم یـــدل علـــى  وهـــو مـــا، 0.90ف

قة معقولة للنموذج الحالي ار  ،مطا قة المع مة جیدة تدل على حسن  (NFI)ما أشار مؤشر المطا إلى ق
انات والنموذج المالمطا ة ، فترضقة بین الب قـة للعینـة األساسـ المقارنة مـع نتـائج مؤشـرات المطا  الحـظو

ل نسبي، تقارب النتائج ش ة نتائج مؤشرات أعلى  عود ذلك إلى أن العی، وٕان أعطت الدراسة الحال نـة رما 
احتمـــاالت الخطـــأ  ـــد  ة أكبـــر ممـــا یز قـــةو األساســـ ضـــعف مـــن جـــودة المطا المجمـــل یتمتـــع ، الـــذ  ولكـــن 
ـاس سـتانفورد  یـد لمق ـهالنموذج العـاملي التو قـة جیـدة الصـورة بین مطا انـات العینـة تطـاب ، الخامسـة  فب

اسالنموذج المفترض مما یدل على تمتع  ة من الصدق البنائي المق   .مؤشرات عال
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یــد واالستكشــافي تمتــع   ــاسســتنتج مــن نتــائج التحلیــل العــاملي التو ــة  المق ببنــاء عــاملي وفــ البن
اء ( ة، )CHCالمفترضة الخاصة بنظرة الذ ـه نتـائج العینـة األساسـ ضـًا توافقـه ، وحسب ما توصـلت إل وأ

ــــل مـــن دراســـة تــــاش عـــن التحلیـــل العــــا س عـــن التحلیـــل العــــاملي مـــع نتـــائج  یـــد ودراســـة تشــــ ملي التو
  .مما یجعله صالحًا لالستخدام في ضوء هذه النتائج، االستكشافي

  يالصدق اس ستانفورد المح اط بین مق ه االرت ار رافن الملون:  بین   الخامس واخت

ار رافن الملون للمصـفوفات المت عـة أعدتـه فـي البیئـة الســورة اخت ـون  وقـد، مـان عـزإتا اســتخدم ل
ــة)و لســائل مؤشــرًا لصــدق (االســتدالل ا ــة (اآلدائ ـة الكل اء المر ــاس غیــر درجــة الــذ ) المصــفوفات فــي المق

  اللفظي. 

طرقـــة بیرســـون بـــین11الجـــدول (و   ـــا  اء و االســـتدالل الســـائل ( ) یبـــین معـــامالت االرت درجـــة الـــذ
ــة) ــة (اآلدائ ــة الكل ــاس ســتانفورد) المر ــه مصــفوفات مق ــار رافــن بین ة مــن أداء ، الخــامس واخت والمحســو

انــت مرتفعــة بــین إ وطفلــة مــن روضــات مدینــة دمشــ ورفهــا: طفــالً  40عینــة مؤلفــة مــن  اطــات  ن االرت
اس ستانفورد  همق ار رافن وهي:  بین   0,806و 0,812الصورة الخامسة واخت

  اس اط بین مق ي االرت هستانفورد الصدق المح ار الخامس واخ بین  :  CogAtت

ار  ة أعدته في البیئة السـورة للقدرات المع CogAtاخت ـون مؤشــرًا ، سر عبـودرف وقـد اســتخدم ل
اء الكلياللصدق ( اس غیر اللفظي.  ذ   واالستدالل الكمي) في المق

طرقة بیرسون بین11والجدول ( ا  اس الكلي  عامل االستدالل الكمي ) یبین معامالت االرت والمق
اس ستانفورد ه -في مق ار  بین ة مـن أداء عینـة مؤلفـة مـن ، CogAtالخامس مع اخت  طفـالً  40والمحسـو

ـاس سـتانفورد إ وطفلة من روضات مدینة دمش ورفها: انت مرتفعـة بـین مق اطات  ـهن االرت الصـورة  بین
ة وهي:  ار القدرات المعرف   .0,791و 0,821الخامسة واخت

قة بیرسون ) 11(الجدول  طر اط    معامالت االرت
اس اء الكلي  االستدالل السائل  المق   كميلاالستدالل ا  الذ
ار رافن  -  0.806 0.812  اخت

ة   0.791  0.821  -  القدرات المعرف
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 :  الصدق التمییز
ـــــار احثـــــة بـــــإجراء اخت لمعرفـــــة  Kolmogorov-Smirnovولومـــــوغروف  - ســـــمیرنوف قامـــــت ال

ـــار المالئـــم م ســـمیرنوف و ، للعینـــة عتـــداليالتـــوزع اال وفـــ االخت ـــع قـــ ولمـــوغروف دالـــة  -الحـــظ أن جم
اً  ــار مــان ، )12الجــدول ( وفــ اعتــداليفــالتوزع غیــر ، إحصــائ ســتدعي حســاب اخت تنــي لداللــة  -وهــذا  و

ــار ال معلمــي اخت انــت صــغیرةاأّن  حیــث الفــرق بــین طرفــي الــدرجات  وغیــر موزعــة ) طفــًال 25( لعینــة 
ــار مــان جــر اســتخدام فقــد  اً اعتــدال تنــي -اخت ا ، و ــا والــدن انــت الفــروق بــین الفئــات العل تظهــر مؤشــرًا ف

ــاسعلــى الصــدق  انــت النتــائج ، التمییــز للمق م مــانوالتــي تظهــر أن ، )13الجــدول ( وفــو ــع قــ  -جم
اً  تني دالة إحصائ اسمیز بین طرفي  التاليوهو ، و   .المق

ا ) 12(الجدول  ا والدن   التمییز في الصدق الفروق بین الفئات العل

 
االستدالل 
االستدالل   المعرفة السائل

  الكمي
المعالجة 
ة صر   الكلي الذاكرة العاملة  ال

Most Extreme 
Differences Absolute 1 1 0.75 1 1 1 

Positive 1 1 0.75 1 1 1 
Negative 0 0 0 0 0 0 

Kolmogorov-Smirnov Z   0.5    
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.001 0.001 0.022 0.001 0.001 0.001 

  

ار مان ) 13(الجدول  ار ال معلمي -اخت اخت تني لداللة الفرق بین طرفي الدرجات    و

الرتب متوسط ن  المجموعة  الرتب ع الرتبمجمو    Z مة مستو الداللة  ق
اتجاهین   الداللة 

ا  االستدالل السائل 3,41- 36 4,5 8 الدن   دال 0,001 
ا     100 12,5 8 العل

ا  المعرفة 3,39- 36 4,5 8 الدن   دال 0,001 
ا     100 12,5 8 العل

ا  االستدالل الكمي 75.4 8 الدن  38 -19.3  001.0   دال 
ا 25.12 8 العل  98    

المعالجة 
ة صر ة ال ان   الم

ا 5.4 8 الدن  36 -39.3  001.0   دال 
ا 5.12 8 العل  100    

ا  الذاكرة العاملة 5.4 8 الدن  36 -43.3  001.0   دال 
ا 5.12 8 العل  100    

ب   اء المر الذ
  )الكلي (اآلدائي

ا 5.4 8 الدن  36 -39.3  001.0   دال 
ا 5.12 8  العل  100    
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المقارنـــة   قةللصـــدق و الحـــظ أن معـــامالت الصـــدق التـــي جـــر الحصـــول علیهـــا  الدراســـات الســـا
ضاً  اً  أ قة تتف تقر ـاس  عـدّ جـر دیبـورا ل. راف ففـي دراسـة ، مع نتـائج الدراسـات السـا ـهسـتانفورد مق  بین

عــاد المختلفــة مــن القــدرات SB5الصــورة الخامســة  ــاس األ م تــاش، أداة صــادقة لق لــ أشــارت  وفــي دراســة و
ـيإلى  إلیها التوصلجر النتائج التي  تقـدم  هـوك -ونمـوذج بوسـت ، األرعـةللعوامـل ، أن العامـل الهیرار

انات مالءمةأفضل  ـاس بـین ، للب ، )2011، ابـو النیـل(0.90و 0.66حیث تراوحت معامالت صدق المق
انــت مرتفعــة بــین الصــدق ا أنــواعمؤشــرات فــإن  )2011، فــرج(مــا فــي دراســة  ــاس   0.69لمســتخدمة للمق

هـــذا ، 0.90و ة علـــى نحـــوكثـــر معـــامالت الصـــدق فـــي األ تعـــدّ و وتقـــع ضـــمن مـــا ، بیـــر معـــامالت مرضـــ
ه  توصلت اس.إل قة التي أكدت صدق المق   الدراسات السا

ات  )2   الث

ـــات  احثـــة بـــإجراء معـــامالت الث ـــقامـــت ال ـــاس ســـتانفوردالتال ـــات مق ـــه -ة للتعـــرف علـــى مـــد ث  بین
اإلعادة ات  استخدام معادلة رتشاردو ، الخامس: الث ات  ـةوثالثي ألنه ثنائي ، ومعامل ألفا سون الث ، اإلجا

م اســعاد الطفولــة ــات مــن روضــتيحیــث تــم ســحب عینــات الث، االتســاق الــداخليإلــى  إضــافة ، مــن المخــ
اة الحلوة    .مدینة دمش من، من المزةوالح

اإلعادة:  .1 ات    الث

ــاس علــى عینــة تألفــت مــن (  ــة تراوحــت ، وطفلــة ) طفــالً 25طبــ المق عــد فتــرة زمن قــه  ثــم أعیــد تطب
ـــام ـــا بیرســـون بـــین التطبیـــ ، بـــین أســـبوع وعشـــرة أ انـــت النتـــائج، والثـــانياألول وحســـبت معـــامالت ارت  ف

اإلعـــادة  ـــات  ـــة (لللث ـــة الكل اء المر ـــة)درجـــة الـــذ ـــات 14مـــا یبـــین الجـــدول (، 0.772اآلدائ مـــة الث ) ق
اس ستانفورد  هاإلعادة لكل من المعامالت الخمسة لمق   الصورة الخامسة. بین

  

ة:  .2 التجزئة النصف ات    الث

ــاتا نتــائجأظهــرت  ة لث ــة فــي  0,842ن لمعامــل ســبیرمان بــراو  التجزئــة النصــف اء المر درجــة الــذ
ـــة) ـــة (اآلدائ انـــت ، الكل ـــات لكـــل مـــن 14مـــا یبـــین الجـــدول (، 0.821تمـــان جت وفـــبینمـــا  مـــة الث ) ق

اس ستانفورد  هالمعامالت الخمسة لمق   الصورة الخامسة. بین
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اس) 14(الجدول  ات في المق   معامالت الث
ات ة المعالجة  االستدالل الكمي المعرفة  االستدالل السائل  الث ان ة الم صر اء الكلي الذاكرة العاملة ال   الذ
  0,772  0,756  0,806  0,762  0,916  0,853 اإلعادة

  0,842  0,854  0,867  0,829  0,832  0,824 سبیرمان براون 
  0,821  0,825  0,863  0,813  0,81  0,802 تمانتج

,  

المقارنة   ات و ات التـي للث الحظ أن معامالت الث قة  ـع الدراسات السا جـر الحصـول علیهـا بجم
ـــاً  قةمـــع نتـــائج الدراســـات  الطرائـــ الـــثالث تتفـــ تقر انـــت فـــي الدراســـة األ، الســـا ـــد حیـــث  ة لرو فـــي صـــل

المعــدل ا ــارات العشــرة أو  90لعوامــل الخمســة  م تــاش، أكثــرأو  84أكثــر, ولالخت لــ انــت فــي دراســة و  و
اته بین  انـت مؤشـرات ) 2011، فرج(دراسة أما ، )2011، ابو النیل( 0.98و 0.75تتراوح معامالت ث ف

اإلعــادة أنــواع ــات  ــات المســتخدم (الث ــاس و ، الث التنصــیف) للمق ــات  ضــاً الث  0.77وتراوحــت بــین ، دالــة أ
ة علـــى نحـــو، 0.84و ـــات مرضـــ هـــذا تعـــد معـــامالت ث ـــه  وتقـــع ضـــمن مـــا توصـــلت، بیـــر و الدراســـات إل

قة ــــات ، الســــا ــــاسالتــــي أكــــدت ث ــــات فــــي الدراســــة ، المق ــــوقــــد تراوحــــت معــــامالت الث  0,75 بــــین ةالحال
 .0,916و

ن استنتاجه مما سب هو أن م اس و ما  ـافیین  المق ـات جیـدین و صـدق وث صـالحًا  لعـّدهیتصـف 
اء. اس الذ   لالستخدام في البیئة السورة لق

  التعییر ثالثًا:
  :سحب العینات  

ة سحب العینة دتع ة والدقـة صـفن تتأالتي یجب ، ییرمن أهم خطوات التع عمل حیـث ، الموضـوع
م النتــائجإ احثــة ، عتمــد مــد تمثیــل العینــة للمجتمــع األصــلي الــذ ســحبت منــه ن تعمــ ومــن هنــا قامــت ال

ـة قسـمت  حیـث، سحب عینات الدراسة من روضات مدینة دمشـ ورفهـا المسـجلة فـي وزارة ومدیرـة التر
ــة إلــى  مدینــة دمشــ م ــع قطاعــات تعل ــزًا للمدینــة أر حصــة مر ــار ال الشــرقي  اليالشــم القطــاعوهــي: اعت

ي الشــرقي ( القطــاعو ، الغرــي (دمــر) اليالشــم القطــاعو ، (بــرزة) ي الغرــي ال والقطــاع، رمــوك)الیالجنــو جنــو
ة، (المزة) ا منطقة  فقد تم سحبها منعینة الرف ل النس ة قدس ا وضاح سبب االو قدس اع الراهنـة ضوذلك 

ا التــي ضــمت نــزوح مــن المتعلقــة برــف دمشــ وأ ة قدســ اني لضــاح ــادة الكبیــرة فــي التعــداد الســ ضــا الز
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ةمناط مختلفة من رف دمش  ة، وجسرن، وحرستا، ودوما، داراو ، الغوطة الشرق ، وزملكـا، والمعضم
م، وعرین احثةلحصوقد ، وحمورا، والمخ ا ت ال ة قدس ة ضاح انات من بلد   .على هذه الب

عد فرز الروضات  م وفـو ة مـن هـذه  جـر  هـذا التقسـ طرقـة عشـوائ  القطاعـاتسـحب الروضـات 
ل  الخمس مع مراعاة عدد الروضات لغ عدد الروضات في المدینة قطاعفي  الروضـات فـي أما ، )5(, و

ــان عــددها ( ــف ف ــان العــدد الكلــي لهــا (، )3الر ة 2(الملحــ ( وفــوذلــك ، اتوضــر  )8ف النســ )). أمــا 
ـــة ســـحب عینـــة  ـــل  األطفـــاللعمل ـــاس علـــى  احثـــة بتطبیـــ المق ت الروضـــا الـــذین األطفـــالفقـــد قامـــت ال

ة  اً المسحو ـة والثالثـة، تقر  6إلـى  4لتكـون العینـة ضـمن المـد العمـر مـن ، والمسجلین في الفئتـین الثان
انت العینة األ، سنوات ة (ف ـة التطبیـ  جـرتوقـد ، عـاة متغیـر الجـنسمـع مرا ، أطفـال) 306ساسـ فـي عمل

انـــــت م2013-2012، م2012-2011لعـــــامین الدراســـــیین (ا ) 10الجـــــدول( وفـــــالعینـــــة  خصـــــائص) ف
    :التالي

  مواصفات العینة من حیث االعداد لكل متغیر) 15(الجدول 
  العمر  الجنس  اإلقامة  

  العدد
ور  الرف  المدینة   6- 5.6  5.6- 5  5- 4.6  4.6- 4  إناث  ذ
141  165  161  145  76  71  101  58  

  306  306  306  المجموع
 

  اس هستانفورد إجراءات تطبی مق   : )5(س ب الصورة الخامسة بین

ــــة التطبیــــ فــــي الفصــــل الدراســــي  العــــام إلــــى  م)2012-2011(للعــــام الدراســــي األول بــــدأت عمل
ــة والثالثــة أطفــالعلــى م) 2013- 2012(الدراســي  ــف، الفئتــین الثان ــاس فرد لكــل طفــل وطفلــة  اً طبــ المق

انـات الخاصـة و ، سـنوات 6إلـى  4ضمن المد العمر مـن  احثـة تقـوم بتسـجیل الب مـن  األطفـالانـت ال
اس التي تتراوح بین ، سجالت المدرسة ة تطبی المق عمل قة. 60إلى  45ثم تقوم    دق

انـت   ة  ـةبدا ت ـون فـي غرفـة الم ـًا مـا  ـاس وغال ـان تطبیـ المق احثـة تقـوم بتجهیـز م للتأكـد ، ال
ـة: اإلضـاءة الجیـدة امن جاهزته ـةو ، الفیزائ عـد عـن الضـجیجو ، التهو ، األطفـاللعمـر  مالئمـةطاولـة و ، ال

رسي الطفل احثة، و رسي ال ضاً و ، و اس لسهولة االستخدام. أ ان وضع اجزاء المق   م
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احثــة علــى عــدم وجــود معلمــة الصــفمــا   المدرســةأو  حرصــت ال ضــاً و ، أ مســؤول  عــدم علــى  أ
اس من  ة الق   .أ أحدقطع عمل

احثــة   انــت ال ــة: االســمتقــوم ومــن ثــم  التــي ، واالقامــة، العمــرو ، الجــنسو ، مــلء المعلومــات التعرف
ـالتعرف علـى الطفـل لكسـر ، الحصول علیها من سجالت المدرسـة جر  تعـرض  ثـم، حـاجز الخـوفوتبـدأ 
ـار التـيلعـاب له األ ـة االخت عمل ـه  ـاس لترغی ـة المق ة معهـاوتحفیـز ، حقی وتطلـب منـه أن ، ه علـى المشـار

عد ذلـك، لعابساعدها بترتیب األ اس  ة الق عمل مسـاعدة ، لتبدأ  احثـة تقـوم  انـت ال علـى  األطفـالحیـث 
ة ل اساالستجا ًا بتطتبدأ ثم ، بنود المق ة. تدرج اس حتى النها   بی المق

ة  اس تطبیف ة: المق   واستخدام دفتر تسجیل اإلجا

ــات المفحــوص  ــات ودفتــر لتســجیل إجا تی ــ الصــورة الخامســة ثالثــة  حتــو ، ســتخدم فــي تطبی و
ــار تحدیــد المســار: األول الكتیــب  ــار لفظــياألول علــى اخت ــار غیــر لفظــي والثــاني اخت وتحــدد ، هــو اخت

ـاس  حصل علیها المفحوص فـي المق ـة األول الدرجة التي  ـارات الفرع ـة المالئمـة لـه فـي االخت نقطـة البدا
تیـب التطبیـ  التياألرعة  ـاس الثـاني، 2في  حصـل علیهـا المفحـوص فـي المق فتحـدد  أمـا الدرجـة التـي 

ة  ارات الفرع اقي االخت ة المالئمة له على  تیب التطبی يالتاألرعة نقطة البدا   .3في 
طـــ حســـابعـــد   أوال تطبیـــ  جـــر  رح تـــارخ مولـــده مـــن تـــارخ التطبیـــالعمـــر الزمنـــي للمفحـــوص 

تیــب التطبیــ ( ــار تحدیــد المســار فــي  یلیهمــا ، المفــرداتو  ) همــا المصفوفات/سالســل الموضــوعات1اخت
تیـــب التطبیـــ  ـــة فـــي  ـــارات الفرع تیـــب ثـــم تطبیـــ االخت 2غیـــر اللفظـــيتطبیـــ االخت ـــة فـــي  ـــارات الفرع

  .3اللفظي  التطبی
، عند المستو غیر اللفظي المالئم على أساس درجـة المصفوفات/سالسـل الموضـوعات ءالبد جر  .1

صــل المفحــوص ــاس حتــى  ســتمر تطبیــ المق ــة إلــى  و ــارات الفرع ــل االخت مســتو الســقف فــي 
  .األرعة

ــ المســتو اللفظــي المالئــم جــر  .2 ــاس ، المفــردات علــى أســاس درجــة تطبی ــ المق ســتمر فــي تطبی و
صل المفحوص ة إلى  حتى  ارات الفرع ل االخت  .األرعةمستو السقف في 

ة: م     فقرات تعل



حصائية  الرابعالفصل    الدراسة الميدانية وا
 

85 

م المفحــوص  ــة لتعلــ م ــارات المصــغرة علــى فقــرات تعل ــارا تحدیــد المســار ومعظــم االخت حتــو اخت
ـل ، المهمة ة في ضمان أن  م طلـب وتساعد هذه الفقرات التعل ـل مهمـة  ـات  فهمـون متطل المفحوصـین 

ام بها ضاً ، منهم الق اس.  وتساعد أ ة معقولة وعادلة لبدء تطبی المق   في إیجاد نقا بدا

ات: ة المستو ات للصـعو حتـو المجـال  علـى، حتو المجال غیر اللفظـي علـى سـتة مسـتو حـین 
ات فقــط مصــنفة مــن  ــ، 6 إلــى2اللفظــي علــى خمســة مســتو عــالیال المجــوفــي  هــو األكثــر  6المســتو  دن 

ة  ع علىصعو ةهو األقل  1لمستو غیر اللفظي ا دحین  ارن مصغرن فقـط، صعو حتو على اخت ، و
ــــل مســــتو مــــن ، مقابــــل لهــــذا المســــتو فــــي المجــــال اللفظــــيس هنــــاك ولــــ ــــل مجــــال یتضــــمن  وداخــــل 

ات من ارات مصغرة، 6إلى  2المستو ق، أرعة اخت ـارات أحـد العوامـل  سحیث  ل واحـد مـن هـذه االخت
ة.األرعة  ق   المت

ة: ارات الفرع ة والتوقف في االخت    نقاط البدا

تیب التطبی ة ( ا التطبی 1تحدید نقاط البدا تی ة ( ات البدا   ):  3و 2/ ومستو

  ًتیب التطبی أوال حة في  ة الصح   للمفحوص. تحدید العمر الزمنيبوذلك  1: تحدید نقطة البدا

  ة المقدرة ف ًا: تحدید قدرته الوظ في یتواف مع عمره، ثان ان مستو أدائه الوظ وعندما ، وذلك إذا 
قــوم بتســجیل الــدرجات الخــام  ــار تحدیــد المســار علــى المفحــوص  ینتهــي الفــاحص مــن تطبیــ اخت

ار تحدید المسار ة، على اخت ات البدا ـة علـى االالمالئمة  وذلك لتحدید مستو ـارات غیـر اللفظ خت
تیــب التطبیــ ــة فــي  اق تیــب التطبیــ، 2ال ــة فــي  اق ــة ال ــارات اللفظ ــن الرجــوع، 2واالخت م إلــى  و

ة. 6و 5جداول تحدید المسار في صفحتي  ات البدا ة لتحدید مستو    من دفتر تسجیل اإلجا
ة) التحدید شیر مصطلح (نقطة البدا ار تحدید المسارإلى  هنا  ـة ، اخت وعنـدما تكـون نقطـة البدا

ة جداً  سـتخدم الفـاحص قاعـدة الرجـوع صع ة جـداً  وتعـد، على المفحوص یجب أن  ـة صـع إذا ، نقطـة البدا
ة على صـفر فـي أ مـن الفقـرتین األولیـ وتقتضـي قاعـدة الرجـوع فـي ، نیحصل المفحوص عند نقطة البدا

اشـــرة إلـــى  الصـــورة الخامســـة النـــزول ـــة األدنـــى م ـــة نقطـــة البدا ـــمـــن نقطـــة البدا المســـتو إلـــى  أ، ةالحال
.   الساب

ة) شیر مصطلح (مستو البدا تیبـي التطبیـإلى  و ـة فـي  اق ة ال ارات الفرع سـتمر  3و 2االخت و
تیـب التطبیـ  ـار تحدیـد المسـار فـي تطبیـ  عد االنتهـاء مـن تطبیـ اخت مـن المسـتو  اً بـدء 2الفاحص 

ـه  المحدد والمشار ـة  جـر و ، یـد المسـار غیـر اللفظـيدحفـي جـدول تإل ات القاعد  علـى نحـوتحدیـد المسـتو



حصائية  الرابعالفصل    الدراسة الميدانية وا
 

86 

ارات  ار فرعي من االخت ةاألرعة منفصل لكل اخت ـارات، غیر اللفظ سـتمر الفـاحص فـي تطبیـ االخت ، و
صل ـة إلى  حتى  ـارات الفرع ـار مـن االخت ل اخت  عـد ذلـك یتحـول الفـاحص، األرعـةمستو السقف في 

تیب إلى  بدأ عنـد المسـتو المالئـم المشـار،  3التطبی تطبی  ـه  و ، فـي جـدول تحدیـد المسـار اللفظـيإل
ضــاً  جــر و  ــارات  علــى نحــو تحدیــد المســتو القاعــد ومســتو الســقف أ ــار مــن االخت منفصــل لكــل اخت

ــة  ــ، األرعــةاللفظ ــة و مــا هــو الحــال فــي االخت قواعــد المســتو المعلومــات المتعلقــة  هنــاكارات غیــر اللفظ
ات  ل مستو من المستو ة  تیبـي التطبیـ  التـيالقاعد ومستو السقف في بدا ضـا فـي ، 3و 2فـي  وأ

ة.   صفحات دفتر تسجیل اإلجا
ار  ة ااخت   وقواعد الرجوع :، وقواعد التوقف، تحدید المسار: نقطة البدا

ح جر  ة توض ة تحدید نقطه البدا ار تحدید المسارقاعدة الرجوع وقاعدة و ، ف قاف الخت   .اإل

ار االستدالل السائل غیر اللفظي (سال سل الموضوعات    .المصفوفات) \اخت

ة:   اس عند مستو القدرة نقطة البدا   المقدرة للمفحوص. ةالحالیبدأ الفاحص بتطبی المق

ـــة مــــن الفقــــرةقاعــــدة الرجــــوع:  ین إذا حصـــل المفحــــوص علــــى صـــفر فــــي أ مــــن الفقــــرت، )5( بدا
ة یرجع الفاحص ة األدنى إلى األولیتین عند نقطة البدا اشرة نقطة البدا ة  م   .ةالحالمن نقطة البدا

قـــاف:  ـــاس إذا حصـــل قاعـــدة اإل المفحـــوص علـــى صـــفر فـــي یتوقـــف الفـــاحص عـــن تطبیـــ المق
  .36إلى  2ة في الفقرات من الأو إذا حصل على صفر في أرع فقرات متت، 3و 2و1الفقرات

ة (المفردات):  ار المعرفة اللفظ   اخت
ة: اس عند مستو القدرة  نقطة البدا   .المقدرة للمفحوص ةالحالیبدأ الفاحص بتطبی المق

ـة مـن الفقـرة قاعدة الرجـوع:  إذا حصـل المفحـوص علـى صـفر فـي أ مـن الفقـرتین األولیتـین  4بدا
ة یرجع الفاحص ة األدنى مإلى  في نقطة البدا ة نقطة البدا   .ةالحالن نقطة البدا

قاف:  اس إذا حصل المفحـوص علـى صـفر فـي الفقـرات قاعدة اإل یتوقف الفاحص عن تطبی المق
  .44 إلى 2ة في الفقرات من الأو إذا حصل على صفر في أرع فقرات متت، 3و2و1

ة:  اق ة ال ارات الفرع   قاعدة المستو القاعد ومستو السقف لالخت
ــاس  ظهــر عنــده المفحــوص (المســتو  واعــد لتحدیــد المســتو القاعــدققــدم المق في الــذ  الــوظ

ـــة)إ ـــامًال للمهـــام المعرف ـــًا  ة  ومســـتو الســـقف، تقان الغـــة الصـــعو ـــده المهـــام  ـــذ تكـــون عن (المســـتو ال
ة جـداً  ـة صـع انت نقطـة البدا ضًا إذا  ـاس قاعـدة الرجـوع للمفحـوص للمفحوص) أ ن ، قـدم المق لكـي یـتم
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إن الغـــرض مـــن إجـــراءات تحدیـــد ، فقـــرات أســـهل لتحدیـــد المســـتو القاعـــدإلـــى  وص مـــن أن ینتقـــلالمفحـــ
قــع بــین أســهل  قــي للمفحــوص  في الحق المســتو القاعــد ومســتو الســقف هــو ضــمان أن المســتو الــوظ

اس   .هاوأصعب فترات المق
ــــه مســــار الم جــــر إذا  :)1المســــتو ( ــــر اللفظــــي(توج ــــ الفــــاحص  )1فحــــوص للمســــتو غی طب
ارات المصغرة مضي، االخت   ). 2المستو (إلى  و

   :تو القاعد ـ المجال غیر اللفظي: تحدید المس)2المستو (
ـة، 3 إذا حصل المفحوص علي أقل من ان صـرة الم ـار المعالجـة ال  المصـغر، نقا سواء في اخت

ار الذاكرة العاملة المصغر مأ ـار المصـغر ، اخت طبـ االخت اشـرة و ـه  هنفسـیرجع الفاحص م الـذ فشـل ف
وال یرجع الفاحص إذا لم یتحـدد المسـتو القاعـد للمفحـوص فـي أ ، )1ولكن في المستو (، المفحوص

ــة ــار المعرفــة غیــر اللفظ ــارات مصــغرة ، االســتدالل الكمــي غیــر اللفظــيأو  مــن اخت س هنــاك اخت ألنــه لــ
  .)1لهما في المستو (مماثلة مقابلة 

ــه  مالحظــة: طبــ ف المســتو الــذ  ســتخدم الفــاحص قاعــدة المســتو القاعــد الخــاص  یجــب أن 
ــاس علــى المفحــوص علــى ســبیل المثــال: إذا لــم یتحــدد المســتو القاعــد للمفحــوص عنــد المســتو   5المق

ـــم الرجـــوع ســـتخدم الفـــاحص قاعـــدة المســـتو القاعـــد 4المســـتو إلـــى  وت س، 4للمســـتو  یجـــب أن  ـــ  ول
  .5المستو 

  :المستو القاعد ـ المجال اللفظي: تحدید )2(المستو 

ـــارات  س هنـــاك مســـتو قاعـــد لالخت ـــة فـــي المســـتو (لـــ ) لعـــدم وجـــود مســـتو 2المصـــغرة اللفظ
  .)1(  لفظي

ان   :: تحدید المستو القاعد)4) و(3( المستو

ــار منقــا علــى أ  3 إذا حصــل المفحــوص علــي أقــل مــن یرجــع  صــغر فــي المســتو المــدخلياخت
اشرة ارات المص، الساب  المستو إلى  الفاحص م طب فقط االخت ار الفرعيرة من غو  جـر و ، نفسه االخت

ارات المصغرة. اقي االخت   تنفیذ هذا اإلجراء ل

  

   :: تحدید المستو القاعد)5( المستو 
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یرجــع  يــار مصــغر فــي المســتو المــدخل اختنقــا علــى أ 4إذا حصــل المفحــوص علــى أقــل مــن
ارات المصـ، المستو السابإلى  الفاحص طب فقط االخت ـاس الفرعـيغو تنفیـذ  جـر و ،  هنفسـ رة مـن المق

ارات المصغرة. اقي االخت   هذا اإلجراء ل

ات من   :نالیتحدید مستو السقف ـ لكال المج): 5( –) 2( المستو

ات مــ ــال المجــ) 5) إلــى (2ن(قاعــدة الســقف للمســتو وتــنص ، ن غیــر اللفظــي واللفظــيالیواحــدة فــي 
ســـتمر الفـــاحص فـــي أو  علـــى أنـــه إذا حصـــل المفحـــوص علـــي نقطتـــین ـــار مصـــغر ال  أقـــل علـــى أ اخت

اس الفرعي ارات المصغرة ، تطبی هذا المق ستمر في تطبی االخت ـة التـيو اق ـة ال ـارات الفرع ، فـي االخت
صل ار فرعي. أقل أو  نقطة) 2لسقف (مستو اإلى  حتى  ل اخت   عند 

 ح مات التسجیل والتصح   :تعل

احثـــةجـــر اســـتخدام ی ـــة مـــن ال ة، ورقـــة تســـجیل اإلجا ـــة شـــفه طلـــب مـــن المفحـــوص إجا تقـــوم ، إذ 
ة ان محدد لها في ورقة تسجیل اإلجا م قها  احثة بتوث احثـة ، ال ح اهذا وقـد قامـت ال ـاع طرقـة التصـح ت

اس اعتماددو الی ح المراف لصورة المق   .مفتاح التصح

ح سالســل الموضــوعات والمصــفوفات: ــار سالســل الموضــوعات  تصــح لحســاب الدرجــة الخــام الخت
ـــا إلـــى  الرجـــوع جـــر والمصـــفوفات  مـــة النق ـــة وتحـــدد ق ـــة المفحـــوص فـــي دفتـــر تســـجیل اإلجا نقطـــة بدا

ة  ــة ةتحــت نقطــ التــياألساســ ــة نإلــى  الرجــوع جــر قاعــدة الرجــوع فتطبیــ  جــر أمــا إذا ، البدا قطــة البدا
ـــه المفحـــوص علـــى الفقـــرات  فعـــالً األدنـــى المســـتخدمة  حصـــل عل ة هـــي الرصـــید الـــذ  والنقـــا األساســـ

ح لكـل فقـرة هـي، التي تقـع تحـت النقطـة التـي بـدأ منهـا، األسهل غة التصـح حة )1( وصـ ـة الصـح ، لإلجا
ة الخاطئة ار المصفوفات هيوالدرجة الخام الق، وصفر لإلجا   .نقطة) 36( صو الخت

ح المفــردات: ح لكــل فقــرة مــن تصــح غة التصــح حة) 1( هــي) 14( إلــى )1( وصــ ــة الصــح ، لإلجا
ة الخاطئة ح ) 44(إلـى ) 15(أما الفقـرات مـن ، وصفر لإلجا ، )صـفر) أو (1) أو (2هـي (فنقـا التصـح

ة فـي أسـفل  وتسـجل هـذه، جمـع نقـا المفحـوص جر ، عد ذلك، لكل فقرة تسـ مـة فـي خانـة النقـا الم الق
ة، الصـــفحة تســـ ة والنقـــا الم ســـجل المجمـــوع فـــي خانـــة الدرجـــة الخـــام ، وأخیـــرًا تجمـــع النقـــا األساســـ و

ار المفردات هي سر والدرجة الخام القصو الخت   نقطة.) 74( للمفردات في الجانب األ
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عـد االنتهـاء مـن ة بدقة  ـاس یجب فحص دفتر تسجیل اإلجا ـاه، تطبیـ المق أن " النقـا إلـى  واالنت
ـار تحدیـد المسـار فـي الصــورة الخامسـ اخت ة" هـي جـزء خـاص فقــط  جـب التأكـد مـن إدخالهــا ، ةاألساسـ و

ار تحدید المسار. ة الخت   في الدرجة الخام الكل
 :استخراج المعاییر  

ل الدرجات الخام  ات  هاوفحصعد إدخال  حسـاب الـدرجات  جـر ، اللفظـيالمجال غیر لكل مستو
ل عمود التيالخام بجمع األعداد  ـان المخصـص لهـا فـي صـف ، في  م فـي الم الدرجـة الخـام وتسجل القـ

ـــة ات التـــي تســـب المســـتو  التـــيجـــب إعطـــاء المفحوصـــین درجـــات عـــن الفقـــرات و مـــا ، الكل فـــي المســـتو
.   القاعد

حــث علــى الــدرجات  احثــة فــي حســاب نتــائج ال التــي جــر الحصــول علیهــا مــن ، الخــاماعتمــدت ال
ــاس ــار فرعــي علــى حــدجمــع الــدرجتحیــث ، تطبیــ المق ــارات  جــر ثــم ، ةات الخــام لكــل اخت جمــع االخت

ــة حــث وفــ، ةــل طفــل وطفلــد لــ امــلو علل الفرع قامــت ولتحقیــ هــذا الهــدف ، ــل متغیــر مــن متغیــرات ال
اســتخراج المعـاییر احثـة  مصـر العمرــة ال س فـي القــاهرة  ــة لتقنـین المقــای جــر حیــث ، فـي المؤسســة العر

ـــاس ســـتانفورد اســـتخدام  ـــل الـــدرجات مـــن مق ـــهبرنـــامج مخصـــص لتحو درجـــات إلـــى  الصـــورة الخامســـة بین
ارة   .مع

لكــل فئــة مــن عمــر  أشــهرســتة ، فئــات حیــث قســمت ألرــع، لعمــر المتغیــر ا وفــوضــعت المعــاییر 
ــا، نواتســعمــر ســت إلــى  رــع ســنواتأ اء الكلــي ة درجــمعامــل ن لو ارــة متوســطالــذ ودرجــة  )100( المع

ــــة ار ــــات التحصــــیل األخــــب مقــــارنتهم ســــهولةل) 15( انحــــراف مع طار ــــات المعرفــــة و ــــان ، ر طار مــــا 
ة الخمسة ل ار  )10(متوسط لمؤشرات العامل   .)3( وانحراف مع
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احثة: ات التي واجهت ال   الصعو
احثة ال ات  كثیرواجهت ال حثفي من الصعو   أهمها:، أثناء تطبی ال

 ة الحصــول ســبب األوضــاع الراهنــة صــعو ــاس مــن بلــده األصــلي  احثــ، علــى المق ة مــا اضــطر ال
ــات المتحــدة عبــر ــه مــن الوال ــا ثــم األ لطل ــة إلــى  وهــذا احتــاج، ســوراإلــى  ردن ثــمبرطان فتــرة زمن

لة.  طو
  قــاتمــن ال الكثیــرتلــف عــض  اكتمالهــالعــدم  تطب ــاس وعــدم قــدرة  علــى  األطفــالســبب طــول المق

احثة إلعادة التطبی الستكمال العّینة تاضطر  ومن ثم، خوف الطفل منهأو  استكماله  .ال
 احثـة ، سـنوات 6و 4بــین  األطفـالانـت مــن  العّینـة تكـون ممثلــة أن سـحب العّینــة فــي ومحاولــة ال

مدینــة روضــات الجهــات المختصــة بإحصــاء طة بواســوذلــك ، دقیــ علــى نحــوللمجتمــع األصــلي 
ة التنقل ي ظل األف وخصوصاً ، دمش ورفها  .المدینة ورفها بینوضاع الراهنة وصعو

   عــض الجهــات المســؤولة فــي ــالتطبی روضــاتعــدم تعــاون  عــد إظهــار تســهیل ، دمشــ  حتــى 
.م، المهمة لة في التطبی احثة لقضاء فترة طو  ا اضطر ال



  

  

  

  

  

  

  

  الخامس الفصل
  وتفسيرها البحث نتائج
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  الفصل الخامس
حث   وتفسیرها نتائج ال

  توطئة: 

أهداف الدراسـة الحالي  یتضمن الفصل طة  قهـا  جـر التـي ، تهاومناقشـعرض أهم النتائج المرت تحق
ة  ــاس لالســتخدام فــي البیئــة الســورة الضــرورةعــد إجــراء الدراســات اإلحصــائ ة المق ــان مــد صــالح ، لب

ــاس فــي البیئــة الســورة ل المعیــر للمق الشــ طــة  ــة  جــر  حیــث، وهــذه النتــائج مرت ار اســتخراج درجــات مع
ضاً ما هدفت الدراسة ، تناسب البیئة السورة ـة وذلـك ، عـض المتغیـرات وفـمعرفـة الفـروق إلـى  أ اإلجا

الفروق ووضع معاییر منفصلة لكل منهااأل نع   إذا وجدت فروق بینها. ، سئلة المتعلقة 

ما یلي عرض لنتائج هذه الدراسة:   وف

  السؤال األول:

اس ستانفورد  -1 ة لمق هما الصورة النهائ عد دراسة إلیها  صلسوف الخامسة التي  الصورة بین
اته و   تعییره؟صدقه وث

اس للحصول على درجة تمثل األداء العقلي للطفـل  تعبـر عـن التـي درجـة ال أ، یهدف تطبی المق
اء الســـائل للطفـــل ـــذ ـــواع الصـــدق وذلـــك ، ال اســـتخدام أن ـــعـــد االنتهـــاء مـــن دراســـة الصـــدق  ة: صـــدق التال

مــین ــي التالزمــي مــع رافــن، الصــدق التمییــز و ، الصــدق البنیــو و ، المح الــذ ، CogAtو والصــدق المح
ـــة  صـــدق مقبـــول الســـتخدامه فـــي البیئـــة العر اء  ـــاس العوامـــل الخمســـة للـــذ ـــاس لق ة المق اثبـــت صـــالح

ضًا ، السورة اس فقد شأن وأ ات المق ، ورتشاردسـون ألفـا طرقة االتساق الداخلي معامـل جر استخدام ث
اإلعــادة ــات  التنصــیف، وطرقــة الث ــات  ضــًا مــ وطرقــة الث ــل مــرة للتأكــد أ ــاس فــي  ــات المق  جــر ن ث

ة السورةأحیث ، استخدامه فیها ضًا لالستخدام في البیئة العر اسـتخراج ومن ثم قامت ، ثبت صالحیته أ
ال اسالمعاییر الخاصة  ة مرفقًة بدلیل استخدامها. مق   صورتها النهائ

ـــاستـــألف   ـــات المق تی ـــات المفحـــوص، تطبیـــ مـــن ثالثـــة  ضـــم المتغیـــرات ، ودفتـــر لتســـجیل إجا
ة موغراف ـار تحدیـد المسـار:  )1(حتو الكتیـب ، الد ـار غیـر لفظـياألول علـى اخت یتـألف مـن ، هـو اخت

ــار لفظــي، اً ) بنــد36( ــة  )2( تیــب التطبیــو ، اً ) بنــد44یتــألف مــن ( والثــاني اخت ــارات غیــر اللفظ لالخت
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ــة) ضــم أ، (األدائ ــارات و ــةرعــة اخت ات ةفــي ســت فرع ــل مســت، مســتو ضــم  اســتثناء حیــث  و ســتة بنــود 
ــارن لكــل منهمــا أ، ولالمســتو األ ــة) 3( تیــب التطبیــو ، رعــة بنــودضــم اخت ــارات اللفظ ضــم ، لالخت و

ارات أ ةرعة اخت ات ةفي خمس فرع ل مسـتو سـتة بنـود، مستو ضم  حـو مسـتو أول، حیث  بـل ، وال 
المستو الثاني. اشرة      یبدأ م

اإلجراءات   ةالیوالستخراج الدرجات  ار نبدأ بجمع الدرجات الخام لكل  دو  وزنـه وفـ على حـدةاخت
ة الستخراج المؤشرات العاملّة، الخاص ارات الفرع ات لهذه االخت قابل المجموع الكلـي ، ثم جمع المستو و

ارة  تهمقارن عد اء الدرجات المع ة لمعامل الذ   العمر. متغیر وفالدرجة المر

ـة توزع العینة: عـي ألفـراد العینـة الكل احثة بدراسـة مـد التـوزع الطب مـن ولكـل عامـل ، ما قامت ال
زـــة ، العوامـــل الخمســـة س النزعـــة المر س التشـــتت ومقـــای ـــای عـــض مـــن مق ولهـــذا الغـــرض جـــر حســـاب 

ـــار  عـــي لـــدرجات ، المتوســـط واالنحـــراف المع ـــع الطب ـــان التوز المنحنـــى إلـــى  اســـتناداً ، األطفـــالوذلـــك لب
عي زـة، الطب س النزعة المر عي أن تتطاب مقای وأن تكـون االلتـواءات ، ومن خواص منحنى التوزع الطب
ة مـن الصـفرأو  معدومة ـاق هـذه الخـواص علـى توزـع درجـات ، قر "عینـة  األطفـالوللتأكـد مـن مـد انط

ضاً س و الجن وفالعمر  وفالدراسة " جر حساب االلتواء الخاص      ألفراد العینة. اإلقامة وف أ

ع وجد) 16الجدول ( وف  ة من االلتواءات أن جم االلتـواءات  حیث وقعـت هـذه، الصفر انت قر
ــة التـــي تتــراوح بـــین ع ، )-3، +3ومعامــل الـــتفلطح داخــل المجـــال مـــن (، )1- و1+ (ضــمن الحـــدود الطب

اس تتوزع بین  ن القول إن درجات المق م ع اً توزع أفراد العینةومما سب    .اً اعتدال اً طب

  األطفال الكلیة لعینةلالتوزع الطبیعي ) 16(الجدول 

  المد ن 
لدرجة ا

 األدنى
لدرجة ا

ار  المتوسط  المجموع القصو   الخطأ المع
  للمتوسط

االنحراف 
ار    االلتواء المع

ار   الخطأ المع
ار الخطأ   التفلطح  لاللتواء  المع

  للتفلطح
 0,278 1,454 0,139 0,527 3,56 0,203 11,814 3615 26 0 26 306  السائل االستدالل

 0,278 1,385 0,139 -0,789- 1,64 0,094 11,366 3478 15 5 10 306 المعرفة
 0,278 1,241 0,139 -0,782- 2,32 0,133 11,95 3657 19 2 17 306 الكمي االستدالل
ة المعالجة صر  ال

ة ان  0,278 0,218 0,139 -0,301- 2,73 0,156 12,09 3700 18 4 14 306 الم

 0,278 0,721 0,139 -0,361- 2,76 0,157 13,68 4187 21 4 17 306 العاملة الذاكرة
اء الكلي  0,278 1,682 0,139 -0,317- 9,81 0,561 60,90 1864 89 17 72 306 الذ

  

ظهــر فــي مــا  ــاني (الرســم  و ــة  األطفــاللــدرجات  )3الب فــالتوزع ، متغیــر العمــر وفــفــي العینــة الكل
عي.   طب
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ل  عي ) 2(الش   العمر متغیر وفالتوزع الطب

  

  
ل  عي ) 3(الش   الجنس متغیر وفالتوزع الطب

ضاً وهنا   اس توزع أ ع اً توزعت درجات المق   الجنس. وف اً طب
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ل  عي ) 4(الش   اإلقامة متغیر وفالتوزع الطب

  

ضاً وهنا  اس توزع أ ع اً توزعت درجات المق   اإلقامة. وف اً طب

ة  اء الكليأما توزع العینة الكل   :فهي، لكل عامل من العوامل الخمسة ومعامل الذ

  
ل    االستدالل السائل) 5(الش
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ل    المعرفة) 6(الش

  

  
ل    االستدالل الكمي) 7(الش
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ل  ة) 8(الش ان ة الم صر   المعالجة ال

  

  
ل    الذاكرة العاملة) 9(الش

  



  نتائج البحث وتفسيرها  الخامسالفصل 
 

98 

  
ل    (اآلدائي) الكلي) 10(الش

ضاً وهنا  ًا  أ ع اس توزعًا طب   .والُمعامل الكّليالعوامل الخمسة  وفتوزعت درجات المق

اس ستانفورد  هتوزع العّینة لكل عامل من عوامل مق أفـراد العّینـة اختلف تـوزع الصورة الخامسة:  بین
ــان ، آخــرإلــى  مــن عامــل مــینحیــث  ســارأو  میــل لاللتــواء لل ــان الت، لل ــع أقــرب ولكــن مــع ذلــك فقــد  وز

عي في العوامل    جماًال.إ لهاللطب

عي ةالمبین  شیر التوزع الطب ان حث إلى أن العینة فراد عیأل الرسوم الب وأنهـا ، لم تكن منحازةنة ال
ًال صادقاً ممثلة للمجتم اق خصائص ال، ع األصلي تمث د انط ومن ثم ، عینة على المجتمع األصليمما یؤ

م النتائج التي  ن تعم ـان المـد ، الوصول إلیها من العینـة علـى المجتمـع األصـلي جر م وهـذا یتطلـب ب
ـــه متوســـطات المجتمــع األصـــلي اســـتنادًا إلـــى متوســـطات العینــات  لكـــل عامـــل مـــن العوامـــل الــذ تتـــراوح ف

ب الكلي (اآلدائي ومعاملالخمسة  اء المر ار بدالل، )الذ   :اآلتيوفقًا للقانون  ة الخطأ المع

). * Z( -مد متوسط المجتمع = متوسط العینة +/ ار عند مستو  Z  =1,96حیث  الخطأ المع
م مد متوسط 17والجدول (، 0,05الداللة  ة) یبین ق   :العینة الكل

م مد متوسط ال17(الجدول    مجتمع األصلي) ق
اس ار   المتوسط  المق مة   الخطأ المع   متوسط المجتمع مد Zق

 0,203 11,814  االستدالل السائل
1.96 

11,42-12,21  
  11,81-11,55 0,094 11,366  المعرفة
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اس ار   المتوسط  المق مة   الخطأ المع   متوسط المجتمع مد Zق
  12,21-11,69 0,133 11,95  االستدالل الكمي

ة ان ة الم صر   12,39-11,78 0,156 12,09  المعالجة ال
  13,98-13,37 0,157 13,68  الذاكرة العاملة

ب الكلي (اآلدائي  اء المر   61,99-59,8 0,561 60,90  )الذ

  

اء: ة تصــنیف درجــات الــذ التقــارر النفســ اء عــادة إلــى فئــات تفیــد فــي مواقــف معینــة  ، صــنف الــذ
ضــة مـــع ، وهــي وصــف مهـــارات وقــدرات المفحـــوص ورة هنـــا علــى مـــداوالت مستف ات المــذ وتعتمــد التســـم

مییالممارسین  ات القدرة لد األفراد. نواالكاد ات تظهر مستو   بهدف توفیر تسم

  موهوب. 144 – 130 .موهوب جداً  160- 145
  فوق المتوسط. 119 - 110 متفوق. 129- 120
  أقل من المتوسط. 89- 80 متوسط. 109 – 90
ط 69- 55 متأخر ذو ضعف بیني. 79 – 70 س   متأخر ذو ضعف 
  متوسطمتأخر ذو ضعف  54- 40

اس ستانفورد  اء في مق هتصنیف درجات الذ   ).2010، الصورة الخامسة (ابو النیل بین

ــــة مرفقــــاً التعییــــر:  صــــورته النهائ ــــاس  المق اســــتخراج المعــــاییر الخاصــــة  احثــــة  بــــدلیل  قامــــت ال
اس من ثالث، استخدامه اء ةحیث تألف المق اس الـذ ات لق ـاس علـى قسـمین لقاألول حتـو الكتیـب ، تی

اء اللفظي اء غیر اللفظي والذ ـل مـن الكتیبـین الثـاني والثالـث علـى ، الذ حـو  ـاس  6بینما  ات لق مسـتو
ات تحـت خمسـة عوامـل، ل عامل اء حیث تندرج هـذه المسـتو ة فـي الـذ ، وهـي (االسـتدالل السـائل أساسـ
ة، االستدالل الكمي، المعرفة ان صرة الم ضاً و ، الذاكرة العاملة)، المعالجة ال ـة  أ شـتمل علـى دفتـر اإلجا

حتو  احثة بدراستها.على الذ  ة التي قامت ال موغراف   المتغیرات الد

ــاإلجراءات   ــةالیوالســتخراج الــدرجات  وزنــه  وفــ الــدرجات الخــام لكــل عامــل علــى حــدة تجمعــ دو
ارـةمقارنتها  تجر ثم ، الخاص ـة الم، الدرجات المع ارـة متوسـطهـذا وٕان لكـل الـدرجات المر  100،  ع

ــــة ار ن مــــن مقــــارنتهمللــــت، 15 ودرجــــة انحــــراف مع ــــات التحصــــیل األخــــر ب م طار ــــات المعرفــــة و ، طار
ة للعوامل الخمسة متوسط ول ة وغیر اللفظ اس اللفظ ار  10درجات المق   .3وانحراف مع
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مات  التعل ة مرفقًا  صورته النهائ ح ، جر إخراج الدلیل  ة التصح ف وقـد وضـع ذلـك ، والمعـاییرو
قه  مستقل عن الرسالة له في ملح ة تطب ف ة و صورتها النهائ حهو متضمنًا بنوده   .هتر ومعای تصح

مقارنة  الدراسـةو قابلهـا  مـا  ـة  ـة مد الدرجات الخام والمتوسطات فـي الدراسـة الحال وجـد ، األمر
ـــالدراســـة  درجـــاتأن  الً  أدنـــى ةالحال ـــ مـــن قلـــ ـــحـــین تشـــابهت الدراســـة  علـــى، ةاألمر  لدراســـةمـــع ا ةالحال

  المصرة.

ة عن السؤال    :الثانيلإلجا

ة  - 2 ــالعّینــة  بــین متوســط درجــات أفــرادهــل یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ متغیــر الجــنس فــي  وف
ــة) ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر اء الخمســة: (عامــل و  درجــة الــذ ــل عامــل مــن عوامــل الــذ فــي درجــة 

ــة، عامـل االسـتدالل الكمـي، العامـل المعرفــي، السـائلاالسـتدالل  ان صـرة الم ، عامــل المعالجـة ال
 عامل الذاكرة العاملة)؟

ــة عــن هــذا الســؤال  ــار (ت) لمجــر اســتخدام لإلجا لكــل عامــل  عرفــة داللــة الفــروق بــین الجنســیناخت
ة)ول على حدة ة (اآلدائ ة الكل اء المر    :الفروق  ههذ ) یبین18والجدول (، درجة الذ

  متغیر الجنس وفالوصف االحصائي للعوامل الخمسة ) 18(الجدول 
ار  المتوسط ن الجنس العوامل ار للمتوسط االنحراف المع  الخطأ المع

السائل االستدالل  
ور 50,27 8,49 12,06 161 ذ  
10,30 3,63 11,54 145 إناث  

 المعرفة
ور 370,1 1,74 11,24 161 ذ  
260,1 1,52 11,50 145 إناث  

الكمي االستدالل  
ور 800,1 2,29 11,77 161 ذ  
 0,195 2,34 12,15 145 إناث

ة المعالجة صر ة ال ان  الم
ور 720,2 2,87 11,95 161 ذ  
130,2 2,56 12,24 145 إناث  

ةة العاملالذاكر   
ور 252,0 2,86 13,59 161 ذ  
219,0 2,65 13,78 145 إناث  

(اآلدائي) الكلي اءالذ  
ور 782,0 9,92 60,62 161 ذ  
807,0 9,72 61,22  145 إناث  
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  (ت) للفروق بين الجنسيناختبار) 19(الجدول 

مستو  ف 
درجة  ت .الداللة

ة  الحر

Sig. 
(2-

tailed) 

فرق 
 المتوسطات

فروق الخطأ 
ار    المع

 لالختالفاتفترة الثقة 
95%  القرار 

 االعلى االدنى

ل االستدال 
 لئالسا

 غیر دالة  1.3 -0.27- 0.41 0.524 0.199 304 1.288  0.461 0.545
  1.285  297.71 0.200  0.524 0.40 -0.27- 1.3  

  المعرفة
1.698 0.193 -

 غیر دالة  0.1 -0.63- 0.18 -0.261- 0.165  304  -1.393

  -
1.403-  303.72 0.162 -0.261- 0.18 -0.62- 0.1  

االستدالل 
  الكمي

0.002 0.960 -
 غیر دالة  0.14 -0.9-  0.26 -0.381- 0.151  304  -1.439

  -
1.437- 298.79 0.152 -0.381- 0.26 -0.9- 0.14   

 المعالجة
ة صر  ال
ة ان  الم

1.021 0.313 -
 دالة غیر  0.33 -0.9- 0.31 -0.284- 0.363 304 -0.910

  -
0.916- 303.96 0.361 -0.284- 0.31 -0.89- 0.32  

 الذاكرة
 العاملة

1.075 0.301 -
 غیر دالة 0.42 -0.81- 0.32 -0.196- 0.536  304 -0.620

  -
0.623- 303.75 0.534 -0.196- 0.31  -0.81- 0.42  

اء  الذ
 الكلي

  (اآلدائي)

0.798 0.372 -
 غیر دالة 1.61 -2.81- 1.12 -0.599- 0.594 304 -0.533

  -
0.534- 301.88 0.594 -0.599- 1.12  -2.81- 1.61   

   

ــة)أظهــرت النتــائج أنــه ال یوجــد فــروق فــي  ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر ، متغیــر الجــنس وفــ درجــة الــذ
مــا اظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي العوامــل الخمســة (عامــل االســتدالل الســائل, العامــل المعرفــي, عامــل 

ـــة ان صـــرة الم لكـــن ، متغیـــر الجـــنس وفـــ عامـــل الـــذاكرة العاملـــة)، االســـتدالل الكمـــي, عامـــل المعالجـــة ال
ور فــي عامــل االســتدالل الســائلاألعلــى ن المتوســطات أحظ هنــا لــو  ــاقي ، انــت لصــالح الــذ انــت  بینمــا 

ـــل مـــن العامـــل المعرفـــياإلنـــاث لصـــالح األعلـــى المتوســـطات  عامـــل و ، الكمـــيعامـــل االســـتدالل و ، فـــي 
ة ان صرة الم   عامل الذاكرة العاملة. و ، المعالجة ال
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 :مناقشة نتائج السؤال الثاني 

ور و  ة الفروق بین الذ ـةاإلناث تحتل قض حوث التي تتناول القـدرات العقل انة مهمة في معظم ال  م
ةالقدرات المأو  طرح دائماً ، عرف ة؟: هل هناك فروق ثابتة بین الوالسؤال الذ    جنسین في القدرات المعرف

ة عن ه حاث التي أجرت لإلجا فروق بین  ذا السؤال بین تأكید عدم وجود أوقد تفاوتت نتائج األ
ومجـاراة لهـذه ، أكثـرأو  دراسات تبین تفوق أحد الجنسین على اآلخـر فـي نـوع واحـد مـن القـدراتو  الجنسین

ــار (ت) لمعرفــة داللــة الفــروق بــین ، دراســة الفــروق بــین الجنســین جــرتالدراســات الكثیــرة فقــد  واســتخدم اخت
ةالجنسین  اس والدرجة الكل عـة والسادسـة  األطفالعند  في عوامل المق دمشـ  روضـات مدینـة فـيبین الرا
ـة)ین فـي  فـروق بـین الجنسـأفأكـدت عـدم وجـود ، ورفهـا ـة (اآلدائ ـة الكل اء المر ـل عامـل  درجـة الـذ و

ة والدراسة المصرة اللتان ة األوتتواف نتیجة هذه الدراسة مع الدراسة االمر، ةعلى حد ظهرتا عـدم أصل
اء وجـــود فـــروق بـــین الجنســـ ـــا وفـــین فـــي الـــذ ـــهس ســـتانفورد مق ولهـــذا حســـب رأ ، الصـــورة الخامســـة بین

ور و  احثة فإن الفروق الموجودة بین الذ ة اإلناث ال تس   .األطفالتي ینشأ فیها البیئة ال وفهي م

ة عن السؤال   :ثالثاللإلجا

ة  -3 درجـة متغیـر العمـر فـي  وفالعّینة  بین متوسط درجات أفرادهل یوجد فروق ذات داللة إحصائ
ـــة) ـــة (اآلدائ ـــة الكل اء المر اء الخمســـة: (عامـــل و ، الـــذ ـــل عامـــل مـــن عوامـــل الـــذ فـــي درجـــة 

ــة، االسـتدالل الكمـيعامـل ، العامـل المعرفــي، االسـتدالل السـائل ان صـرة الم ، عامــل المعالجـة ال
 عامل الذاكرة العاملة)؟

ـة عـن هـذا السـؤال  ـار جـر اسـتخدام لإلجا  )Levene, One Way Anova, Scheffe(ات اخت
ــة)ول العمرــة لكــل عامــل علــى حــدةعرفــة داللــة الفــروق لم ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر اول والجــد، درجــة الــذ
  :الفروق  هذه بینة تالتال
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  العمرمتغیر  وفق والذكاء الكلي الوصف االحصائي للعوامل الخمسة) 20(الجدول 

ار  المتوسط ن  الخطأ  االنحراف المع
ار   المع

%95فترة الثقة للمتوسطات   
مة  االدنىالق مة   الق

 الحد االعلى الحد االدنى القصو 

 االستدالل السائل

 17 0.00 11.58 10.1 0.73 3.23 10.84 76 أشهر 6 و4 - سنوات 4 من
 22 0.00 11.95 10.52 0.36 3.04 11.24 71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
 22 6 13.1 11.66 0.36 3.65 12.38 101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
 26 7 13.84 11.74 0.526 4.007 12.79 58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306 11.81 3.559 0.203 11.41 12.21 0.00 26 

 المعرفة

 13 6 11.01 10.3 0.177 1.545 10.65 76 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 14 5 11.35 10.5 0.21 1.807 10.92 71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
 15 9 12.1 11.54 0.14 1.409 11.82 101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
 14 6 12.4 11.66 0.187 1.426 12.03 58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306 11.36 1.64 0.093 11.18 11.55 5 15 

 االستدالل الكمي

 16 5 11.07 9.95 0.281 2.45 10.51 76 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 16 2 12.02 10.9 0.281 2.37 11.46 71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
 19 7 13.3 12.61 0.175 1.76 12.96 101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
 16 8 13.14 12.2 0.233 1.78 12.67 58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306 11.95 2.32 0.132 11.69 12.21 2 19 

صرة المعالجة ة ال ان  الم

 18 5 11.34 10.21 0.283 2.469 10.77 76 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 17 4 12.3245 10.9986 0.33263 2.80277 11.6620 71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
 18 6  13.5784 12.5800  0.25160 2.52857 13.0792 101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
  18  6  13.2921  11.9493  0.33529 2.55348 12.6207 58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306  12.0915  2.73258 0.15621  11.7841  12.3989  4 18  

ةة العاملالذاكر   
 18  4  12.9269  11.6520  0.31999 2.78958  12.2895  76 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 18  6  13.9281  12.8043  0.28173 2.37390 13.3662  71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
  21  7  15.0875  14.0215  0.26865 2.69991  14.5545  101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
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ار  المتوسط ن  الخطأ  االنحراف المع
ار   المع

%95فترة الثقة للمتوسطات   
مة  االدنىالق مة   الق

 الحد االعلى الحد االدنى القصو 
  19  8  15.0361  13.7225  0.32799  2.49791  14.3793  58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306  13.6830  2.75934 0.15774 13.3726  13.9934  4  21  

اء الكلي (اآلدائي) الذ  

  76 27  57.1578  53.0000  1.04357  9.09764  55.0789 76 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 80 17  60.9759  56.3480  1.16020  9.77598  58.6620  71 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
  89 46  66.4787  63.1252 0.84514  8.49355  64.8020  101 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
  88 46  66.7160  62.2840  1.10661  8.42771  64.5000  58 سنوات 6 أشهر إلى 6و 5 من

Total 306  60.9052 9.81472  0.56107 59.8012  62.0093 17 89  
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   العمرمتغیر  وفق والذكاء الكلي للعوامل الخمسة leveneجدول ) 21(الجدول 

 درجة الحرية ت الداللة ف 
مستوى الداللة 

 باتجاهين
المعياريفرق الخطأ  فرق المتوسطات  

%95فترة الثقة لالختالفات   

 االعلى االدنى

 االستدالل
 السائل

0.231  0.631 -7.153-  304  0.000 -2.706-  0.378 -3.45-  -1.961- 

  -7.153-  296.552  0.000  -2.706-  0.378  -3.45-  -1.961-  

 المعرفة

3.933  0.048  -3.458-  304  0.001  -0.639-  0.184  -1.003-  -0.275-  

  -3.397-  265.423  0.001  -0.639-  0.188  -1.009-  -0.268-  

لاالستدال  
 الكمي

1.088  0.298  -3.320-  304  0.001  -0.869-  0.261  -1.384-  -0.353-  

  -3.285-  280.277  0.001  -0.869-  0.264  -1.39-  -0.348-  

 المعالجة
 البصرية
 المكانية

0.001  0.970  -2.797-  304 0.005  -0.866-  0.309  -1.476-  -0.256-  

  -2.791-  294.275  0.006  -0.866-  0.31  -1.477-  -0.255-  

 الذاكرة
 العاملة

3.657  0.057  -6.526-  304 0.000  -1.937-  0.296  -2.521-  -1.353-  

  -6.442-  275.520  0.000  -1.937-  0.3007  -2.529-  -1.345- 

 الذكاء الكلي
 (اآلدائي)

0.016  0.899 -6.665-  304 0.000  -7.018-  1.053  -9.091-  -4.946-  

  -6.608-  283.954  0.000  -7.018-  1.062  -9.109-  -4.928-  
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  العمرمتغیر  وفق والذكاء الكليللعوامل الخمسة  one way Anovaجدول ) 22(الجدول 

این العامل درجة  مجموع المرعات مصدر الت
ةالحر  مستو  ف مرع المتوسطات 

 الداللة

 السائل االستدالل
 61.29  3 183.89 بین المجموعات

  12.18  302  3680.49 في المجموعات  0.002 5.030
   305  3864.38 المجموع

 المعرفة
  32.84 3  98.53 بین المجموعات

  2.39  302  722.47 في المجموعات  0.000  13.729
   305 821.007 المجموع

الكمي االستدالل  
  102.33  3 306.99 بین المجموعات

  4.42  302  1335.26 في المجموعات  0.000  23.145
   305  1642.26 المجموع

ة المعالجة صر  ال
ة ان  الم

  86.44 3  259.33 بین المجموعات
  6.68  302  2018.11 في المجموعات  0.000  12.936

   305  2277.44 المجموع

 الذاكرة العاملة
 86.51  3  259.54 بین المجموعات

  6.83  302  2062.72 في المجموعات 0.000 12.666
   305  2322.25 المجموع

ي (اآلدائي)الكل اءالذ  
  1740.09  3  5220.29 بین المجموعات

  80  302  24159.95 في المجموعات 0.000 21.751
   305  29380.25 المجموع

  
 

 
  

  



  نتائج البحث وتفسيرها  الخامسالفصل
 

107 

  لمتغیر العمر Scheffe) 23(الجدول 

  فرق المتوسطات  العمر (J) العمر (I) العوامل
الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 .الداللة

 %95فترة الثقة 
  القرار

 الحد االعلى الحد االدنى

 السائل االستدالل

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من
 

 غير دالة  1.22  -2.01-  0.924  0.57  -0.39- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 0.05دالة عند  -0.05-  -3.03-  0.039  0.53  -1.54-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   -0.239-  -3.66-  0.018  0.608  -1.95-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

  سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  2.017  -1.22-  0.924  0.57  0.39 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة  0.373  -2.66-  0.215  0.54  -1.14- أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 غير دالة  0.183  -3.29-  0.099  0.61  -1.55- سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   3.03  0.05  0.039  0.53  1.54* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة  2.66  -0.37-  0.215  0.54  1.14 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  1.209  -2.02-  0.919  0.57  -0.406- سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 0.05دالة عند   3.66  0.239  0.018  0.608  1.95* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة  3.29  -0.183-  0.099  0.61  1.55 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  2.02  -1.209-  0.919  0.57  0.406 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 المعرفة
 

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 0.446  -0.98-  0.769  0.25  -0.27- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 0.05دالة عند   -0.503-  -1.82-  0.000  0.23  -1.16-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   -0.618-  -2.13-  0.000  0.26  -1.37-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 0.989  -0.446-  0.769  0.25  0.27 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   -0.218-  -1.56-  0.004  0.23  -0.89-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   -0.335-  -1.87-  0.001  0.27  -1.104-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   1.82  0.503  0.000  0.23  1.16* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05عند  دالة  0.156  0.218  0.004  0.23  0.89* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  0.503  -0.929-  0.874  0.25  -0.21- سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 0.05دالة عند   2.13  0.618  0.000  0.26  1.37* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   1.87  0.335  0.001  0.27  1.104* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 0.929  -0.503- 0.874  0.25  0.21 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
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 الكمي لاالستدال
 

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 0.02 -1.92- 0.059 0.347 -0.95- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

-1.54-  -3.34  0.000 0.319 -2.44-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من 0.05دالة عند    

 0.05دالة عند  -1.12- -3.18- 0.000 0.366 -2.159-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 1.92 -0.02-  0.059 0.347  0.951 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند  -0.58- 2.41- 0.000 0.325  -1.495-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  -0.16- 2.25-  0.016 0.37  -1.207-*  سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  3.34 1.54  0.000 0.319  2.447* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند  2.41 0.58  0.000 0.325  1.495* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 1.26 -0.68-  0.875 0.346  0.287 سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

إلى أشهر 6و 5 من  سنوات 6 

 0.05دالة عند  3.18 1.12  0.000 0.36  2.159* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند  2.25 0.16  0.016 0.37  1.207* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 0.68 -1.26-  0.875 0.346  -0.287- أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 المكانية البصرية المعالجة
 

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 0.31 -2.08-  0.232 0.426  -0.885- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 0.05دالة عند  -1.19- -3.4-  0.000 0.39  -2.302-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  -0.57- -3.11-  0.001 0.45  -1.844-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 2.08 -0.31-  0.232 0.426  0.885 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند  -0.29- -2.54-  0.006 0.4  -1.417-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 غير دالة 0.327 -2.24-  0.225 0.45 -0.958- سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  3.406 1.19  0.000 0.39  2.302* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   2.54 29  0.006 0.4  1.417* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 1.65 -0.73-  0.763 0.42  0.458  سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

إلى أشهر 6و 5 من  سنوات 6 

 0.05دالة عند  3.11 0.57  0.001 0.45  1.844* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 2.24 -0.32-  0.225 0.45  0.958 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 0.73 -1.65-  0.763 0.42  -0.458- أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 العاملة الذاكرة

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 0.13 -2.28-  0.103 0.43  -1.076- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 0.05دالة عند  -1.14- -3.38-  0.000 0.39  -2.264-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  -0.8- -3.37- 0.000  0.45  -2.089-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة 2.28 -0.13- 0.103  0.43  1.076 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند  -0.05-  -2.32-  0.037  0.404  -1.188-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 غير دالة 0.28  -2.31-  0.190  0.46  -1.013-  سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند  3.38  1.14  0.000  0.39  2.264* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   2.32 0.05  0.037  0.404  1.188* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من
  سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 
 غير دالة  1.38 -1.03-  0.98  0.43  0.17
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إلى أشهر 6و 5 من  سنوات 6 

 0.05دالة عند  3.37 0.808  0.00 0.45  2.089* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة 2.31 -0.28- 0.19  0.46  1.01 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  1.03  -1.38-  0.98  0.43  -0.17- أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

(اآلدائي) الذكاء الكلي  

 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 غير دالة  0.56 -7.73-  0.119  1.47  -3.58- سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 0.05دالة عند   -5.9-  -13.54-  0.00  1.35  -9.72-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   -5.03-  -13.8-  0.00  1.55  -9.42-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  7.73 -0.56-  0.119  1.47  3.58 أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   -2.24-  -10.03-  0.00  1.38  -6.14-* أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   -1.38-  -10.28-  0.004  1.58  -5.83-* سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

 أشهر 6و 5 - سنوات 5 من

 0.05دالة عند   13.54  5.9  0.00  1.35  9.72* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   10.03 2.24  0.00  1.38  6.14* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  4.44  -3.84-  0.99  1.47  0.30 سنوات 6 إلى أشهر 6و 5 من

إلى أشهر 6و 5 من  سنوات 6 

 0.05دالة عند   13.8  5.03  0.00  1.55  9.42* أشهر 6و 4 - سنوات 4 من

 0.05دالة عند   10.28 1.38  0.004  1.58  5.83* سنوات 5 - أشهر 6و 4 من

 غير دالة  3.84 -4.44-  0.99 1.47  -0.3- أشهر 6و 5 - سنوات 5 من
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ل  متغیــر العمــر وفــ 0.05وجــود داللــة عنــد مســتو داللــة  Scheffeجــدول  یتبــین مــن علــى الشــ
  :التالي

ــة)فــي  ــة (اآلدائ ــة الكل اء المر  4إلــى  ســنوات4 مــن عمــر العینــة أطفــال عنــد مقارنــة :درجــة الــذ
 ســنوات 4 مــن عمــر األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى  ســنوات5مــن عمــر  األطفــال أشــهر 6و ســنوات

 4 مــن عمــر األطفــالو ، ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و 5مــن عمــر  األطفــال أشــهر 6و ســنوات 4إلــى 
مــن  األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى  ســنوات 5مــن عمــر  األطفــالســنوات  5إلــى  أشــهر 6و ســنوات
ن تبــی ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و 5 مــن عمــر األطفــالســنوات  5إلــى  أشــهر 6ســنوات و 4 عمــر

  .لصالح العمر األكبر 0,05ةعند مستو داللوجود فروق دالة 

 4مـــن عمـــر  ألطفـــالا أشـــهر 6و ســـنوات 4إلـــى  ســـنوات 4مـــن عمـــر  العینـــة أطفـــال وعنـــد مقارنـــة
مــن  األطفــال أشــهر 6و ســنوات 5إلــى  ســنوات 5مــن عمــر  األطفــالو ، ســنوات 5إلــى  أشــهر 6و ســنوات
اء العام ةلم توجد فروق دال، سنوات 6إلى  أشهر 6و سنوات 5عمر      .بینهما في الذ

 األطفـال أشـهر 6و سـنوات 4إلـى  سـنوات4 مـن عمـر: العینـة أطفالعند مقارنة  االستدالل السائل
 أشــهر 6و ســنوات 4إلــى  ســنوات 4 مــن عمــر األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى  ســنوات 5مــن عمــر 
لصـالح  0,05ةمسـتو داللـفروق دالة عند وجدت ، سنوات 6إلى  أشهر 6سنوات و 5من عمر  األطفال

  .العمر األكبر

ــاقي الفئــات العمرــة عنــد مســتو داللــة دالــة بینمــا لــم توجــد فــروق  فــي عامــل االســتدالل  0,05بــین 
  .األكبرلصالح العمر دالة فروق ولكنها غیر  إیجادولكن تم ، السائل

مـن  األطفـال أشـهر 6و سـنوات 4إلـى  سنوات4 من عمر العینة أطفالعند مقارنة  عامل المعرفة:
 األطفـال أشهر 6و سنوات 4إلى  سنوات 4 من عمر األطفالو ، أشهر 6سنوات و 5إلى  سنوات 5عمر 

ســنوات  5إلــى  أشــهر 6و ســنوات 4 مــن عمــر األطفــالو ، ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و 5مــن عمــر 
 5إلــى  أشــهر 6ســنوات و 4 مــن عمــر األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى  ســنوات 5مــن عمــر  األطفــال
 ةفـــروق دالـــة عنـــد مســـتو داللـــ وجـــدت، ســنوات 6إلـــى  أشـــهر 6ســـنوات و 5 مـــن عمـــر األطفـــالســنوات 
  .األكبرلصالح العمر  0,05
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ــة عنــد مســتو داللــة دالــة بینمــا لــم توجــد فــروق  ــاقي الفئــات العمر ، فــي عامــل المعرفــة 0,05بــین 
  .راألكبلصالح العمر دالة فروق ولكنها غیر  إیجادولكن تم 

  :عامل االستدالل الكمي

 سـنوات 5مـن عمـر  األطفـال أشـهر 6و سنوات 4إلى  سنوات4 عمر من العینة أطفالعند مقارنة 
 5مــن عمــر  األطفــال أشــهر 6و ســنوات 4إلــى  ســنوات 4 عمــر مــن األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى 

مــن  األطفــالســنوات  5إلــى  أشــهر 6و ســنوات 4 عمــر مــن األطفــالو ، ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و
 األطفـالسنوات  5إلى  أشهر 6سنوات و 4 عمر من األطفالو ، أشهر 6سنوات و 5إلى  سنوات 5عمر 

لصـالح العمـر  0,05 ةفـروق دالـة عنـد مسـتو داللـ وجـدت، سـنوات 6إلـى  أشـهر 6سنوات و 5 من عمر
  .األكبر

ــاقي الفئــات العمرــة عنــد مســتو داللــة  ةبینمــا لــم توجــد فــروق دالــ فــي عامــل االســتدالل  0,05بــین 
  .األكبرلصالح العمر دالة فروق ولكنها غیر  إیجادولكن تم ، الكمي

ة: ان ة الم صر   عامل المعالجة ال
 سـنوات5 مـن عمـر األطفـال أشـهر 6و سنوات 4إلى  سنوات 4 عمر من العینة أطفالعند مقارنة 

 5مــن عمــر  األطفــال أشــهر 6و ســنوات 4إلــى  ســنوات4 عمــر مــن األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى 
مــن  األطفــالســنوات  5إلــى  أشــهر 6و ســنوات 4 عمــر مــن األطفــالو ، ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و

لصـــالح العمـــر  0,05 ةفـــروق دالـــة عنـــد مســـتو داللـــ وجـــدت، أشـــهر 6ســـنوات و 5إلـــى  ســـنوات 5عمـــر 
  .األكبر

ــة عنــد مســتو داللــة  ةفــروق دالــبینمــا لــم توجــد  ــاقي الفئــات العمر فــي عامــل المعالجــة  0,05بــین 
ة ان صرة الم   .األكبرلصالح العمر  ةفروق ولكنها غیر دال وجدتولكن ، ال

  :عامل الذاكرة العاملة
 سـنوات 5مـن عمـر  األطفـال أشـهر 6و سنوات 4إلى  سنوات4 عمر من العینة أطفالعند مقارنة 

 5مــن عمــر  األطفــال أشــهر 6و ســنوات 4إلــى  ســنوات 4 عمــر مــن األطفــالو ، أشــهر 6ســنوات و 5إلــى 
مــن  األطفــالســنوات  5إلــى  أشــهر 6و ســنوات 4 عمــر مــن األطفــالو ، ســنوات 6إلــى  أشــهر 6ســنوات و

لصـــالح العمـــر  0,05 ةفـــروق دالـــة عنـــد مســـتو داللـــ وجـــدت، أشـــهر 6ســـنوات و 5إلـــى  ســـنوات 5عمـــر 
  .األكبر
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ـــاقي الفئــات العمرـــة عنــد مســـتو د ةلــم توجـــد فــروق دالـــ بینمــا فـــي عامــل الـــذاكرة  0,05اللــة بــین 
  .األكبرلصالح العمر  ةفروق ولكنها غیر دال وجدتولكن ، العاملة

اأظهرت النتائج وجـود فـرو  ـارات ق دالـة  ) Levene, One Way Anov, Scheffe(سـتخدام اخت
ة (اآلدائفي  ة الكل اء المر اء  ة)درجة الذ   متغیر العمر:  وفوفي العوامل الخمسة للذ

موعــات التــي تظهــر فیهــا هــذه والمج، ومــن أجــل التعــرف علــى مقــدار هــذه الفــروق ومســتو دالالتهــا
ة للمقارنـات المتعـددة بـین المجموعـاتجـر اسـتخدام  الفروق  ـارات اإلحصـائ ـارات ، هـذه االخت وتنقسـم اخت

ــــاین بــــین مجمــــوعتینإلــــى  المقارنــــات المتعــــددة : األولــــى تصــــلح لالســــتخدام فــــي حــــال عــــدم تجــــانس الت
مـــة ف  ـــاین بـــین ، دالـــة) Leveneالمجموعـــات المدروســـة (ق ـــة فتســـتخدم فـــي حـــال تجـــانس الت أمـــا الثان
مــــة ف  ــــة) Leveneالمجموعــــات المدروســــة (ق ــــر دال ه  أشــــهرومــــن ، غی ف ــــار شــــ ــــارات اخت هــــذه االخت

الني والشرفین   .)2007، (الك

  :ثالثنتائج السؤال ال اقشةمن

اء الفـرد مقدارقع على عات العمر العقلي والعمر الزمني التمییز بین  لمـا زادت الفـروق بـین ، ذ ف
اء مقــدارمــا علــى ارتفــاع إمــر العقلــي والعمــر الزمنــي دل ذلــك الع عــ، انخفاضــهأو  الــذ م  دفهــذا  محــك التقیــ
ـةاأل اء والقـدرات المعرف س الـذ ـةلـذل، ساسي فـي مقـای حـوث التـي تتنـاول القـدرات العقل أو  ك ففـي معظـم ال

ة وهنا  حـاث ، ومـا داللتهـا؟، ؟السؤال نفسه: ما مـد هـذه الفـروق طرح القدرات المعرف وقـد بینـت نتـائج األ
ــــة عــــن هــــذا  ــــت لإلجا لمــــا ازداد العمــــر الزمنــــي للفــــرد ازدادت قدرتــــه علــــى حــــل أالســــؤال التــــي أجر نــــه 

الت اءأومــن التقــدم ، المشــ س الــذ مقــای ــان الفــرق ، كثــر  لمــا  كبــر أبــین العمــر العقلــي والعمــر الزمنــي و
ــ ــون إفــ اً وموج ــاءأن الفــرد  ح، كثــر ذ ــس صــح ومــا لهــذه الفــروق ، ومجــاراة لهــذه الدراســات الكثیــرة، والع
ــ الغــة أ ة مــن العمر ــة  احثــة فقــد  وفــهم ــة فــي هــذه الدراســة جــرترأ ال م واســتخد، دراســة الفــروق العمر

ــــارات ( ــــة levene ،oneway ،anova ،Scheffeاخت فــــي عوامــــل ) لمعرفــــة داللــــة هــــذه الفــــروق العمر
ة اس والدرجة الكل عة والسادسة من روضات مدینة دمش ورفها األطفالعند  المق وجود فأكدت ، بین الرا

ة)فیها في  جداً  ةفروق هام ة (اآلدائ ة الكل اء المر ـل عامـل علـى حـ، درجة الذ وتتوافـ نتیجـة هـذه  ةدو
ــ ة والدراســة المصــرة اللتــالدراســة مــع الدراســة األمر فــي  العمــر متغیــرظهرتــا وجــود فــروق أن یة األصــل

اء  ــاس ســتانفورد  وفــالــذ ــهمق مــا فــي الدراســ، الصــورة الخامســة بین احثــة  ورة ببنــاء وقــد قامــت ال ات المــذ
  ساس هذه الفروق.أالمعاییر على 
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ة عر العن السؤال  لإلجا   :ا

ة  - 4 متغیـر اإلقامـة (مدینـة  وفـالعّینـة  بـین متوسـط درجـات أفـرادهل یوجد فروق ذات داللة إحصـائ
ـــة)رـــف) فـــي  - ـــة (اآلدائ ـــة الكل اء المر اء و  درجـــة الـــذ ـــل عامـــل مـــن عوامـــل الـــذ فـــي درجـــة 

عامــل المعالجــة ، عامــل االســتدالل الكمــي، العامــل المعرفــي، الخمســة: (عامــل االســتدالل الســائل
ة ان صرة الم   عامل الذاكرة العاملة)؟، ال

ة عـن هـذا السـؤال  ـار (ت) لمجـر اسـتخدام لإلجا وفـ متغیـر اإلقامـة لكـل عرفـة داللـة الفـروق اخت
ة)ول عامل على حدة ة (اآلدائ ة الكل اء المر   :الفروق  هذه ) یبین24والجدول (، درجة الذ

اء الكلي ) 24(الجدول    متغیر االقامة  وفالوصف االحصائي للعوامل الخمسة والذ
طالمتوس ن اإلقامة العامل ار   ار للمتوس  االنحراف المع طالخطأ المع  

 السائل االستدالل
 0.28 3.29 10.35 141 مدینة
 0.26 3.29 13.06  165 رف

 المعرفة
 0.15 1.81 11.02 141 مدینة
 0.11 1.43 11.66 165 رف

 الكمي االستدالل
 0.21 2.45 11.48 141 مدینة
 0.17 2.14 12.35 165 رف

ة المعالجة صر ة ال ان  الم
 0.23 2.74 11.62 141 مدینة
 0.21 2.67 12.49 165 رف

العاملة الذاكرة   
 0.24 2.81 12.64 141 مدینة
 0.18 2.38 14.57 165 رف

اء   اآلدائي)( الكليالذ  
 0.88 9.71 57.12 141 مدینة
  0.68 8.71 64.14 165 رف

  

  
اء الكلي  )25(الجدول    متغیر االقامة  وف(ت ستیودنت) للعوامل الخمسة والذ

مستو  ف القرار
درجة  T الداللة

ة  الحر

مستو 
ة الدالل

 اتجاهین

روق ف
 المتوسطات

فروق 
الخطأ 
ار   المع

 %95الثقة 
  العامل

   االعلى  االدنى

- 0.631 0.231 دالة
7.153-  3.04 .0000  -2.706- 0.378  -3.45-  -1.96- 

 لاالستدال 
لالسائ غیر  

-   دالة
7.153-  296.552  0.000  -2.706-  0.378  -3.45-  -1.96-  

غیر 
-  0.048  3.933 دالة

3.458-  304  0.001  -0.639-  0.1848  -1.003-  -0.27-  
 المعرفة

-   دالة
3.397-  265.423  0.001  -0.639-  0.188  -1.009-  -0.268-  

-  0.298  1.088 دالة ل االستدال   -0.35-  -1.384-  0.262  -0.869-  0.001  304
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مستو  ف القرار
درجة  T الداللة

ة  الحر

مستو 
ة الدالل

 اتجاهین

روق ف
 المتوسطات

فروق 
الخطأ 
ار   المع

 %95الثقة 
  العامل

   االعلى  االدنى

 الكمي  -3.320
غیر 
-   دالة

3.285-  280.277  0.001  -0.869-  0.2646  -1.39-  -0.348-  

- 0.970 0.001 دالة
 المعالجة  -0.256-  -1.476- 0.309  -0.866-  0.005  304 -2.797

صر ةال  
ة ان غیر  الم

-   دالة
2.791-  294.275  0.006  -0.866-  0.3105  -1.477- -0.255- 

- 0.057 3.657 دالة
6.526-  304  0.000  -1.937-  0.296  -2.52-  -1.35- 

الذاكرة 
غیر  العاملة

-   دالة
6.442-  275.520  0.000  -1.937-  0.3007  -2.529-  -1.345- 

-  0.899 0.016 دالة
اء  -4.946-  -9.09-  1.053  -7.018-  0.000  304  -6.665 الذ

 الكلي
غیر  (اآلدائي)

-   دالة
6.608- 283.954  0.000  -7.018-  1.062 -9.109-  -

4.9828- 

  

ـار ( 0,05 ةأظهرت النتائج وجـود فـروق دالـة عنـد مسـتو داللـ ) فـي درجـة T-Testاسـتخدام اخت
اء الكلي  ضاً و ، في الرف األطفاللصالح عینة الذ انت في عامل االستدالل السـائل شأن  أ هذه الفروق 

انــت الفــروق فــي عامــل المعرفــة لصــالح عینــة ، فــي الرــف األطفــالدالــة لصــالح عینــة  فــي  األطفــالمــا 
ضــاً وفــي عامــل االســتدالل الكمــي ، الرــف وفــي عامــل ، فــي الرــف طفــالاألانــت الفــروق لصــالح عینــة  أ

انت الفروق لصالح عینة  ة  ان صرة الم ذلك فـي عامـل الـذاكرة العاملـة ، في الرف األطفالالمعالجة ال
  في الرف. األطفالانت الفروق لصالح عینة 

عر المناقشة نتائج السؤال    :ا

ــز الكثیــر مــن الدراســات ــد علــى الموقــع  ومنهــا الدراســة، تر ة لرو الجغرافــي ألفــراد العینـــات األصــل
ة احثة دراسة الفـروق أومن هنا ، المسحو والسـؤال هنـا: هـل هنـاك فـروق بـین ، قامـةمتغیـر اإل وفـرادت ال
ـة؟ و یذالـ األطفـالا في الرف و ؤو الذین نش األطفال ضـاً ن نشـأوا فـي المدینـة فـي القـدرات العقل هنـا تفاوتـت  أ

ــ حــاث التــي أجرــت لإلجا دراســات تبــین إلــى  فــروق بینهمــا الســؤال بــین عــدم وجــود أ ة عــن هــذانتــائج األ
احثــة ، أكثــرأو  تفــوق أحــدهما علــى اآلخــر فــي واحــد مــن العوامــل ــة ال ومجــاراة لهــذه الدراســات الكثیــرة ورغ

ــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذا التســــــــــاؤل فقــــــــــد اإل إیجــــــــــادب ــــــــــار  جــــــــــرتجا اســــــــــتخدام اخت   دراســــــــــة هــــــــــذه الفــــــــــروق 
ـة أطفالالرف و  فالأط(ت ستیودنت) لمعرفة داللة الفروق بین  ـاس والدرجـة الكل ، المدینة فـي عوامـل المق
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عــة والسادســة مــن روضــات مدینــة دمشــ ورفهــا األطفــالعنــد  فــأظهرت وجــود فــروق بینهمــا فــي ، بــین الرا
ة) ة (اآلدائ ة الكل اء المر ل عامـل مـن العوامـل لصـالح  درجة الذ ـاس سـتانفورد  وفـالرـف  أطفـالو مق

ـــه ثیـــر مـــن أطفـــال المدینـــة یدرســـون فـــي روضـــات و ، خامســـةالصـــورة ال بین عـــود ذلـــك ألن  ومـــدارس رمـــا 
ـــف ـــافلـــم تعـــد األو ، موجـــودة فـــي الر ـــة والمعزولـــة عـــن المـــؤثرات الحـــالي  فـــي وقتنـــا ر تلـــك المنـــاط النائ

ـة ــةأبــل ، الثقاف عــض الخصـائص الرف حت تتمیــز عـن المدینــة بجوهــا النقـي ومحافظتهــا علـى   فضــالً ، صـ
ـة، قرها من المدینة لىع معظم تلك المؤثرات الثقاف صلها  اني ، ما  ح لطفـل أولكـن بتعـداد سـ قـل ممـا یتـ

سبب قلة عدد  الروضة مزداً    .األطفالمن االهتمام والتثقیف في الروضة 
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حث   مقترحات ال
اس ستانفورد  دع  - 1 همق صـوره  بین اء الذ یواكـب تغیـرات العصـر  اس الذ س العرقة في ق من المقای

ـاً ة التـي تفـوق تلـك االخالومصداقیته الع ألهمیته الكبیرة ونظراً ، المختلفة مـة المتداولـة عر ـارات القد  ت
االهتمام بتعییره على  احثة  ح متاحـ، الفئات العمرـة لالسـتفادة القصـو منـه لتنصح ال صـ عنـد  اً ول

 استخدامه.إلى الحاجة 

ألعاب ابینت الدراسة أن المدارس التي تستخدم  - 2 اء  ة الذ یـب لتكمیلموارد لتنم هـا أطفالحصـل ، والتر
احثــة مقــادیر أ علــى  ــة التــي ال تهــتم بهــذه المــوارد لــذا تنصــح ال علــى فــي العوامــل مــن المــدارس التقلید

  استخدامها.على والعمل على حث الروضات ، االهتمام بهذه الموارد

اس ستانفورد  - 5 استخدام مق هإجراء المزد من الدراسات  الصورة الخامسـة لالسـتفادة مـن اسـتخداماته  بین
ة الخاصة.   في مجال التر

ة) جراء دراسات تطورةإ - 6 اء  (طول اس سـتانفورد في الذ ـهاستخدام مق الصـورة الخامسـة لالسـتفادة  بین
اء لد األ أسالیبطرق و  من هذه النتائج في محاولة تحسین  .األطفالعند  فراد وخصوصاً نمو الذ

ـاس سـتانفورد  - 7 ـهتعددت اسـتخدامات مق إلـى  الصـورة الخامسـة مـن تصـنیف طـالب الفئـات الخاصـة بین
ات الـتعلم وغیـر ذلـك اتي فـي صـعو ص الحاالت المعقدة مثل القصور العمل احثـة ، تشخ لـذا تنصـح ال

یز على االستفادة منه بدراسات  اس. ثیرةالتر   ومتنوعة الستغالل الفوائد المرجوة من هذا المق

األ - 8 ـــارات ســـالیباالهتمـــام  ـــارات الحدیثـــة ، الحدیثـــة لبنـــاء االخت وذلـــك لالســـتفادة منهـــا فـــي تعییـــر االخت
الثقافة. وخصوصاً   غیر المتأثرة 
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ة اللغة العر   الملخص 
ة الدراسة  ع أهم اس ستانفورد الحالي  تن ة مق همن أهم ل بین الذ یثبت جـدارة هـذه ، بتارخه الطو

اس وصوالُ  حث، الصورة الخامسةإلى  األداة في الق   :إلىالحالي  حیث هدف ال

  ة ــاس ســتانفورد  الضــرورةالعمــل علــى إجــراء الدراســة اإلحصــائ ــهعلــى مق الخامســة  الصــورة بین
اتــه فــي المجتمــع الســور  ــة مالئمــة للمجتمــع الســور ، للتأكــد مــن صــدقه وث ثــم وضــع معــاییر أول

ــًا لمتغیــر العمــر لكــل معا اء الخمســةمنفصــلة وفق ــذ ، وجــدت فــروق بینهــا إذ، مــل مــن معــامالت ال
ضــاً و  ــاس ســتانفورد  أ ــالعمــل علــى اســتخراج دلیــل لمق ــ  الصــورة هبین الخامســة یبــین طرقــة تطبی

حه اس وتصح ضاً و ، المق ما  أ اس  .الئم تعدیل أدوات المق  بیئة المجتمع السور

انــت  ةو ــاس ســتانفورد  االســئلة األساســ ــة لمق ــهللدراســة: مــا الصــورة النهائ ، الخامســة الصــورة بین
صل اته وتعییره؟إلیها  التي سوف    عد دراسة صدقه وث

ة بـــین أفـــراد العّینـــة هـــل یوجـــد  ، العمـــر، غیـــرات الدراســـة (الجـــنسمت وفـــفـــروق ذات داللـــة إحصـــائ
ـــة)قامـــة) فـــي اإل ـــة (اآلدائ ـــة الكل اء المر اء الخمســـة: و  درجـــة الـــذ ـــل عامـــل مـــن عوامـــل الـــذ فـــي درجـــة 

صــرة ، عامــل االســتدالل الكمــي، العامــل المعرفــي، (عامــل االســتدالل الســائل ــةعامــل المعالجــة ال ان ، الم
 عامل الذاكرة العاملة)؟

حــث:  احثــة  مــنهج ال قــياقامــت ال ــه النظــر والتطب ــاع المــنهج الوصــفي التحلیلــي بجانب حیــث ، ت
ـــات علـــى عینـــات  جـــرت ة  ســـنوات 6- 4مـــن عمـــر  األطفـــالدراســـة الصـــدق والث للدراســـات االســـتطالع

ــاس ة فـــي بنـــود المق ــاس  جــرت مـــا، ولترتیــب مســـتو الصــعو عــض بنـــود المق نتـــائج  وفـــإعـــادة ترتیـــب 
ة للتلعینـة األشـأن اما أ، المعامالت حـث األساسـ ة مـن مجتمـع ال ـع عییـر المسـحو  األطفـالصـلي وهـم جم

مدینــة دمشــ ورفهــا 6إلــى  4المنتظمــین فــي الروضــات مــن عمــر  ا، ســنوات  ) 306نــت عّینــة التعییــر (ف
ـــة مـــن ، أطفـــال ق ة ط طرقـــة عشـــوائ المســـجلین فـــي  األطفـــالمـــن  روضـــات مدینـــة دمشـــ ورفهـــاســـحبت 

  الروضات.

ة:  ةجــر اســتخدام المعالجــة اإلحصــائ غ اإلحصــائ ــا منهــا فــروق ، عــدد مــن الصــ ومعــامالت ارت
ـة، المتغیرات مختلفة وف نوع ة للعلـوم االجتماع برنـامج إلـى  إضـافة، SPSS استخدام الحزمـة اإلحصـائ

هفورد مخصص الستخراج معاییر ستان اس في مصر. بین م والق ة للتقو   في المؤسسة العر
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حث اس ستانفوردأدوات ال ـه : مق اء2003( الصـورة الخامسـة بین طارـة المتعـددة و ، ) للـذ ـار ال اخت
ات مــن  حــث فقـد و ، CogAtالمسـتو عــة الملونـة. أمــا حـدود ال ـار رافــن للمصـفوفات المتتا تطبیــ  جــر اخت

حث وحساب نتائجه وت العام الدراسـي (ال ة تتمثل  ) 2013-2012، 2012-2011فسیرها في حدود زمن
ة ضمن مدینة دمش ورفهـا ان ـة للعّینـة مـن حیـث الجـنس والعمـر، وحدود م الشـرو الواقع مـا ، متمثلـة 
اس ستانفورد  سه مق ق ما  اء  هیتحدد الذ   ).2003الصورة الخامسة ( بین

  نتائج الدراسة:

ــه عــد االنتهــاء مــن  ــة الخاصــة  ــاس واســتخراج المعــاییر العمر ــات للمق قامــت ، دراســة الصــدق والث
ـــة مرفقـــاً  صـــورته النهائ احثـــة بإخراجـــه  س  ةمـــن ثالثـــ حیـــث تـــألف، بـــدلیل اســـتخدامه ال ـــات للبنـــود تقـــ تی

اء ـودفتـر ، العوامل الخمسة للـذ ـةة ااإلجا موغراف حـو المتغیـرات الد ـاس سـتانفو  یتطلـبمـا ، لـذ  رد مق
ه ة السورة بین قة من المفحوص حتـى  60-45 سنوات من 6و 4بین  لألطفال الصورة الخامسة العر دق
ة الیاإلجراءات  جر استخراج الدرجات فقد أما ، ینتهي ثـم ، بجمع الدرجات الخام لكل عامل علـى حـدةدو
لها ارة. إلى  تحو   الدرجات المع

اســـتخدام برنـــامج جـــرتمـــا   لكـــل مـــن متغیـــرات الدراســـة الجـــنس والعمـــر ) spss( دراســـة الفـــروق 
ــهإلــى مــا أد ، دالــة فــي متغیــر العمــر اً واإلقامــة فوجــد فروقــ فــي متغیــر  اً ووجــد فروقــ، وضــع معــاییر عمر

  .ولم یوجد فروق في متغیر الجنس، اإلقامة



المصادر 
  المراجع العربية    والمراجع

 

119 

  المراجع

ة   المراجع العر

 ة):1980فؤاد(، حطب أبو ة االنجلو المصرة، القدرات العقل ت   .القاهرة، م

 ة): 1996فؤاد (، حطب أبو ة األنجلو، القدرات العقل ت عة خامسة م  القاهرة.، المصرة ط

 ة ): 1979فؤاد وآخرون (، حطب أبو عة علـى البیئـة السـعود ار المصفوفات المتتا تقنین اخت
ة" ة، أم القر جامعة ، "المنطقة الغر  .السعود

 اد(، أبو عوض اء ما هو وما هي ): 2006إ ة، هأنواعالذ .، مجلة آفاق علم  دمش

 اس  :)2011(وآخرون محمود ، النیل ابو هستانفورد مق اء: الصورة الخامسة مقدمـة  بین للذ
ــي ودلیــل الفــاحص ة، اإلصــدار العر ــارات النفســ ــة إلعــداد وتقنــین ونشــر االخت ، المؤسســة العر

 .مصر

 ــة):1994(علــى عبــد ال، الجســماني و ــة والتر قاتــه االجتماع ــة ، علــم الــنفس وتطب الــدار العر
 بیروت.، للعلوم

 مان، الخضــر الشــیخ اء): 1990(ســل ــة فــي الــذ اعــة والنشــر، الفــروق الفرد ، دار الثقافــة للط
 القاهرة.

 فاءة ): 1996واخرون(، رشا عبد الفتاح، الدید اس مد  ه ستانفوردمق عة  بین الصورة الرا
اس ستانفو (المعدلة في تحدید فئة التخلف العقلي مق هرد القابلین للتعلم) مقارنة  الصورة  بین

 .مصر، حث خاص، جامعة عین شمس، "ل"

 ن العقلـــي وتجهیـــز المعلومـــات): 1995فتحـــي مصـــطفي (، الزـــات ـــة للتكـــو ، األســـس المعرف
عة األولى  .مصر، النفس المعرفيسلسلة علم ، الط

 

 اس ستانفورد  :)2012( مي، امین ة لمق ـهدراسة مقارنة للصفحة المعرف اء الصـورة  بین للـذ
ین و  األطفــالالخامســة : بــین عینــة مــن  ین األطفــالالــذاتو قســم ، غیــر الــذاتو رســالة ماجســتیر 
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ة  اجـــات الخاصـــة لألطفـــالالدراســـات النفســـ ـــة ذو االحت ، مسجامعـــة عـــین شـــ، تخصـــص رعا
 القاهرة.

 ارات): 2001سعد (، جالل س واالخت اس النفسي المقای ر العري، الق  القاهرة.، دار الف

 ــة ل): 2001إیهــاب محمــد (، خلیــل ونــات العامل ــاس ســتانفوردالم ــه مق اء "الصــورة  بین للــذ
عة" ة من سن ، الرا ـة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عاماً  23إلى  2دراسة ارتقائ ، اآلدابل

 القاهرة.، جامعة عین شمس

 اء للنشر والتوزع، أصول علم النفس الحدیث): 2000فرج عبد القادر (، طه  القاهرة.، دار ق

 ــدرة ): 2002الســعید عبــد المعطــي (، عبــد الخــال ــاس ســتانفوردق ــه مق اء "الصــورة  بین ــذ لل
ـة عض الفئـات اإلكلین عة" على التمییز بین  تـورا ، الرا ـة اآلداب، ه غیـر منشـورةرسـالة د ، ل

 القاهرة.، جامعة عین شمس

 ة والتطبی): 1998سعد (، الرحمن عبد اس النفسي النظر ر العري، الق  القاهرة.، دار الف

 م(، فــــاتن صــــالح، عبــــد الصــــادق ة ل): 1999ابــــراه ــــاس دراســــة مقارنــــة للصــــفحة النفســــ مق
ه ستانفورد ات التع بین عة بین ذو صعو ـاالصورة الرا ا والمعـاقین عقل ن دراسـ ، لم والمتأخر

ة اآلداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة  القاهرة.، جامعة عین شمس، ل

 ة (، عبد العاطي ة ل): 1999سام اس ستانفورددراسة مقارنة للصفحة النفس ه مق اء  بین للذ
ــة ــة اإلعداد ــذ المرحل ا مــن تالمی ن دراســ ــأخر ــوقین والمت ــین المتف ــة" ب ع رســالة ، "الصــورة الرا

ة اآلداب، ماجستیر غیر منشورة  القاهرة.، جامعة عین شمس، ل

 ـــة "): 2007ســـر (، عبـــود اتCogAtرائـــز القـــدرات المعرف ـــة المتعـــددة المســـتو طار ، " ال
ة وتعییر  طار ة لل توراه في علم دراسة میدان ها في محافظة دمش رسالة معدة لنیل درجة الد

ة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، النفس ة التر    سورا.، جامعة دمش، ل

 اس النفسي): 1998( خیر ، عجاج ة والق ة زهراء الشرق ، الفروق الفرد ت  القاهرة.، م

 م الترو والنفسي):2002صالح الدین (، عالم اس والتقو ر العري دار، الق   .القاهرة، الف

 ضة شر ): 1996امل محمد (، عو ة العقل ال ولوج ة، س  .بیروت، دار الكتب العلم
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 ــهتانفورد ســ): 2011صــفوت(، فــرج ــة-بین ــة االنجلــو ، الصــورة الخامســة المعــاییر العر ت م
 القاهرة.، المصرة

 اس النفسي): 1980صفوت(، فرج ر العري، الق  القاهرة.، دار الف

 ع (، فرحان ة ل): 2002عبد الموجود عبد السم اس سـتانفوردالقدرة التمییز ـه مق "الصـورة  بین
ة ولوج ـة "دراسـة نیوروسـ اتـه الوظائف ات المـخ ومترت م موقـع إصـا عة" في تقی رسـالة ، "الرا

ة اآلداب، ماجستیر غیر منشورة  القاهرة.، جامعة عین شمس، ل

 ــة  :)2000(رنــا ، قوشــحة عــض المراحــل العمر اء الســائل والمتبلــور عبــر  دراســة تغیــرات الــذ
ة مقارنة ة.، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر، دراسة نمائ حوث الترو   معهد الدراسات وال

 ة :)1999(عبد الوهاب ، امل ة التعلم والفروق الفرد ولوج عة، س عة را ـة النهضـة ، ط ت م
 القاهرة.، المصرة

 ــة جدیــدة :)1997(د القــادر عبــ، راجــة م فــي علــم الــنفس رؤ ــاس والتقــو ــدار ، الق ازور ال
ة لنشر والتوزع عة األولى.، العمل  الط

 ة :)1997(امطــانیوس ، مخائیــل اء والشخصــ ـــارات الـــذ منشــورات جامعـــة ، الجـــزء األول، اخت
.، دمش  دمش

 ـة  :)2001(امطـانیوس ، مخائیل م في التر اس والتقو ، منشـورات جامعـة دمشـ، الحدیثـةالق
.  دمش

 اس ال :)2006-2005(امطانیوس ، مخائیل .، منشورات جامعة دمش، النفسيق  دمش
 ة: )1996(میخائیل ، معوض ر الجامعي، القدرات العقل ندرة.، دار الف  اإلس
 ــة امــل ، مل ــي :)1997(لــوس  عــة األولــى، الجــزء األول، علــم الــنفس اإلكلین عــة، الط  مط

راس تور   مصر.، ف
 ه اس): 1998لوس(، مل هستانفورد ، دلیل مق عة بین ة اآلداب، الصورة الرا  مصر.، ل
 اء فـي ضـوء الوراثـة والبیئـة :)1998(فاروق عبـد الفتـاح ، موسى عـة األولـى، الـذ ـة ، الط ت م

 القاهرة.، النهضة المصرة
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 ــاس عــض الخصــائص  ):1995أمــین محمــد صــبر (، نــور الــدین ة لمق ومتر ســتانفورد الســ
ــه ــة ، رســالة ماجســتیر، فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة األطفــالالمعــدل لــد عینــات مــن  بین ل
ة  القاهرة.، جامعة عین شمس، التر

 عامــًا فــي  23إلــى  2ارتقــاء الــذاكرة قصــیرة المــد مــن ســن ): 2000عــزة ضــاحي (، هرــد
عــة مــن  ة للصــورة الرا ــاضــوء الصــفحة النفســ ــه س ســتانفوردمق رســالة ماجســتیر غیــر ، بین

ة اآلداب، منشورة  القاهرة.، جامعة عین شمس، ل
 ـة بـین التطـرف واالعتـدال :)1981(عطـوف محمـود ، اسین اء والقـدرات العقل ـارات الـذ ، اخت

اعة والنشر والتوزع   مصر.، دار األندلس للط
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مین )1الملح (    أسماء المح

  

ة  االسم ة العلم ان العمل  االختصاص  المرت   م
توراستاذ   سامر رضوان ة جامعة دمش  ارشاد نفسي   د ة التر   ل

مان عز تورة استاذة مساعد  إ م الترو والنفسي  د اس والتقو ة  الق ة التر ل   جامعة دمش 
توره استاذة مساعد  عززة رحمة م الترو والنفسي  د اس والتقو ة  الق ة التر ل   جامعة دمش 

تور  غسان منصور ة  علم نفس   أستاذ مساعد د ة التر ل   جامعة دمش 
تور  اسر جاموس م الترو وا  مدرس د اس والتقو ة  لنفسيالق ة التر ل   جامعة دمش 
تورة  رنا قوشحة م الترو والنفسي  مدرسه د اس والتقو ة  الق ة التر ل   جامعة دمش 
ان تورة  وفاء شع م الترو والنفسي   مدرسه د اس والتقو ة  الق ة التر ل   جامعة دمش 
)  مدرس ماجستیر   مظهر لحام ة (تدقی    مدرسة  لغة عر
ة  ماجستیر مدرس  فارس علي   مدرسة  لغة عر
ة (ترجمة)  مدرس  احمد سعید لیز   معهد لغات  االن

ة (ترجمة)  مدرس  فایز صندوق  لیز   مدرسة  االن
ة (ترجمة)  مدرسه  لیلى عري لیز   مدرسة  االن
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  روضات عینة التعییر) 2الملح (
ة  ةروضاسم ال ع   الطالب عدد  العنوان  المنطقة  الت

ة خاصة  دوحة الطفل العري م   18  برزة  المدینة  مؤسسة تعل

اة الحلوة ة خاصة  الح م ة  المدینة   مؤسسة تعل الت غر   22  مزة ف

ة  لحن الطفولة ا  الرف  مدیرة التر ة قدس   56  ضاح

ة خاصة  مشاعل الشام م   47  مشروع دمر  المدینة  مؤسسة تعل

ة  اآلمل ا  الرف  وزارة التر   31  قدس

م م  المدینة  اسعاد الطفولة  المخ   26  المخ

ة  الرسالة األولى ا  الرف  وزارة التر ة قدس   58  ضاح

ة خاصة  نافذة المستقبل م ة  المدینة  مؤسسة تعل   48  دمر الغر

  306  المجموع
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  البنود التي تم تعدیلها في اإلجراءات) 3الملح (
  

ا تم   وضع صورة خرطة سورا بدل من خرطة امر
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  تم وضع صورة الكتاب بدل من الرسالة

  

 
  

  



ملخص البحث باللغة
نكليزية       ا

 

I 

Summary of the study: 
The importance of present study come from the importance of the test 

Stanford Binet with its long history witch confirmative its worthily in 
measurement until the fifth edition. The aim of this research was; working on 
the study of reliability and validity of the SP5 test to make sure it is valid to 
use in Syria then standardized it in Syria, Sit up a separate norms for age and 
0ther variables if there any statistically significant differences between them. 
Take out guidebook for the SB5 test to explain the application, administered 
scored and interpreted. 

The mine question of the research was: 
What is the final shape of Stanford Binet Intelligence scales Fifth Edition 

after the study? 
Is there any statistically significant differences in the index between this 

variables: 
Sex, accommodation, age.on degree of intelligence and etch factor from 

the fifth factors (Fluid Reasoning, Knowledge, Quantitative Reasoning, Visual 
Spatial Processing and Working Memory)? 

 Protocol Of Research; This questions has been answered by using 
description and analyzing study and the study of reliability and validity depend 
on sample of children between 4 to 6, for reconnaissance sample and 
organizing the level of difficulty of item on test. Also there was some 
reorganizing by the result of the factors, about the basic sample for 
standardizing was (306) chilled, witch taken as a random categorical sample 
from preschool of Damascus city and countryside.  



ملخص البحث باللغة
نكليزية       ا

 

II 

Statistic study; used number of statistic form as correlation and 
differences depend on the variable, using spss, and a special program to sit 
up a standard degree of SB5 test in Arabic institution of Assessment And 
Measurement in Egypt. 

Tools Of Study; Stanford Binet Intelligence Scales Fifth Edition (2003), 
COGAT and Raveen. About the research time border was (2011-2012-
2013), the places border was in Damascus city and countryside, formed by 
conditions of sample variable (gander, accommodation and age) also the 
intelligent mean what SB5 admeasured. 

 The Results of the Research: After the study of reliability, validity and 
standardizing of the test; the researcher sit up the final form of the test with its 
manual, three books of item measured the five factors of intelligent and answer 
book, the SB5 test for children between (4 to 6) need 45 to 60 minuet to 
finish,  

The administered scored coms by gathering the raw degree for each 
factor then transformed to standard degree, the differences studded by SPSS 
for each variable, and the most important result provide no statistically 
difference on intelligence and the five factors in the variable of Sex, and some 
differences in the variable of accommodation, for the sample of countryside, 
and There is a statistically significant differences in the variable of age, for the 
oldest sample. 
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