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 لرءو لهيرءء
 الحمد كالشكر كمو هلل رب العالميف، كمف ال يشكر مف كقؼ معو كسانده كساعده ال يشكر اهلل،

لقبكلو اإلشراؼ عمى رمضاف دركيش : لذا كبفيض مف الشعكر باالمتناف أشكر األستاذ الدكتكر
 ق في متابعة ىذكبيرلما قدمو لي مف نصح كتكجيو مستمر، كما بذلو مف جيد ىذه الرسالة، ك

. ، كفي التعامؿ الراقي األمثؿ الذم تعممت منو معنى القدكةا كتقكيمورسالةاؿ

 عزيزة :الدكتكرةكما أتقدـ بالشكر، كالثناء، كخالص التقدير، كعظيـ االمتناف ألستاذتي كمشرفتي  
 العممية القيمة ا كنصائحو، العممي الزاخرا لكال دعموتيكاؿ  الكثير،ا تعممت منوتيرحمة اؿ

الذم أرجك أف يحكز  كالمستمرة لما استطعت إنجاز ىذا العمؿ عمى الصكرة التي ىك عمييا،
 . كالعممية،الرضا كالقبكؿ مف الناحيتف العممية

لسػادة أعضاء لجنة التحكيـ المحترميف عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة إلى ا كأتقدـ بخالص الشكر
.  كعمى الكقت كالجيد الذم بذلكه في تقييميا كتنقيحيا،ىذه الرسالة

.   رنا قكشحة التي زرعت في نفسي المثابرة كالتصميـ: كما أشكر بكثير مف االمتناف الدكتكرة

ركد خّباز المدرسة في قسـ المغة العربية في كمية : كأتقدـ بالشكر كعظيـ االمتناف إلى الدكتكرة
 .التربية الثانية في جامعة البعث، كالتي تفضمت مشككرة بقراءة ىذه الرسالة، كمراجعتيا لغكيان 

 عبير غزم لما قدماه لي مف مساندة كدعـ كبير مف أجؿ اآلنسةكما أشكر زكجي أييـ غزم ك
. ، كخركجو إلى النكرإنجاز ىذا العمؿ

كأتقدـ بشكر خاص لألخ كالزميؿ الدكتكر كائؿ بكفي لما قدمو لي مف مساعدة كبيرة في الحصكؿ 
 .عمى ىذا االختبار، كعمى مكاقفو اإلنسانية الرائعة

 ، عمى أفضؿ كجو ممكف مف أسػاتذةىذه الرسالةكيسعدني أف أشكر كؿ مف سػاعدني عمى إنجاز 
دارييف، كمدراء، كطالب  .كا 

، جزاىـ اهلل عني  الذيف كقفكا معي كساندكني معنكيان كالدم الحبيبيف كأخكتي،كأخيران، فإنني أشكر 
. كؿ خير
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 الفصل األول
 موضوع البحث ومنيجو

:  المقدمة  -1-1

تحتؿ قضية تطكير االختبارات النفسية مكانة متميزة في مجاؿ عمـ النفس عامة، كالقياس النفسي 
خاصة، كيرجع ذلؾ إلى ككنيا مف أىـ الكسائؿ المستخدمة في مجاؿ التقكيـ، األمر الذم يتطمب 
ذا ما انتقمنا إلى  إعداد كبناء اختبارات نفسية مكثكقان في كفاءتيا تستخدـ في مجاالت مختمفة، كا 

كىذا . مجاؿ قياس الذكاء سنجد أف ىذا المجاؿ يمثؿ حجر الزاكية في مجاؿ القياس النفسي
 مع لمتكيؼ اإلنساف تمـز التي العكامؿ كأحد لمذكاء الحاضر العصر في المتزايدة بالحاجةيرتبط 
 التنمية بجكانب االرتقاء في تطمح التي المجتمعات يمـز ككذلؾ كالمعقدة، السريعة التغيرات
 ، ثاني آؿ (المختمفة األمـ بيف مرمكقة مكانة ؤكتب الحضارم السباؽ مسايرة في كترغب المتعددة
 عمى التعرؼ كالنفسييف التربكييف كاألخصائييف المربيف عمى فإف ذلؾ كعمى .(229، ص 2002

 القياس أدكات تصميـ خالؿ مفء النش لدل بمكرةتالـ غير المتبمكرة ككالقدرات ،الكامنة اإلمكانيات
عداد بناء في عمييا الحصكؿ يتـ التي البيانات مف االستفادة ثـ كمف المناسبة؛  البرامج كا 
 (.229المرجع السابؽ، ص  (المناسبة التعميمية

القدرات في التصنيؼ كالتكجيو ألعداد كبيرة مف كظير أىمية كدكر اختبارات الذكاء تمف ىنا 
 االختبار الذم يتـ بناء عميو اتخاذ ل كمف ىنا كذلؾ يتجو االىتماـ إؿ،األفراد في كقت قصير

 . أك التصنيؼ حتى يكضع الفرد المناسب في المكاف المناسب ، في التكجيوات اليامةالقرار

كتحاكؿ الباحثة مف خالؿ الدراسة الحالية المساىمة كالمشاركة في حركة تطكير القياس عف 
 Eالمستكل االبتدائي الثاني  (الطبعة الثامنة)لينكف لمقدرة المدرسية - اختبار أكتيسطريؽ تقنيف 

 الذم يطبؽ عمى الصفكؼ F، كالمستكل المتكسط (الرابع كالخامس)الذم يطبؽ عمى الصفيف 
 كمحاكلة متكاضعة لتزكيد القائميف عمى العممية التربكية، كالمرشديف (السادس كالسابع كالثامف)

بأداة تساعدىـ في اتخاذ قرارات حكيمة كصائبة حكؿ ىذه الفئة، األمر الذم يؤدم بدكره إلى 
 .تطكير استراتيجيات التعميـ كأساليبو، كسد بعض النقص في ىذه األدكات في مجتمعنا
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  : موضوع انبحث -1-2
 ،يسفر الكاقع اليـك عف محاكالت لتقنيف اختبارات أثبتت قدرتيا في التشخيص كالتكجيو كالتنبؤ    
 القرار في جميع المجاالت المتعمقة ةعا ينظر إلى تمؾ األدكات كضركريات قصكل لصفكما

 شأنو في ذلؾ شأف جميع المجتمعات في تحقيؽ كرم كلكي ينجح المجتمع الس،بتنمية اإلنساف
 لتكجيو تنمية اإلنساف منذ طفكلتو نحك  الالزمةأدكات القياسييتـ بتكفير ف أبد ال ،تنمية اإلنساف

 إضافة إلى أف مكاجية المدرسة الحديثة لمتغيرات العممية كالتقنية المتسارعة، كتعميـ .التكامؿ
الطفؿ كتربيتو، تتطمب فيـ كمعرفة كثير مف األمكر كالحقائؽ؛ منيا ما يتعمؽ بطبيعة المرحمة 

(. 384، ص2000الدكسرم،)النمائية كالمعرفية لمطفؿ، أك ألسمكب تمثمو لمخبرات كتطكيرىا 
لذلؾ البد أف تيتـ المدرسة الحديثة بالتعمـ المعرفي الذم يأخذ بالحسباف معدؿ نمك قدرات الطفؿ 
المعرفية، كخبراتو، كقكة كتنظيـ مصادره المعرفية التي تساعده في التعمـ، كحؿ المشكالت داخؿ 

 المعالجة التي ىي في نظر عمماء النفس المعرفييف تالمدرسة كخارجيا، إضافة إلى استراتيجيا
أكثر أىمية مف ناتج االستجابة، أك الدرجة التي يحققيا الفرد عمى اختبار ما لمذكاء أك القدرات 

 (.1، ص 1995الزيات،  )العقمية 

كحتى ينجح األفراد الذيف يتعاممكف مع الطفؿ في مقاصدىـ ال بد ليـ مف معرفة المعمكمات عنو، 
كتقصييا، كعف نمكه العقمي الذم يساعده في إنجاز عممو المدرسي، كال يتأتى ذلؾ إال باستخداـ 

أداة تتصؼ بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية لقياس، كلتقييـ النمك العقمي، حتى يتسنى لممربيف 
كالقائميف عمى العممية التربكية إعداد البيئة المدرسية المفتكحة التي تساعد في تطكر الطفؿ، 

كنمكه العقمي، كما أف قياس مستكل النمك العقمي لمطفؿ يساعد في عممية تقكيـ التعميـ كأساليبو 
 . قكاستراتيجيات

، كىك  مشيكر في مجاؿ قياس القدرة المدرسيةاختبار إلى محاكلة تقنيف ة الباحثاكىذا ما دع
الرابع ) E، المستكل االبتدائي الثاني (الطبعة الثامنة)لينكف لمقدرة المدرسية - اختبار أكتيس

 .(السادس، السابع، الثامف) F، كالمستكل المتكسط (كالخامس

 Otis- Lennon School (الطبعة الثامنة)لينكف لمقدرات المدرسية - كيعد  اختبار أكتيس

Ability Test (Eighth Edition) المعركؼ اختصاران بػ  ( OLSAT8 ) الذم كضعو كؿ
، كالذم ظير بصكرتو Roger T. Lennon، كركجر لينكف Arthur S. Otisمف آرثر أكتيس 

، ثـ ظيرت لو صكر أخرل؛ أحدثيا الطبعة الثامنة التي ظيرت عاـ (1968)األكلى عاـ 
، كاحدان مف االختبارات الميمة التي تتصدل لمقدرة المدرسية، كاالختبار بصكرتو الحالية (2002)
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تـ تقنينو عمى البيئة األمريكية،  كىك يغطي كؿ المستكيات الصفية الممتدة مف  (الطبعة الثامنة)
 (. Otis& Lennon,2002,p5-6)الركضة حتى الصؼ الثاني عشر

 مقسمة مستكيات بعةس  بصكرتيا الثامنةلينكف لمقدرة المدرسية-  تضـ سمسمة اختبارات أكتيس 
بدالن مف  (A,B,C,D)، إذ يضـ المستكل األكلي أربعة مستكيات منفصمة G الى A مف 

مستكييف اثنيف، اقتصر عمييما المستكل األكلي في الطبعات السابقة لالختبار، كقد تـ ذلؾ تأكيدان 
يقيس كؿ مستكل مرحمة دراسية معينة، لمنمك العقمي السريع الذم يحدث في األعمار المبكرة، 

كما تحتكم عمى عدد مف االختبارات المفظية كغير المفظية، كلقد تـ تغيير اسـ االختبار مف 
ة  المدرسيةلينكف لمقدر- إلى اختبار أكتيس  " OLMAT"  العقمية ةلينكف لمقدر- اختبار أكتيس 

"OLSAT"  بقصد عكس األغراض التي يؤدييا االختبار، كىي تقييـ قدرة الطالب عمى التعمـ 
 كتصنيؼ الطالب المتفكقيف، كالنجاح في المدرسة، كتقسيـ الطالب إلى مجمكعات متجانسة،

 (.5، ص2002المرجع السابؽ،  )كالكشؼ عف المكىكبيف أكاديميان 

كلقد اعتمدت ىذه السمسمة عمى االستيعاب المفظي، كاالستدالؿ المفظي، كاالستدالؿ الشكمي، 
 اليرمية اإلطار النظرم ليذه Burt  كبيرتVernon كاالستدالؿ الكمي، كتمثؿ نظرية فيرنكف

السمسمة ق  مستكيات، كجميع فقرات ىذبعة، كتتألؼ مف سرة المدرسيةالسمسمة في قياسيا لمقد
؛ حيث "مصكرة " مككنة مف نكعيف رئيسيف مف فقرات لفظية كغير لفظية بعة بمستكياتيا الس

، كالمستكل كليالمستكل األ:  الدنيا كىيربعةتستخدـ الفقرات المصكرة في المستكيات األ
 Otis) كالمصكرة فيشتمالف عمى كال الفقرات المفظية  كالمتقدـانًرىسظأما المستكل . االبتدائي

& Lennon, 1969, p8)،  كيتطمب تطبيؽ كؿ مستكل مف مستكيات االختبار زمنان محددان
لينكف مقاييس لقدرات - جميع االختبارات في سمسمة أكتيستعتبر ك. مكصى بو في دليؿ االختبار

 يكضحكاألداء في التماريف المكجكدة في االختبارات . عمكمان التعمـ كالتطكر في عممية التعميـ 
 التمكف مف أنظمة الرمكز الشكمية، عمىتفاعؿ معقد مف العكامؿ التي تؤثر في قدرة الطالب 

. كالعددية، كالمفظية

كقد تميز ىذا االختبار بارتفاع مؤشرات صدقو كثباتو؛ مما يجعمو أداة فعالة لقياس القدرة عمى 
 مكضكع الدراسة لو الكثير ختبار غالبية الدراسات أف االتظيركما أالتعمـ كالنجاح في المدرسة، 

 Swansonسكانسف كآخركف كدراسة  مكىكبيف اؿنتقاء كا؛مف االستخدامات العممية كالعممية

and others( 1988) .دراسة فانيف ؾ،  القدرة عمى التنبؤ بالتحصيؿ الدراسيأكFannin 
 إضافة إلى. Abelard & Macrohon( 2004)دراسة أبيالرد كماكركىاف ، ك(2002)

؛ إذ تـ Guilmette( 2001)دراسة جكيمميتي  ؾعف صعكبات التعمـ فاعميتو  في الكشؼ
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لطالب الذيف عمى الينكف لمقدرة العقمية المدرسية - بيف ككسمر كاختبار أكتيستطبيؽ اختبارم 
نتائج عف أف كال االختباريف يصنفاف اؿأسفرت ك  لممقارنة بينيما،يكاجيكف صعكبات في التعمـ

ككذلؾ يمكف أف يحقؽ . لينكف- األطفاؿ، إال أنو يمكف االعتماد التاـ عمى اختبار أكتيس 
 Fisherدراسة فيشر لتفكير العقالني ؾقياس القدرة عمى التفكير، كااالختبار أغراضان ترتبط ب

  .Wilde(2005) دراسة كايمد ، ك(1995)

مف خصائص تؤىمو لينكف لمقدرة المدرسية - أكتيس اختبار كنظران لما يتمتع بوفي ضكء ما تقدـ، 
 كاستخداماتو العممية ىا،ألف يحظى بيذا االىتماـ الكبير، إضافة إلى تنكع أغراضو كتعدد

الحاجة الماسة في مجتمعنا إلى ىذا ك إضافة إلى عدـ كجكد دراسات عربية مشابية، ،كالعممية
عداده؛ بحيث - النكع مف االختبارات؛ فقد تـ اختيار اختبار أكتيس لينكف لمقدرة المدرسية كا 

يتصؼ بمؤشرات صدؽ كثبات مناسبة، كيككف مزكدان بمعايير عمرية كصفية، تجعمو صالحان 
 . لالستخداـ في البيئة السكرية، كتتيح تحقيؽ األغراض العديدة المرجكة منو

كالمتكسط  (الرابع، الخامس)كفي الدراسة الحالية تـ إخضاع المستكييف االبتدائي الثاني  
- 10)، كتغطي المرحمة العمرية مف E,Fلمدراسة، كىي تحمؿ الرمكز (السادس، السابع، الثامف)

 .سنة، كالصفكؼ الدراسية الممتدة مف الصؼ الرابع حتى الصؼ الثامف (14

لينون - تقنين اختبار أوتيس" : كاستنادان إلى ما سبؽ يمكف أف نحدد مكضكع البحث كما يمي
 ".لمقدرة المدرسية عمى عينة من طالب التعميم األساسي في مدينة حماة

 : أىمية البحث -1-3

 :    يمكف النظر إلى أىمية البحث انطالقان مف
أىمية االختبار، كما يتصؼ بو مف خصائص كمكاصفات فنية رفيعة قمما تتكافر  -1

 . مجتمعة في أدكات القياس األخرل الجمعية منيا، كالفردية

 الذم ىك مكضع الدراسة اختباران جمعيان مدرسيةلينكف لمقدرة اؿ- أكتيس  يعد اختبار -2
 كما تستخدـ نتائجو في اإلرشاد النفسي؛ ،يمكف استخداـ نتائجو في التكجيو التربكم

لمتغمب عمى بعض مشكالت التكيؼ المدرسي، إضافة إلى تصنيؼ الطالب في 
؛ كتحديد الطالب الذيف لدييـ صعكبات ، كفي االنتقاءصؼمجمكعات متجانسة داخؿ اؿ

 . االختيار المينيكما يمكف استخدامو في التعمـ، كالمتفكقيف،
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يعد أداة فعالة لتقييـ التحصيؿ الدراسي، أك االستعداد المدرسي، كما يساعد المسؤكليف   -3
عداد األساليب كالمكاد كالمناىج بما يتناسب مع الطالب  .في كضع البرامج التعميمية، كا 

 مساعدة لمتعرؼ عمى مستكيات الطالب ةتمبية حاجة المؤسسات التربكية لكجكد أدا -4
، كالكشؼ عف الفئات الخاصة، كالسيما في ظؿ قمة كجكد مؤسسات مختصة ـكقدراتو

كالتكمفة المادية الكبيرة ليما؛  في عممية القياس النفسي، كصعكبة عممية البناء كالتقنيف
 . جعؿ الكثير مف الباحثيف يتجنبكنيااألمر الذم

( 2002) حسب عمـ الباحثة، لـ يسبؽ أف قيّنف االختبار بصكرتو الحالية الصادرة عاـ  -5
في أية دكلة سكل الدكلة التي قينف فييا كىي أمريكا، مع العمـ أف الدراسات العربية 
األخرل اقتصرت عمى تقنيف الصكر السابقة مف االختبار كالدراسات المصرية، أك 
األردنية، أك السعكدية، كبيذا يككف البحث الحالي أكؿ دراسة تقنيف لالختبار خارج 

أمريكا، األمر الذم قد يسيـ في عممية االنتقاؿ إلى مرحمة جديدة متقدمة، كىي مرحمة 
 .اإلفادة مف االختبارات النفسية، كاستخداميا بصكرة فعالة في سكرية

 : أىداف البحث -1-4
ليناسب البيئة  لينكف لمقدرة المدرسية-  تقنيف اختبار أكتيس في الرئيس لمبحث اليدؼ تركز    

عداد ،السكرية  كطريقة إدارتيا كحساب ،كمعاييرىاالسكرية المعدلة  يتضمف الصكرة دليؿ كا 
،  كغير ذلؾ مف المسائؿ التي تضمف تطبيقان كاستخدامان مكثكقيف، كمفاتيح التصحيح،نتائجيا

 :كيتفرع ىذا اليدؼ الرئيس إلى األىداؼ الفرعية اآلتية
  استخراج دالالت الصدؽ كالثبات لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار، بما في ذلؾ بعض

 . دالالت الصدؽ البنائي كالصدؽ العاممي

  األساسيةالعينةعمرية كصفية ألفراد أكلية كضع معايير . 

  ا إذ- الدراسية – بالذككر كاإلناث كفقان لممستكيات العمرية كالصفيةخاصةكضع معايير  
 . كعدـ إمكانية كضعيا في عينة كاحدة،أدائيا في الدراسات المقارنة إلى كجكد فركؽ انتيت

 : أسئمة البحث -1-5
 عباراتو، كالختبار األسئمة المرتبطة بامف جممة اإلجابة عف البحث ىداؼأ تحقيؽ تطمب

 : ىذه األسئمة ىي،كعينة البحث كخصائصيا
ما مؤشرات صدؽ الصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس  -1

 :األسئمة الفرعية اآلتية
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 ما مؤشرات الصدؽ البنائي لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 

  محؾ )ما مؤشرات صدؽ الصكرة السكرية المقترحة لالختبار بداللة محؾ خارجي
 ؟"البطارية المتعددة المستكيات" اإلنجاز المدرسي، رائز القدرات المعرفية 

 ما مؤشرات الصدؽ التمييزم لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 

 ما مؤشرات الصدؽ العاممي لمصكرة السكرية لالختبار؟  
ما مؤشرات ثبات الصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة - 2

 : الفرعية اآلتية
  ما مؤشرات ثبات االختبار باستخداـ معادلة ككدر ريتشاردسكف(KD-20 ) لمصكرة

 السكرية المقترحة لالختبار؟ 

 ما مؤشرات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 
 ما مؤشرات الثبات باإلعادة لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 
 تعطيو الصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ كىؿ يقترب ىذا  الذمالتكزيع شكؿما   -3

 التكزيع مف التكزيع االعتدالي؟
 E المستكل  درجات أفراد عينةات إحصائية في متكسطداللة تكجد فركؽ ذات ىؿ -4

 لجنس؟استنادان إلى متغير ا
 F  المستكل  درجات أفراد عينةات إحصائية في متكسطداللة تكجد فركؽ ذات  ىؿ -5

 لجنس؟استنادان إلى متغير ا
 E المستكل  درجات أفراد عينةات فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطتكجدىؿ  -6

؟ العمراستنادان إلى متغير 
استنادان F  المستكل  درجات أفراد عينةات فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطتكجدىؿ  -7

 ؟العمرإلى متغير 

 E المستكل  درجات أفراد عينةات فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطتكجدىؿ  -8
  الصؼ الدراسي؟استنادان إلى متغير

 F المستكل  درجات أفراد عينةات فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطتكجدىؿ  -9
  الصؼ الدراسي؟استنادان إلى متغير
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 :أدواث انبحث -1-6

 كمكضكع ،أداة البحث األساسيةلينكف لمقدرة المدرسية الذم يعد - اختبار أكتيس إلى إضافة
" البطارية المتعددة المستكيات"الباحثة رائز القدرات المعرفية ستخدـ  سكؼ ت ،البحث في آف كاحد

، الذم لمصفكؼ الرابع، كالخامس، كالسادس عمى التكالي (B,C,D)المستكيات  (الصكرة السكرية)
بحساب معامالت صدقو كثباتو، إضافة إلى  (2007- 2006)قامت الباحثة يسرل عبكد  عاـ 

البطارية المتعددة "رائز القدرات المعرفية ككذلؾ استخداـ . تقنينو عمى مدينة دمشؽ
الباحثة شيناز طعمة  الذم قامت ؛لمصفيف السابع كالثامف (E, F)،المستكييف "المستكيات

إذ ، ، إضافة إلى تقنينو عمى مدينة دمشؽتوامعامالت صدقو كثببحساب  (2011- 2010)
 .لينكف لمقدرة المدرسية- اختبار أكتيس لحساب صدؽ سيتـ اعتمادىما كمحكات

 : حـدود البحـث -1-7

تـ تنفيذ البحث كتطبيقو، كحساب نتائجو، كتفسيرىا ضمف حدكد زمنية تتمثؿ باألعكاـ الدراسية 
، كحدكد أخرل يرتبط بعضيا بمكاف تطبيؽ البحث المتمثؿ بمدينة حماة، (2013- 2011)

كيرتبط بعضيا اآلخر بالشركط الكاقعية لمعينة؛ لذا سيقتصر البحث في تعميـ نتائجو عمى جميع 
 .األفراد في محافظة حماة الذيف ليـ أعمار متكافقة مع أعمار العينة األساسية

جراءاتو- 1-8  :منيج البحث وا 
 المعدؿ؛ منيج الكصفي التحميمياؿ إتباع تو أىداؼ البحث كاإلجابة عف أسئؿتحقيؽ لقتضا

: يتمثؿ بما يميبما يتالءـ مع أغراض البحث كمستمزماتو، كالذم 
 مختصيف الترجمة عمى محكميف ىذهعرض ك إلى المغة العربية، ختباراالعبارات  ةترجـ -1

.  كصحتيالمتأكد مف مالءمتيا كالقياس النفسي؛  ،ليزية كالعربيةجبالمغة اإلف
  لبياف مدل كضكح ؛ استطالعية ليا خصائص العينة األساسية نفسياعينة ياراخت -2

 . ليا المفحكصيف فيـ كمدل ،التعميماتالعبارات ك

.  الالزمة لحساب معامالت الصدؽ كالثباتالدراسات اختيار عينات أخرل إلجراء -3
ة لإلجاب  عمييا بصكرتو النيائيةختبارؽ االمطبت ك، البحث األساسيةعينة اراختي -4

 . كالكصكؿ إلى أىدافو كمقترحاتوعف أسئمة البحث
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 :مصطهحاث انبحث وانتعرٍفاث اإلجرائَت- 1-9

 Ability Scholarship:  القدرة المدرسية - 1-9-1

بأنيا القدرة عمى إنجاز العمؿ المدرسي : يعرؼ معجـ التربية كعمـ النفس القدرة المدرسية
 (.3، ص1984الجاني، )

 بأنيا الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو وتعرف القدرة المدرسية إجرائياً 
لينكف لمقدرات المدرسية المستكييف االبتدائي الثاني، - الصحيحة عمى فقرات اختبار أكتيس

 .كالمتكسط

   لينكف لمقدرات المدرسية معبران عنيا بالدرجة الكمية الخاـ–أك أنيا ما تقيسو فقرات اختبار أكتيس 
التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو الصحيحة عمى فقرات االختبار، كالتي تحكؿ عف 

 .طريؽ المعايير الخاصة باالختبار إلى نسب ذكاء انحرافية، كمئينيات

كىك القدرة عمى فيـ معاني  : Verbal Comprehensionاالستيعاب المفظي- 1-9-2
كماؿ الجمؿ، ، (3، ص2003الجاني، )الكممات  كيشتمؿ عمى التعاريؼ المترادفة، كالعككس، كا 

. (Otis & Lennon, 2002, p7 )كالجمؿ الغامضة

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عمى : بأنو ويعرف االستيعاب المفظي إجرائياً 
  .فقرات االختبار المتعمقة  باالستيعاب المفظي

تركيب الكممات حسب   كيشتمؿ عمى: Verbal Reasoningاالستدالل المفظي- 1-9-3
 (. 7صالمرجع السابؽ، ) ، كاالختيار المنطقيلتصنيؼ المفظي المفظي، كاتقابؿ كاؿ األحرؼ،

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عمى : بأنو ويعرف االستدالل المفظي إجرائياً 
  .فقرات االختبار المتعمقة  باالستدالؿ المفظي

، تصنيؼ األشكاؿكيشتمؿ عمى : Figural Reasoning االستدالل الشكمي - 1-9-4
  . (7المرجع السابؽ، ص )مصفكفات ، ك نماذج اؿك التسمسؿ الشكمي األشكاؿ المتناظرة،ك

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عمى : بأنو ويعرف االستدالل الشكمي إجرائياً 
 .فقرات االختبار المتعمقة  باالستدالؿ الشكمي
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التسمسؿ الرقمي،  كيشتمؿ عمى: Quantitative Reasoning االستدالل الكمي - 1-9-5
 .(7المرجع السابؽ، ص)مصفكفات األرقاـ ك

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إجابتو عمى : بأنو ويعرف االستدالل الكمي إجرائياً 
  .فقرات االختبار المتعمقة  باالستدالؿ الكمي
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 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 :تمييد- 2-1

، كجميع لينكف لمقدرة المدرسية- اختبار أكتيسىناؾ الكثير مف الدراسات التي دارت حكؿ 
لـ تتـ حكلو دراسات االختبار  إف إذ، عربية كانت المتعمقة بدراسة االختبار كتقنينوالدراسات 

حكؿ   األجنبيةكقد دارت غالبية الدراسات السابقة ،  في حدكد معرفة الباحثةتقنيف أجنبية كذلؾ
تقييـ كالتنبؤ بالنجاح األكاديمي، ك، المكىكبيف، كانتقاء الطالب ختباراالستخدامات العممية لال

 لدل الطالب الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ في درسيةتثميف القدرات الـك التعميـ، استراتيجيات
تناكلت قدرة االختبار عمى مجاؿ أكاديمي كاحد أك أكثر، كىناؾ بعض الدراسات األخرل التي 

الكشؼ عف قدرة الطالب عمى التفكير كحؿ المشكالت كالتفكير العقالني، كذلؾ قياس القدرة عمى 
 .التذكر كتطبيؽ الخبرات السابقة عمى مكاقؼ جديدة

 من  F، والمتوسطE  االبتدائيالمستويين تقنين تناولت الدراسات التي- 2-2 
 : لينون لمقدرة المدرسية - اختبار أوتيس

 : Eاالبتدائي الدراسات التي تناولت تقنين المستوى - 2-2-1

: في األردن (1994)دراسة شديفات - 2-2-1-1
لينكف - المعايير كالخصائص السيككمترية لمصكرة المعربة مف مقياس أكتيس: عنكاف الدراسة

 .المرحمة االبتدائية" J"لمقدرة العقمية الصكرة 
تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار، ثـ إيجاد معايير األداء لتفسير الدرجات : ىدؼ الدراسة

. الخاـ
-10)مفحكصان مف الذككر كاإلناث، ممف تراكحت أعمارىـ بيف  (1316)بمغت : عينة الدراسة

. سنة (12
، كما تراكحت كمعامالت (0,92- 0,89)تراكحت معامالت الثبات باإلعادة بيف : نتائج الدراسة

، في حيف تراكحت (0,90- 0,86)بيف  (ألفا كركنباخ)ثبات االتساؽ الداخمي؛ باستخداـ معادلة 
(.  0,85- 0,79)معامالت ثبات االتساؽ الداخمي بطريقة التجزئة النصفية بيف 
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، كما تـ (0,80- صفر) تـ إيجاد معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ، كالتي تراكحت بيف 
إيجاد دالالت صدؽ التككيف الفرضي؛ بكساطة إيجاد معامالت االرتباط بيف درجات الطالب 

، ( 0,70-0,50 )لينكف كدرجات التحصيؿ الدراسي؛ إذ تراكحت بيف - عمى اختبار أكتيس
ككذلؾ مف خالؿ إيجاد معامالت االرتباط بيف األبعاد المككنة لالختبار، كبيف كؿ بعد مف ىذه 
األبعاد كاالختبار الكمي، كالتي كانت دالة إحصائيان؛ إذ كانت جميعيا مكجبة، ثـ تـ استخراج 

سنة، كبفارؽ سنة بيف كؿ  (12-10)الرتب المئينية، كنسب الذكاء االنحرافية لمفئات العمرية مف 
.  (السادسكالخامس، كالرابع ،  )فئة كاألخرل، ككذلؾ لمصفكؼ الدراسية 

 
: في األردن (1997)دراسة المحاسنة - 2-2-1-2

لينكف لمقدرة - دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار أكتيس: عنكاف الدراسة
 (.k) الثاني الصكرة Eالعقمية المستكل 
تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار، ثـ إيجاد معايير األداء لتفسير الدرجات : ىدؼ الدراسة

. الخاـ في ضكئيا
.  سنة (12-10)مفحكصان مف الذككر كاإلناث تراكحت أعمارىـ بيف  (810)بمغت : عينة الدراسة
، كما تراكحت معامالت (0,87- 0,83)تراكحت معامالت الثبات باإلعادة بيف : نتائج الدراسة

، كمعامالت الثبات بطريقة (0,82- 0,75)ثبات االتساؽ الداخمي؛ بطريقة التجزئة النصفية بيف 
(. 0,86- 0,82)، كالتي تراكحت قيمتو بيف ( J– K)الصكر المتكافئة 

تـ إيجاد دالالت الصدؽ؛ عف طريؽ إيجاد معامالت االرتباط بيف درجات الطالب عمى : الصدؽ
كدرجاتيـ عمى التحصيؿ الدراسي في مادتي المغة العربية كالرياضيات؛  (لينكف- أكتيس )اختبار 

، كعف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف األبعاد المككنة (0,53- 0,26)التي تراكحت بيف 
لالختبار، كبيف كؿ بعد مف ىذه األبعاد، كاالختبار الكمي، كالتي كانت دالة إحصائينا؛ إذ كانت 

- 10)جميعيا مكجبة، كتـ استخراج نسب الذكاء االنحرافية كالرتب المئينية لمفئات العمرية مف 
(.  الرابع، الخامس، السادس)سنة، كلمصفكؼ الدراسية  (12
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 :F  المتوسطالدراسات التي تناولت تقنين المستوى -2-2-2

: في مصر (1985)دراسة مراد وعبد الغفار - 2-2-2-1
.  Fلينكف لمقدرة العقمية العامة المستكل - تقنيف اختبار أكتيس: عنكاف الدراسة
تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار، ثـ إيجاد معايير األداء التي تفسر في : ىدؼ الدراسة

. ضكئيا الدرجات الخاـ
( 16- 11)مفحكصان مف الذككر كاإلناث، تراكحت أعمارىـ بيف  (574)بمغت : عينة الدراسة

. سنة، تـ اختيارىـ بطريقة العنقكدية الطبقية العشكائية المتعددة
الثبات بطريقة اإلعادة، كالتي طبقت عمى عينة عشكائية  تراكحت قيـ معامالت: نتائج الدراسة
، كما بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي بطريقة (0,85- 0,82)طالبان كطالبةن، بيف  (90)مؤلفة مف 

(. 0,88)التجزئة النصفية 
 تـ إيجاد دالالت الصدؽ، مف خالؿ إيجاد معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى 

، كما تـ (0,62 -0,50)لينكف، كبيف اختبار كاتؿ لمذكاء، إذ تراكحت بيف - اختبار أكتيس
لينكف كالتحصيؿ - حساب معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى اختبار أكتيس

(. 0,63- 0,53)الدراسي؛ إذ تراكحت بيف 
كتـ استخراج المئينات، كنسب الذكاء االنحرافية لكؿ درجة خاـ، كذلؾ لمفئات العمرية المختمفة 

. سنة، كبفارؽ سنة بيف كؿ فئة كأخرل، ككذلؾ لمصفكؼ الدراسية المختمفة (16- 11)مف 
 
 :في األردن (1997)دراسة الكوفحي  -2-2-2-2

لينكف - الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية مف اختبار أكتيس: عنكاف الدراسة
 (.J)الصكرة F لمقدرة العقمية المستكل 

تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار، ثـ إيجاد معايير األداء التي تفسر في : ىدؼ الدراسة
. ضكئيا الدرجات الخاـ

( 15- 12)مفحكص مف الذككر كاإلناث تراكحت أعمارىـ بيف  (390)بمغت : عينة الدراسة
. سنة

، (0,92- 0,90)بينت النتائج أف معامالت الثبات باإلعادة تراكحت بيف : نتائج الدراسة
( KR-20)ريدشاردسكف - كتراكحت معامالت ثبات االتساؽ الداخمي، باستخداـ معادلة ككدر

(. 0,96- 0,94)بيف 
لينكف كالتحصيؿ الدراسي تراكحت - كما بينت النتائج أف معامالت االرتباط بيف اختبار أكتيس

، كبينت أيضان كجكد ارتباط بيف األبعاد المككنة لالختبار، كبيف كؿ بعد مف (0,86- 0,79)بيف 
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ىذه األبعاد كاالختبار الكمي؛ إذ كانت جميع المعامالت مكجبة كدالة إحصائيان، ثـ تـ استخراج 
.  سنة (15- 12)الرتب المئينئة، كنسب الذكاء االنحرافية لمفئات العمرية مف 

 
: في األردن (1998)دراسة الدرابسة - 2-2-2-3 

لينكف - الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار أكتيس: عنكاف الدراسة
 .، كمقارنتيا بمثيالتيا في البيئة األمريكية( (J الصكرةFلمقدرة العقمية المستكل 

تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار، ثـ إيجاد معايير األداء التي تفسر في : ىدؼ الدراسة
. ضكئيا الدرجات الخاـ

( 15- 12)مفحكصان مف الذككر كاإلناث، تراكحت أعمارىـ بيف  (1012)بمغت : عينة الدراسة
.  سنة

، (0,90- 0,84)بينت النتائج أف معامالت ثبات االختبار باإلعادة تراكحت بيف : نتائج الدراسة
، كمعامالت الثبات باستخداـ (0,92- 0,89)كمعامالت الثبات باستخداـ التجزئة النصفية بيف 

، كمعامالت الثبات باستخداـ طريقة الصكر المتكافئة (0,89- 0,88)بيف  (KR-20)معادلة 
(. 0,88- 0,80 )بيف 

كما تـ إيجاد دالالت الصدؽ؛ مف خالؿ إيجاد معامالت االرتباط بيف درجات الطالب عمى 
، كما تـ (0,75- 0,70)لينكف كدرجات التحصيؿ الدراسي؛ إذ تراكحت بيف - اختبار أكتيس

إيجاد معامالت االرتباط بيف األبعاد المككنة لالختبار، كبيف كؿ بعد مف األبعاد كاالختبار الكمي؛ 
. إذ كانت جميع المعامالت مكجبة

 
: في السعودية (2001)دراسة الغامدي - 2-2-2-4

عمى طالب  (J) الصكرة Fلينكف لمقدرة العقمية المستكل - تقنيف اختبار أكتيس: عنكاف الدراسة
 .المرحمة المتكسطة في منطقتي الباحة كعسير في المممكة العربية السعكدية

تعرؼ الخصائص السيككمترية لالختبار؛ إليجاد المعايير المناسبة ألداء أفراد : ىدؼ الدراسة
. العينة

-12)مفحكصان مف الذككر كاإلناث؛ ممف تتراكح أعمارىـ بيف  (1841)بمغت : عينة الدراسة
. سنة (15

، كما تراكحت (0,89- 0,82)تراكحت معامالت ثبات االختبار باإلعادة بيف : نتائج الدراسة
، كتراكحت معامالت ثبات (0,87- 0,85)بيف ( (KR-20معامالت الثبات باستخداـ معادلة 

، كتعد جميع القيـ مقبكلة، كتدؿ (0,66- 0,60)التجزئة النصفية؛ باستخداـ معادلة جتماف بيف 
. عمى تمتع االختبار بدالالت ثبات جيدة
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كما تـ إيجاد دالالت الصدؽ؛ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف أبعاد االختبار األربعة، 
كبيف كؿ بعد مف ىذه األبعاد كاالختبار الكمي، كذلؾ عمى مستكل الصفكؼ، تراكحت بيف 

، كما تراكح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية بيف (0,90- 0,71)
- 0,07)، ككذلؾ بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالبعد الذم تنتمي إليو بيف (0,59- 0,01)

، كما تـ استخراج دالالت الصدؽ التالزمي؛ مف خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف (0,58
درجات الطالب عمى اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة، كقد تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 

. سنة (15- 12)، كما تـ إيجاد نسب الذكاء االنحرافية لمفئات العمرية مف (0,68- 0,59)
 
: في السعودية (2009)دراسة مشاط - 2-2-2-5

عمى  (ج)الصكرة - لينكف لمقدرة العقمية المستكل المتكسط– تقنيف اختبار أكتيس : عنكاف الدراسة
 .طالبات المرحمة المتكسطة في مدينة جدة

لينكف لمقدرة العقمية، كمعرفة مدل - تعرؼ الخصائص السيككمترية الختبار أكتيس: ىدؼ الدراسة
إمكانية االعتماد عمى االختبار في تحديد مستكيات ذكاء طالبات المرحمة المتكسطة، ثـ إيجاد 

 .معايير خاصة ليذه المرحمة العمرية في مدينة جدة
. سنة ( 15- 12)طالبة ممف تتراكح أعمارىف بيف  (2135)بمغت : عينة الدراسة
، 0,80، 0,86)لمعينة الكمية، ك (0,81)بمغت قيـ معامالت الثبات باإلعادة : نتائج الدراسة

(. األكؿ متكسط، الثاني متكسط، الثالث متكسط) لمصفكؼ الدراسية الثالثة عمى التكالي  (0,82
كما بمغت قيـ معامالت الثبات باستخداـ معادلة . كتعد جميع القيـ مقبكلة كجيدة كدالة إحصائيان 

(KD-20)  ( 0,79)لمصؼ األكؿ متكسط، ك ( 0,82)، كما بمغت ( 0,81)لمعينة الكمية
كبمغت قيـ معامالت ثبات التجزئة . لمصؼ الثالث متكسط (0,80)لمصؼ الثاني متكسط، ك
، كلمصؼ الثاني متكسط (0,79) ، كلمصؼ األكؿ متكسط ( 0,78 )النصفية لمعينة الكمية 

. كىذا دليؿ عمى تمتع االختبار بالثبات (0,78)، كلمصؼ الثالث متكسط ( 0,77)
 كما تـ حساب دالالت الصدؽ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف  كؿ فقرة مف فقرات 

(. 0,66- 0,05)االختبار كبيف البعد الذم تنتمي إليو إذ تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 
كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات أبعاد االختبار األربعة كالدرجة الكمية لالختبار، 

كذلؾ عمى مستكل الصفكؼ الدراسية كالعينة الكمية إذ تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 
كما تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة في االختبار . ، كجميع القيـ دالة إحصائيان (0,88- 0,17)

، كىذا مؤشر جيد لصدؽ (0,56- 0,01)كالدرجة الكمية؛ إذ تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 
كذلؾ تـ حساب الصدؽ التالزمي مف خالؿ إيجاد معامؿ االرتباط بيرسكف بيف . بناء االختبار

، كبيف درجاتيـ (J) الصكرة Fلينكف لمقدرة العقمية المستكل - درجات الطالبات في اختبار أكتيس
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لمعينة الكمية  (0,85)في اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة، إذ كانت قيـ معامالت االرتباط 
كما بمغت قيمة معامؿ . عمى التكالي، فيما يتعمؽ بالصفكؼ الدراسية (0,88،0,76، 0,85)ك

( 0,55)لينكف - ارتباط بيرسكف بيف درجات مادة المغة العربية، كالجزء المفظي في اختبار أكتيس
لمعينة الكمية، في حيف بمغت قيـ معامالت االرتباط لمصفكؼ الدراسية الثالثة عمى التكالي 

كبمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات . ، كجميعيا دالة إحصائيان (0,62، 0,45، 0,29)
لمعينة الكمية، في حيف بمغت  (0,64)لينكف _ مادة الرياضيات كالجزء العددم في اختبار أكتيس

، كجميعيا (0,54، 0,50، 0,25)قيـ معامالت االرتباط لمصفكؼ الدراسية الثالثة عمى التكالي 
. دالة إحصائيان 

كما تـ إيجاد نسب الذكاء االنحرافية لألداء كفقان لمعمر كالصؼ الدراسي، كما تـ حساب الرتب 
. المئينية، كالدرجات الذالية

:  ختبارالعممية لالو العمميةالدراسات المرتبطة باالستخدامات - 2-3 
 : دراسات ترتبط بقدرة االختبار عمى انتقاء المتفوقين- 2-3-1

 فيGrossman and Jonson ( 1983 )سمان وجونسون و جردراسة -2-3-1-1
  :(لينكون - نبراسكا)جامعة 

لينكف  في التنبؤ بتحصيؿ الطالب - صدؽ اختبار سمكسكف، كاختبار أكتيس: "عنكاف الدراسة
". متفكقيفاؿ

"Validity of  the Slosson and Otis- Lennon in predicting Achievement of 

Gifted students. 

. ؛ مف خالؿ االختباريفمتفكقيفالتنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي لمطالب اؿ: ىدؼ الدراسة
 .طالبان  (46)تككنت العينة مف : عينة الدراسة
أثبتت الدراسة أف االختباريف قد نجحا في التنبؤ بأداء الطالب في الجزء المفظي، : نتائج الدراسة

.  كاالستيعاب القرائي، كالمفاىيـ الرياضية
 
 Swanson and others (1988:)دراسة سوانسن وآخرون  -2-3-1-2

المعرفة ؛ مف خالؿ ليان  عؽفكقيفمت اؿ كغيرفكقيفاالستدالؿ عمى الطالب المت": عنكاف الدراسة
  ."الجزئية

" Intellectually gifted and nongifted children's inference from partial 

knowledge". 

 .تعّرؼ الطالب المتفكقيف كغير المتفكقيف مف خالؿ المعرفة الجزئية: ىدؼ الدراسة
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 ،عاديان  ان بطاؿ (17) كفكقان،طالبان مت( 17 )لينكف عمى - أكتيس  تـ تطبيؽ اختبار:عينة الدراسة
 . سنة (15-  10)تراكحت أعمارىـ بيف 

 يعرفكف مصطمحات عديدة، أما الطالب فكقيف لقد أكضحت النتائج أف الطالب المت:نتائج الدراسة
. رالعادييف فيستطيعكف تذكر كممات أكب

 :دراسات ترتبط بقدرة االختبار عمى التنبؤ بالتحصيل الدراسي- 2-3-2

 Antonak( 1982:)دراسة أنتوناك  -2-3-2-1

ديمكغرافية  كاختبار ستانفكرد بينيو كثالثة متغيرات ،لينكف- اختبار أكتيس: " عنكاف الدراسة
". لتحصيؿ في الصفيف الثاني كالرابعكمنبئات با

" Otis- Lennon Mental Ability Test, Stanford Achievement Test, and 

three Demographic Variables as Predictors of Achievement in Grades 2 

and 4" 

لينكف، كستانفكرد بينيو عمى التنبؤ - معرفة قدرة كؿ مف اختبارم أكتيس: ىدؼ الدراسة
. بالتحصيؿ الدراسي

طالب مف الصؼ الثاني،   (103) طبؽ االختباريف عمى عينة تتككف مف إذ: عينة الدراسة
. طالبان مف الصؼ الرابع (91)ك

. لينكف لمقدرة العقمية، كاختبار ستانفكرد بينيو- اختبار أكتيس: أدكات الدراسة
أجريت العديد مف العمميات اإلحصائية لمعرفة ما إذا كانت تكجد عالقة بيف : نتائج الدراسة

، كبطريقة التجزئة (0,87) بمغ الثبات باإلعادة إذاالختباريف، كما تـ حساب الصدؽ كالثبات؛ 
، كجميع القيـ (0,90- 0,84)  تراكحت قيمتو بيف إذ، كما تـ حساب الصدؽ (0,95)النصفية 

 إذ؛ "ستانفكرد بينيو"لينكف كاختبار - يجابية بيف كؿ مف اختبارم أكتيساإلقكية كاؿتؤكد العالقة 
، كلـ تكف ىناؾ فركؽ بيف الجنسيف عمى (0,74)بمغت نسبة االرتباط بيف نتائج االختباريف 

.  االختباريف
 Avent ( 1986:)دراسة آفينت  -2-3-2-2

 بدرجة الذكاء العاـ عمى اختبارلينكف  لمتنبؤ - التحقؽ مف قدرة اختبار أكتيس: "عنكاف الدراسة
". الميحاليفككسمر لألطفاؿ  

 "Investigation of the Otis-Lennon School Ability test to predict WISC-R 

full IQ for referred children" 

 اختبار بدرجة الذكاء العاـ عمىلينكف  لمتنبؤ - تعرؼ عمى قدرة اختبار أكتيس: ىدؼ الدراسة
. الميحاليفككسمر لألطفاؿ  
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ذككر، اؿ  مف(283) منيـ ،طالبان  (431)تـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة قكاميا : عينة الدراسة
. سنة (16 - 6 )ناث، تراكحت أعمارىـ بيف مف اإل( 148)ك

. لينكف، كاختبار ككسمر- اختبار اكتيس: أدكات الدراسة
كانت العالقة بيف االختباريف قكية كمرتفعة، كما أثبتت النتائج قدرة اختبار : نتائج الدراسة

.  لينكف عمى مساعدة األطفاؿ عمى التعمـ- أكتيس
 Yarborough( 1989:)دراسة ياربوخ  -2-3-2-3

دراسة : االختالفات بيف الجنسيف في مستكل الكتابة في الصفكؼ االبتدائية: " عنكاف الدراسة
"  طكلية لسبع سنكات

" Sex difference in written language among elementary pupils: A seven 

year longitudinal study". 

. مقارنة التطكر في كتابة المغة لدل كاإلناث: ىدؼ الدراسة
. لينكف لمقدرة العقمية، كاختبار متركبكلياف لمقراءة- تـ استخداـ اختبار أكتيس: أدكات الدراسة
  .أنثى مف الحضانة حتى الصؼ السادس (38)ذكران، ك (41)بمغت عينة الدراسة : عينة الدراسة
.  أسفرت النتائج عف عدـ تفكؽ اإلناث عمى الذككر في الميارات المغكية:  نتائج الدراسة

 
 Fannin ( 2002:)دراسة فانين  -2-3-2-4

". األكاديميفي التحصيؿ كاإلنتاج  كجدانيإسيامات الذكاء اؿ: " عنكاف الدراسة
" The contributions of emotional intelligence to academic achievement 

and production".  

. كجدانيتعرؼ إسيامات التحصيؿ الدراسي في الذكاء اؿ: ىدؼ الدراسة
. سنة (14- 13)طالبان تتراكح أعمارىـ بيف  (115)أجريت الدراسة عمى : عينة الدراسة
، كأسفرت النتائج عف كجكد عالقة إيجابية ّ(لينكف – أكتيس  )تـ تطبيؽ اختبار:  نتائج الدراسة
.    كالتحصيؿ الدراسيكجدانيبيف الذكاء اؿ

  
 Kulp& Others (2002 :) دراسة كولب وآخرون -2-3-2-5

 في الصفكؼ  المتكسطتحتالذاكرة البصرية كالتنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي : " عنكاف الدراسة
 ".الثاني كالثالث كالرابع

"Visual memory and the predictive of  below-average academic 

achievement  in second through fourth grades". 

 .كاديمي تحت المتكسطالتحصيؿ األعمى التنبؤ ب الذاكرة البصرية قدرةالتحقؽ مف : ىدؼ الدراسة
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 بمغ متكسط إذعينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية مف الصؼ الثاني إلى الرابع ؛ : عينة الدراسة
. أعمارىـ  ثماني سنكات

تـ استخداـ اختبارات عدة لقياس ميارات اإلدراؾ البصرم، كاختبار ستانفكرد : أدكات الدراسة
. لمقدرة المدرسية (لينكف - أكتيس)التحصيمي، كما تـ تطبيؽ اختبار

بيف قدرات الذاكرة  (0,01)أظيرت النتائج كجكد عالقة دالة إحصائيان عند مستكل : نتائج الدراسة
البصرية المتعمقة بفيـ رمكز الكممات، كفيـ القراءة، كالتحصيؿ األكاديمي، كما اتضح أف قياس 
  .قدرات الذاكرة البصرية ينجح في التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي األقؿ مف المتكسط لدل األطفاؿ

 
  : في الفمبينAbelard & Macrohon( 2004)دراسة أبيالرد وماكروىان  -2-3-2-6

  الطبيالمنيجمحددات لمنجاح في كنيا خصائص شخصية الطالب ؾ: " عنكاف الدراسة
  ".اإلبداعي

"Students characteristics that Determine Success in Innovative medical 

Education curriculum".    

 ،فحص العالقة بيف خصائص شخصية الطالب الضركرية لاللتحاؽ بالكمية: ىدؼ الدراسة
 .كالقدرة عمى التنبؤ باألداء المرتفع في المنيج كالمقررات الطبية

شممت الدراسة جميع الطالب الراغبيف في االلتحاؽ بكمية زامبكانجا الطبية : عينة الدراسة
. بالفمبيف

تـ تطبيؽ اختبارات عدة لقياس الشخصية، كاستخداـ برنامج التفاضؿ الشخصي : أدكات الدراسة
. لينكف  لمقدرة العقمية-  متغيران مف اختبار أكتيس 27إلدكارد، كما تـ تطبيؽ 

أسفرت النتائج عف عدـ كجكد عالقة بيف خصائص الشخصية، كالتحصيؿ المرتفع : نتائج الدراسة
. في المنيج الدراسي

 :دراسات ترتبط بفاعمية االختبار في الكشف عن صعوبات التعمم- 2-3-3

Ashnan( 2000 :)دراسة آشنان  -2-3-3-1

 األطفاؿ المصابيف بصعكبات التعمـ في المراحؿ فيتأثير التعميـ التعاكني : " عنكاف الدراسة
 ". لممدرسة االبتدائية الدنياالدنيا

 "The effects of cooperative learning on students with learning difficulties 

in the lower elementary school". 

.  األطفاؿ المصابيف بصعكبات التعمـفيتعرؼ تأثير التعميـ التعاكني : ىدؼ الدراسة
لينكف كأداة لتصنيؼ الطالب ذكم القدرات العقمية - تـ استخداـ اختبار أكتيس: أدكات الدراسة
. العميا كالدنيا
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 األطفاؿ في أثر إيجابي ك ذأنوكانت النتائج لصالح التعميـ التعاكني في : نتائج الدراسة
 .المصابيف بصعكبات في التعمـ

 Guilmette( 2001 :) دراسة جويمميتي -2-3-3-2

لينكف لمقدرة العقمية المدرسية لمطالب - مقارنة بيف اختبار ككسمر كاختبار أكتيس: "عنكاف الدراسة
 ".الذيف يكاجيكف صعكبات في التعمـ

" Acomparison of the WISC-III and the Otis- Lennon school    ability test 

with students referred for learning disabilities".  

لينكف في الكشؼ عف - الكشؼ عف قدرة كؿ مف اختبار ككسمر كاختبار أكتيس: ىدؼ الدراسة
 .صعكبات التعمـ
مدرسة ابتدائية عمى األطفاؿ الذيف يعانكف مف  (201)طبقت الدراسة عمى : عينة الدراسة

. صعكبات في التعمـ
 .لينكف لمقدرة المدرسية- اختبار ككسمر كاختبار أكتيس: أدكات الدراسة
أسفرت نتائج الدراسة عف أف كال االختباريف يصنفاف األطفاؿ، إال أنو يمكف : نتائج الدراسة

؛ ألف األطفاؿ قد ال يستكعبكف التعميمات بدرجة (لينكف - أكتيس )االعتماد التاـ عمى اختبار 
.  عالية
Kulp (2003 :) دراسة كولب -2-3-3-2

لمتداخؿ البصرم  (Beery - Buktenica )بككتينكا - العالقة بيف مقياس بيرم: "عنكاف الدراسة
 ".التحصيؿ األكاديمي كاختباراتو الفرعية، كبيف معدالت الحركي

  "The relationship between Beery- Buktenica  derelapmental  Test  of 

Visual – Motor Integration and its subtests and achievement test scores".   

الكشؼ عف العالقة بيف التداخؿ البصرم الحركي كالتحصيؿ األكاديمي في القراءة : ىدؼ الدراسة
. كالرياضيات لدل أطفاؿ المرحمة االبتدائية

طفالن مف الصؼ الرابع االبتدائي، تراكحت أعمارىـ  (155)بمغت عينة الدراسة : عينة الدراسة
. كاتسف (10- 8 )بيف 

لمقدرة العقمية، كاختبار ستانفكرد  (لينكف- أكتيس ) تـ استخداـ اختبارإذ: أدكات الدراسة
. بككتينكا لمتداخؿ البصرم-  كمقياس بيرم،التحصيمي

بيف  (0,01)أسفرت النتائج عف كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان؛ عند مستكل : نتائج الدراسة
. التداخؿ البصرم الحركي كالتحصيؿ األكاديمي في الرياضيات كالقراءة
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 :قياس الذكاء، والتفكير العقالنيفي االختبار دراسات حول فاعمية - 2-3-4

 Fisher( 1995 :)دراسة فيشر  -2-3-4-1

 ".  االبتدائيةلمرحمةفي ا كالتحصيؿ الدراسي معامالت الذكاء،العالقة بيف : "عنكاف الدراسة
" Relationship of intelligence quotients to academic achievement in the 

elementary ". 

. تعرؼ العالقة بيف االختبارات المفظية كغير المفظية، كتطكر مستكل التفكير: ىدؼ الدراسة
. لينكف الشتمالو عمى النكعيف- تـ استخداـ اختبار أكتيس:  أدكات الدراسة
طالبان مف طالب المرحمة المتكسطة في مدينة  (159)تـ تطبيؽ االختبار عمى : عينة االختبار

. أكىايك
، كالحصكؿ عمى معامالت الذكاءأسفرت النتائج عف كجكد عالقة إيجابية بيف : نتائج االختبار

. درجات مرتفعة في التحصيؿ الدراسي
 
 Garnett( 2000:)دراسة جارنيت  -2-3-4-2

 زمف باستخداـ الحاسكبية قياس الذكاء عف طريؽ المعالجة المعمكماتية : " عنكاف الدراسة
". معاينةاؿ

" Intelligence Measurement by Computerized information processing 

Using Inspection time".  

استخدـ برنامج كمبيكتر لقياس االرتباط بيف نسبة الذكاء كالضبط الزمني، كقد :  أدكات الدراسة
. لينكف لمقدرة العقمية- بة فضاء، كاختبار أكتيسعصمـ البرنامج كؿ

. طالبان مف الصؼ الرابع كالخامس كالسادس (122)تـ تطبيؽ البرنامج عمى : عينة الدراسة
 كانت زمف المعاينةأسفرت النتائج عف أف األطفاؿ الذيف حققكا نتائج عالية في : نتائج الدراسة

. لينكف- نتائجيـ عالية في اختبار أكتيس
  
 Wilde (2005:) دراسة وايمد  -2-3-4-3

". العالقة بيف التفكير العقالني كالذكاء عند األطفاؿ : "عنكاف الدراسة
The relationship between rational thinking and intelligence in children" "

قياس العالقة بيف الذكاء كالمكافقة عمى المعتقدات العقالنية لدل أطفاؿ المرحمة : ىدؼ الدراسة
. االبتدائية
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أسفرت النتائج عف عدـ كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف التفكير العقالني : نتائج الدراسة
 مما يدؿ عمى أف الذكاء العالي ال يقدر ،(0,15) كانت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف إذكالذكاء؛ 

.  عمى التنبؤ بالقدرة العالية عمى المكافقة عمى المعتقدات العقالنية
 :تيةويمكن أن نستخمص من الدراسات السابقة األمور اآل

  بارتفاع مؤشرات صدقو كثباتو في سائر لينكف لمقدرة المدرسية - اختبار أكتيستميز
لقياس القدرة عمى  مما يجعمو أداة فعالة ؛الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلتو بالدراسة

  .التعمـ كالنجاح في المدرسة

 لينكف لمقدرة المدرسية - اختبار أكتيسالتي استخدمت العربية كاألجنبية  الدراسات ندرة
 لالستفادة قنيف كت،أداة تحتاج إلى دراسة سيككمتريةخصكصان بكصفو  (النسخة الثامنة)

 . منيا في البيئات العربية

 مكضكع الدراسة لو الكثير مف االستخدامات العممية ختبارتظير غالبية الدراسات أف اال 
  Grossman and Jonsonجركسماف كجكنسكف كدراسة  مكىكبيف اؿنتقاء كا؛كالعممية

        القدرة عمىأك. Swanson and others( 1988)سكانسف كآخركف ، كدراسة (1983)
دراسة أبيالرد كماكركىاف ، كFannin ( 2002)دراسة فانيف ؾ، التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي

Abelard & Macrohon( 2004). 

 دراسة  ؾعف صعكبات التعمـ أكدت العديد مف الدراسات فاعمية االختبار في الكشؼ
أداة كنو لينكف ؾ-  استخداـ اختبار أكتيس فيياتـالتي  ؛Ashnan( 2000)آشناف 

 Guilmetteدراسة جكيمميتي ، كلتصنيؼ الطالب ذكم القدرات العقمية العميا كالدنيا
لينكف لمقدرة العقمية - بيف ككسمر كاختبار أكتيس؛ إذ تـ تطبيؽ اختبارم (2001)

أسفرت ك  لممقارنة بينيما،لطالب الذيف يكاجيكف صعكبات في التعمـعمى االمدرسية 
نتائج عف أف كال االختباريف يصنفاف األطفاؿ، إال أنو يمكف االعتماد التاـ عمى اختبار اؿ

لتفكير ، كاذكاءقياس اؿككذلؾ يمكف أف يحقؽ االختبار أغراضان ترتبط ب. لينكف- أكتيس 
  .Wilde(2005) دراسة كايمد ، كFisher( 1995)دراسة فيشر العقالني ؾ

  كما لينكف لمقدرة المدرسية - أكتيس اختبارانطالقان مف الدراسات السابقة التي دارت حكؿ
يتمتع بو مف خصائص تؤىمو ألف يحظى بيذا االىتماـ الكبير الذم بينتو ىذه الدراسات، 

 إضافة إلى عدـ كجكد ، كاستخداماتو العممية كالعمميةىا،إضافة إلى تنكع أغراضو كتعدد
 لسد ؛ عمى البيئة السكريةالختبار اقنيف لمباحثة ضركرة تبيفدراسات عربية مشابية، ت

، كاالستفادة مف األغراض العممية كالعممية التي ختباراتالنقص لمثؿ ىذا النكع مف اال
.  ختباريمكف أف يحققيا ىذا اال
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: ما أفادتو الباحثة من الدراسات السابقة

  اطالع  الجكانب التي تـ التركيز عمييا في ىذه الدراسات، كعمى المتغيرات التي اىتمت
 .بدراستيا

  ،المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صياغة مشكمة البحث، كأسئمتو
. كمعالجة النتائج

 االستفادة مف الدراسات السابقة في اختيار مجتمع البحث، كعينتو. 

  مقارنة نتائج البحث الحالي بالنتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة، كالمرتبطة
.  بجكانب البحث

: ما تميز بو البحث الحالي عن الدراسات السابقة

 استخدمت الصكر السابقة مف قنيف العربية غالبية الدراسات السابقة كجميع دراسات الت
 ، 1968 التي نشرت عاـ (K، كالصكرة J الصكرة )لينكف لمقدرة العقمية - اختبار أكتيس

 .2002التي نشرت عاـ ، النسخة الثامنة مف االختبارفي حيف اعتمدت الدراسة الحالية 

 كتزكد بمعايير عمرية ختبار، الدراسة الحالية تتميز بأنيا تعد صكرة عربية سكرية لال
كصفية، ىذا إضافة إلى أف الدراسة الحالية أكلت اىتمامان خاصان بالكشؼ عف دالالت 

 .كالصؼ الدراسي ، كالعمر،الفركؽ التي يمكف أف تعزل إلى متغيرات الجنس
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 الثالث الفصل

 الذكاء واختباراتو
   :تمييد- 3-1

 في  كاف ذلؾاحتؿ مفيكـ  الذكاء  في القرف العشريف مكانة ليا أىميتيا في عمـ النفس، سكاءه 
عمماء حكؿ قضية ككف الذكاء قدرة اؿتعريفو أـ في بناء أدكات لقياسو، كدار كثير مف الجدؿ بيف 

تشارلز  ":عامة كاحدة أك مجمكعة مف القدرات، كقد ماؿ الجيؿ األكؿ مف عمماء نفس الذكاء مثؿ
، إلى االعتقاد أف الذكاء Terman ( 1975)"لكيس تيرماف"، ك Sperman (1927)"  سبيرماف
 يتككف مف قدرة كمية كحيدة، مغفميف القدرات العقمية التي يمكف أف تتكضع تحتو، لفظية عمكمان 

 كمازاؿ ،(G)كانت أك رياضية أك فراغية، كقد اصطمح العمماء تسمية ىذه القدرة بالعامؿ العاـ 
. ىذا المصطمح مستخدمان عمى الرغـ مف أف استخدامو صار فضفاضان إلى حد ما

كالكاقع أف منظكر العامؿ الكاحد لـ يقدـ تفسيران مقنعان لمنشاط العقمي كمككناتو كمحدداتو، فضالن 
، ص 2002عالـ، )عف أف ىذه النظرة لـ تخضع منيجيان أك إجرائيان لدرجة كافية مف التجريب، 

351 .)

، كجيمفكرد Thurston( 1960)  كقد تعرضت ىذه النظرة لمذكاء لمكثير مف النقد، كقدـ ثرستكف 
 Guliford  فمثالن ربما تككف لدل الفرد قدرة لفظية نظرية مختمفة لمذكاء تقـك عمى تعدد العكامؿ؛

مرتفعة كقدرة مكانية كأخرل عددية منخفضة، كيعتمد عدد القدرات األساسية التي تفترض في ىذه 
، (عكامؿ)الحاالت عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة الستخالص ىذه القدرات التي تسمى 

.  كما يعتمد عددىا عمى اإلطار النظرم الذم يتبناه الباحث في القدرات العقمية

، كفيميب فرنكف Cattell (1970)  ريمكند كاتؿ :   دافع بعد ذلؾ بعض العمماء مثؿ
Vernon(1971)  عف فكرة ثرستكف كجيمفكرد في تعدد مككنات الذكاء كلكنيـ أكدكا كجكد عالقة

 يتربع الذكاء العاـ كالمفظي أك العددم فكؽ العكامؿ األكثر تحديدان، كلكف إذىرمية بيف العكامؿ، 
 كذىب إلى أف ىذه العكامؿ ينبغي أف تككف متساكية في ،ثرستكف عارض فكرة اليرمية في الذكاء

. البنية اليرمية
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  الحقان نتجت التطكرات األكثر تأثيران لمذكاء عف األبحاث النفسية كالتربكية المرافقة لعمـ النفس 
المعرفي، إضافة إلى المؤتمرات التي اىتمت اىتمامان خاصان باقتراح التكجيات المستقبمية لمفيكـ 

 كأساليب قياسو مف منظكر عمـ النفس المعرفي، كقد طرحت الدراسات التي ،الذكاء اإلنساني
بدالن عف مفيكـ الذكاء، كظيرت نماذج تجييز " الشخص الذكي"قدمت في ىذه المؤتمرات مفيـك 

 كيتمثمكنيا عقميان ،المعمكمات التي تركز عمى الطرائؽ التي يعالج فييا األفراد المعمكمات
  (.352، ص 2002عالـ،)

مكاف ،  مع التطكرات المتالحقة في فيـ جكانب مختمفة لمذكاء، كمع تطكر فيـ نمك الذكاء  كا 
 فقد ظيرت في السنكات األخيرة نظريات بنيت عمى أساس المداخؿ الحديثة في فيـ ؛تنميتو
كخصكصان المدخميف المعرفي كالثقافي، كتيدؼ إلى التعامؿ مع مجمكعة مف القدرات  ،الذكاء

كىذه .  كاختبارات الذكاء التقميدية،كجكانب الذكاء التي تقصر عف تقديرىا المناىج الدراسية
كنظرية الذكاء الثالثي لركبرت ،  Gardnerنظرية الذكاء المتعدد لياكرد غاردنر : النظريات ىي

طو،  )البيئي التي قدميا ستيفف سيسي – ، كنظرية الذكاء البيكلكجي  Sternbergستيرنبرغ 
 (.229، ص 2006

كىي تشبو نظرية القدرات المنفصمة التي اقترحيا ، 1983 قدـ غاردنر نظريتو ألكؿ مرة عاـ   
 يرل غاردنر أف الذكاء بنية معقدة تتألؼ مف عدد كبير مف القدرات المنفصمة إذثرستكف، 

 تشكؿ كؿ منيا نكعان خاصان مف الذكاء تختص بو منطقة معينة إذ ؛كالمستقمة نسبيان عف بعضيا
 كيرل غاردنر أف التفكؽ في قدرة ما كالطالقة المفظية ال يعني بالضركرة التفكؽ في ،مف الدماغ

، كىناؾ جانباف (262، ص 2002كؿ، ؿالزغ )القدرات األخرل كالقدرة العددية أك المكانية 
 ال يكجد ذكاء مف ثـاألكؿ أف الذكاء ليس مككنان أحاديان متجانسان، ك: رئيساف لنظرية غاردنر

 بؿ يكجد عدد مف أنكاع الذكاء التي يشكؿ كؿ منيا نسقان مستقالن خاصان بو، أما الجانب ،كاحد
 أف أنكاع الذكاء تتفاعؿ فيما بينيا لمقياـ بمياـ الحياة المختمفة، كعمى ىذا فإف الناس :الثاني فيك

 كلكف في طبيعة العالقة بيف ىذه ،ال يختمفكف في مستكل كؿ نكع مف أنكاع الذكاء لدييـ فقط
 )،(26، ص2004، غاردنر)ف كؿ إنساف لديو بركفيؿ عقمي خاص بو، إ :األنكاع، كيمكف القكؿ

Kassin, 2004, p.404 – 405). 

 حساسية المرء :أف جزءان مف الذكاء ىك (1985)   يرل ستيرنبرغ في نظريتو التي قدميا عاـ 
لمسياقات المتنكعة حكلو، كمف ثـ فيك ينتقد النظريات النفسية التي تتجاىؿ االختالفات الحاسمة 

 فالفرد الذم يعيش في مجتمع صناعي يختمؼ ؛بيف السياقات التي يعيش فييا الناس كيترعرعكف
يعتبر ستيرنبرغ أف . عف الفرد الذم يعيش في مجتمع أّمي أك في بيئة مف بيئات العالـ الثالث
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جكانب الذكاء اإلنساني، كطكر ما أسماه مقاييس الذكاء التقميدية تقصر عف اإلحاطة بجميع 
 كيقصد بو استخداـ مجمكعة متكاممة مف القدرات Intelligence successful" الذكاء الناجح"

الالزمة لمنجاح في الحياة، كما يتحدد ىذا النجاح في سياؽ اجتماعي ثقافي معيف، كيعتمد الذكاء 
 ، كعمى تدعيـ جكانب القكة،الناجح عمى قدرة الفرد عمى تعرؼ جكانب القكة كالضعؼ لديو

(.  (Sternberg, 1995, p.385كتصحيح أك تعكيض جكانب الضعؼ 

، كقد انطمؽ مثمو مثؿ 1990البيكلكجي ألكؿ مرة عاـ – قدـ ستيفف سيسي النمكذج البيئي ثـ    
 كليس عامالن عامان، كىك نظاـ متعدد ،غاردنر كستيرنبرغ مف مسممة أف الذكاء متعدد الجكانب

المصادر تؤدم فيو العمميات المعرفية المستقمة المتضمنة في الذكاء إلى تنبؤات خاصة بكؿ 
 cognitive potentialities كينمك الذكاء نتيجة تفاعؿ معقد بيف اإلمكانات المعرفية ،عممية

المحددة كراثيان مف ناحية، كالسياؽ البيئي مف ناحية أخرل، كىك تفاعؿ دينامي دائـ التغيير؛ إذ 
يؤدم التغيير في أم مف الكراثة أك البيئة إلى فتح مجمكعة مف اإلمكانات التي يترتب عمى أم 
منيا تغيير شكؿ التفاعؿ، كتحقيؽ اإلمكانات الكراثية ال يتـ مف فراغ، بؿ يتـ في سياؽ بيئي 

 Proximalالعمميات التككينية : معقد كمفتكح، كيعّد سيسي أف القكة المحركة لنمك الذكاء ىي

processes ،مجمكعة التفاعالت المتبادلة  بيف الطفؿ كالسياؽ البيئي المحيط بو، بما :كىي 
(.  244-243، ص ص 2006طو،  )يشممو مف أفراد كمكضكعات كرمكز 

:  الذكاء-3-2
 : مفيوم الذكاء- 3-2-1

 فقد نشأ في إطار الفمسفة القديمة، ثـ ؛يعد مفيـك الذكاء أقدـ في نشأتو األكلى مف عمـ النفس
ان في ميداف عمـ النفس؛ ر، كاستقر أخي"العصبية "اىتمت بدراستو العمـك البيكلكجية كالفسيكلكجية 

السيد،  )الذم يدرسو كمظير مف مظاىر السمكؾ العقمي الذم يخضع لمقياس العممي المكضكعي 

كقد تركزت اىتمامات عمماء النفس عمى الذكاء عند تناكليـ لظاىرة الفركؽ ، (185 ، ص2002
 ص ،1989أبك عالـ، )الفردية، فمنذ سنكات عديدة كعمـ النفس الفارؽ يركز عمى ميداف الذكاء 

 في ظيكر حركة القياس العقمي، كابتكار أسيمت، ككاف ذلؾ مف العكامؿ الرئيسة التي (65
 كما يعد الذكاء مف أكثر ،(277، ص1988نجاتي،  )الطرؽ المختمفة لقياس القدرات اإلنسانية 

 بالتحصيؿ الدراسي كالنجاح في المياـ التعميمية المختمفة، ان مفاىيـ عمـ النفس شيكعان كارتباط
 كتفسير درجاتو قد يساعد ،ؽ قياسوائ كطر، كطبيعتو،كالكقكؼ عمى مفيـك الذكاء مف حيث تعريفو

المعمـ عمى فيـ أحد العكامؿ أك المحددات األساسية لمنجاح في األكضاع المدرسية أك الحياتية 
، إال أنو كاف ىناؾ العديد مف المحاكالت غير المجدية لمكصكؿ إلى ( 285 ، ص2002ممحـ، )
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تعريؼ تتفؽ عميو كجيات النظر المختمفة التي تعمؿ في ميداف كاحد أك حتى في مياديف متعددة؛ 
  (.251، ص 2002سميماف كمراد، )مما أدل إلى كجكد عدد كبير مف تعريفات الذكاء 

:  تطور مفيوم الذكاء- 3-2-2

 أثناء دراستيـ لمذكاء كقياسو الكصكؿ إلى تعريفو عف طريؽ الربط بينو  فيحاكؿ عمماء النفس
، كقد انتيت جيكدىـ ( 276، ص 2002سميماف كمراد، )كبيف مياديف النشاط اإلنساني األخرل 

 ، ص1989أبك عالـ ، )ىذه بتعريفات كثيرة كمتعددة، يغمب عمييا االختالؼ أكثر مف االتفاؽ 
 إال أنو يمكف تحديد بعض ؛ كتنكعيااريفو كتعدد تع،، كبالرغـ مف غمكض مفيـك الذكاء(67

:  كىي كما يمي المفاىيـ التي تكضح تطكر مفيـك الذكاء،

" Intelligentia"كيرجع مصطمح الذكاء . ىك الفطنة، كالتكقد، كزيادة الفيـ: المعنى المغكم (1
 Cicecon.   التي ابتكرىا الفيمسكؼ الركماني شيشركف"Intelligence"إلى الكممة الالتينية 

كالقائـ عمى أساس مالحظة الفرد لنفسو كىك يفكر، أك يتخيؿ، أك يقـك بأم : المعنى الفمسفي (2
 ."Introspection" نشاط عقمي، كىك ما يطمؽ عميو التأمؿ الباطني 

كيؤكد قدرة الفرد عمى التكيؼ أك التكافؽ مع البيئة التي يعيش فييا أك : المعنى البيكلكجي (3
، كما يتضح مف تعريؼ ( -251252  ص ،2002 سميماف كمراد،)الظركؼ المحيطة بو 

كما  ،"القدرة عمى التكيؼ العقمي لمشكالت الحياة كظركفيا الجديدة :" لمذكاء بأنو Stern شترف 
 (. 275 ، ص1988نجاتي، )" المركنة عمى التكافؽ:" لذكاء بأنو ا Munnؼ مكف رع

كيشير إلى التكامؿ الكظيفي لمجياز العصبي، كال يعتمد عمى عدد : المعنى الفسيكلكجي (4
.  الخاليا أك مدل تعقدىا

كيشير إلى نجاح الفرد في حياتو االجتماعية، مثؿ القدرة عمى التصرؼ : المفيكـ االجتماعي (5
.  الحسف في المكاقؼ، كالقدرة عمى استعماؿ المعاني

تتعدد معاني الذكاء تبعان لتعدد مياديف السمكؾ، كتعدد (: الكظائؼ السمككية )المعنى النفسي  (6
:  كظائفو، كمنيا

دكاردزCalvinتعريؼ كمفف  .  القدرة عمى التعمـ :بأنو Edwardsلمذكاء   كا 

. القدرة عمى التفكير : بأنوTerman  كتيرمافSpearman  سثُشياٌتعريؼ
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 .القدرة عمى االبتكار:  بأنوBinet كيعرفو بينيو

نشاط عقمي يتميز بالصعكبة، كالتعقيد كالتجريد، كاالقتصاد في الكقت : "كما عرفو ستكدارد بأنو
كالجيد، كالتكيؼ اليادؼ، كالقيمة االجتماعية كاالبتكار، كتركيز الطاقة كمقاكمة االندفاع 

 (.230، ص2008مخائيؿ،  )" العاطفي

رضاءن مف الناحية العممية، كمنياان  كشيكعدان كىك أكثر المعاني تعد: المعنى اإلجرائي (7 :   كقبكالن كا 

. "ءما تقيسو اختبارات الذكا":  لمذكاء بأنوWoodwarthتعريؼ كدككرث 

كيعرفو كيكسمر . "ىك القدرة عمى األداء الجيد في اختبارات الذكاء: "Boringتعريؼ بكرنج 
Wechsler   الكمية ألف يعمؿ في سبيؿ ىدؼ، ك أف  قدرة الفرد ":ختباره بأنوافي ضكء ما يقيسو

سميماف )،(62-60ص ،1996الشيخ، )" يفكر تفكيران ناضجان، كأف يتعامؿ بكفاءة مع البيئة
 (. 252 ، ص 2002كمراد، 

مجمكع الخبرات التعميمية : كالكاقع أف الذكاء كما نحدده ككما نقيسو باالختبارات المختمفة ىك
فكؿ المكاقؼ التي نالحظ فييا الذكاء أك نقيسو سكاء كانت مكاقؼ استدالؿ منطقي أك حؿ . لمفرد

مشكالت أك إدراؾ عالقات، تتطمب استجابات معينة مف الفرد، ككميا استجابات متعممة، 
كبطبيعة الحاؿ كمما زاد رصيد الفرد مف الخبرات كاالستجابات المتعممة، كانت فرصتو أكبر لتعمـ 

 كمما سبؽ يتبيف لنا أنو بالرغـ ،(15، ص2011أبك حماد، )كاكتساب خبرات كاستجابات جديدة 
 إال أنو يمكف تحديد بعض القدرات التي تسكد في معظميا، ؛ الذكاءاريؼمف تعدد كتبايف تع

القدرة عمى التفكير المجرد، كالقدرة عمى التعمـ، كالقدرة عمى حؿ المشكالت، كالقدرة عمى : كىي
  (.286 ص ،2002ممحـ، )التكيؼ، كاالرتباط بالبيئة 

 عمماء قدميا التي الذكاء تعريفات صنؼت أف يمكف الذكاء لتعاريؼ السابق العرض خالل ومن
 التكافؽ عمى الفرد قدرة ىك الذكاء أف عمى تؤكد: )األكلى كاضحة فئات ثالث إحدل في النفس
 القدرة ككنو  الذكاء تعرؼ: )، كالثانية(منيا محددة جكانب مع أك ،يعيشيا التي الشاممة البيئة مع
 كالتفكير التعامؿ عمى القدرة عمى أنو تعرفو) :، كالثالثة(ـلمتعؿ الكاسع بالمعنى التعمـ عمى

قدرة الفرد عمى التكافؽ مع : ت، كيمكف جمع ىذه التعاريؼ في تعريؼ كاحد لمذكاء كىكبالمجردا
 .البيئة، كقدرتو عمى التعمـ كالتفكير بالمجردات
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:العوامل المؤثرة في الذكاء- 3-2-3   

 بالعكامؿ الكراثية، يتحدد الذكاء أف تؤكد عديدة دالئؿ ىناؾ أف عمى النفس عمماء مف عدد يتفؽ
 فمقد قاـ، (126، ص 1987، كآخركف عمياف) ة البيئ العكامؿ تأثيرىا في تفكؽ العكامؿ ىذه كأف

 تحديد فيان أثر لمكراثة أف خالليا مف أثبت بدراسة) 1954) عاـ  G.N. Herndon"ىرندكف"
 كركنباخ  دراسات أف إال(. 14، ص 1997جابر، ) (%75- 50 (بيف ما بنسبة الذكاء مستكل
ر في يؤث أف يمكف كالبيئة الفرد بيف التفاعؿ أف أكضحت Cronbach & Hunt"  "كىنت
 Skills"  كدايكجنسف سكيمز" تدراسا أكضحت كما ذكائو، في مف ثـك، لمفرد العصبي الجياز

& Day & Jensen"  أسيـقد بيا غنية بيئة إلى بالمثيرات فقيرة بيئة مف األطفاؿ انتقاؿ أف  
 (.127، ص 1987 ،كآخركف عمياف) ذكائيـ مستكل رفع في

تؤثر في  التي ىي كحدىا البيئة أك كحدىا الكراثة بأف اإلقرار يمكف ال أنو :سبق مما ويتضح
نما السمكؾ؛ تحدد ال فالجينات الذكاء؛ الخبرات  مف مجمكعة إزاء ممكنة تفاعالت تكفر كا 
بيا  يكلد التي البيكلكجية لمعكامؿ مكممة تأتي البيئية فالعكامؿ كليذا البيئة، تقدميا التي المحتممة
 لدل الذكاء نسبة في التأثير في األثر بالغ ليا لديو التي القدرات لتنمية كقابميتو كاستعداده الفرد،
 .الفرد

 :ومن العوامل األخرى المؤثرة في نمو الذكاء
 .يمعب التعميـ دكران كاضحان في إبراز الفركؽ الفردية في النمك العقمي -1
 .يؤثر المدرسكف تأثيران كاضحان في النمك العقمي لمفرد -2
الحرماف الثقافي كالفشؿ الدراسي كاإلىماؿ كسكء الرعاية كنقص الدكافع كميا تؤثر في  -3

 .  )2012، ليبريمارم)النمك العقمي لمفرد 
 .تؤثر العكامؿ االنفعالية كالخمكؿ كالتمرد في األداء العقمي لمفرد  -4
 كسرعة معدؿ النمك الجسمي في التحصيؿ المدرسي كشخصية المراىؽ ليؤثر مستك -5

 .بصفة عامة 
 .تضيؼ كسائؿ اإلعالـ خاصة اإلذاعة كالتميفزيكف كالجرائد العديد مف األفكار كالخبرات -6

http://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=39750 
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 : والعمرالذكاء- 3-2-4

الطريرم،  ) الطفكلة مرحمة في كبير بشكؿ يسير العقمي النمك أف إلى النفسية الدراسات أشارت
 عّد كما الطفؿ حياة مف األيكىؿ الخمس السنكات في سريعان  النمك ىذا  كيككف،(9، ص2002

 إلى الذكاء يصؿ  أف Stanford- Bine" بينيو ستانفكرد" الختبار تقنينو  فيTerman"تيرماف  "
 العمر يمثؿ الذم األقصى الحد ىك سنة) 15  )سف ذلؾ بعد عّد  ثـ سنة،) 16)سف في أقصاه
 .فأكثر سنة (15) سنو فرد ألم العقمي

 الذم السف ىك سنة (20) سف كاف لمذكاء  "بمفيك ككسمر" اختبار بتقنيف الخاصة الدراسات كفي
 نتيجة فيي – القاعدة ليذه ان طبؽ–  األفراد بيف الفركؽ زيادة أما ،الذكاء في التحسف عنده تكقؼ
دراكو كثقافتو معرفتو مصادر كازدياد، بالحياة الفرد خبرة زيادة  كظركؼ أحداث مف بو يحيط لما كا 

  (.19- 18، ص 2002، عباس )كتطكرات

:  لذكاءبعض النظريات المفسرة ل- 3-2-5
يذىب بعض عمماء النفس إلى أنو ال يكجد نكع كاحد مف الذكاء، بؿ تكجد أنكاع كثيرة؛ مما 
دفعيـ إلى االىتماـ بدراسة طبيعة تككيف الذكاء؛ في محاكلة لمكشؼ عف القدرات األساسية 

، 1988نجاتي، )المختمفة التي يتككف منيا؛ مما أدل إلى تعدد نظريات كنماذج التككيف العقمي 
:   ، كفيما يمي عرض ألبرز كأىـ ىذه النظريات( 289ص 

 :"Terman "  نتَرمان(أو الواحد) نظرية العامل العام -3-2-5-1
 ىذه النظرية أكؿ نظرية تناكلت النشاط العقمي بكصفو عامالن أحاديان عامان يقؼ خمؼ جميع دتع

 لالحكـ عمى مستكل النمك العقمي لمفرد، كقد ناد أساليب النشاط العقمي؛ الذم يمكف في ضكئو
 كنو صفة فإف قياسو ؾمف ثـك قابؿ لمتحميؿ،  غيران  الذكاء عامالن أحادمعدّ بيا العالـ تيرماف الذم 

 ىذا التكجو في إيجاد أكؿ مقياس عممي دقيؽ لمذكاء عمى يد أسيـكقد  مكحدة ىك الخيار الكحيد،
، كمف خاللو ىاكالذم يعد المنطمؽ األساسي الزدىار حركة قياس الذكاء كتطكر العالـ بينيو،

.  ظيرت نظرية العامميف لسبيرماف

 :Spearman""لسبيرمان  نظرية العاممين - 3-2-5-2

أثناء دراساتو اإلحصائية في  (1954- 1863 )الحظ العالـ اإلنجميزم تشارلز سبيرماف عاـ
 كالتي طبقيا باستخداـ أسمكب التحميؿ العاممي ،التي قاـ بيا عمى مجمكعة مف االختبارات العقمية

"Factor Analysis"  عمى عينة مف األطفاؿ أف ىناؾ تداخالن بيف االختبارات العقمية المختمفة؛
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فقد أكجد معامالت االرتباط بيف ىذه االختبارات، كاستخرج منيا مصفكفة معامالت االرتباط، ثـ 
خرج سبيرماف مف ىذا التحميؿ بنظريتو في الذكاء؛ التي أطمؽ عمييا نظرية العامميف، كذلؾ عاـ 

كتتمخص في أف كؿ مظاىر النشاط العقمي تشترؾ في عنصر أساسي كاحد يعرؼ . (1904)
القدرة العامة عمى استنباط العالقات المجردة، كما يتضمف : كعرفو بأنو " gع أك "بالعامؿ العاـ 

 يختص إذكالعكامؿ الخاصة كثيرة،  "Sخ أك" خاصان  عامالن كؿ مظير مف مظاىر النشاط العقمي
كؿ عامؿ بمظير كاحد فقط مف مظاىر النشاط التي يقـك بيا الفرد، كال يمكف أف يشترؾ مظيراف 

كقد جرت  ( 46، ص1989أبك عالـ، )مف مظاىر النشاط العقمي في عامؿ خاص كاحد 
تعديالت عدة عمى ىذه النظرية، ككانت أكؿ كأشير محاكلة لمتعديؿ عمى يد العالـ سيرؿ بيرت 

Burt ان جديدان ـ كأطمؽ عمييا اس، طكر نظرية العامميف إلى صكرتيا النيائيةإذ، (1909) عاـ
 (. 237 - 236 ، ص1998،عبد الرحمف )" النظرية اليرمية لمقدرات  " :ىك

: مما سبؽ نالحظ أف نظرية العامميف تمخص كؿ النشاط العقمي المعرفي في عامميف رئيسيف
العامؿ العاـ، كيدؿ عمى القدر المشترؾ القائـ بيف جميع نكاحي النشاط العقمي : األكؿ ىك

العامؿ الخاص، كىك ال يتجاكز نطاؽ الظاىرة التي يقيسيا االختبار، كىك : المعرفي، كالثاني ىك
 (.19، ص 2011أبك حماد، )لذلؾ يختمؼ نكعان ككمان مف ظاىرة ألخرل، كمف اختبار آلخر 

  "Thorondike ":نظرية العوامل المتعددة لثورندايك- 3-2-5-3
كاف ركبرت ثكرنديؾ مف أشد النقاد لنظرية سبيرماف في الذكاء؛ فقد رفض فكرة كجكد عامؿ عاـ 
في جميع االختبارات العقمية، كتمثؿ نظرية ثكرنديؾ في الذكاء جانبان كاحدان مف إسياماتو في عمـ 
النفس فقد عالج الذكاء باعتباره أحد العكامؿ التي تؤثر في التعمـ اإلنساني، ككاف ثكرنديؾ أحد 
األفراد القالئؿ الذيف قدمكا نظامان نظريان متكامالن يتضمف مجمكعة متنكعة مف مظاىر السمكؾ 

التي ال تنفصؿ عف بعضيا، كمف ثـ فإنو حينما يعالج عممية التعمـ كانت مككنات الذكاء جزءان 
، ص 2011أبك حماد، )أساسيان مف تفسيره ليا شأنيا في ذلؾ شأف مظاىر السمكؾ اإلنساني 

مف القدرات التي تأخذ شكؿ  كما أكضح ثكرندايؾ أف الذكاء يتككف مف عدد كبير، (348
:  الكصالت العصبية، كقد ذكر ثالثة أنكاع أك مظاىر مف الذكاء، ىي

يصطنعيا الفرد في  كيتألؼ مف القدرات التي ":Abstract Intelligence"الذكاء المجرد 
.  معالجة المعاني كالرمكز؛ مف ألفاظ كأرقاـ

القدرات التي يعالج   كيتألؼ مف":Mechanical Intelligence" (العممي)الذكاء الميكانيكي 
.  بالذكاء المادم بيا األفراد األشياء المحسكسة، كيبدك في الميارات العممية الميكانيكية، كيسمى
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كيتألؼ مف تمؾ القدرات التي تبدك في التعامؿ  :"Social Intelligence"ي الذكاء االجتماع
 ،Ruise )، كيعرفو(41ص ، 2002معكض، ) مع الناس، كفيميـ، كالتفاعؿ كالتكافؽ معيـ

القدرة عمى فيـ الناس، كالعالقات فيما بينيـ، كىك األقرب إلى الذكاء الشخصي : بأنو( 1992
  (.18 ص ،2002عجاج، )كالكجداني 

، كالتي 1924كقد ناقش ثكرندايؾ بالتفصيؿ مشكمة قياس الذكاء في مقالتو التي نشرت عاـ 
 الذم ناقش فيو أفكاره الرئيسية حكؿ 1972كانت أساسان نظريان نمى في كتابو قياس الذكاء عاـ 

 (.351، ص 2011أبك حماد، )كيفية قياس ىذه األنكاع الثالثة مف الذكاء 

 :  "Thurstone" نظرية القدرات الطائفية لثرستون -3-2-5-4

ينظر عمماء النفس األمريكيكف إلى الذكاء نظرة مختمفة عف العمماء في إنكمترا، فقد اتخذ لكيس 
، 2002عالـ، ) 1938ثيرستكف أحد عمماء النفس البارزيف بجامعة شيكاغك األمريكية عاـ 

، اتجاىان في دراستو لمذكاء أقامو عمى تحميؿ االرتباط بيف مختمؼ اختبارات الذكاء؛ (356ص
متمشيان في ذلؾ مع ما قاـ بو سبيرماف في البداية، كلقد تكصؿ ثيرستكف لنتائج مختمفة تمامان عما 

فمقد قاـ ثيرستكف  في . (47، ص 1989أبك عالـ، )تكصؿ إلييا سبيرماف عف طبيعة الذكاء 
إجراء مجمكعة مف االختبارات بمغ عددىا بدراسة لالتجاىات النفسية كالسمات المزاجية الشخصية 

ف يتالفى كثير مف العيكب المنيجية كالتي أخذت عمى نظرية أ كحاكؿ فييا ،اختباران  (60)
 كلكي ،سبيرماف، كالمنيج الذم اتبعو في دراستو يعتمد عمى التحميؿ العاممي لنتائج االختبارات

: يضمف العكامؿ األساسية التي تمخص النشاط العقمي راعى ما يمي

. أف تككف اختباراتو متنكعة بحيث تمثؿ قدر اإلمكاف مختمؼ الكظائؼ العقمية - أ
 .أف يككف االختبار منيا بسيطان فال يشمؿ عمميات عقمية متعددة  - ب

طالبان، كبعد تطبيؽ  (240)كقاـ بتطبيقيا عمى عينة مف الطمبة الجامعييف بمغ عدد أفرادىا 
االختبارات حسب ثيرستكف معامالت االرتباط بينيا ثـ أخضع مصفكفة المعامالت لطريقة 

 فمـ ؛ ثـ تبعيا التدكير المتعامد لممحاكر،جديدة لمتحميؿ العاممي عرفت باسـ الطريقة المركزية
نما استخرج ،يتكصؿ إلى عامؿ عاـ  :مف العكامؿ المتعددة المنفصمة سماىا (مجمكعة) كا 

(  35، ص 2011أبك حماد،  )(Primary Mental  Abilities القدرات العقمية األكلية)
:  كىذه القدرات ىي

تتمثؿ في القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية ك: Number Abilityالقدرة العددية - 1
 (.357 ص ،2002عالـ، ) بسرعة كدقة
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كىك ما يتصؿ بالقدرة عمى Word Fluency Ability:  القدرة عمى الطالقة المفظية -2
 (. 241 ص ،1998عبد الرحمف، )استدعاء األلفاظ كالكممات 

كتتمثؿ في معرفة معاني األلفاظ المختمفة، كخصكبة Verbal Ability:  القدرة المغكية -3
 (.294 ، ص1988نجاتي، ) كالمعاني لفكىرْر التعبير المغكم الذم يتصؿ با

كىي القدرة عمى االسترجاع الفكرم : Ability To Memorize القدرة عمى التذكر -4
 (. 357 ، ص2002عالـ، ) لمثيرات محددة

كتبدك في النشاط العقمي  Perceptual Speed Ability : القدرة عمى السرعة اإلدراكية -5
المعرفي الذم يتطمب سرعة إدراؾ األجزاء كالتفاصيؿ الخاصة بمكضكع معيف، كاكتشاؼ 

 (. 312 ، ص2003عبده، ) ما بينيما مف تشابو أك تضاد

كىي القدرة عمى تصكر العالقات المكانية كاألشكاؿ،  Space Ability: القدرة المكانية -6
، 1999راجح، )كالحكـ عمييا بدقة، أك عمى تصكر حركات األشياء كأكضاعيا المختمفة 

 (.336 ص

كتتمثؿ في قدرة الفرد عمى  Inductive Reasoning: القدرة عمى االستدالؿ االستقرائي -7
 استخالص قاعدة  فيان باستخالص عالقة مف نكع معيف بيف أمريف أك أكثر، ك تككف غاؿ

 (.602 ص ،1972صالح ، )" استدالؿ" أك تطبيؽ قاعدة ،"استقراء"

 : Burt Hierarchical Modelالنموذج اليرمي لبيرت  -3-2-5-5
 يضع بيرت إذليرمي لمذكاء؛ النمكذج ا 1949عاـ C.Burt  اقترح العالـ البريطاني سيرؿ بيرت 

في المستكل األدنى عمميات اإلحساس كالنشاط الحركي البسيط، كما تتمثؿ فيما يمكف عزلو 
، ثـ يمي ذلؾ "اإلرجاع البسيط"كحساب األزمنة " عتبات اإلحساس"كقياسو اصطناعيان باختبارات 

العمميات األكثر تعقيدان، كالتي تتعمؽ باإلدراؾ كالحركات التآزرية، كما تتمثؿ في تجارب إدراؾ 
يضع بيرت عكامؿ الذاكرة كالعادات " المستكل االرتباطي"األشكاؿ كاألنماط، كفي المستكل الثالث 

التي تـ اكتسابيا كتككينيا، أما في المستكل الرابع فنجد عمميات العالقات، كالتي تنقسـ إلى ثنائية 
كما يسميو بيرت فيظير في كؿ " اإلمكانية التكاممية لمعقؿ "الفيـ كاالستخداـ، أما الذكاء العاـ أك 

مستكل مف المستكيات األربعة، كلكف يختمؼ ظيكره في كؿ مستكل؛ مف حيث الدرجة كالنكع 
كتبدك كجية نظر بيرت في التككيف العقمي في أنو يمكف تحميؿ . ( 91، ص1996أبك حطب، )

أم مجمكعة مف االختبارات التي تقيس القدرات العقمية، كما يمكف تحميؿ أم نشاط عقمي إلى 
:  العكامؿ األربعة اآلتية

.  العامؿ العاـ الذم تشترؾ فيو جميع االختبارات، كىك القدرة العقمية العامة؛ أم الذكاء العاـ- 1
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العامؿ الطائفي الذم تشترؾ فيو مجمكعة مف االختبارات، مف حيث الشكؿ، أك المكضكع، - 2
.  أككمييما، كىك ما نسميو بالقدرة الطائفية

العامؿ النكعي الخاص باختبار معيف؛ مف حيث أف ىذا االختبار يختمؼ في تككينو كمادتو - 3
.  كمكضكعو عف أم اختبار آخر

عامؿ المصادفة أك الغمط الذم يرجع إلى مختمؼ الشركط التي أجرم فييا االختبار، كالتي ال -4
(. 645، ص 1972صالح، )يمكف السيطرة عمييا 

  
 Vernon Hierarchical Modeفيرنون لنموذج اليرمي نظرية ال- 3-2-5-6

عالـ النفس البريطاني أنو يمكف كصؼ القدرات العقمية Vernon 1950اقترح فيميب فيرنكف 
في " General Factor " g ىرميان في القمة ان كتصنيفيا بكضكح أكثر؛ كذلؾ بتنظيميا تنظيـ

، كالذم يرتبط إيجابيان بالقدرات ( 365 ص ،2002عالـ، )أربعة مستكيات تبدأ بالعامؿ العاـ 
العقمية األخرل جميعيا، كيتمكه مف حيث الترتيب في التنظيـ اليرمي مجمكعتاف مف العكامؿ  

تعميمي - لفظي: كالتي تنقسـ إلى عامميف؛ أحدىما Major Group Factorsالطائفية الرئيسة 
مكاني، كينقسـ كؿ مف ىذيف - ميكانيكي : كاآلخر عمميVerbal Educational  تربكم

 أك عكامؿ نكعية  Minor Group Factors ثانكية العامميف بدكره إلى عكامؿ طائفية فرعية
 كعكامؿ التفكير االبتكارم، كالطالقة المفظية، كعكامؿ القدرة Specific Factorsخاصة 

– أما مجمكعة العكامؿ الطائفية الرئيسة الثانية فتمثؿ مجمكعة العكامؿ المكانية . العددية، كغيرىا
، كيقع تحتيا مجمكعة مف العكامؿ الطائفية الثانكية؛ Special-Mechanical  الميكانيكية

النفسية، كعكامؿ المعرفة الميكانيكية، كعامؿ السرعة – كعكامؿ القدرة المكانية كالقدرة الحركية 
كيمكف تحميؿ ىذه العكامؿ الطائفية الصغرل إلى (.  292 ص ،2002ممحـ، )اليدكية، كغيره 

أبك حطب، )عكامؿ بسيطة، أما في أدنى المستكيات في أسفؿ اليـر فتكجد العكامؿ الخاصة 
 .يمثؿ النمكذج اليرمي لمتنظيـ العقمي عند فيرنكف (1)كالشكؿ رقـ . (96 ، ص1996
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 (g) القدرة العامة

 

العكامؿ 
الطائفية 
   الكبرل

 الميكانيكي - العامل المكاني التعميمي- العامل المفظي 
V:ed             K:m                     

العكامؿ 
الطائفية 
 الصغرل

      

      

القدرة 
 العددية

الطالقة 
 المفظية

القدرة  اإلبداع
 الميكانيكية

السرعة   
 العدية

 القدرة الفراغية

العكامؿ 
 المتخصصة

      

      

( Vernon,1961, p. 22)رنكف ميبيف النمكذج اليرمي لؼ (1)الشكؿ 

 Otis & Leenon, 2002, p.6)   )

 : كىكذا فإف النشاط العقمي في رأم فيرنكف يعد نتاجان ألربعة مككنات، كىي

 .الذم تشترؾ فيو جميع االختبارات: العامؿ العاـ -1
 .الذم تشترؾ فيو مجمكعة مف االختبارات، كليست جميع االختبارات: العامؿ الطائفي -2
 .كىك ذلؾ الجزء الذم يميز اختباران مف مجمكعة مف االختبارات: العامؿ الخاص -3
أم حتى نقيس ذكاء فرد مف خالؿ دراسة فيرنكف فإننا نقسـ الدرجة عمى : أخطاء القياس -4

نسبة العامؿ العاـ، كعمى نسبة العامؿ الطائفي، كنسبة العامؿ الخاص، كنسبة أخطاء 
 (.368، ص 2011أبك حماد، )القياس 
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 Structure of(  بنية العقل)جيمفورد ل  البنية الثالثية المعقدةنظرية- 3-2-5-7

Intellect:  

 أحد عمماء النفس الذيف تبنكا نظرية G.B.Guilfordقاـ العالـ األمريكي المعاصر جيمفكرد 
العكامؿ المتعددة في تككيف الذكاء بتطكير بنية، أك نمكذج ثالثي األبعاد لمعقؿ اإلنساني عاـ 

، في محاكلة منو لتنظيـ العكالـ العقمية المتنكعة في منظكمة معينة، كأطمؽ عمييا اسـ 1959
العمميات، ): ؛ حيث أشار إلى أف النشاط العقمي يتككف مف ثالثة أبعاد ىي"بنية العقؿ"

كصنؼ كؿ بعد مف ىذه األبعاد في عدد مف الفئات؛ لتؤلؼ في مجمكعيا  (كالمحتكل، كالنكاتج
قدرة عقمية منفصمة،  (120)مككنات نمكذجو الثالثي األبعاد لمتككيف العقمي، كالتي بمغ عددىا 

 (. 289، ص 2002ممحـ، )كفيما يمي عرض مكجز لمككنات النمكذج الثالثي لجيمفكرد 
 :Operationsالعمميات - 1

، (643، ص 1972صالح، )كيقصد بيا أسمكب النشاط الذم يفترض إجراؤه في مكقؼ معيف 
:  كيتضمف ىذا البعد خمس قدرات عقمية أساسية، ىي

 Cognition:اإلدراؾ المعرفي - أ
الفيـ، كاالستيعاب، كاكتشاؼ المعمكمات بمختمؼ : كيتعمؽ باألنشطة العقمية المعرفية، مثؿ

. عامالن  (28)أنكاعيا، كيتضمف 
كيتعمؽ بالبحث : Divergent Thinkingالتفكير اإلنتاجي التباعدم أك التفكير المنطمؽ - ب

عف حمكؿ ابتكارية متعددة، تتميز بعنصر الجدة بالرغـ مف كحدة مصدر المعمكمات، كيتضمف 
. عامالن  (23)
كيتعمؽ بإصدار أحكاـ قيمية عمى المعرفة : Evaluation Thinkingالتفكير التقكيمي - ج

كالفكر؛ مف حيث مدل صالحية المعمكمات، كمالءمتيا، ككفايتيا، كالحاجة إلييا، كيتضمف 
 (. 361، ص 2002عالـ، . )عامالن  (18)
 كتشير إلى قدرة الفرد عمى االحتفاظ بما يكتسبو مف معارؼ، كمعمكمات، Memory:الذاكرة - د

(.  290، ص2002ممحـ، )عامالن  (19)كطرائؽ استرجاعيا، كتعّرفيا إلييا، كتتضمف 
كيقصد بو إنتاج : Convergent Thinkingالتفكير اإلنتاجي التقاربي أك التفكير المحدد - ق

المعمكمات الصحيحة أك المحددة تحديدان مسبقان أك متفقان عميو، كيشير إلى القدرة عمى تحديد اتجاه 
أبك عالـ، )عامالن  (15)التفكير نحك ىدؼ محدد؛ كالقدرة عمى التفكير االستداللي، كيتضمف 

 (. 51، ص 1989
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  :(Content )المحتوى - 2

:  كيمثؿ ىذا البعد محتكيات العقؿ، كيتضمف أربعة أنكاع، ىي
 كىك ما يتعمؽ باإلدراؾ الحسي؛ سكاء أكاف بصريان، Figural Content:المحتكل الشكمي -  أ

(  650، ص1972صالح، )أك سمعيان، أك حركيان؛ كالحجـ، كالمكقع، كالصكت 
: Symbolic Contentالمحتكل الرمزم - ب

الحركؼ، كاألرقاـ، كاإلشارات المتعارفة  : كيتضمف معمكمات مجردة خالية مف المعنى، مثؿ
(.  405، ص 2000السركر، )

 كيتضمف معاني لفظية لغكية، كفكىران Semantic Content:المحتكل المعنكم أك الداللي -  ج
(.  17، ص 2002العزة، )
كيشير إلى المضمكف االجتماعي الذم تنطكم : Behavioral Contentالمحتكل السمككي -  د

 (. 291، ص 2002ممحـ، )عميو أنماط السمكؾ الحركي؛ كاألفعاؿ، كالحركات  
كىي نتائج أداء العمميات عمى المحتكل؛ أم شكؿ الفكر الناتج، Products: النواتج - 3

:  كتنقسـ ىذه النكاتج إلى ستة أقساـ، ىي
عالـ، ) كتتعمؽ بإنتاج كممة، أك تعريؼ، أك معمكمات بسيطة متمايزة Units:الكحدات -أ

 (.  362، ص 2002
 ىي مجمكعة مف الكحدات تجمع بينيا خصائص مشتركة، كىي جكىر Classes:الفئات - ب

.  التصنيؼ
 كىي تربط الكحدات بعضيا ببعض؛ كعالقات التشابو، أك Relations :العالقات - ج

 (. 53، ص 1989أبك عالـ، )االختالؼ 
تتعمؽ بإنتاج مجمكعة مف التصنيفات متعددة  األشكاؿ، أك المحتكل؛ : Systemsالنظـ - د

.  نظاـ بناء الجمؿ: بحيث تتميز باالتساؽ الداخمي؛ مثؿ
 كىي نكع مف التغيير لممعمكمات المكجكدة، أك إعادة  Transformation :التحكيالت-  ق

(.  17، ص 2002العزة، )تأكيميا 
: تتعمؽ بإنتاج معمكمات تتخطى حدكد البيانات المعطاة، مثؿ: Implicationsالتضمينات -  ك

(. 362، ص 2002عالـ، )التكقع، أك التنبؤ المستقبمي 
 
  :Theory  Multiple intelligences لجاردنرالذكاءات المتعددة  نظرية -3-2-5-8
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لمذكاء اإلنساني يختمؼ ان  تصكرGardner (1983- 1986)  قدـ العالـ األمريكي ىكارد جاردنر
عف التصكرات السابقة، حيث إنو يقترح كجكد سبعة أنكاع أك أنماط مستقمة كمتعددة مف الذكاء، 

:    كىي كاآلتي""Multiple Intelligenceيسمييا الذكاءات المتعددة 

.  كىك ما يتصؿ بكؿ أنكاع التعبير المغكم، كاألداء المفظي: الذكاء المغكم- 1
كىك ما يدخؿ في العمميات الرياضية كالمنطقية، ككؿ ما يتصؿ : الذكاء الرياضي المنطقي- 2

".  التفكير العممي: "بيا كيسمى
كيبدك في األداء العقمي الذم يتميز بالتصكر البصرم لمعالقات المكانية، : الذكاء المكاني- 3

(.  295، ص 1988نجاتي،  ). كحركة األشكاؿ المسطحة كالمجسمة
.  الذم يتصؿ بالقدرة عمى إدراؾ األنغاـ كاإليقاعات المختمفة: الذكاء المكسيقي- 4
كىك يفسر إمكانية تحكـ اإلنساف في جسمو؛ مف حيث الحركة : الذكاء الجسمي الحركي-5

 . كالسككف، كالقدرة عمى تناكؿ األشياء، في ميارة مثؿ العبي السيرؾ
كىك قدرة الفرد عمى مراقبة إحساساتو، كانفعاالتو، كالتمييز بينيما؛ ليسيطر : الذكاء الشخصي- 6

 (. 249، ص 1998عبد الرحمف، )عمى ردكد أفعالو 
 كيعتمد عمى  معرفة الجكانب الداخمية ،  "Intrapersonal"كيسميو جاردنر الذكاء داخؿ الفرد

دراؾ الفرد لمشاعره، كانفعاالتو، كقدرتو عمى التمييز بينيا، كتصنيفيا،  في الفرد نفسو، كا 
.  كاستخداميا في فيـ الفرد لسمككو، كتكجيو ىذا السمكؾ

كىك الذم ، "Interpersonal"الذكاء بيف األشخاص  ":كيسميو جاردنر: الذكاء االجتماعي-7
 ما يتصؿ بدكافعيـ، كمقاصدىـ، كحاالتيـ ال سيمايعتمد عمى إدراؾ الفركؽ بيف اآلخريف، ك

الكجدانية كالمزاجية، كيتمثؿ ىذا النكع مف الذكاء في قدرة الشخص عمى قراءة رغبات كمقاصد 
فاآلخريف،   (.161- 160 ص ،1996أبك حطب، )ال يعتمد عمى المغة   لـ تكف ظاىرة، كىككا 

 Naturalist"    الذكاء الطبيعي:سماهأ ان  آخران  نكع1996ثـ أضاؼ جاردنر في عاـ 
Intelligence"القدرة عمى تعّرؼ الحيكانات، كالنباتات، كالظكاىر الطبيعية، :  كعرفو بأنو

: سماىماأ أعاد تطكير نظريتو، كعرض نكعيف آخريف مف الذكاء 1999كتصنيفيا، كفي عاـ 
 (.  69، ص 2002جركاف،  )Existential   كالذكاء الكجكدم،Spiritualالذكاء الركحي 

  :توزيع الذكاء، وفئاتو - 3-2-6
 يعرؼ ما شكالن  تأخذ الفئات كىذه المجتمعات،كؿ  في تقريبان  ثابتة بنسب المجتمع أفراد  يتكزع

 أعمى أف االعتدالي التكزيع ىذا ، كيعني)الجرسي شبو (أك االعتدالي التكزيع بمنحنى إحصائيان 



- 38-  
 

 تكزيعو يتـ شيء أم مف الباقية البقية النقطة ىذه حكؿ تقع بينما ،(المتكسط) تمثؿ فيو نقطة
 :لمذكاء االعتدالي التكزيع يكضح تياآل كالشكؿ ،(90، ص 2005فايد، )اعتداليان 

 
 لمذكاء االعتدالي التكزيع( 2)الشكؿ 

 (224 ص ،1994عمي، ) 

 إلى الذكاء تقسيـ يمكف السابؽ المنحنى ضكء كفي الذكاء، كتقسيمات تصنيفات مف العديد كىناؾ
 :كىي أساسية، فئات ثالث

 :تيةاآل الفرعية المستكيات الفئة ىذه كتشمؿ :العقمي التخمف فئة -1
 ،(20 )مف أقؿ كذكاؤه: (Profound Mental Retardation) العميؽ العقمي التخمؼ - أ

  (Idiot). المعتكه يشمؿ القسـ كىذا
 (.34- 20 )بيف  كذكاؤه(Sever Mental Retardation): الشديد العقمي التخمؼ - ب
 كذكاؤه(Moderate Mental Retardation):  الشدة المتكسط العقمي التخمؼ - ج

 (Imbecile). األبمو يشمؿ القسـ كىذا، ) 49- 35)بيف
 كىذا( 69- 50 )بيف  كذكاؤه(Mild Mental Retardation): العقمي الخفيؼ التخمؼ - د

 (.242- 239، ص 1999، العالمية الصحة منظمة)  (Moron) المأفكف يشمؿ القسـ
 :اآلتية المجمكعات الفئة ىذه كتشمؿ:  الذكاء متوسطي فئة -2
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 (.79- 70 )بيف ذكاؤه  كيتراكحBorderline: الذكاء بيني - أ
 (.89- 80 )بيف ذكاؤه  كيتراكحDull:  الذكاء في المتكسط دكف أك الغبي  - ب
 (.109 -90 )بيف ذكائو نسبة  كيتراكح: Average الذكاء متكسط- ج

 :اآلتية المجكعات الفئة ىذه كتشمؿ :األذكياء فئة -3
 (.119- 110)بيف  ذكاؤه  كيتراكح Above Average:المتكسط فكؽ

 (.129- 120 )بيف  ذكاؤه  كيتراكحIntelligent: الذكي 
(. 139-130)بيف  ذكاؤه  كيتراكحVery Superior:جدان  المتفكؽ أك جدان  الذكي- ج
، ص 2001عبد الكافي،  ) ( فما فكؽ140)ذكاؤه  يتراكح الذم  كىكGenius: العبقرم - د

10-11  .)
:  كما يمكننا تقسيـ نسب الذكاء في ضكء المنحنى االعتدالي إلى ما يمي

 %. 0,13، كيمثمكف "متفكقكف جدنا "( فما فكؽ140 )
 %. 2,14، كيمثمكف "متفكقكف  "(120- 139 )

 %. 13,59، كيمثمكف "أذكياء ( "(119-110
%. 68,26، كيمثمكف " متكسطك الذكاء "(90 -109) 

 %. 13,59، كيمثمكف "إعاقة بسيطة "( 89- 80
 %. 2,14، كيمثمكف "إعاقة متكسطة  "( 40- 79)
(.  35، ص 2002العزة، ) % 0,13، كيمثمكف "تخمؼ عقمي شديد  "( فما دكف39)
 
 اختبارات الذكاء -3-3
: (الذكاء العام)مفيوم اختبارات القدرة العقمية العامة - 3-3-1

إجراء منظـ  لقياس سمة ما مف خالؿ عينة : " االختبار عمى أنوBrown( 1983)يعرؼ براكف 
 ,Frost) إف األشخاص يختمفكف في قدراتيـ العقمية إذكىك مقياس لمسمكؾ المالئـ ". مف السمكؾ

مجمكعة المشكالت التي تقيس أداء الفرد في مظير "  : كيعرفو أحمد زكي صالح بأنو(1993
 Galton , 1822) فرانسيس جالتكف  دّ كيع". مف مظاىر السمكؾ العقمي المعرفي أك اإلدراكي 

 بينما العالـ ،(Psycological Test )أكؿ مف استخدـ مصطمح االختبار النفسي ( 1911 –
   كاف أكؿ مف استخدـ مصطمح االختبارات العقميةCattel) , 1980)األمريكي جيمس كاتؿ 

Mental Tests )) . عبارة عف أدكات تقيس النشاط العقمي ىي كاختبارات القدرة العقمية العامة
المعرفي كما ىك قائـ بالفعؿ، ككما يبدك في السمكؾ أك النشاط الذم يقـك بو الفرد المشترؾ أك 



- 40-  
 

بينيو، كمقياس ككسمر لذكاء األطفاؿ - مقياس ستانفكرد : المفحكص في مكقؼ االختبار، مثؿ
 كمعظـ ىذه االختبارات تركز عمى بعض (.245 ،230، ص2002سميماف كمراد، )كالراشديف 

الفيـ المغكم، كاالستدالؿ العاـ بدرجة أكبر مف تركيزىا عمى السرعة اإلدراكية، : العكامؿ، مثؿ
كعمى . الن أفضؿمان لالعتقاد بأف العكامؿ األكلى تمثؿ السمكؾ الذكي تمثركالتصكر المكاني؛ نظ

إال أف ىذه  (0,80)الرغـ مف كجكد ارتباطات مرتفعة بيف اختبارات الذكاء العاـ تصؿ أحيانان إلى 
،  2002عالـ، )االرتباطات ليست تامة؛ مما يدؿ عمى أنيا تقيس قدرات مختمفة إلى حد ما 

 (. 369ص

 : مجاالت استخدام اختبارات الذكاء  -3-3-2

 اختبارات الذكاء مف أدؽ كأفضؿ أدكات القياس كالتشخيص، كلقد أصبحت استخداماتيا دّ تع
 فيما يتعمؽ منيا بمجاالت كال سيماكتطبيقاتيا العممية ىائمة ككثيرة في شتى مياديف الحياة، 

 إف نتائج اختبارات الذكاء إذ ،(293 ، ص2002ممحـ، ) اإلرشاد كالتكجيو، كالتربية الخاصة
تستخدـ لتعّرؼ عمى مستكيات الطالب كقدراتيـ، كلمكشؼ عف الفئات الخاصة، كفي التكجيو 

، كما ىـ كميكؿىـتاالتربكم لنكع التعميـ، أك لنكع الشعبة التي تناسب قدرات الطالب كاستعداد
تستخدـ لتصنيؼ الطالب في مجمكعات متجانسة داخؿ الصؼ، كفي دراسة الدافعية، كاالنتقاء 

كالتكجيو الميني، كما تستخدـ في التشخيص اإلكمينيكي لالضطرابات النفسية  أك االختيار
  (.15 ، ص2002سميماف كمراد، )كالعقمية كالسمككية 

  :كىي كاآلتي، أهى األغشاض انرٍ ذسرخذو فُها يقاَُس انزكاء واالسرعذاداخ انعقهُحكمف 

 اختبار أكؿ كضع مف الغرض كاف فمقد:  الدراسي الطالب مستوى وتحديد الطالب تقسيم- 1
 ،مجمكعات متجانسة إلى الطالب تصنيؼ عمى تساعد كسيمة عمى الحصكؿ ىك "بينيو" لمذكاء
 .المناسب لصؼؿ المناسبة الدراسية المادة كضع ككذلؾ

 عامؿ كالذكاء مختمفة، أسباب إلى الدراسي التأخر يرجع :الدراسي التأخر حاالت فرز -2
 قدرة عدـ معناه ممحكظ بشكؿ المتكسط دكف ما إلى مستكاه كانخفاض التحصيؿ، كراء أساسي
 .الطالب بقية فع كتأخره ،العامة القدرة ىذه عمى تعتمد التي النشاط أكجو مسايرة عمى الطالب

 أك العقمي النمك عدـ عف الناتج النقص :العقمي الضعؼ يعني: العقمي الضعف تشخيص- 3
 بطريقة حياتو شؤكف تصريؼ أك ،نفسو أمكر تدبير عمى قادر غير الفرد جعؿم مما ق؛تعطؿ
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 الخدمات لو تقدـ حتى الفرد قدرات  تعّرؼ إلى تيدؼ عممية فالتشخيص ذلؾ عمى ءن كبنا .طبيعية
 .الالزمة كالتربكية النفسية

 فئة عف الكشؼ في الخاصة كالقدرات الذكاء اختبارات ساعدت فمقد: المتفوقين عن الكشف -4
 .الصفة ليذه إجرائي معنى إعطاء عمى ساعدت كما ،المتفكقيف

 تكافؽ تحقيؽ عمى الفرد مساعدة ىك التكجيو مف الغرض كاف لما :النفسي واإلرشاد التوجيو- 5
 األىداؼ تمؾ لبمكغ الضركرم فمف منيا، كاالستفادة لقدراتو فيمو طريؽ عف كاجتماعي شخصي

 . (167- 154 ، ص2002س، عبا)المناسبة  كالخبرات بالفرص الفردَزود  أف

:  أنواع اختبارات الذكاء العام -3-3-3

 ليذا الغرض، كتتعدد ىذه االختبارات كتتنكع ان طة اختبارات معدة خصيصايقاس الذكاء عادة بكس
 لطريقة ان ؽ استخداميا، كيمكف تصنيؼ اختبارات الذكاء العاـ إلى نكعيف؛ كفؽائحسب طر

ان أك مان لمحتكل مادة االختبار؛ مف حيث ككنو لفظؽالتطبيؽ، فيناؾ اختبارات فردية كجماعية، ككؼ
:  تي، كىي كاآل"ان أك أدائيان معمؿ "ان،غير لفظي

 : Tests Individual Intelligence  اختبارات الذكاء الفردية   -3-3-3-1

طة ايعد االختبار الفردم مكقؼ مقابمة مقنف، ييدؼ إلى قياس أداء كؿ فرد عمى حدة بكس
" المفحكص" كىي التي تتطمب مف المختبر  ( 238 ص ،2002سميماف كمراد، )فاحص كاحد 

 اآلخر ىاإجابات شفكية أك عممية، يعالج فييا بعض األدكات، كما أف بعضيا مكقكت، كبعض
لى تدريب القائميف عمى إجرائيا تدريب  ان غير مكقكت، ك تحتاج ىذه االختبارات إلى كقت طكيؿ كا 

؛ ليذا اقتصر استخداـ االختبارات الفردية عمى الحاالت التي يراد تشخيصيا بدقة، كما ان خاص
 كتنقسـ االختبارات ، (23 ص ،1985الغريب ،  )يحدث في الحاالت المحكلة لمعيادات النفسية

:  تي لممحتكل إلى ثالثة أنكاع، ىي كاآلان الفردية كفؽ

 :Verbal Tests اختبارات لفظية -أ

بينيو، كاختبار – كىي ما تعتمد عمى المغة كاأللفاظ في تككينيا، كمف أشيرىا اختبار ستانفكرد 
قدرة ؿ تقدـ المفردات في صكرة لفظية؛ أم عبارات ليا معنى، كإذككسمر بمفيك لذكاء الراشديف؛ 

 عمى ان  في تحديد ما إذا كاف المشارؾ قادرـه مو الفرد المشارؾ عمى استخداـ الكممات كفيميا دكره 
  .إصدار االستجابة مف عدميا
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  :Performance Tests "أدائية" اختبارات غير لفظية - ب

 مف نكع األشكاؿ  ؛ قد تككف "Nonverbal "ىي التي تصاغ مفرداتيا بصكرة غير لفظية
"Figural"أك مف نكع الرمكز ، غير المألكفة أك   كالمسطحات كالمجسمات، مألكفة

"Symbals"لحركؼ أك أعداد أك رمكز متفؽ عمييا، كتتطمب   كالحركؼ اليجائية، أك سالسؿ
الن معينة؛ كإعادة ترتيب أشكاؿ، أك رمكز، أك إدراؾ عالقات بيف ااإلجابة عمى األسئمة أعـ

األشكاؿ، كمف أمثمتيا اختبار المتاىة لبكرتيكس، كاختبار رسـ الرجؿ لجكدانؼ، كلكحة أشكاؿ 
كىذا النكع مف االختبارات يصمح لمتطبيؽ عمى ، (241، ص 2002سميماف كمراد، )سيجاف 

األطفاؿ الصغار، كعمى األمييف مف الكبار، كضعاؼ العقكؿ، كالذيف لدييـ إعاقات سمعية أك 
عالـ، ) ((SMMC, 1972  مقياس ككلكمبيا لمنضج العقمي :بصرية، أك عيكب في النطؽ، مثؿ

  . (390، ص 2002

 Verbal-Performance Tests:أدائية –  اختبارات لفظية -ج

، كعمؿ 1939عاـ " مقياس ككسمر بيمفيك"قاـ ككسمر ببناء مقياس لذكاء الراشديف، أطمؽ عميو 
عممي؛ لمتغمب عمى مشكمة المغة كالثقافة :لفظي، كاآلخر: عمى تضميف مقياسو جانبيف، أحدىما

كالمؤثرات التعميمية، كبذلؾ يمكف قياس ذكاء األفراد الذيف لدييـ صعكبات في المغة أك ذكم 
األداء  )محدكدة، كيحصؿ الفرد في المقياس عمى ثالث درجات كمية، تمثؿ اؿالخبرات المغكية 

  (.376 ص، المرجع السابؽ )(الذكاء العاـكالمفظي، كاألداء العممي، 

  :Group Intelligence Tests اختبارات الذكاء الجمعية -3-3-3-2
كىي التي يمكف تطبيقيا عمى أعداد كبيرة مف األفراد في كقت كاحد؛ مما يقمؿ زمف العممية 

مكانات فنية، ،االختبارية  ما تتطمبو اختبارات الذكاء بخالؼ كما تتطمبو مف نفقات مالية كا 
اختبار ألفا : الفردية، كلعؿ ذلؾ كاف السبب الرئيس لبناء أكؿ اختباريف جمعييف لمذكاء، كىما

 كتستخدـ اختبارات الذكاء الجمعية في ،أثناء الحرب العالمية األكلىفي  1917كبيتا عاـ 
المدارس، كالجامعات، كالمصانع، كالمؤسسات العسكرية، كفي البحكث التربكية كالنفسية، كما 

تستخدـ نتائجيا في اتخاذ قرارات االنتقاء الميني، كألغراض التصنيؼ كالتكجيو الميني، كلتقييـ 
القدرات العقمية كالمينية كاالستعدادات الخاصة بأعماؿ معينة، لكنيا ال تناسب المكاقؼ 

 ،2002عالـ، )اإلكمينيكية التي تتطمب عمميات التشخيص، كالتي تتمتع بيا االختبارات الفردية  
 (. 389ص
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:  كيمكف تصنيؼ اختبارات ا لذكاء الجمعية كفقان لممحتكل إلى نكعيف، ىما

 :Verbal لفظية -أ

اختبار :  األقؿ فيـ التعميمات، مثؿعمى القدرة عمى القراءة، أك تطمبىي االختبارات التي ت
.  الجيش ألفا، كاختبار كاليفكرنيا لمنضج العقمي

 :performance "عممية أدائية" غير لفظية -ب

 فيي ؛ في تطبيؽ االختبار أك اإلجابة عميو أكاف ذلؾكىي التي ال تتطمب استخداـ المغة، سكاء
مناسبة لقياس ذكاء األمييف، كاألطفاؿ، كالفئات التي لدييا إعاقات ثقافية أك لغكية أك جسمية، 
: كيمكف أف تككف ىذه االختبارات مف النكع الذم يتطمب كرقة كقمـ، أك أداء مياـ معينة، مثؿ

لمقدرة " لينكف - أكتيس" كسمسمة اختبارات ،(Ravin,1938) اختبار المصفكفات المتتابعة لرافف
 -398 ، ص 2002عالـ، ),Otis & Lennon) 1969)العقمية آلرثر أكتيس، كركجر لينكف 

390 .)

:  تعميق عمى اختبارات الذكاء

، قيتضح مف خالؿ العرض السابؽ الختبارات الذكاء أف لكؿ نكع منيا استخداماتو، كمزايا
 لمتطبيؽ عمى األطفاؿ الصغار، كاألمييف مف الكبار؛ ان  فاالختبارات الفردية مناسبة جد؛كعيكبو
 لصعكبة تطبيؽ االختبارات عمى كؿ فرد عمى حدة ظيرت االختبارات الجماعية التي تطبؽ ان كنظر

عمى مجمكعة كبيرة مف األفراد في كقت كاحد، كىي صالحة لمتطبيؽ عمى المراىقيف كالراشديف 
 (. 400- 399 ص ،2002عالـ، )العادييف األسكياء 

اختيار أم نكع مف ىذه االختبارات عمى اليدؼ األساسي مف التطبيؽ، كعمى طبيعة  كيتكقؼ
أفراد عينة التطبيؽ؛ فمثالن يمكف استخداـ االختبارات المفظية التي تتأثر بالعامؿ الثقافي كالتعميمي 

 فال يصح استخداـ اختبار الذكاء المغكم مع غير ؛مع الذيف مركا بخبرات تعميمية كثقافية مناسبة
، كيصح استعماليا مع مف ال يجيدكف القراءة ان كىناؾ اختبارات يتـ إلقاء أسئمتيا شفكم. المتعمميف

كالكتابة، كاختبار بينيو، كما تكجد اختبارات يستخدـ فييا الكرقة كالقمـ فقط، أك أدكات حسية، 
 أك ،متعمميفأكانكا المغكم، كتصمح أيضان لمعادييف؛ سكاء  كتصمح لمف يعكزىـ النطؽ، كالتعبير

 ككيؼ ،كىذه االختبارات أعدت لتظير ذكاء األفراد( 71ص ،1989أبك عالـ، ) غير متعمميف
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 لظركؼ خاصة، كعمى أعمار معينة لمجمكعة ذات خصائص ان  ككؿ اختبار يطبؽ كفؽ؟يفكركف
  (.Carolyn, 2003)محددة 

 :ساسياأل التعميم مرحمة في العقمي النمو- 3-3-3-4

 :سنة (12-6)النمو العقمي في المرحمة الدراسية األولى  -1

لينكف - اختبار أكتيس عمييـ طبؽ الذيف األفراد فييا يندرج التي المرحمة ىي المرحمة ىذه تعد
 ساسياأل التعميـ مرحمة أف مف كبالرغـ. سنة (12-6 (بيف  ما المرحمة لمقدرة المدرسية، كىي

-9)سنكات، كالطفكلة المتأخرة مف  (9-6)المتكسطة مف   الطفكلة: مرحمتيف إلى عادة تنقسـ
، 2000مخيمر، ) مرحمة كاحدة دىا  يعHavighorst""سنة، إال أف ركبرت ىافيجيرست  (12
 التفكير إلى الحسي التفكير مف فينتقؿ التفكير كيتطكر؛ ، كفي ىذه المرحمة ينمك(121ص

 عمره مف السابعة في فالطفؿ؛ معاني الكممات في كتفكير مجرد لفظي تفكير أم– المجرد
الصحيح  بمعناه االستقراء البسيطة، كيستعمؿ المنطقية األسئمة بعض عمى يجيب أف يستطيع

 مف الصكرة في ما يدكر يصؼ السادسة سف في كما أف الطفؿ. (245، ص 2001زىراف، )
 السابعة يبمغ كعندما "الخ...كالبنت تجرم مخيؼ، شارب ذك كالرجؿ كبيرة، الشجرة": فيقكؿ أمكر
لى األلكاف إلى  يشيرعمره مف  كالشجرة الشجرة، تحت الرجؿ":فيقكؿ؛ المكانية العالقات كا 

كالمميجي،  المميجي)  "لخإ...كراء الكلد تجرم كالبنت أحمر، طربكشان  يمبس كالرجؿ خضراء،
 العالقات، تفسير مرحمة مف ينتقؿ عشر كالحادية العاشرة في الطفؿ كأما. (251، ص 1971

 كثيران  يكاجو كأف البسيطة بعض األمكر يفسر أف ىنا يستطيع فيك الكصؼ؛ مف أرقى كىي مرحمة
 الشيء عمة ربط عمى قادر أنو كما بعقمو، عمييا التغمب عمى كيعمؿ المشكمة، المكاقؼ مف

 بأف ، كذلؾ(219، ص 2001ككيؾ، كأبك نجيمة أبك) الكافية الخبرة لو تكافرت إذا بالمعمكؿ
 الكرة منيا ألنو خطؼ ؛أخييا كراء تجرم البنت أك أخيو، مف خائؼ ألنو يجرم الكلد: " يقكؿ
بسط أ عالقات في ف إدراؾيستطيعك السابعة دكف األطفاؿ فإفعمكمان ك ،"لخإ...يدىا في التي

 المادة بسيطة كمألكفة كمالئمة ككف كاالختالؼ ، كالتشابو، كالكمية،كأعـ صكرىا كعالقات الزماف
 كذلؾ التطكر في ،(262، ص 1971كالمميجي،  المميجي)لقدرتيـ المقتصرة عمى المالحظة 

المالحظة كاإلدراؾ دليؿ عمى التطكر في الذكاء عامة، فضالن عف تطكر القدرات العقمية خاصة 
ف الذكاء يظير مف خالؿ اإلدراؾ كاالختيار كالمالحظة كالتعمـ إ إذ( 252المرجع السابؽ، ص  )
(. 479، ص2004كاطسكف كآخركف،)
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 :سنة (15-12)النمو العقمي في المرحمة الدراسية المتوسطة  -2
فينمك  ، لمفرد بصفة عامة في ىذه المرحمة، كما تظير فييا القدرات الخاصةميكتمؿ التككيف العقؿ

كيقؼ ىذا النمك عند سف معينة خالؿ  .، نمكان مطردان  القدرة العقمية الفطرية العامة:كالذكاء كه
تيرماف يعد  فبينما لمسف التي يقؼ عندىا الذكاء،يختمؼ عمماء النفس في تحدييـ  ك.ىذه المرحمة

 يتكقؼ  سنة ىك الحد األعمى الذم15سف  (1937 تعديؿ سنة)في تقنينو الختبار بينيو لمذكاء 
 ىك السف الذم تكقفت عنده زيادة الذكاء في الدراسات الخاصة  20نجد سف . عنده الذكاء

أغمب الدراسات تميؿ إلى أف الذكاء يتكقؼ في سف بيف السادسة ك ،بتقنيف اختبار ككسمر لمذكاء
  .كىذا معناه أف الذكاء يصؿ إلى حده األعمى خالؿ مرحمة المراىقة. عشر كالثامنة عشر

تظير بشكؿ كاضح كؽ الفردية في ىذه القدرة العامة تدؿ األبحاث الخاصة بالذكاء عمى أف الفر
فيتميز ذكاء كؿ فرد عف ذكاء اآلخريف كىذا أمر يجب أف ينتبو إليو اآلباء . مرحمةىذه اؿخالؿ 

فالمدرس يمكنو أف يميز بيف مجمكعات مف الطالب داخؿ الفصؿ مف حيث قدرتيـ  .كالمدرسكف
 منيـ بينما  عادييف كتبرز قمةطالب لمذكاء يككف أغمب اؿعتداليكتبعان لمتكزيع اال .العقمية العامة

مرحمة بظيكر القدرات الخاصة مثؿ القدرة المكسيقية أك اؿ  ىذه تتميزتتأخر قمة أخرل عنيـ، كما
كالتي ترتبط بدكرىا في نجاح الفرد في ميف معينة أك أنكاع معينة مف . الميكانيكية أك الفنية

  ( http://faculty.ksu.edu.sa/74086/Docliby/522%2520%ppt )الدراسة
كتزداد مقدرة المراىؽ عمى االنتباه سكاء في مدة االنتباه أك مداه، فيك يستطيع أف يستكعب 

كاالنتباه ىك أف يبمكر اإلنساف شعكره عمى شيء في ، مشاكؿ طكيمة معقدة في يسر كسيكلة
كأما المجاؿ اإلدراكي فيك الحّيز المحيط ) (المقصكد بالشعكر العقؿ الظاىر  )مجالو اإلدراكي 

كيصاحب نمك قدرة المراىؽ عمى االنتباه نمكان مقابالن في القدرة عمى التذكر كالتعمـ كالقدرة  (بالذات
كيالحظ أف التعمـ يصبح منطقيان ال آليان كيبتعد عف طريؽ  . عمى اكتساب الميارات كالمعمكمات

. المحاكلة كالخطأ
كتذكر المراىؽ يبنى كيؤسس عمى الفيـ كالميؿ، فتعتمد عممية التذكر عنده عمى القدرة عمى 

كال يتذكر مكضكعان إال إذا فيمو كربطو . استنتاج العالقات الجديدة بيف المكضكعات المتذكرة
كيتجو خياؿ المراىؽ نحك الخياؿ المجرد المبني  .بغيره مما سبؽ أف مّر بو في خبرتو السابقة

لى أف عممية اكتسابو المغة تكاد تدخؿ في إعمى األلفاظ أم الصكر المفظية كلعؿ ذلؾ يعكد 
كال شؾ أف نمك قدرة . طكرىا النيائي مف حيث أنيا القالب الذم تصب فيو المعاني المجردة

المراىؽ عمى التخيؿ تساعده عمى التفكير المجرد في مكاد كالحساب كاليندسة ما يصعب عميو 
  .( 2012، ليبريمارم) إدراكيا في مرحمة سابقة مف التعميـ

 
 

http://faculty.ksu.edu.sa/74086/Docliby/522%2520%25ppt
http://faculty.ksu.edu.sa/74086/Docliby/522%2520%25ppt
http://faculty.ksu.edu.sa/74086/Docliby/522%2520%25ppt
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 الفصل الرابع

لينون لمقدرة المدرسية - وصف اختبار أوتيس
 :تمييد- 4-1

ىك أحدث نسخة مف  (OLSAT8)النسخة الثامنة – لينكف لمقدرة المدرسية - إف اختبار اكتيس
 مصمـ لقياس ميارات OLSAT8ككالنسخ السابقة فإف . السالسؿ المميزة الختبارات القدرة

 .التفكير الشكمي، كالكمي، كالمفظي المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي

 تعتمد عمى فكرة تعمـ األشياء الجديدة، كالطالب ينبغي اف يدرككا بشكؿ OLSAT8ة ؿإف سمس
صحيح، كأف يستجمعكا ما أدرككه مسبقان، ككذلؾ ينبغي أف يفكركا بمنطقية، كيفيمكا العالقات، 

ىذه القدرات المعقدة تقيـ . كيستخمصكا القكاعد، كيطبقكا القكاعد العامة عمى سياقات مختمفة جديدة
األداء مف خالؿ مثؿ ىذه المياـ كاكتشاؼ التشابيات كاالختالفات، كحؿ التناظرات 

. كالمصفكفات، كالتصنيؼ، كتحديد السالسؿ

 : النظرية لالختبارالخمفية- 4-2

آرثر أكتيس المتخرج مف جامعة . باالعتماد عمى د)ة ألكتيس مف اختبارات القدرة ؿإف أكؿ سمس
بعد مقياس الذكاء الجماعي ألكتيس ظيرت اختبارات أكتيس ذاتية . 1918نشرت عاـ  (ستانفكرد

لينكف - التطبيؽ لمقدرة العقمية، كاختبارات أكتيس سريعة التصحيح لمقدرة العقمية، كاختبار أكتيس
" القدرة العقمية"إف تغيير االسـ مف . لينكف لمقدرة المدرسية- لمقدرة العقمية، كأخيران اختبار أكتيس

 األىداؼ التي ينسجـ معيا ىذا االختبار، كىي تقييـ مقدرة الطالب كضحم" القدرة المدرسية"إلى 
مستكياتيـ المحتممة / الذيف يتـ اختبارىـ ليتكيفكا مع كاجبات التعمـ المدرسية، كالقتراح أماكنيـ

نجازىـ أك أدائيـ فيما يتعمؽ بالمكاىب التي يسخرىا الطالب في التعمـ إلمتعمـ المدرسي، كلتقييـ 
، كيخدـ أىداؼ  نفسياعمى نظرية طبيعة كتنظيـ القدرة العقمية OLSAT8يعتمد . المدرسي

.  ة أكتيسؿ لسمس نفسياالنسخ السابقة

 البنية اليرمية لمقدرات البشرية المكضحة في الشكؿ : ىكOLSATأفضؿ إطار نظرم لسمسمة 
(1()Vernon, 1961,p. 22) . العامؿ العاـ(g)  ( 1945- 1863)لتشارلز إدكارد سبيرماف

 كيتمكه مف حيث الترتيب في التنظيـ اليرمي مجمكعتاف مف العكامؿ الطائفية ،يقع في قمة اليـر
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 تعميمي تربكم - لفظي: كالتي تنقسـ إلى عامميف؛  أحدىما  Major Group Factorsالرئيسة  
 Verbal Educational ، كيرمز ليا بػv: ed) ) مكاني كيرمز ليا - ميكانيكي: كاآلخر عممي

 Groupكينقسـ كؿ مف ىذيف العامميف بدكره إلى عكامؿ طائفية فرعية ثانكية؛  ،(k: m)بػ 

Factors Minor  (. 37، ص(1)انظر الشكؿ )، ك عكامؿ خاصة 

شفكية، )التعميمي يمكف أف تقسـ إلى مجمكعة عكامؿ ثانكية - كىكذا فإف مجمكعة العامؿ المفظي
، ككؿ عامؿ يمكف أف يقسـ إلى عكامؿ خاصة تتضمف التفكير، (كعددية عمى سبيؿ المثاؿ

 Vernon.كلشرح مفصؿ عف ىذا اإلطار يجب مراجعة نص 

التي تـ قياسيا بػ  ( V:ed)تمثؿ الجزء مف البنية التسمسمية  (3)المنطقة المظممة في الشكؿ 
OLSAT .أف سمسمة :يجب التأكيد OLSAT ال تحاكؿ أف تقيس كؿ القدرات التي يمكف أف 

. ىا كلكنيا تقيس بعض،(Verbal- educational)تصنؼ بطبيعتيا تحت زمرة التعميـ المفظي 
لينكف تعبر مقاييس لقدرات التعمـ - كجميع االختبارات في سمسمة أكتيسOLSAT8  عف 

 تفاعؿ كضحكاألداء في التماريف المكجكدة في االختبارات ت. عمكمان كالتطكر في عممية التعميـ 
 التمكف مف أنظمة الرمكز الشكمية، كالعددية، عمىمعقد مف العكامؿ التي تؤثر في قدرة الطالب 

. كالمفظية

 : لينون عن الذكاء- فكرة أوتيس - 4-3

النمكذج فيرنكف كالنمكذج اليرمي ؿلينكف عف الذكاء عمى كؿ مف نظرية - تعتمد فكرة أكتيس
لينكف  القدرات العقمية في الجكانب المفظية، -  تقيس سمسمة اختبارات أكتيسإذ؛ لبيرتاليرمي 

كما تقيس جميع القدرات المتعمقة بقدرة الطالب عمى التعمـ كالنجاح في المدرسة، كتستخدـ لقياس 
كما تقيس  ،(Otis & Lennon, 1969, p. 7 ) كعمى التفكير المجرد ،القدرة عمى التحصيؿ

القدرة المفظية كغير المفظية، كالدرجة النيائية تعطي التقدير الصحيح لقدرة الطالب عمى التعمـ؛ 
ألف قدرة الطالب عمى التعمـ في المدرسة تعتمد عمى النكعيف المفظي كغير المفظي، فالجانب 

المفظي يقيس عممية الفيـ المفظي، كالتفكير المفظي، أما الجانب غير المفظي فيقيس الفيـ 
  (.p.11)  Otis & Lennon ,2002 ,مالتصكرم، كاالكتشاؼ، كالتفكير الكـ
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 لينون  لمقدرة العقمية- سمسمة اختبارات أوتيس- 4-4

Otis Lennon Mental Ability Test Series 
 : (لينون- أوتيس )نشأة وتطور اختبار 

   Arther Otis ـ، حينما قاـ آرثر أكتيس 1918لينكف إلى عاـ - يرجع تاريخ اختبار أكتيس 
خالؿ الحرب العالمية األكلى؛ كىك اختبار  بإعداد كتطبيؽ أكؿ اختبار جمعي لقياس الذكاء العاـ

بيدؼ تصنيؼ الجنكد في القكات المسمحة األمريكية حسب " Army Alfa Test  "الجيش ألفا
، Lennon  كركجر لينكف،قدراتيـ العقمية، كلقد تـ تعديمو كتطكيره عمى يد كؿ مف آرثر أكتيس

بينيو، إال أنو يطبؽ –  التي يقيسيا اختبار ستانفكرد ىافاالختبار يقيس الميارات العامة نفس
بطريقة جمعية، كما خضع االختبار لمعديد مف المحاكالت لتطكيره، حتى ظيرت النسخة األكلى 

 مف بدءان ، كالتي تضـ ستة اختبارات تقيس القدرات العقمية لمراحؿ مختمفة؛ 1968لالختبار عاـ 
.  صفكؼ الحضانة األكلى، كحتى المراحؿ العميا

  خالؿ الفترة بيف،كقد صيرح بعد الحرب باستخداـ االختبار في المدارس، كعمى النطاؽ المدني
كقد " اختبارات أكتيس ذاتية التطبيؽ لمقدرة العقمية : "  كنشره بعنكاف، تـ تطكيره(1922-1929)

شممت ىذه النسخة العديد مف التغييرات في تنظيـ البنكد؛ لتسييؿ تطبيقيا، كما شيد االختبار 
 أجريت عميو بعض التعديالت في محتكل البنكد، كطريقة إذ في منتصؼ الثالثينات؛ ان  آخرران تطك

- اختبارات أكتيس" : كالسرعة في التصحيح، كتـ نشره بعنكاف،مف الدقةيد التصحيح؛ لتكفير مز
، كما تـ إضافة صكر عدة مف االختبار ليذه السمسمة في "لينكف سريعة التصحيح لمقدرة العقمية 

الن كنضجان؛ نتيجة التعديالت اـتبداية الخمسينات، كتعد النسخة األخيرة لالختبار أكثر اؾ
استجابة لمتطكرات الحديثة في تقنيات إعداد االختبارات ككالدراسات المتعددة التي أجريت عميو، 

 لينكف -سمسمة اختبارات أكتيس:"  ـ بعنكاف1968النفسية كمكاصفاتيا الفنية، كالتي ظيرت عاـ 
 تضـ ستة مستكيات لالختبار تبدأ مف منتصؼ الصؼ األخير مف رياض إذ؛ "لمقدرة العقمية 

 – J)ىما األطفاؿ إلى نياية المرحمة الثانكية، كيكجد لكؿ مستكل صكرتاف متكافئتاف لالختبار 

K) ( ،5-  4 ، ص1990القرشي) 
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لمقدرة المدرسية   (لينون - أوتيس )سمسمة اختبارات - 4-5

Otis - Lennon School Ability Test Series  

 مستكيات، يقيس كؿ مستكل مرحمة ستةلينكف لمقدرة المدرسية - تضـ سمسمة اختبارات أكتيس
دراسية معينة، كما تحتكم عمى عدد مف االختبارات المفظية كغير المفظية، كلقد تـ تغيير اسـ 

لينكف - إلى اختبار أكتيس  " "OLSATلينكف لمقدرات العقمية - االختبار مف اختبار أكتيس
  " OLMAT" لمقدرات المدرسية 

(Otis - Lennon School Ability Test Grads , 1996)،  كلقد اعتمدت ىذه السمسمة
عمى االستيعاب المفظي، كاالستدالؿ المفظي، كاالستدالؿ الشكمي، كاالستدالؿ الكمي، كتمثؿ 

نظرية فيرنكف كبيرت اليرمية اإلطار النظرم ليذه السمسمة في قياسيا لمقدرة العقمية، كقد نشرت 
 (K ) عمى شكؿ صكرتيف متكافئتيف، ىما الصكرة1968ىذه السمسمة مف االختبارات عاـ 

كتتألؼ مف ستة مستكيات، كجميع فقرات ىذه  السمسمة بمستكياتيا الستة مككنة مف  ،(J)كالصكرة 
 تستخدـ الفقرات المصكرة في إذ؛ "مصكرة " نكعيف رئيسيف مف الفقرات لفظية كغير لفظية 

المستكل التمييدم األكؿ، كالمستكل التمييدم الثاني، كالمستكل : المستكيات الثالث الدنيا كىي
 كالمستكل المتقدـ فيشتمالف عمى كال الفقرات المفظية كالمصكرة Fأما المستكل . االبتدائي األكؿ

(  p.5 (Otis & Lennon, 1969,  .

- كصؼ الختبار أكتيس (,Missorri University – Columbia 2003 ) كرد في تقرير 
بينيو عادة ، كيتـ -  دقيقة، كيطبؽ مع اختبار ستانفكرد 40، يستغرؽ ان لينكف إذ يعد اختباران قصير

 ليـ، كما فان تدريب الطالب عمى كيفية اإلجابة عمى نكعية ىذه األسئمة؛ حتى يككف االختبار مألك
، (116- 84)يضـ عبارات لفظية كأخرل غير لفظية، كيتراكح مدل الدرجات العادية بيف 

 مف مئة طالب عمى ىذا المدل، كما يحصؿ طفالف مف كؿ مئة طفؿ ان طالب (68)كيحصؿ كؿ 
 ,Test Review) درجة (68)درجة، كطفالف مف كؿ مئة يحققاف مستكل أقؿ مف  (132)عمى 

2003.) 

 :مستويات االختبار- 4-5-1

، كىي تتألؼ مف سبعة OLSAT8 تـ نشر نسخة جديدة مف ىذه االختبارات 2002كفي عاـ 
، كىي النسخة المستخدمة في مستكيات مككنة مف نكعيف رئيسيف مف الفقرات لفظية كغير لفظية

. F، كالمستكل المتكسط Eىذا البحث؛ إذ تـ استخداـ كؿ مف المستكييف االبتدائي 
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:  OLSAT8 سمسمة كفيما يمي عرض لكؿ مستكل مف المستكيات التي تتألؼ منيا

 :  مستكياتة كيتككف ىذا المستكل مف أربع(:(Primary Level Iالمستوى األولي  -1

 أعد ىذا المستكل لقياس القدرة المدرسية لدل األطفاؿ في رياض األطفاؿ، كيتككف :Aالمستوى 
.  دقيقة، كذلؾ في جمستيف أك ثالث جمسات منفصمة (80)فقرة، يتطمب تطبيقيا  (60)مف 

أعد ىذا المستكل لقياس القدرة المدرسية لدل طالب الصؼ األكؿ، كيتـ تطبيقو في : Bالمستوى 
 كعدد الفقرات في ىذا المستكل مماثؿ ، كزمف التطبيؽ،جمستيف منفصمتيف، كما أف المحتكل

. A كعدد الفقرات في المستكل  كزمنو،لمحتكل التطبيؽ

أعد ىذا المستكل لقياس القدرة المدرسية لدل طالب الصؼ الثاني، كيتـ تطبيقو : Cالمستوى 
في جمستيف منفصمتيف، كما أف المحتكل كزمف التطبيؽ كعدد الفقرات في ىذا المستكل مماثؿ 

.  كعدد الفقرات في المستكييف السابقيفق، كزمف،لمحتكل التطبيؽ

أعد ىذا المستكل لقياس القدرة المدرسية لدل طالب الصؼ الثالث، كيتـ تطبيقو : Dالمستوى 
دقيقة، كال يتطمب أم مف ىذه  (60 )قدرهفقرة، كفي زمف  (64)في جمسة كاحدة، كيتككف مف 

كقد كضعت البنكد الخاصة . المستكيات السابقة القراءة، كتعطى التعميمات شفييان لممفحكصيف
. التصنيؼ- 3المتشابيات، - 2 االتجاىات، إتباع- 1بكؿ مستكل في ثالث مجمكعات ىي 

كىك : Eكيسمى ىذا المستكل بالمستكل : E( Elementary Level)  االبتدائيالمستوى -2
فقرة، يطبؽ في  (72) كيتككف مف جزء كاحد، يضـ ،معد لطالب الصفيف الرابع كالخامس

 كتقيس اختبارات ىذا المستكل ،دقيقة (60)ىكجمسة كاحدة، كالزمف المخصص لتطبيقو 
 كتتطمب اختبارات ،السمكؾ المفظي، كالشكمي، كاالستدالؿ الكمي، كالقدرة عمى الفيـ المفظي

 بخالؼ اختبارات المستكل األكلي التي بنكد،ىذا المستكل أف يقكـ المفحكص بنفسو بقراءة اؿ
تقتصر عمى كضع إشارة عند الصكرة المخالفة لمجمكعة مف الصكر، كال تتطمب أية ميارة 

. قرائية مف جانب المفحكص
: F كيسمى ىذا المستكل بالمستكل:  Intermediate Level) ) Fالمتوسطالمستوى  -3

كىك معد لقياس القدرة المدرسية لدل الطالب مف الصؼ السادس إلى الصؼ الثامف، 
فقرة، تغطي  (72)كيتككف ىذا االختبار مف جزء كاحد، يطبؽ في جمسة كاحدة، كيضـ 

 . دقيقة ( 60)الجانبيف المفظي كغير المفظي، كالزمف المخصص لتطبيقو 
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كىك معد لقياس القدرة :  Gكيسمى المستكل: ( (Advanced Level المستوى المتقدم -4
المدرسية لدل الطالب مف الصؼ التاسع حتى الصؼ الثاني عشر، كيمكف تطبيقو أيضان 

 لممرحمة الثانكية، كيتككف ىذا االختبار مف جزء كاحد، يحتكم عمى تاليةعمى المراحؿ اؿ
 Otis ). دقيقة، كيتـ تطبيقو في جمسة كاحدة (60)فقرة، ك الزمف المخصص لتطبيقو  (72)

& Lennon ,2002, P. 33-34)  
: بنية االختبار- 4-5-2

 قدرة الطالب عمكمان  سبع مستكيات تقيـ OLSAT7كما ىك الحاؿ في   OLSAT8يتضمف 
( D إلى المستكل  Aمف المستكل) مستكيات ة يتضمف أربع،(12مف الحضانة إلى المستكل )

لكؿ صؼ مف الحضانة حتى الصؼ الثالث، كىذه المستكيات ذات حساسية خاصة تعزل لمنمك 
 ينصح بو لمصؼ الرابع كالخامس، Eالمستكل . العقمي السريع لألطفاؿ في ىذه األعمار المبكرة

 ينصح بو لمصؼ التاسع G ينصح بو لمصؼ السادس كالسابع كالثامف، كالمستكل Fكالمستكل 
. كالعاشر كالحادم عشر كالثاني عشر

 مشابو بالشكؿ Cالمستكل . B كالمستكل  Aفي المستكل  (يتحكـ بو )االختبار بأكممو يدار 
 ينجزاف بإدارة ذاتية مف الطالب، C غير أف الجزأيف األكلييف في المستكل ،A,Bلممستكييف 

بدكف  ) كميا تتطمب إدارة ذاتية D, E, F, Gالمستكيات . كاألجزاء األخرل تدار مف قبؿ المعمـ
 مصمـ ليككف أداة قياس دقيقة لمعظـ الطالب في OLSAT8كؿ مستكل مف . (مساعدة المعمـ

.  كؿ المراحؿ الدراسية

صمـ ليزكد أك يعطي الطالب درجات فرعية لفظية  OLSAT8 فئٌ OLSAT7كعمى غرار 
 كذلؾ ألف قدرة الطالب عمى النجاح في اختبارات ، إضافة إلى الدرجة النيائية،كغير لفظية

الدرجات عمى األجزاء الفرعية . التعمـ في المدارس العادية تتضمف ميارات لفظية كغير لفظية
لكف بما . ضمف االختبارات المفظية كغير المفظية ربما تكشؼ عف قكة أداء الطالب في محتكل ما

أف قدرة الطالب عمى التعمـ في البيئية التعميمية تعتمد عمى الميارة كالقدرة في المناىج المفظية 
.  أفضؿ مؤشر عف قدرة التعمـ في المدرسةدّ  فإف المعدؿ النيائي يع؛كغير المفظية

: مجموعات المحتوى ونماذج األسئمة

 بأف : فكرة آرثر أكتيس األصميةكضحإف العديد مف أنكاع األسئمة المستخدمة في سمسمة أكتيس ت
البيانات . أفضؿ كسيمة لتقييـ القدرة العقمية يجب أف تتضمف عينات كثيرة مف األسئمة الذىنية
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 (االستدالؿ)ر مالتي تـ جمعيا خالؿ السبعيف سنة األخيرة تدؿ عمى الفائدة العامة لمياـ التفؾ
reasoning كما أثبتت التحميالت كالتصنيفات المتنكعة لألسئمة خالؿ السنكات ،. 

ىي نفسيا  OLSAT8 المستخدمة في 21مجمكعات المحتكل الخمسة، كنماذج األسئمة الػ 
ىذه المجمكعات كنماذج األسئمة المترافقة معيا سيتـ شرحيا بشكؿ .  OLSAT7المستخدمة في 
: مفصؿ  فيما يمي

 (:Verbal Comprehension Cluster) مجموعة االستيعاب المفظي :أوالً 

يتضمف االستيعاب . ىذه المجمكعة تقيس قدرة الطالب عمى االستجابة لممعمكمات باستخداـ المغة
المفظي إدراؾ العالقات بيف الكممات، كتركيب الكممات، كاشتقاؽ المعاني مف أنكاع الكممات، 
كفيـ االختالؼ الدقيؽ بيف الكممات المتشابية كالعبارات، كاستخداـ الكممات إلعطاء المعاني 

. المطمكبة

 (:Following Directions)صيغة السؤال - تباع التعميمات الموجية لحل األسئمةا - أ

تباع التعميمات يقيـ القدرة عمى كصؿ الكصؼ المفظي مع التمثيؿ الرسمي أك الصكرم، كيككف ا
 تحديد قدرة الطفؿ عمى تكظيؼ التعميمات المفظية لإلجابة :التركيز في نمط األسئمة ىذه ىك

 مثؿ ىاتتضمف األسئمة فيـ عالقات المفاىيـ كتطبيؽ. عمى سؤاؿ محدد (ألداء ميمة محددة)
. ، كقد تتضمف األسئمة مكاقؼ حقيقية أك أشكاؿ ىندسية"بيف"، "بجانب"، "فكؽ"

  تقيـ العككس القدرة عمى إدراؾ معاني العككس لمكممات، (:Antonyms)العكوس  - ب
لكف بما أف عممية العككس .  لممفرداتان  مباشران كمثؿ الترادفات فإف العككس تعد مقياس

 فنمكذج األسئمة مف العككس ؛(عكس المفيـك لمكممة)تتضمف عممية عقمية إضافية 
 .يتضمف مستكل أعمى مف اإلدراؾ

 تقيـ القدرة عمى فيـ كتحديد العالقة (:Sentence Completion)تكممة الجمل - ج
المنطقية بيف الكممات في الجممة، كلكضع الكممة أك الكممات المفقكدة كالضركرية إلكماؿ 

ىذا النمط مف األسئمة يقيس فيـ كيفية ربط األجزاء بالكؿ في المغة، كالقدرة . معنى الجممة
. عمى استخداـ السياؽ الستخراج المعنى

ىذه األسئمة تقيـ قدرة الطالب عمى (: Sentence Arrangement)ترتيب الجمل - د
ىذه األسئمة تقيس أيضان فيـ  مفيكـ الجزء ك ،تركيب مجمكعة مف الكممات في جممة مفيدة
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 كتتضمف أيضان فيـ بنية المغة كالقدرة عمى تطبيؽ ىذا الفيـ عمى مجمكعة ،كالكؿ في المغة
 .مشابية مف الكممات المختارة عشكائيان 

(: Verbal Reasoning Cluster  ) مجموعة االستدالل المفظي:ثانياً 

ىذه األسئمة ك ، كحؿ المشاكؿ باستخداـ المغة،تقيس القدرة عمى اكتشاؼ النماذج أك العالقات
تعتمد عمى استخالص العالقات بيف الكممات كتطبيؽ عممية االستخالص ىذه عمى أسئمة أخرل 

. كتقييـ الظركؼ التي تمكف مف تحديد المرادفات المالئمة كمالحظة التشابو كاالختالؼ

يقيـ القدرة عمى التخيؿ البصرم لممكقؼ (: Aural Reasoning)االستدالل السمعي  - أ
ىذه األسئمة تتطمب .  كتشكيؿ صكرة كاممة في الذىف لمشيء المكصكؼ،كربط التفاصيؿ

دراؾ عناصر كمقكمات ىذا المكقؼ  كىذا النكع مف األسئمة يقيـ فيـ ،المكقؼ كا 
 .  كرسـ النتائج المتكقعة، األساسيةفكر كاستيعاب اؿ،التفاصيؿ

 يقيـ القدرة عمى حؿ المشاكؿ (:Arithmetic Reasoning)االستدالل الحسابي  - ب
كمف .  أك تقـك عمى االستدالؿ كالتفكير الرقمي لمحصكؿ عمى الحؿ،المفظية التي تعتمد

 يتـ إبقاء عممية إذأجؿ تعزيز عممية التفكير أكثر مف تسييؿ عممية تخزيف المعمكمات، 
. ضمف الحد األدنىتخزيف المعمكمات ليذا النمكذج مف األسئمة 

يقيـ القدرة عمى تكظيؼ المنطؽ البسيط (: Logical Selection)االختيار المنطقي - ج
 كىذا النمكذج مف األسئمة يعرض ،إلكماؿ الجمؿ القصيرة عف المكاقؼ الحياتية اليكمية

 كتتطمب ىذه ،المفيـك الذم ينبغي أف تككف االستجابة لو صحيحة بما يتناسب مع المكقؼ
األسئمة عممية استدالؿ فكرية يتـ مف خالليا تقييـ مفاىيـ مرتبطة بمكقؼ ما، كذلؾ لتحديد 

 . جد ذلؾ المكقؼك كم،المفيـك الكحيد الضركرم كالذم بدكنو ال يمكف أف يتشكؿ

تقيـ القدرة عمى كضع (: Word/ Letter Matrix)الحروف / مصفوفة الكممات- د
 كىذا النمكذج مف األسئمة يتطمب فيـ كاستخالص ،العنصر المفقكد ضمف الكممات كالحركؼ

العالقات بيف مجمكعات الكممات كالحركؼ، كتطبيؽ ىذه العالقات عمى مجمكعات مشابية 
. مف الكممات كالحركؼ

 يقيـ القدرة عمى فيـ كاستخالص العالقة بيف (:Verbal Analogy)التناظر المفظي - ه
. كممتيف لتطبيؽ العالقة في تحديد زكج آخر مف الكممات تربطيا العالقة ذاتيا

 يقيـ القدرة عمى تحديد أم كممة (:Verbal Classification)التصنيف المفظي - و
الميمة . غريبة في المجمكعة عف الكممات األخرل كفقان لمبدأ يعمؿ ضمف المجمكعة
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كىذا .  تحديد خكاص المفيـك مف أجؿ تحديد الكممة الغريبة:األساسية في التصنيؼ ىي
النمكذج يعتمد عمى القدرة عمى تقييـ عناصر المجمكعة لتحديد الكممات التي تتكافؽ، كتحديد 

. الكممات الغريبة

يقيـ القدرة عمى تحديد أم مف الخيارات النيائية المقترحة  (:Inference)االستنتاج - ي
 عمكمان؛النيايات الصحيحة تعتمد عمى القدرة عمى تقييـ الكضع . الحدث/ تكمؿ المعادلة

. لتحديد الخيار الضركرم ضمف ظركؼ معينة

 /Pictorial Reasoning Cluster)غير لفظية / مجموعة االستدالل المصورة: ثالثاً 

Nonverbal:)  كتقيـ ىذه المجمكعة قدرة األطفاؿ اليافعيف عمى التفكير باستخداـ التمثيؿ
ىذه النماذج تقيـ القدرة عمى استنتاج العالقات بيف األشياء، كعمى تقييـ األشياء . المصكر

مف حيث إيجاد نقاط التشابو كاالختالؼ، كعمى تحديد التسمسؿ كالتنبؤ بالخطكة اآلتية ليذه 
 فإف تقييـ مثؿ ىذه ؛ الذيف ال يستطيعكف القراءة بطالقةفيما يتعمؽ باألطفاؿ. السالسؿ

كبيذا يتـ تجاىؿ عممية  )الميارات الفكرية يمكف الحصكؿ عمييا مف خالؿ التمثيؿ الصكرم 
ال تحتاج لمتعميمات ) كبما أف ىذه النماذج مف األسئمة مستقمة ،(التشفير المكجكدة في القراءة

.  فإف التفكير يعتمد عمى الصكرة فقط؛(الشفكية

يقيـ ىذا النمكذج مف األسئمة القدرة : (Picture classification)انصور تصنيف  - أ
ال تنتمي إلى مجمكعة الصكر  (ضمف مجمكعة خمس صكر)عمى تحديد أم صكرة 

ىذه األسئمة تتطمب تقييـ مجمكعة الصكر لتحديد العامؿ المشترؾ بيف . األربعة األخرل
الصكر األربعة، إف إدراؾ العامؿ المشترؾ يسمح بتفحص مزايا الصكر الكتشاؼ التشابو 

 كالذم ،بيف الصكر األربعة كاالختالؼ الكامف في الصكرة الخامسة (العامؿ المشترؾ)
.   بقية الصكر األربعةمفيميزىا 

ىذه األسئمة تقيـ القدرة عمى اكتشاؼ العالقة : (Picture Analogy)تناظر الصور  - ب
ىذا النمكذج مف .  كاختيار الصكرة المرتبطة بالصكرة المحفزة أك األساسية،بيف صكرتيف

ينبغي عمى ك.  التي تستخدـ في التناظر المفظي نفسيااألسئمة يتطمب نفس االستراتيجيات
 االستنتاج مقارنةن يطبؽ ىذا كبعد ذلؾ ،الطفؿ أف يدرؾ طبيعة العالقة بيف أكؿ صكرتيف

. مع الصكرة األصمية

 عهً ذحذَذ طثُعح ذسهسم سهسهح يقيـ القدرة(: Picture series)سالسل الصور - ج

.  فٍ انسهسهحنرانُح وانرُثؤ تانصىسج ا،انصىس
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تقيـ ميارات  التفكير (: Figural Reasoning Cluster) مجموعت االصتدالل انشكهٌ :رابعاً 
ىذا النمكذج مف األسئمة يقيـ القدرة عمى استخداـ األشكاؿ اليندسية  . بشكؿ مستقؿ عف المغة

 كلتعميـ ىذه العممية مف تالية، كإلدراؾ عممية تطكر العالقة كالتنبؤ بالخطكة اؿ،الستنتاج العالقات
 . كمعالجتيا بشكؿ مكاني،مجمكعة أشكاؿ عمى أخرل، مجمكعة متباينة مف األشكاؿ

تقيـ القدرة عمى التحديد ضمف (: Figural classification )تصنيف األشكال - أ
ىذه .  كالتي ترتبط مع بعضيا بخكاص مشتركة، أشكاؿ ىندسيةةمجمكعة مف خمس

 كاستنتاج ،األسئمة تتضمف تقييـ األشكاؿ مف حيث اكتشاؼ المتشابيات كاالختالفات
.  كالحكـ عمى األشكاؿ بمقارنتيا بشكؿ غريب عف المجمكعة،العنصر المشترؾ

 يقيـ القدرة عمى استخالص العالقة بيف زكج (:Figural Analogy)تناظر األشكال  - ب
ىذه . مف األشكاؿ اليندسية، كاستخداـ ىذه العالقة الختيار شكؿ مرتبط بالشكؿ الميحّفز

 كغير ، المستخدمة في محتكل التناظر المفظيىااألسئمة تتطمب ميارات التفكير نفس
. المفظي

يقيـ القدرة عمى كتابة العنصر المفقكد في : (Pattern Matrix)نموذج المصفوفة -ج
 كىذه األسئمة تتطمب استخالص العالقة بيف األشكاؿ ،المصفكفة المؤلفة مف عناصر ىندسية

 . كتطبيؽ تمؾ العالقة،اليندسية

 في تاليةيقيـ القدرة عمى كتابة الخطكة اؿ: (Figural Series) التسمسل الشكمي- د
ىذه األسئمة تتطمب مف . السمسمة اليندسية، كالتي يتغير فييا كؿ عنصر تبعان لقاعدة معطاة

 تاليالطالب الممتحف أف يستخمص القاعدة أك القكاعد التي يجب تطبيقيا لمتنبؤ بالشكؿ اؿ
 .المفقكد في السمسمة

 / Quantitative Reasoning Cluster)لفظي الغير / االستدالل الكمي: خامسان 

Nonverbal :) تتطمب القدرة عمى  اكتشاؼ النماذج أك العالقات لحؿ المشاكؿ باستخداـ
ىذا .  كالتنبؤ بالنتائج تبعان لمقكاعد،ىذه األسئمة تتضمف استخالص العالقات كالقكاعد. األرقاـ

 في التفكير في المحتكل ىاالنمكذج مف األسئمة يتضمف الميارات الذىنية المستخدمة نفس
. المفظي أك الشكمي

كىي كالتسمسؿ الصكرم كالشكمي تتطمب (: Number Series)انتضهضم انرقمٌ  - أ
 كىي تقيـ القدرة تالي، كالتنبؤ بالعنصر اؿ، كتحديد النمكذج،القدرة عمى فحص السمسمة
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عمى إيجاد الرقـ أك الحرؼ الذم يجب أف يكضع في مكاف محدد في السمسمة، كاستخداـ 
 .ىذه القكاعد الختيار الرقـ أك الحرؼ في السمسمة

المرتبط  يقيـ القدرة عمى اختيار الرقـ(: Number Inference)االصتىتاج انرقمٌ  - ب
ىذه . أك ثالثية مف األرقاـ/  مف األرقاـان  التي تربط زكجىابالرقـ المعطى الطريقة نفس

 كمف ثـ تطبيقيا ،األسئمة تتطمب استخالص القاعدة التي تربط بيف الثنائية أك الثالثية
 .باختيار اإلجابة الصحيحة

تتطمب القدرة عمى كضع األرقاـ المفقكدة : (Number Matrix)مصفوفة األرقام   - ج
 كتطبيقيا ، كىذه األسئمة تتضمف استخالص القاعدة في المصفكفة،في مصفكفة األرقاـ

.  في اختيار اإلجابة الصحيحة

إذ كقد تـ ترتيب األسئمة في االختبار بشكؿ حمزكني متسمسؿ مف حيث مستكل الصعكبة، 
 تكضع األسئمة الصعبة ؛ إذتتسمسؿ األسئمة ضمف نمكذج االختبار تبعان لنكع السؤاؿ، كصعكبتو

 ، الطريقة التي تعتمد التدرج مف األسئمة السيمة إلى األسئمة الصعبةبخالؼضمف األسئمة السيمة 
كبيذه الطريقة ال يتكلد لدل األطفاؿ الشعكر بأنيـ ينتقمكف إلى نمط أصعب فأصعب مف األسئمة، 

 فمف خالؿ ىذه الطريقة عندما يجد ؛ذلؾ الشعكر الذم يدفع األطفاؿ إلى االنسحاب مف االختبار
األطفاؿ سؤاالن صعبان تعكد ليـ الثقة مباشرة عندما يجدكف السؤاؿ الذم يميو سيؿ الحؿ 

(Lennon, 2002, p16 Otis & .) 

مدل الصفكؼ المكصى بيا، مخطط  ك،OLSAT8مستكيات اختبار يكضح  (1)كالجدكؿ رقـ 
  .عدد األسئمةكالمحتكل، نماذج األسئمة لكؿ محتكل، 
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 (1)جدكؿ رقـ 

 OLSAT8محتكل اختبار 

 

المقاييس الفرعية 

محتوى المجموعات 

نماذج العبارات 

مستويات االختبار 

الصفوف 

A 

K 

B 

1) )

C 

)2 )

D 

)3 )

E 

)4-5 )

F 

)6-8 )

G 

(9-12 )

 اللفظً 

       االستيعاب اللفظي 

     12 12 12اتباع االتجاهات 

 4 4 4 5   العكوس 

 4 4 4 4   تكميل الجمل 

 4 4 4 4   ترتيب الجمل 

       االستدالل اللفظي 

     12 12 12االستدالل السمعي 

 4 4 4 4 6 6 6االستدالل الحسابي 

 4 4 4 3   االختيار المنطقي 

/ مصفوفة الكلمات

الحروف 

   4 4 4 4 

 4 4 4 4   التناظر اللفظي 

 4 4 4 4   التصنيف اللفظي 

 4 4 4    االستنتاج 

 لفظً الغٌر 

       االستدالل المصور 

     5 5 7تصنيف الصور 

     4 5 5تناظر الصور 

       2سالسل الصور 

       االستدالل الشكلي 

    8 7 7 5تصنيف األشكال 

 6 6 6 9 8 7 7تناظر األشكال 

 6 6 6 4 3 3 3نموذج المصفوفة 

 6 6 6 4 3 3 1سالسل األشكال 

    7   االستدالل الكمي 

 6 6 6    سالسل األرقام 

 6 6 6    االستنتاج الرقمي 

 6 6 6    مصفوفة األرقام 
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 (:  F والمستوى Eالمستوى  ) المدرسية ةلينون  لمقدر- اختبار أوتيس - 4-5-3

:  وصف االختبار- 4-5-3-1

 ةلينكف لمقدر-  ىذاف المستكياف مف المستكيات التي تتضمنيا سمسمة اختبارات أكتيس ديع
ذيف تـ إعدادىما لقياس القدرة المدرسية لطالب الصفكؼ مف الرابع إلى الصؼ ؿالمدرسية، كاؿ

سنة، كيقيس االختبار العديد مف القدرات المدرسية  (14-10)الثامف، كالذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي؛ عف طريؽ قياس القدرات كالميارات التي تساعد الطالب عمى التعمـ 

.  سيتـ تناكليما في ىذا البحثافكىما المستكياف المذ. كالنجاح في المدرسة

 في صكرة االختيار مف متعدد، كالذم يعتمد عمى خمسة بدائؿ لالستجابة،  فقراتكقد تـ صياغة اؿ
 األكراؽ المثقبة، كيمكف استخداـ ساطةكتكجد كرقة منفصمة لإلجابة يمكف تصحيحيا يدكيان؛ بك

 دقيقة لكؿ مستكل، كيمكف ستيفبطاقات خاصة لإلجابة لتصحح آليان، كيستغرؽ تطبيؽ االختبار 
. تطبيقو في الحصة الدراسية العادية

:  تيةلممجمكعات اآلان  كفؽE- Fكيمكف تصنيؼ فقرات االختبار في المستكييف - 

 المترادفة، اتكيشتمؿ عمى التعريؼ:  Verbal Comprehensionاالستيعاب المفظي- 1
كماؿ الجمؿ، كالجمؿ الغامضة(النقائض)كالعككس  .  ، كا 

كيشتمؿ عمى تركيب الكممات حسب األحرؼ،  :  Verbal Reasoningاالستدالؿ المفظي- 2
.   المفظي، كالتصنيؼ المفظي، كاالختيار المنطقيناظركالت

كيشتمؿ عمى تصنيؼ األشكاؿ، كاألشكاؿ : Figural Reasoning االستدالؿ الشكمي  -3
. المتناظرة، ك التسمسؿ الشكمي، كنماذج المصفكفات

كيشتمؿ عمى التسمسؿ الرقمي، كمصفكفة : Quantitative Reasoning االستدالؿ الكمي  -4
(.  Otis & Lennon, 2002, p 8- 11 )األرقاـ 

:  اليدف من االختبار- 4-5-3-2

إف اليدؼ مف ىذا االختبار ىك تكفير أداة يتـ عف طريقيا التكصؿ إلى تقدير لمقدرة العقمية 
 المرحمة االبتدائية كالمتكسطة، كيركز ىذا المستكل طالب أك االستعداد الدراسي العاـ ؿ،العامة

مف االختبار عمى قياس قدرة الطالب عمى االستدالؿ؛ مف خالؿ اشتمالو عمى عينة مف الفقرات 
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المفظية، ك الرمزية، كالشكمية، كالتي تمثؿ مدل كاسعان مف القدرة المدرسية، كالدرجة العامة التي 
.   أدائيـ عمى البنكد المتنكعة كالمختمفةكضحيحصؿ عمييا الطالب عمى االختبار ت

:  أىمية االختبار- 4-5-3-3

:   كىي،تكمف أىمية االختبار في إمكانية استخداـ نتائجو في مجاالت مختمفة

االبتدائية  أداة لتقييـ التحصيؿ الدراسي، أك االستعداد المدرسي لدل طالب المرحمة -1
. المتكسطةك

.   تقسيـ الطالب إلى مجمكعات متجانسة-2

 نتائج االختبار محكان ميمان كأساسان عند اختيار كتصنيؼ الطالب المتفكقيف، كالكشؼ د تع-3
.  عف المكىكبيف أكاديميان؛ إللحاقيـ في برامج إثرائية خاصة

.  م ميـ لمقدرات المدرسية عند الطالبؤ تشخيصي كتنبقـك بدكرم– 4

ليف عمى كضع البرامج التعميمية، كالقياـ بعمميات ك يؤدم دكران حيكيان في مساعدة المسؤ-5
 ,Otis & Lennon, ,2002 ). اإلعداد لألساليب كالمكاد كالمناىج؛ بما يتناسب مع الطالب

p5 )

الدراسة التي قاـ بيا ركبرت :  تستخدـ نتائج االختبار في مجاؿ األبحاث العممية، مثؿ-6
Roberts, 1999))بيدؼ الكشؼ عف العالقة بيف مستكيات اإلبداع كالتحصيؿ، كمثؿ دراسة ؛ 

التي ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف التفكير العقالني كالذكاء لدل  ((Wilde, 2005كايمد 
.  األطفاؿ

 :الخصائص السيكومترية لالختبار- 4-5-3-4

 :تيةكتـ حسابو بالطرائؽ اآل: الصدق– أواًل 

 :  مف االختبار بيف النسخة السابعة كالنسخة الثامنةرتباطحساب اال -1

أجريت دراسة خاصة بعد عينة التقنيف القكمية لمقارنة أداء الطالب عمى اختبار 
(OLSAT8)مع أدائيـ عمى الصكرة السابعة، الصكرة الثامنة  (OLSAT7) كبمغت  ،

 طالبان، طبقت فييا النسختاف معان، كتراكحت أعمار المفحكصيف بيف 3800العينة الكمية 
 ىناؾ فركؽ طفيفة بيف الدرجات المتحصمة عمى كمتا : كانت؛|، كالنتيجةسنة( 5-18)
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كاف أداء الطالب عمى النسخة الثامنة  أفضؿ مف أدائيـ عمى النسخة كعمكمان ، نسختيفاؿ
كما أف معامالت االرتباط بيف النسختيف تشير إلى كجكد عالقة قكية بيف النسخة . السابعة

يكضح قيـ معامالت االرتباط  (2) كالجدكؿ رقـ ،OLSATالسابعة كالنسخة الثامنة الختبار 
 (Otis & Lennon, 2002, p37-38) نسختي االختباربيف

( 2)جدول رقم 

 OLSAT8 و OLSAT7قيم معامالت االرتباط بين 

مستوٌات 

 االختبار

معامالت  العدد

 االرتباط

OLSAT7 OLSAT8 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

  A المستوى

841 

 

 

 10,9 40,4 10,5 35,6 0,85 الدرجة الكلية

 5,7 19,5 5,3 16,8 0,74 البعد اللفظي

 5,9 20,9 6,2 18,7 0,80  غير اللفظي

  Bالمستوى 

587 

 

 9,6 43,6 10,1 38,5 0,83 الدرجة الكلية

 5,1 21,4 5,4 18,2 0,72 البعد اللفظي

 5,5 22,2 5,6 20,3 0,77  غير اللفظي

  Cالمستوى 

854 

 

 9,0 41,9 8,7 41,3 0,79 الدرجة الكلية

 5,2 20,4 4,6 20,7 0,70 البعد اللفظي

 4,7 21,4 5,0 20,6 0,71  غير اللفظي

  Dالمستوى 

527 

 

 10,4 41,5 10,4 44,3 0,84 الدرجة الكلية

 5,8 21,4 5,9 21,4 0,80 البعد اللفظي

 5,6 20,1 5,4 22,9 0,74  غير اللفظي

  Eالمستوى 

602 

 

 13,0 45,3 13,9 48,9 0,83 الدرجة الكلية

 6,9 23,0 7,3 23,7 0,79 البعد اللفظي

 6,8 22,3 7,3 25,1 0,79  غير اللفظي

  Fالمستوى 

367 

 

 13,4 41,8 14,9 45,2 0,85 الدرجة الكلية

 6,9 20,4 7,7 22,2 0,79 البعد اللفظي

 7,3 21,4 7,9 23,1 0,80  غير اللفظي

  Gالمستوى 

225 

 

 10,7 20,2 11,6 51,9 0,74 الدرجة الكلية

 5,4 19,4 6,1 25,4 0,64 البعد اللفظي

 6,3 20,8 6,4 26,4 0,71  غير اللفظي
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 :االرتباط بيف مستكيات االختبار المتقاربة -2

 التي تـ التأكد OLSAT8الدليؿ عمى صدؽ االختبار يعتمد أيضان عمى البنية الداخمية الختبار 
 طالبان، 4501منو مف خالؿ حساب العالقة بيف مستكيات االختبار المتقاربة، بمغت العينة الكمية 

 لمبعد المفظي، 0,73 بالنسبة لمدرجة الكمية، ك0,81كقد بمغت معامالت االرتباط بالمتكسط 
ككما ىك متكقع كانت العالقة بيف المستكيات المتتالية أقكل بالنسبة .  لمبعد غير المفظي0,76ك

لمدرجة النيائية، في حيف كانت العالقة بيف الدرجات المفظية كغير المفظية لممستكيات المتقاربة 
يكضح معامالت االرتباط بيف المستكيات المتقاربة  (3)ضمف الحدكد المقبكلة، كالجدكؿ رقـ 

 (.41المرجع السابؽ، ص )

 (3)جدكؿ رقـ 

 معامالت االرتباط بيف المستكيات المتتالية

المستوٌا 

 ت

عدد 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المستوٌا

ت 

عدد 

العبارات 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

معامالت 

االرتباط 

  746= ن

A 

 

 

 

  9,3 46,4 60 الدرجة الكلية

B 

 

60 41,6 10,7 0,87 

 0,80 5,5 20,3 30 5,0 22,9 30 البعد اللفظي

 0,80 6,0 21,3 30 5,0 23,5 30  غير اللفظي

   697= ن

 

B 

 

 

  7,8 48,3 60 الدرجة الكلية

C 

60 41,0 9,0 0,80 

 0,71 5,3 19,3 30 4,2 23,7 30 البعد اللفظي

 0,71 4,6 21,7 30 4,4 24,6 30  غير اللفظي

  693= ن

 

C 

 

  9,3 44,2 60 الدرجة الكلية

D 

 

64 40,0 11,5 0,81 

 0,71 6,2 20,0 32 5,3 21,9 30 البعد اللفظي

 0,75 6,0 20,0 32 4,7 22,3 30  غير اللفظي

   1137= ن

D 

 

 

 

  8,8 49,2 64 الدرجة الكلية

E 

72 46,3 12,5 0.77 

 0,71 6,6 23,8 36 4,7 25,5 32 البعد اللفظي

 0,72 6,6 22,5 36 4,9 23,7 32  غير اللفظي

  1023= ن

E 

 

 

  11,9 52,7 72 الدرجة الكلية

F 

 

72 43,9 12,7 0,83 

 0,74 6,4 21,7 36 6,0 26,8 36 البعد اللفظي

 0,76 7,3 22,2 36 6,6 25,9 36  غير اللفظي

  304= ن

F 

 

 

 

  12,1 51,3 72 الدرجة الكلية

G 

72 40,4 12,8 0,79 

 0,72 6,0 19,4 36 6,0 25,1 36 البعد اللفظي

 0,80 7,6 21,1 36 6,9 26,2 36  غير اللفظي
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 :حساب االرتباط بيف درجات االختبارات الفرعية -3

مف المصادر األخرل التي تدؿ عمى صدؽ االختبار، كالتي تعتمد عمى البنية الداخمية لػ 
OLSAT8بينت . االرتباط بيف االختبارات الفرعية التي تضميا مستكيات االختبار:  ىك

النتائج كجكد عالقة بيف الدرجات عمى االختبارات الفرعية المفظية كغير المفظية، كعمى الرغـ 
مف كجكد ىذه العالقة فإف لكؿ مف االختباريف المفظي كغير المفظي دكره الفاعؿ في محتكل 

المرجع )االختبار، كما بينت النتائج أف ىذه العالقة تصبح أقكل مع التقدـ في العمر 
 :يكضح ذلؾ (4)كالجدكؿ رقـ . (42السابؽ، ص 

 (4)جدكؿ 

 معامالت االرتباط بيف الدرجات المفظية كغير المفظية 

معامالت  غير المفظي المفظي العينة الصف/ المستوى
عدد  االرتباط

العبارات 

المتوسط 

الحسابً 

االنحراف 

المعٌاري 

عدد 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

A K 8696 30 18,8 5,6 30 20,20 5,8 0,70 

B 1 13337 30 20,1 5,5 30 20,5 5,8 0,71 

C 2 15394 30 18,1 5,9 30 20,1 5,1 0,68 

D 3 16273 32 19,8 6,2 32 18,9 5,6 0,70 

E 4 15514 36 18,3 6,9 36 17,7 6,9 0,79 

5 14940 36 21,9 6,9 36 21,3 6,9 0,79 

 
F 

6 13158 36 18,3 6,4 36 19,9 7,2 0,74 

7 13615 36 19,4 7,0 36 21,0 7,4 0,77 

8 10262 36 20,9 7,1 36 22,3 7,8 0,80 

 
 
G 

9 7704 36 15,6 5,9 36 16,8 6,9 0,75 

10 8285 36 16,7 6,2 36 17,9 6,8 0,76 

11 5697 36 17,2 6,2 36 18,3 7,2 0,77 

12 3886 36 17,2 6,7 36 17,6 7,6 0,79 

 

 :تيةتـ حساب الثبات بالطرائؽ اآل: الثبات- ثانياً 

 بمغ متكسط الثبات إذ لحساب الثبات، 20) –ككدر رتشاردسكف)استخدمت معادلة  -1
 (0,91)ك، غير المفظي عدلمب (0,85)ك، لمبعد المفظيA - G(  0,84 )لممستكيات مف 
. لمدرجة الكمية

لتفسير درجات الطالب كلحساب الثبات، كىك  (SEM )لقياساستخدـ الخطأ المعيارم ؿ -2
يشير إلى حجـ التذبذبات في الدرجات التي تحدث نتيجة قياس أداء الفرد عددان مف 
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.    كحدكث تذبذبات في أدائو كؿ مرة لعكامؿ قد تعكد إلى التدريب أك السأـ،المرات
 تقدير لالنحراؼ المعيارم لدرجات األفراد، كىك أكثر فائدة : ىكقياسكالخطأ المعيارم لؿ

لمعامالت ثبات يبيف األخطاء المعيارية  (5)كالجدكؿ . إحصائيان مف معامالت الثبات
: ختبارالا

 (5)جدكؿ رقـ 

 األخطاء المعيارية لمعامالت ثبات االختبار 

 كلٌة غٌر لفظٌة لفظٌة الصف

K 2,3 2,2 3,1 

1 2,3 2,2 3,2 

2 2,4 2,3 3,3 

3 2,4 2,5 3,5 

4 2,6 2,5 3,6 

5 2,5 2,5 3,6 

6 2,6 2,6 3,7 

7 2,5 2,6 3,6 

8 2,5 2,5 3,6 

9 2,5 2,6 3,6 

10 2,5 2,6 3,6 

11 2,5 2,6 3,6 

12 2,5 2,6 3,6 

(Otis & Lenno, 2002, p 28- 29 )

 كالقدرة التمييزية ليا مف خالؿ ،جمعت المعمكمات حكؿ صعكبة البنكد: تحميل البنود : ثالثاً 
نسبة الطالب الذيف أجابكا  (P.values)عممية التقنيف القكمية، كالمقصكد بمعامالت الصعكبة 

كؿ المستكيات بمغ ؿعف البنكد بشكؿو صحيح، كأشارت النتائج إلى أف معامؿ الصعكبة المتكسط 
 . غير المفظيختبار لال0,57، كلالختبار المفظي 0,55، ك درجة الكمية لؿ0,56
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  ثنائي التسمسؿ الخاص درست معامالت القدرة التمييزية لمبنكد باستخداـ معامؿ االرتباط
Point  Biserial Correlation Coefficients) Median)بمغت المعامالت عبر إذ ؛ 

  . غير المفظيبعد لؿ0,45 المفظي، كعد لمب0,49كؿ المستكيات بشكؿو متكسط حكالي 

 (6)جدكؿ :    يكضح  ذلؾ (6)كالجدكؿ رقـ 

 معامؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ الخاص

االختبارات الصف 

الفرعٌة 

االرتباط عدد العبارات 

k  ًلفظ

غٌر لفظً 
30 

30 

0,42 

0,45 

 لفظً 1

غٌر لفظً 
30 

30 

0,40 

0,43 

 لفظً 2

غٌر لفظً 
30 

30 

0,41 

0,39 

 لفظً 3

غٌر لفظً 
32 

32 

0,41 

0,38 

 لفظً 4

غٌر لفظً 
36 

36 

0,39 

0,41 

 لفظً 5

غٌر لفظً 
36 

36 

0,40 

0,42 

لفظً  6

 غٌر لفظً
36 

36 

0,38 

0,42 

لفظً  7

 غٌر لفظً
36 

36 

0,40 

0,44 

لفظً  8

 غٌر لفظً
36 

36 

0,44 

0,48 

لفظً  9

 غٌر لفظً
36 

36 

0,39 

0,40 

لفظً  10

 غٌر لفظً
36 

36 

0,39 

0,40 

لفظً  11

 غٌر لفظً
36 

36 

0,40 

0,41 

لفظً  12

 غٌر لفظً
36 

36 

0,42 

0,44 

                                                       (  Otis & Lenno, 2002, p 43 ) 
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 الفصل اخلامس
 إجراءات الدراسة الميدانية

 

 :تمييد- 5-1

تناكؿ الفصؿ الحالي الحديث عف الدراسة الميدانية لالختبار ابتداءن مف الدراسة االستطالعية، 
مركران بدراسة الصدؽ كالثبات، كانتياءن بالدراسة الميدانية األساسية التي نتجت عنيا المعايير 

 .كالصكرة المعدلة لالختبار مزكدة بالدليؿ

 :الدراسة االستطالعية األولى- 5-2

 :ىدفت الدراسة االستطالعية إلى

 .تعديؿ الفقرات التي تحمؿ طابعان كثقافة أمريكة لتناسب البيئة السكرية -1
حساب معامالت صعكبة الفقرات في كؿ مستكل لمتأكد مف أف الفقرات مرتبة بشكؿ  -2

 .حمزكني حسب صعكبة الفقرات، كالتأكد مف صالحية الفقرات لمقياس

 .تعديؿ الزمف المحدد  لالختبار، كالمكصى بو في تعميمات التطبيؽ -3

 .تعديؿ مفتاح التصحيح -4

 .تقصي الصعكبات التي قد تنشأ في أثناء تطبيؽ االختبار حتى يتـ ضبطيا كتالفييا -5

 :كلمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ اتبعت اإلجراءات اآلتية

ترجمة دليؿ االختبار مف المغة اإلنكميزية إلى المغة العربية عمى نحك دقيؽ؛ ألنو  -1
المرشد الرئيس لمباحثة في طريقة تطبيؽ االختبار، كتصحيح إجابات 

 .المفحكصيف عميو

، كذلؾ لمتأكد مف ةترجمة الفقرات لمغة العربية، كعرضيا عمى مختصيف بالمغة العربي -2
 .سالمة المغة، كبساطة التعبير؛ لتناسب الطالب الذيف تضميـ عينة البحث

بمغ عددىف ست - عرض الفقرات عمى مجمكعة مف المعممات في المدارس االبتدائية  -3
لمتأكد مف أف المياـ التي يطمب مف الطالب حميا في االختبار تماشي - معممات

تتطمب بعض )مثالن . المنياج الدراسي، كال سيما في مادة الرياضيات، كالمغة العربية
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الفقرات في اختبار سالسؿ األعداد مف طالب الصؼ الثالث كالرابع أف يعرفكا 
مضاعفات العدد؛ لذا كاف مف الضركرم معرفة ما إذا كاف ىؤالء الطالب قد أخذكا  

، كما تتطمب بعض الفقرات في اختبار ترتيب الجمؿ (مضاعفات العدد في مادة الحساب
 .  (تغيير كمي، كاستبداليا بأخرل تتماشى مع المنياج الدراسي لقكاعد المغة العربية

تحكيـ الفقرات مف قبؿ عدد مف االختصاصييف النفسييف، إضافة إلى اختصاصيي  المغة  -4
اإلنكميزية؛ لمتأكد مف سالمة الترجمة، كمعرفة فيما إذا كانت التعديالت في الفقرات 

يبيف أسماء المختصيف بالمغة العربية، كالمغة  (1)الممحؽ )مناسبة لمبيئة السكرية، 
 .(اإلنكميزية، إضافة إلى االختصاصييف النفسييف

كطبؽ االختبار بصكرتو المعدلة بعد الترجمة، كالتعديؿ عمى عينة استطالعية أكلية بمغت 
 . طالبان كطالبةن، كتحمؿ خصائص العينة األساسية193

 يبيف خصائص العينة االستطالعية كعدد أفرادىا (7)الجدكؿ 

 العدد الكمي اإلناث الذككر الصؼ

 32 14 18 الرابع

 42 20 22 الخامس

 36 19 17 السادس

 43 21 22 السابع

 40 19 21 الثامف

 193 93 100 كمي

 

كطبؽ االختبار بصكرة فردية لمعرفة جكانب الغمكض، كعدـ الكضكح في كؿ عبارة، كتقصي 
 .البدائؿ المحتممة، كمدل مالءمتيا، إضافة إلى معرفة الصعكبات التي قد تنشأ في أثناء التطبيؽ

كقد أسفرت الدراسة االستطالعية عف إجراء عدد مف التعديالت التي تناكلت محتكل الفقرات، 
 . كالزمف الالـز لالختبار، إضافة إلى مفتاح التصحيح
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 :تعديل الفقرات -5-2-1

 عدلت الفقرات التي ال تناسب في طبيعتيا أك محتكاىا البيئة السكرية، كتحمؿ طابع كثقافة 
أمريكية، كعدلت الفقرات التي كجد الطالب فييا غمكضان، أك كانت متأثرة بالثقافة األمريكية، 

 .........كأسماء األشجار كاألشخاص، ككحدات القياس،

التعديالت التي نتجت عف آراء لجنة : كفيما يمي عرض لنكعيف مف التعديالت في الفقرات
التحكيـ، كتعديالت الفقرات نتيجة التكفيؽ، كالدمج بيف آراء لجنة التحكيـ، كنتائج الدراسة 

 :االستطالعية

 :التعديالت التي نتجت عن آراء لجنة التحكيم- 5-2-1-1

 :Eالمستوى 

استبداؿ كممة السمؾ بالكمب، كتغيير خيارات اإلجابة مع الحفاظ : (8)الفقرة  -1
عمى العالقة نفسيا في السؤاؿ؛ كذلؾ ألنو ال يناسب بيئتنا مف حيث االىتماـ 
بتربية الكالب كمعرفة أنكاعيا؛ العصفكر الدكرم ىك نكع مف أنكاع الطيكر 

 :إذ كاف السؤاؿ.  كالحكت الذم ىك نكع مف أنكاع األسماؾ

Bird is to sparrow as dog is to – 

A . spaniel       B. cat       C. bark       D. pet       E. tree 

 :أم الطائر بالنسبة لمعصفكر الدكرم كالكمب بالنسبة لػ

حيكاف - نباح     د- قطة    ج- ب   (نكع مف أنكاع الكالب)سبانيؿ  - أ
 شجرة- أليؼ    ق

 :كأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلتي

 :الطائر بالنسبة لمعصفكر الدكرم كالسمؾ بالنسبة لػ

 الماء- حكض الزينة     ق- المعمبات    د- القطة    ج- الحكت     ب - أ
تـ استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كاختيار جممة أخرل تناسب مناىج : (9)الفقرة  -2

كقكاعد المغة العربية في البيئة السكرية، كمف ثـ تغيير خيارات اإلجابة بما 
 : إذ كاف السؤاؿ. يتناسب مع الجممة البديمة
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If the word below were arranged to make the best 
sentence, with which letter would the last word of the 
sentence begin? 

 

 

  

A. p                 B. y           C. n            D.  m             E. d        

 "ضع ما يخصني بجانب كرسيؾ: " أم

 :كأصبحت الجممة عمى النحك اآلتي

إرا ذى ذشذُة انكهًاخ فٍ األسفم نرؤنف انجًهح األفضم؛ فثأٌ حشف كاَد سرثذأ آخش كهًح 

 فٍ انجًهح؟

 

 

 ر- ش         ق- ع         د- ب            ج- س         ب-        أ   

استبداؿ كحدات المسافة كالكزف بأخرل مستخدمة في البيئة : (18)الفقرة  -3
السكرية، مع الحفاظ عمى العالقة المحددة نفسيا في السؤاؿ األصمي مف حيث 
ترتيب المسافات مف األصغر إلى األكبر، كمف ثـ يجب ترتيب األكزاف بالطريقة 

بكممة ( ب)في خيار اإلجابة  (pint)كما تـ استبداؿ كممة مكياؿ . نفسيا
( كغ)في الخيار ج  بكممة كيمك غراـ  (pound)أكقية، كاستبداؿ كممة باكند 

 .في الفقرة نفسيا

 :إذ كاف السؤاؿ

The  words in the box  go together in a certain way. Choose 
the word that goes where you see the question ma                         

 

 

 

 باردان       سقت       شرابان         رفيؼ          عمتيا

Mine      put      to    your      next       desk 

Inch         foot       yard 

Ounce         ?         ton 
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A. weight     B. pint      C. pound     D. measure    E. heavy  

 : أم

 

 

 ثقيؿ- كحدة قياس     ق- باكند       د- مكياؿ       ج- كزف      ب - أ
   :أصبح السؤاؿ عمى النحك األتي

 تشكؿ الكممات التي في المستطيؿ مع بعضيا عالقة محددة، اختر الكممة التي تراىا مناسبة 
 .لتحؿ محؿ عالمة االستفياـ

 

                          

 ثقيؿ-    ىػكحدة قياس   -    د كيمك غراـ    -ج أكقية      - ب    كزف  -      أ

باسـ  (Jack)استبداؿ األسماء األجنبية بأخرل عربية، استبداؿ جاؾ : (20)الفقرة  -4
 .باسـ ىادم (Hugh)باسـ تامر، كىاؾ  (Tommy)جاسـ، كتكمي 

 .باسـ ليمى (Ariana)استبداؿ اسـ أريانا : (23)الفقرة  -5

تـ استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كاختيار جممة أخرل تناسب (: 25)الفقرة  -6
 تغيير خيارات اإلجابة مف ثـمناىج كقكاعد المغة العربية في البيئة السكرية، ك

، إذ تـ استبداؿ خيارات اإلجابة بكممات بدالن مف بما يتناسب مع الجممة البديمة
 كاف إذ .الحركؼ، كذلؾ ألف ىناؾ أكثر مف كممة في الجممة تبدأ بالحرؼ نفسو

 : السؤاؿ

If the word below were arranged to make the best 
sentence, with which letter would the last word of the 
sentence begin? 

 

 

 سنتيمتر      متر      كيمكمتر

 غراـ           ؟         طف

Finish       math    to    yesterday,s     remember    assignment  

 تىصح            قذو           َاسدج

 أوَصح            ؟             طٍ
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              A  .a            B. f            C. m         D. y            E. r        

 ".ال تنسى أف تنيي كظيفة الرياضيات السابقة: " أم

 :كأصبح بعد استبدالو بجممة أخرل مأخكذة مف منياج قكاعد المغة العربية كما يمي

 :تنتيي الجممةيجب أف كممة بأم ؼإرا ذى ذشذُة انكهًاخ فٍ األسفم نرؤنف انجًهح األفضم، 

  

 البرؽ-             ىػ يممع-          د المطر-           جينزؿ-             بيقصؼ-أ

 في الخيار ب بكممة (being paid)استبداؿ عبارة أف يحصؿ عمى أجر : (26)الفقرة  -7
في الخيار د بكممة أدكات فقط، لتصبح  (using tools)أجر فقط، كاستخداـ أدكات 

 .خيارات اإلجابة مؤلفة مف كممة كاحدة فقط

بػ  (Charles)، كتشارلز (كليد) بػ  (Ethan)استبداؿ اسـ إيتاف : (34)الفقرة  -8
 .(ماىر)

استبداؿ الكممات االنكميزية بكممات أخرل بالمغة العربية مع إيجاد  : (37)الفقرة  -9
عالقة بيف الكممات مشابية لمعالقة المكجكدة بيف الكممات االنكميزية مف حيث 
تشابو الحركؼ كترتيبيا، ألف ترجمتيا إلى العربية مف دكف استبداليا بأخرل 

 :حيث كاف السؤاؿ. تغير اليدؼ مف السؤاؿ

Which word does not go with the other four? 

A. sleep      B. steep     C. sheep      D. steer      E. sweep    

الكممات األربعة المنسجمة مع بعضيا تتشابو في ثالثة حركؼ كتختمؼ في :  كالقاعدة ىنا ىي
فاإلجابة . ؛ فيك يختمؼ بالحرؼ األخير أيضان عف باقي الكمماتDالحرؼ الثاني باستثناء الخيار 

 .Dالصحيحة ىي 

الكممات األربعة المنسجمة تتشابو في ثالثة حركؼ، كالحرؼ المختمؼ : أما القاعدة البديمة، فيي
 :إذ أصبح السؤاؿ عمى النحك اآلتي. مكرر في الكممة

. قيةاأم مف الكممات اآلتية ال تنسجـ مع الكممات األربعة الب        

  خمخاؿ-        ىػ صفصاؼ-         د سمساؿ- ج         صمصاؿ-       بزلزاؿ - أ

 انثشق    َقصف   و    انًطش     َهًع     انشعذ     ثى     َُزل
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استبداؿ أسماء األشجار بأخرل  مألكفة في بيئتنا، إذ تـ استبداؿ : (44) الفقرة  -10
، بالميمكف( maple)بشجرة البرتقاؿ، كالقيقب  (oak tree)شجرة البمكط 

 تـ استبداؿ حديقة  كًا،بالتفاح( elm )بالخكخ، كالدردار( pine )كالصنكبر
 . ؛ نرصثح يزسعح سهىي فٍ انفقشج َفسها|yard ( Cyndi )سُُذٌ 

تغيير الكممات التي في الصندكؽ بأخرل عربية مع الحفاظ عمى عالقة : (54)الفقرة   -11
؛ إذ ال يمكف إيجاد كممات مشابية في ترتيب الحركؼ لمعالقة في السؤاؿ األصمي

 كما تـ تغيير خيارات اإلجابة لتناسب تنطبؽ عمييا العالقة نفسيا في المغة العربية،
 : كاف السؤاؿإذ. الكممات الجديدة

The word in the box go together in a certain way. Choose 

the word that goes where you see the question mark. 

  

 
    

C. fit       D. find       E. flit   A. fine      B. knife 

إضافة حرؼ غير محدد إلى بداية الكممة األكلى؛ لتشكيؿ الكممة الثانية، : كالقاعدة ىنا ىي
ضافة الحرؼ   .عمى نياية الكممة الثانية لتشكيؿ الكممة الثالثة (e)كا 

إلى نياية الكممة األكلى لتشكيؿ الكممة الثانية،  (ؿ)إضافة الحرؼ : كالقاعدة البديمة ىنا ىي
ضافة حرؼ غير محدد إلى بداية الكممة الثانية لتشكيؿ الكممة الثالثة  .كا 

   :كأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلتي
. الكممات في المستطيؿ مرتبة بطريقة معينة، اختر الكممة المناسبة لتحؿ محؿ عالمة االستفياـ

 

 

كمئ - ممؾ       ىػ- كامؿ       د-      ج كمـ- أكمؿ    ب  - أ

(. رامي) بػ  (Aretha)استبداؿ اسـ أريثا : (58)الفقرة - 12

 (.تغريد)بػ  (Taylor)كتايمكر ، (سمر)بػ  (Sonia)استبداؿ اسـ سكنيا : (59)الفقرة - 13

 استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كذلؾ لتناسب مناىج المغة العربية في البيئة (:63)الفقرة -14
 :(الحظ اتجاىاتي المكتكبة فيما يمي )السكرية؛ إذ كانت الجممة 

 كم      كهم       يكهم

 كى      كًم         ؟

It         kit      kite 

In        fin       ? 
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If the word below were arranged to make the best sentence, with 
which letter would the first word of the sentence begin? 

 

 

  : كأصبحت الجممة عمى النحك اآلتي

بأم حرؼ يجب أف تبدأ أكؿ كممة؟ ؼ  ؛فضؿ األجممةاؿ لتؤلؼ تية الكممات اآل تـ ترتيبإذا

 

 ج-      ىػ      ا-     د       خ-          جؾ-   ب         ؼ - أ

 تغيير الكممات التي في الصندكؽ بأخرل عربية مع الحفاظ عمى عالقة :(67)الفقرة -15
مشابية في ترتيب الحركؼ لمعالقة في السؤاؿ األصمي، كما تـ تغيير خيارات اإلجابة لتناسب 

 :إذ كاف السؤاؿ. الكممات الجديدة

The word in the box go together in a certain way. Choose the word 

that goes where you see the question mark. 

 

 

A.blend       B. bend      C. bland       D. sand      E. spend 

إضافة حرؼ ما غير محدد إلى بداية الكممة األكلى لتشكيؿ الكممة الثانية، : القاعدة ىنا ىي
ضافة حرؼ ما بيف الحرفيف األكؿ، كالثاني في الكممة الثانية لتشكيؿ الكممة الثالثة  .كا 

 حرؼ ما غير محدد إلى بداية الكممة األكلى لتشكيؿ الكممة إضافة: أما القاعدة البديمة فيي
ضافة حرؼ ما بيف الحرفيف  .  الكممة الثانية لتشكيؿ الكممة الثالثةالثالث، كالرابع فيالثانية، كا 

  :تيأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلك

. الكممات في المستطيؿ مرتبة بطريقة معينة، اختر الكممة المناسبة لتحؿ محؿ عالمة االستفياـ

 

 جميس        كتاب       األناـ          في       خير

Note    direction      my     written     the    in   follow 

And       band      brand 

End        send        ? 
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 اكراـ- كاـر      ق- كريـ      د- مكركـ      ج- مكـر     ب-أ

 :Fالمستوى 

بأمؿ  (Andy)استبداؿ األسماء األجنبية بأخرل عربية؛ إذ تـ استبداؿ أندم : (9)الفقرة -16
، (سامر)بػ (Scoot)، كسككت (ماىر)بػ  (Marcus)، كمارككس (لمى)بػ  (Lucy)كلكسي 
 (.جًاَح)تـ  (Julia)وجىنُا 

استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كذلؾ لتناسب مناىج المغة العربية في البيئة : (19)الفقرة -17
نالحظ أنو  تظير  (كصؿ أقربائنا لتناكؿ الطعاـ في الكقت المحدد )السكرية؛ ففي الجممة 

 خيارات إجابة متشابية، إذ تكجد أكثر مف كممة تبدأ بالحرؼ نفسو، لذا تـ استبداؿ الجممة

 

A. A           B. T         C.O        D. R         E. E 

  :كأصبحت عمى النحك اآلتي

  

 ب-    ىػ         ؼ-         د إ-          ج ؾ-          بج - أ
 ،بكممة حفظت في الخيار ب (memorized) استبداؿ كممة استظيرت (: 32 )الفقرة- 18

 .إذ إنيا أكثر استخدامان، ككضكحان لطالب ىذه المرحمة

عالقة اؿ تغيير الكممات التي في الصندكؽ بأخرل عربية مع الحفاظ عمى (: 37) الفقرة -19
في السؤاؿ األصمي، كما تـ تغيير خيارات الكممات في ترتيب حركؼ المستخدمة نفسيا؛ 

 :إذ كانت الكممات كاآلتي. اإلجابة لتناسب الكممات الجديدة

  

 

A.Pat        B. pin          C. pain           D. pit              E. pan 

بـر       مبـر    مبرـك 

 كـر      ؟ اكـر      

 تعبث     جماؿ     كنت    الطبيعة    تحب    فال     بيا     إذا

Time   eat    to    relatives       in      arrived       our 

Bound     bond     bun 

Paint       pant        ?   
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حذؼ الحرؼ الثالث مف الكممة األكلى لتشكيؿ الكممة الثانية، كحذؼ الحرفيف : كالقاعدة ىنا ىي
 .الثاني كاألخير مف الكممة األكلى لتشكيؿ الكممة الثالثة

: تيأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلك

 

 

 مسار- سار        ىػ- سّيار          د- سرة         ج-     ب   سير - أ

استبداؿ الكممات االنكميزية بكممات أخرل بالمغة العربية مع إيجاد  (:  48)الفقرة - 20
عالقة بيف الكممات مشابية لمعالقة المكجكدة بيف الكممات االنكميزية مف حيث تشابو 

الحركؼ كترتيبيا؛ ألف ترجمتيا إلى العربية مف دكف استبداليا بأخرل تغير اليدؼ مف 
 :حيث كاف السؤاؿ كاآلتي. السؤاؿ

Which word does not go with the other four? 

A.Steer           B. steam          C. steal          D. stead      E. steak 

 

تتشابو الكممات األربعة المنسجمة مع بعضيا البعض في األحرؼ األربعة : فالقاعدة ىي
األكلى، كتختمؼ في الحرؼ األخير، أما الكممة التي ال تنسجـ مع بقية الكممات تختمؼ 

 .بالحرفيف األخيريف

 بالحرفييف المنسجمة مع بعضياتتشابو الكممات األربعة : أما القاعدة البديمة فيي
 تختمؼ لماتؾالكممة التي ال تنسجـ مع بقية اؿ، أما (فعيؿ)األخيريف، كعمى كزف 

 .بالحرؼ األخير

أم مف الكممات اآلتية ال تنسجـ مع الكممات األربعة  : كأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلتي
 :قيةاالب

 كليؼ- رفيؼ       ق- أليؼ        د- رئيؼ       ج-  كفيؽ        ب - أ
 
 (.سامي)باسـ عربي كىك  (David)استبداؿ اسـ ديفيد : (50)الفقرة - 17

 حارحّفارة          حفرة      

      سّيارة          سيرة       ؟ 
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باسـ دكلة معركفة لمطالب كىي تركيا،  (Parkerville)استبداؿ باركيرفيؿ : (53)الفقرة - 18
 .بالسيد باسـ (Mr. Brown)كـ تـ استبداؿ اسـ السيد براكف 

استبداؿ أنكاع الحمكل األجنبية بأخرل عربية، إذ تـ استبداؿ الكعؾ : (60)الفقرة - 19
(muffins)  بكعؾ السمسـ، كالكككيز(cookies)  بالكعؾ المالح، ككيؾ القكالب(cupcakes )

ترتيب ىذه : بالمعمكؿ بالتمر؛ إذ اليدؼ مف السؤاؿ ىك (donuts)كيؾ الفراكلة، كالدكنات 
 .األنكاع مف اليسار إلى اليميف

 :كأصبح السؤاؿ كاآلتي

إذا كاف .  في محؿ لبيع الحمكل يقع كعؾ السمسـ بجانب الكعؾ المالح الذم يقع في المنتصؼ
 الذم يقع في ؛ كالذم يقع بجانب المعمكؿ بالتمر،كيؾ الشكككال في أقصى يسار كيؾ الفراكلة

 نياية أقصى اليميف، ما ىك الترتيب مف اليسار إلى اليميف؟

. كعؾ السمسـ، كيؾ الشكككال، كيؾ الفراكلة، الكعؾ المالح، المعمكؿ بالتمر-أ

. كيؾ الشكككال، كعؾ السمسـ، الكعؾ المالح، كيؾ الفراكلة، المعمكؿ بالتمر-ب

. كيؾ الشكككال، كيؾ الفراكلة، الكعؾ المالح، المعمكؿ بالتمر، كعؾ السمسـ- ج

. كيؾ الفراكلة،المعمكؿ بالتمر، الكعؾ المالح، كيؾ الشكككال، كعؾ السمسـ- د

. كعؾ السمسـ، كيؾ الشكككال، الكعؾ المالح، كيؾ الفراكلة، المعمكؿ بالتمر- ق

استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كذلؾ لتناسب مناىج المغة العربية في البيئة (: 62)الفقرة - 20
إذ كانت . السكرية؛ إذ أف ترجمة ىذه الجممة إلى العربية أعطت جممة غير مألكفة لغكيان 

 : (ليست نياية كؿ الكتب التي قرأتيا  سعيدة)الجممة كاآلتي 

 

A. h            B. b          C. y           D. e           E. r 

  :كأصبحت الجممة عمى النحك اآلتي

 ؟آخش كهًحإرا سذثد انكهًاخ اِذُح نرؤنف أفضم جًهح، تأٌ حشف َجة أٌ ذثذأ 

      يقرأ        بما فييا        القصة       ليتو      فيستمتع  

End      you     books    happily      all     read      not 
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 ؼ- ؿ         ق- ا       د- م        ج- ب        ب - أ

استبداؿ الكممات االنكميزية بكممات أخرل بالمغة العربية، مع إيجاد  (: 68)الفقرة - 21
عالقة بيف الكممات مشابية لمعالقة المكجكدة بيف الكممات اإلنكميزية مف حيث تشابو 

الحركؼ كترتيبيا؛ ألف ترجمتيا إلى العربية مف دكف استبداليا بأخرل تغير اليدؼ مف 
 :إذ كانت الكممات كاآلتي. السؤاؿ

A.Scalp          B. stamp       C. scamp       D. score       E. scold 
 .(ب)الكممات األربعة متشابية في الحرفييف األكلييف ما عدا الخيار : فالقاعدة ىي

الكممات المتشابية تشترؾ بالحرفييف األكؿ كالثالث، أما الكممة : أما القاعدة البديمة فيي
 . المختمفة تختمؼ عنيا بالحرؼ األكؿ، كجميع الكممات ىي ميف، كعمى كزف فّعاؿ

 :كأصبح السؤاؿ عمى النحك اآلتي

 : قيةاأم مف الكممات اآلتية ال تنسجـ مع الكممات األربعة الب

 حّفار- حّماؿ        ق- حاّلؽ        د-  نّجار      ج-  حّداد      ب-أ

استبداؿ الجممة بشكؿ كامؿ، كذلؾ لتناسب مناىج المغة العربية في البيئة (: 70)الفقرة - 22
 :(كال المرشحيف سمما خطابيما لممكتب الرئيس)السكرية؛ إذ كانت الجممة 

 

A. b            B. s         C. r          D. o        E.c 
 :كأصبحت الجممة عمى النحك اآلتي

 

 أ- ح          ق- ت        د- ف        ج-        ب  م - أ

 .كلـ يطرأ أم تعديؿ عمى بنكد االستدالؿ الشكمي، كاالستدالؿ الكمي ألنيا غير متأثرة بالثقافة

 

 

 

َشاطك     َجة       ذعطٍ          اسرشاحح           حرً  َرجذد      أٌ          نُفسك      

                                                                                       

Gave    candidates       for     speeches        office    running    both 
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 :التعديالت التي نتجت عن الدراسة االستطالعية -5-2-1-2
 E:المستوى 

   استبداؿ صيغة السؤاؿ أم مف الكممات اآلتية ال تنسجـ مع األربعة الباقية:(4)الفقرة  -1
(Which word does not go with the other four?  )أم مف ) تيةبالصيغة اآل

؛ ليصبح أكثر كضكحان، إذ بمغت نسبة (األربعة الباقية مختمفة عف الكممات اآلتية
مف العينة الكمية، كما تـ استبداؿ كمي % 22الطالب الذيف سػألكا عف معنى ىذا الفقرة 

 .بيذه الصيغة لجميع فقرات االختبار المماثمة
؛  (يكجد في كؿ حفمة)بػ  (Every party has)استبداؿ  لكؿ حفمة : (11)الفقرة  -2

لتصبح الفقرة أكثر كضكحان؛ إذ بمغت نسبة الطالب الذيف سألكا عف المقصكد مف ىذه 
 .مف العينة الكمية% 30الفقرة 

بػكممة ديكاف في خيار اإلجابة ق، إذ بمغت  (couch)استبداؿ كممة أريكة : (14)الفقرة  -3
 .   مف العينة الكمية% 25نسبة الطالب الذيف سألكا عف معنى كممة أريكة 

؛ فالسؤاؿ ىك عكس كممة (يأتي)بػكممة  (arrive)استبداؿ كممة يصؿ : (15)الفقرة  -4
 ، كاإلجابة الصحيحة ىي يغادر (-- The opposite of arrive is )يصؿ 

( leave)إف اإلجابة الصحيحة ىي يقطع، كىي غير مكجكدة : ، لكف نسبة الطالب الذيف قالكا
 %.  5بيف خيارات اإلجابة كانت 

في  (daisy is to yellow)استبداؿ عبارة األقحكاف بالنسبة لمكف األصفر : (22)الفقرة  -5
، إذ بمغت نسبة الطالب الذيف (الياسميف بالنسبة لمكف األبيض)خيار اإلجابة ج بعبارة 

 .مف العينة الكمية% 32سألكا عف معنى كممة األقحكاف 
 :Fانمضتوى 

 :في السؤاؿ اآلتي)+( بإشارة ( ك)استبداؿ حرؼ : (11)الفقرة  -6
What number is one-half of the sum of twelve and eighteen? 

، إذ بمغت 18+ 12ما ىك العدد الذم يشكؿ نصؼ مجمكع : ليصبح السؤاؿ كاآلتي -7
مف العينة % 5 (+)نسبة الطالب الذيف سألكا عف المقصكد مف حرؼ الكاك إشارة 

 .الكمية
 :قيمة ومستوى داللة معامالت الصعوبة لفقرات االختبار- 5-2-2

، Eتـ حساب معامالت صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار في العينة الكمية لكؿ مف المستكل 
 تحتاج إلى إعادة ترتيب بشكؿ حمزكني حسب فقرات، كذلؾ لمتأكد فيما إذا كانت اؿFكالمستكل 
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 في العينة فقرات معامالت صعكبة اؿاف يكضح(9) ك(8) رقـ فكالجدكال. معامالت الصعكبة
  E, F : كييفالكمية لممست

 (8)     الجدكؿ رقـ 

 Eمعامالت صعكبة الفقرات في العينة الكمية لممستكل        

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
الصعوبة 

رقم 
الفقرة 

معامل 
 الصعوبة

1 0,22 25 0,77 49 0,77 
2 0,45 26 0,93 50 0,33 
3 0,37 27 0,82 51 0,82 
4 0,48 28 0,61 52 0,48 
5 0,69 29 0,57 53 0,84 
6 0,24 30 0,44 54 0,54 
7 0,40 31 0,74 55 0,64 
8 0,38 32 0,20 56 0,86 
9 0,90 33 0,64 57 0,40 
10 0,73 34 0,89 58 0,73 
11 0,36 35 0,77 59 0,76 
12 0,46 36 0,56 60 0,30 
13 0,65 37 0,72 61 0,65 
14 0,69 38 0,57 62 0,81 
15 0,46 39 0,57 63 0,90 
16 0,61 40 0,49 64 0,53 
17 0,64 41 0,68 65 0,65 
18 0,20 42 0,56 66 0,78 
19 0,26 43 0,66 67 0,96 
20 0,70 44 0,81 68 0,81 
21 0,69 45 0,56 69 0,76 
22 0,68 46 0,72 70 0,69 
23 0,82 47 0,74 71 0,73 
24 0,81 48 0,54 72 0,80 

 



- 79-  
 

 (9)الجدكؿ رقـ     

   Fمعامالت صعكبة الفقرات في العينة الكمية لممستكل         

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

1 0,12 25 0,65 49 0,59 
2 0,87 26 0,66 50 0,58 
3 0,22 27 0,20 51 0,56 
4 0,88 28 0,32 52 0,65 
5 0,58 29 0,78 53 0,80 
6 0,26 30 0,50 54 0,33 
7 0,21 31 0,76 55 0,79 
8 0,71 32 0,21 56 0,72 
9 0,73 33 0,89 57 0,70 
10 0,63 34 0,78 58 0,67 
11 0,36 35 0,80 59 0,86 
12 0,93 36 0,26 60 0,90 
13 0,54 37 0,91 61 0,82 
14 0,55 38 0,70 62 0,94 
15 0,70 39 0,74 63 0,89 
16 0,43 40 0,61 64 0,32 
17 0,91 41 0,55 65 0,77 
18 0,54 42 0,52 66 0,86 
19 0,86 43 0,46 67 0,93 
20 0,91 44 0,67 68 0,75 
21 0,51 45 0,70 69 0,82 
22 0,10 46 0,46 70 0,66 
23 0,70 47 0,76 71 0,89 
24 0,63 48 0,60 72 0,73 

 :نالحظ ما يمي (9)، ك(8)كبدراسة الجدكالف رقـ 

  تراكحت قيـ معامالت صعكبة الفقرات كفقان إلجابات طالب صفي الرابع كالخامس
عمى أدنى معامؿ  (1)، كقد حصؿ الفقرة رقـ  (0,96- 0,20)بيف  (Eالمستكل )
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عمى أعمى معامؿ صعكبة، في حيف تكزعت قيـ   (67)صعكبة، بينما حصؿ الفقرة رقـ 
 :معامالت الصعكبة كما تظير في الجدكؿ اآلتي

 (10)الجدكؿ رقـ 

 Eيبيف قيـ معامالت الصعكبة لممستكل 

 النسبة المئوية لمتكرارات عدد الفقرات فئات معامل الصعوبة
 %29 21 0,75أكثر مف 

0,50 – 0,75 32 44% 
0,25 - 0,49  15 21% 

 %6 4 0,25أقؿ مف 
 ( :10)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 .مف الفقرات تتصؼ بمعامؿ صعكبة متكسط% 65 -
 .مف الفقرات تتصؼ بمعامؿ صعكبة مرتفع% 29 -
 .مف الفقرات تتصؼ بمعامؿ صعكبة منخفض% 6 -
  سادس، اؿكؼصؼاؿتراكحت قيـ معامالت صعكبة الفقرات كفقان إلجابات طالب في حيف 

عمى  (22)، كقد حصؿ الفقرة رقـ  (0,94- 0,10)بيف  (F المستكل) سابع، كالثامفكاؿ
عمى أعمى معامؿ صعكبة، في حيف  (62)أدنى معامؿ صعكبة، بينما حصؿ الفقرة رقـ 

 :تيتكزعت قيـ  معامالت الصعكبة كما تظير في الجدكؿ اآل
 (11)الجدكؿ رقـ 

 Fيبيف قيـ معامالت الصعكبة لممستكل 

 النسبة المئوية لمتكرارات عدد الفقرات فئات معامل الصعوبة
 %35 25 0,75أكثر مف 

0,50 – 0,75 32 44% 
0,25 - 0,49  9 13% 

 %8 6 0,25أقؿ مف 
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( : 11)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

.  بمعامؿ صعكبة متكسطصؼمف الفقرات تت% 57 -
 .مرتفع بمعامؿ صعكبة صؼمف الفقرات تت% 35 -
 . بمعامؿ صعكبة منخفضصؼمف الفقرات تت% 8 -
  نالحظ أف األسئمة مكزعة بشكؿ حمزكني مف حيث  (9)ك (8)بالرجكع إلى الجدكليف رقـ

كىذا يتفؽ مع ما جاء في دليؿ االختبار، كمف ثـ فإنو ال داعي لتغيير ترتيب . الصعكبة
إذ تـ ترتيب األسئمة في االختبار األصمي بشكؿ حمزكني متسمسؿ، إذ تتسمسؿ . األسئمة

األسئمة ضمف نمكذج االختبار تبعان لنكع السؤاؿ، كصعكبتو تكضع األسئمة الصعبة 
ضمف األسئمة السيمة بخالؼ الطريقة التي تعتمد التدرج مف األسئمة السيمة إلى األسئمة 
الصعبة، كبيذه الطريقة ال يتكلد لدل األطفاؿ الشعكر بأنيـ ينتقمكف إلى نمط أصعب 

فأصعب مف األسئمة، ذلؾ الشعكر الذم يدفع األطفاؿ إلى االنسحاب مف االمتحاف، فمف 
خالؿ ىذه الطريقة عندما يجد األطفاؿ سؤاالن صعبان تعكد ليـ الثقة مباشرة عندما يجدكف 

 (. Lennon, 2002, p16)السؤاؿ الذم يميو سيؿ الحؿ 
  أم معامؿ صعكبتو  )ال يكجد أية فقرة أخفؽ أفراد العينة جميعيـ في اإلجابة عميو

، كما ال يكجد أم فقرة نجح جميع أفراد العينة في اإلجابة عمييا إجابة (يساكم صفر
؛ مما يدؿ عمى أف جميع الفقرات صالحة (أم معامؿ صعكبتو كاحد صحيح)صحيحة 
 .لمقياس

 :تعديل الزمن المخصص لالختبار- 5-2-3
( 40)دقيقة؛ منيا  (60) ىك F، كالمستكل Eإف الزمف الالـز لتطبيؽ االختبار لكؿ مف المستكل 

دقائؽ يحتاجيا الطالب لمؿء البيانات  (10)دقيقة لتطبيؽ االختبار الفعمي، إضافة إلى 
. دقائؽ أخرل لقراءة التعميمات، كاألسئمة النمكذجية المحمكلة (10)الديمكغرافية الخاصة بو، ك

كقد تجاكز غالبية الطالب مف أفراد العينة السكرية الزمف المخصص لكؿ مستكل، كتجنبان لحالة 
القمؽ كالتكتر التي قد يعاني منيا الطالب ذكم القدرة المعرفية المتكسطة كالضعيفة نتيجة 
اإللحاح عمى إنياء االختبار ضمف الزمف المكصى بو بالدليؿ؛ فقد عدؿ الزمف؛ إذ حسػب 

متكسػط الزمف الالـز لتطبيؽ كؿ مستكل عند العينة االسػتطالعية، كأخذ متكسط الزمف كزمف 
 . جديد

 لمقدرة OLSAT8 مف اختبار Eإذ كاف الزمف الجديد الذم احتاجو الطالب لتطبيؽ المستكل 
دقائؽ احتاجيا  (10)دقيقة لتطبيؽ االختبار الفعمي، ك (90)دقيقة؛ منيا  (115): المدرسية ىك
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دقيقة أخرل لقراءة التعميمات، كاألسئمة  (15)الطالب لمؿء البيانات الديمكغرافية الخاصة بيـ، ك
 .النمكذجية المحمكلة

 لمقدرة OLSAT8مف اختبار  Fالزمف الجديد الذم احتاجو الطالب لتطبيؽ المستكل أما 
دقائؽ احتاجيا  (10)دقيقة لتطبيؽ االختبار الفعمي، ك (80)؛ منيا ائؽدؽ (105): المدرسية ىك
دقيقة أخرل لقراءة التعميمات، كاألسئمة  (15) البيانات الديمكغرافية الخاصة بيـ، كءالطالب لمؿ

 .النمكذجية المحمكلة

 :تعديل مفتاح التصحيح بسبب تعديل بعض الفقرات- 5-2-4

تـ تعديؿ مفتاح التصحيح، كالسبب أف ترميز الخيارات في الصكرة األصمية مف االختبار يتغير 
،  A-B-C-D-E: مف فقرة إلى أخرل بالتناكب، مثالن رمزت خيارات الفقرة األكلى بالرمكز

، ثـ يعاد ترميز الفقرة الثالثة برمكز الفقرة F-G-H-I-J: كرمزت خيارات الفقرة التالية بالرمكز
األكلى، كىكذا حتى نياية االختبار، كلكف ىذا األمر، كنتيجة الدراسة االستطالعية، سبب 

 –د -  ج –ب - أ : تشكيشان لدل الطالب لذا تـ اعتماد نكع كاحد مف الترميز لكؿ الفقرات، كىك
 . ىػ 

 :دراسة  الخصائص السيكومترية- 5-3

 : دراسة صدق االختبار– 5-3-1

 :تـ التحقؽ مف صدؽ بناء االختبار عف طريؽ: دراسة الصدق البنائي- 5-3-1-1

عينة بالنسبة ؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف الفقرات، كالبعد الذم تنتمي إليو -أ
طالبان كطالبةن لممستكل  (400)، كE طالبان كطالبة لممستكل (274)عددىا الصدؽ كالثبات البالغ 

F .معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة كالبعد الذم ينتمي (13) ك(12) رقـ يفكيكضح الجدكؿ 
 . عمى التكاليE, Fية لممستكييف إليو لمعينة الكؿ
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  كالبعد الذم تنتمي إليو لمعينة الكمية معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة، (12)جدكؿ رقـ 

 (Eالمستكل )

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0,54** 25 0,23** 49 0,20** 
2 0,59** 26 0,11 50 0,41** 
3 0,24** 27 0,22** 51 0,13* 
4 0,39** 28 0,45** 52 0,59** 
5 0,40** 29  0,54** 53 0,20** 
6 0,31** 30 0,75** 54 0,42** 
7 0,44** 31 0,42** 55 0,26** 
8 0,59** 32 0,56** 56 0,21** 
9 0,06 33 0,44** 57 0,63** 
10 0,43** 34 0,10** 58 0,03 
11 0,32** 35 0,39** 59 0,20** 
12 0,49** 36 0,63** 60 0,45** 
13 0,49** 37 0,29** 61 0,50** 
14 0’31** 38 0,16** 62 0,58** 
15 0,52** 39 0,31** 63 0,08 
16 0,40** 40 0,58** 64 0,35** 
17 0,63** 41 0,50** 65 0,47** 
18 0,29** 42 0,47** 66 0,28** 
19 0,66** 43 0,27** 67 0,09 
20 0,13* 44 0,01 68 0,23** 
21 0,47** 45 0,50** 69 0,30** 
22 0,09 46 0,26** 70 0,57** 
23 0,21** 47 0,61** 71 0,33** 
24 0,39** 48 0,37** 72 0,50** 

: نالحظ ما يمي (12)كبدراسة الجدكؿ رقـ 

مف الفقرات كانت % 85 إذ كجد أف ؛(0,75- 0,01)تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 
 .(0,01)ارتباطاتيا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
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معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة، كالبعد الذم تنتمي إليو لمعينة الكمية  (13)جدكؿ رقـ 

( Fالمستكل )

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0,12* 25 0,30** 49 0,35** 
2 0,08 26 0,49** 50 0,51** 
3 0,26** 27 0,37** 51 0,58** 
4 0,13* 28 0,50** 52 0,28** 
5 0,46** 29 0,46** 53 0,17** 
6 0,23** 30 0,52** 54 0,28** 
7 0,44** 31 0,29** 55 0,44** 
8 0,16** 32 0,32** 56 0,08 
9 0,50** 33 0,39** 57 0,34** 
10 0,33** 34 0,29** 58 0,31** 
11 0,37** 35 0,25** 59 0,21** 
12 0,26** 36 0,46** 60 0,01 
13 0,37** 37 0,02 61 0,11* 
14 0,51** 38 0,38** 62 0,16** 
15 0,25** 39 0,46** 63 0,30** 
16 0,46** 40 0,41** 64 0,30** 
17 0,11* 41 0,48** 65 0,51** 
18 0,18** 42 0,39** 66 0,36** 
19 0,01 43 0,25** 67 0,05 
20 0,05 44 0,50** 68 0,03 
21 0,48** 45 0,40** 69 0,41** 
22 0,39** 46 0,39** 70 0,51** 
23 0,42** 47 0,59** 71 0,07 
24 0,30** 48 0,19** 72 0,47** 

 :نالحظ ما يمي (13)كبدراسة الجدكؿ رقـ 
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مف الفقرات كانت % 85، إذ كجد أف (0,59- 0,01)تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 
، كيعد ذلؾ داللة مف دالالت صدؽ التككيف (0,01)ارتباطاتيا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

.  الفرضي لالختبار

 عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة في االختبار كالدرجة الكمية، كذلؾ -ب
طالبان كطالبة  (400)، كE طالبان كطالبة لممستكل (274) البالغ عددىا صدؽ كالثباتلعينة اؿ
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة، كالدرجة (15) ك(14) رقـ فكيكضح الجدكال. Fلممستكل 

 . عمى التكاليE, F لممستكييف الكمية لالختبار
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 كالدرجة الكمية لالختبارمعامالت االرتباط بيف درجة الفقرة،  (14)جدكؿ رقـ 

( Eالمستكل )

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0,36** 25 0,21** 49 0,25** 
2 0,44** 26 0,01 50 0,35** 
3 0,34** 27 0,25** 51 0,15* 
4 0,36** 28 0,35** 52 0,24** 
5 0,24** 29 0,33** 53 0,53** 
6 0,24** 30 0,70** 54 0,19** 
7 0,40** 31 0,34** 55 0,19** 
8 0,66** 32 0,40** 56 0,15* 
9 0,17** 33 0,36** 57 0,42** 
10 0,35** 34 0,11 58 0,06 
11 0,25** 35 0,41** 59 0,13* 
12 0,39** 36 0,61** 60 0,43** 
13 0,39** 37 0,16** 61 0,44** 
14 0,28** 38 0,16** 62 0,54** 
15 0,48** 39 0,25** 63 0,04 
16 0,37** 40 0,41** 64 0,27** 
17 0,59** 41 0,48** 65 0,48** 
18 0,24** 42 0,48** 66 0,05 
19 0,58** 43 0,22** 67 0,10 
20 0,22** 44 0,04 68 0,09 
21 0,36** 45 0,43** 69 0,23** 
22 0,10 46 0,15* 70 0,47** 
23 0,20** 47 0,61** 71 0,53** 
24 0,21** 48 0,34** 72 0,42** 

نالحظ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الفقرة كالدرجة الكمية عمى  (14)كبدراسة الجدكؿ رقـ 
عمى أقؿ معامؿ  (26)، كقد تحصمت الفقرة رقـ (0,70- 0,01)مستكل العينة الكمية بيف 

مف  (%80)عمى أعمى معامؿ ارتباط، كما نالحظ أف  (30)حصمت الفقرة تارتباط، بينما 
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،  (0,01) إحصائيان عند مستكل الداللة ةىا بالدرجة الكمية لالختبار داؿات ارتباطتالفقرات كاف
 ىا بالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيان عند مستكل الداللةات ارتباطتكافمف الفقرات  (%7)ك
(0,05.) 

معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة كالدرجة الكمية لالختبار  (15)دكؿ رقـ ج

 F                                المستكل

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0,13* 25 0,11* 49 0,19** 
2 0,02 26 0,46** 50 0,49** 
3 0,18** 27 0,26** 51 0,51** 
4 0,23** 28 0,47** 52 0,41** 
5 0,40** 29 0,30** 53 0,17** 
6 0,29** 30 0,48** 54 0,24** 
7 0,38** 31 0,16** 55 0,45** 
8 0,08 32 0,29** 56 0,12* 
9 0,44** 33 0,38** 57 0,18* 
10 0,30** 34 0,35** 58 0,21** 
11 0,34** 35 0,18** 59 0,17* 
12 0,06 36 0,43** 60 0,05 
13 0,39** 37 0,01 61 0,03 
14 0,47** 38 0,27** 62 0,04 
15 0,18** 39 0,30** 63 0,29** 
16 0,45** 40 0,22 64 0,17** 
17 0,17** 41 0,34** 65 0,37** 
18 0,11** 42 0,33** 66 0,30** 
19 0,19** 43 0,17** 67 0,12* 
20 0,09 44 0,47 68 0,01 
21 0,47** 45 0,32** 69 0,34** 
22 0,32** 46 0,33** 70 0,31** 
23 0,35** 47 0,59** 71 0,06 
24 0,37** 48 0,03 72 0,39** 
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نالحظ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الفقرة كالدرجة الكمية عمى  (15)كبدراسة الجدكؿ رقـ 
 عمى أقؿ (68) ك(37) رقـ تيف، كقد تحصمت الفقر(0,59- 0,01)مستكل العينة الكمية بيف 

مف  (%77)عمى أعمى معامؿ ارتباط، كما نالحظ أف  (47)معامؿ ارتباط، بينما حصمت الفقرة 
،  (0,01)الفقرات كانت ارتباطيا بالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

مف الفقرات كانت ارتباطيا بالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  (%7)ك
 .، كيعد ذلؾ داللة مف دالالت صدؽ التككيف الفرضي لالختبار(0,05)

 :، كىيالختبارؿ  المككنةبعاد األربعةاألتـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات كما - ج
الدرجة بيف ، ك(االستيعاب المفظي، كاالستدالؿ المفظي، كاالستدالؿ الشكمي، كاالستدالؿ الكمي)

 فكالجدكال.  E, F لكؿ مف المستكييف الكمية لالختبار، كذلؾ  لمصفكؼ الدراسية، كالعينة الكمية
.  االرتباطتي مصفكؼاف يكضح(17) ك(16)رقـ 

معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد االختبار األربعة، كالدرجة الكمية  (16)الجدكؿ رقـ 
 E لممستكل لالختبار في الصفكؼ الدراسية كالعينة الكمية

الصف 
 الدراسي

االستيعاب  البعد
 المفظي

االستدالل 
 المفظي

االستدالل 
 الشكمي

االستدالل 
 الكمي

االختبار 
 الكمي

 
 
 رابعال

 **0,71 **0,46 **0,32 **0,49 1 االستيعاب المفظي
 **0,72 **0,39 **0,34 1  االستدالل المفظي
 **0,74 **0,39 1   االستدالل الشكمي
 **0,79 1    االستدالل الكمي

 
 
 خامسال

 **083 **0,67 **0,67 **0,70 1 االستيعاب المفظي
 **0,93 **0,71 **0,84 1  االستدالل المفظي
 **0,91 **0,63 1   االستدالل الشكمي
 **0,96 1    االستدالل الكمي

 
العينة 
 الكمية

 **0,77 **0,58 **0,53 **0,59 1 االستيعاب المفظي
 **0,86 **0,63 **0,64 1  االستدالل المفظي
 **0,84 **0,55 1   االستدالل الشكمي
 **0,84 1    االستدالؿ الكمي
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أف قيـ معامالت االرتباط  بيف  األبعاد األربعة  (16)دراسة الجدكؿ رقـ  نالحظ مف خالؿ
، كجميع (0,96- 0,32)المككنة لالختبار مع بعضيا، كمع الدرجة الكمية لالختبار تراكحت بيف 

الرابع،  )يف الدراسييف ، كذلؾ لمصؼ(0,01)ىذه القيـ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
 . E لممستكل  كالعينة الكمية،(كالخامس

معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد االختبار األربعة، كالدرجة الكمية  (17)الجدكؿ رقـ 
 Fلالختبار في الصفكؼ الدراسية كالعينة الكمية لممستكل 

 

أف قيـ معامالت االرتباط  بيف  األبعاد األربعة  (17)نالحظ مف خالؿ دراسة الجدكؿ رقـ 
، (0,88 - 0,14)المككنة لالختبار مع بعضيا، كمع الدرجة الكمية لالختبار تراكحت بيف 

الصف 
 الدراسي

االستيعاب  البعد
 المفظي

االستدالل 
 المفظي

االستدالل 
 الشكمي

االستدالل 
 الكمي

االختبار 
 الكمي

 
 السادس

 **0,53 **0,37 *0,23 **0,30 1 االستيعاب المفظي
 **0,75 **0,34 **0,38 1  االستدالل المفظي
 **0,76 **0,45 1   االستدالل الشكمي
 **0,79 1    االستدالل الكمي

 
 
 سابعال

 **0,46 **0,24 0,14 **0,41 1 االستيعاب المفظي
 **0,88 **0,55 **0,59 1  االستدالل المفظي
 **0,80 **0,51 1   االستدالل الشكمي
 **0,81 1    االستدالل الكمي

 الثامن

 **0,48 **0,27 **0,27 **0,29 1 االستيعاب المفظي
 **0,80 **0,43 **0,52 1  االستدالل المفظي
 **0,85 **0,57 1   االستدالل الشكمي
 **0,78 1    االستدالل الكمي

 
العينة 
 الكمية

 **0,45 **0,27 **0,19 **0,33 1 االستيعاب المفظي
 **0,82 **0,48 **0,53 1  االستدالل المفظي
 **0,83 **0,57 1   االستدالل الشكمي
 **0,81 1    االستدالل الكمي
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السادس، )ة  الدراسيكؼ، كذلؾ لمصؼ(0,01)ىذه القيـ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة معظـ ك
 كىذا يشير إلى صدؽ التككيف الفرضي لالختبار، ،F لممستكل ، كالعينة الكمية(كالسابع، كالثامف

. كيعبر عف درجة جيدة لالتساؽ الداخمي لالختبار، كىذا مؤشر جيد إلى صدؽ بناء االختبار

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات الطالب عمى الجزء المفظي، كغير المفظي  مف - د
 عمى التكالي، كالجدكؿ رقـ E,Fاالختبار لكؿ صؼ دراسي كالعينة الكمية في كؿ مف المستكييف 

 .يكضح معامالت االرتباط (18)

 معامالت االرتباط بيف درجات الجزء المفظي كغير المفظي (18)الجدكؿ رقـ 

 االرتباط غير المفظي المفظي العدد الصف/ المستوى
عدد 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

عدد 
الفقرات 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعياري 

 

 

E 

 

 

 **0,53 5,03 14,14 36 3,57 14,04 36 142 الرابع
 **0,88 0,63 17,36 36 4,68 17,55 36 132 الخامس

 **0,76 6,07 15,69 36 4,49 15,73 36 274 كمية
 

 

F 

 

 

 **0,48 4,88 12,33 36 3,61 14,63 36 122 السادس
 **0,61 5,18 14,13 36 4,08 15,67 36 141 السابع
 **0,56 5,33 17,67 36 3,76 16,11 36 137 الثامن
 **0,56 5,58 14,78 36 3,87 15,15 36 400 كمية

أف معامالت االرتباط بيف الجزأيف المفظي كغير المفظي مف اختبار  (18)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 
  جميعيا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة E,Fلينكف لمقدرة المدرسية لممستكييف - أكتيس

 . ، كىذا يتفؽ مع ما جاء في دليؿ االختبار(0,01)

 تـ حساب متكسط معامؿ صعكبة :دراسة الصدق بداللة محك خارجي- 5-3-1-2
 لكؿ صؼ  OLSAT8الختبارؿفقرات كؿ مف الجزأيف المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية 

 يمكف أف ، أخرل خارجيةف الصدؽ يعتمد عمى االرتباط بمتغيراتإ إذدراسي في كؿ مستكل، 
ف المياـ التي ترتبط إإذ .  مع التقدـ األكاديمي OLSAT8 بمدل ارتباط درجات اختبار الحظت

 (الصفكؼ الدراسية )بالتحصيؿ الدراسي يجب أف تثبت التقدـ الطبيعي  في السمسمة التعميمية 
(Otis & Lennon, 2002, p. 39) . يكضح متكسط معامالت الصعكبة (19)كالجدكؿ رقـ: 
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(  19)الجدكؿ رقـ 

 متكسط معامالت الصعكبة

 
المستوى 

 

متوسط معامالت  نوع االختبار الصف
 الصعوبة

 
 
 
E 

 

 0,64 الدرجة الكمية الرابع
 0,65 لفظي

 0,65 غير لفظي
 0,62 الدرجة الكمية الخامس

 0,60 لفظي
  0,61 غير لفظي

 
 
 
 
F 

 

  0,63 الدرجة الكمية السادس

 0,59 لفظي

  0,65 غير لفظي

 0,59 الدرجة الكمية السابع

 0,54 لفظي

 0,61 غير لفظي

 0,53 الدرجة الكمية الثامن
 0,55 لفظي

 0,51 غير لفظي
 

 فيي  ؛أف معامالت صعكبة االختبار جاءت في االتجاه المتكقع (19)كيالحظ مف الجدكؿ رقـ 
تقؿ تدريجيان مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية، كىذا دليؿ عمى أف القدرة المدرسية لدل الطالب 
كما . تنمك مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية، كىذا بدكره يعطي مؤشران إلى فعالية االختبار كصدقو

يؤكد أيضان األساس النظرم الذم انطمؽ منو مؤلفا االختبار حكؿ نمك القدرة المدرسية مع التقدـ 
.  (42، ص 2002المرجع السابؽ، ) في العمر
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 ىك مدل فاعمية الفقرات عمى التمييز بيف الطالب ذكم OLSAT8كفيما يتعمؽ أيضان بصعكبة 
النتائج المرتفعة كالطالب ذكم النتائج المنخفضة، كتـ قياس ىذه الميزة مف خالؿ حساب معامؿ 

المرجع ) (Point Biserial Correlation Coefficients)االرتباط ثنائي التسمسؿ الخاص 
 .يكضح قيـ معامؿ االرتباط (20)كالجدكؿ  (43، ص 2002السابؽ،

 (20)الجدكؿ 

 معامؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ الخاص

 معامل االرتباط عدد الفقرات الفرعية األبعاد الصف المستوى
 

 

 

E 

 

 الرابع

 

 0,43 36 لفظي
 0,60 36 لفظي غير

 0,60 36 لفظي الخامس
 0,56 36 لفظي غير

 

 

 

 

 

F 

 

 

 0,52 36 لفظي السادس
 0,56 36 لفظي غير

 0,71 36 لفظي السابع
 0,53 36 لفظي غير

 0,55 36 لفظي الثامن
 0,55 36 لفظي غير

 

، كىذه القيـ تدؿ (0,71- 0,43)يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط تراكحت بيف 
كتتفؽ ىذه النتائج مع ما جاء في دليؿ . عمى أف كؿ فقرة ليا دكر فاعؿ في االختبار ككؿ

لمصفكؼ  (0,48-0,38 )االختبار؛ إذ تراكحت قيـ معامؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ الخاص بيف 
 ,E,F( Otis & Lennon, 2002، كالتي يغطييما كؿ مف المستكل (الرابع حتى الثامف )مف 

p.43) .

 كيعد ىذا المحؾ مف أكثر المحكات شيكعان كاستخدامان لقياس صدؽ :محك اإلنجاز المدرسي-  أ
 كىذا ما ،الذكاء كالقدرة، كيقـك عمى أساس كجكد ارتباط إيجابي بيف الذكاء كالتحصيؿاختبارات 

 .تؤكده أدبيات البحث
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بيف درجات الطالب في الجزء غير المفظي كفي الدراسة الحالية حسب معامؿ االرتباط بيرسكف 
 في مادة الرياضيات، ككذلؾ بيف الجزء المفظي لالختبار ىـ، كدرجات OLSAT8 في (الكمي)

إضافة إلى االرتباط بيف الدرجة الكمية لدرجات الطالب عمى  في مادة المغة العربية، ىـكدرجات
 ك (21) رقـ يفكما ىك مكضح في الجدكؿ مف االختبار،  كتحصيميـ الدراسي E,Fالمستكييف 

(22:) 

درجات االرتباط بيف الجزأيف المفظي كالكمي،  (21)لجدكؿ رقـ ا

 Eالمستكل /  كالتحصيؿ الدراسيكمادتي المغة العربية كالرياضيات

المستوى 
 الصف

 
 العدد

/ األبعاد الفرعية
أسماء المجموعات 

عدد 
الفقرات 

 الرياضيات المغة العربية
التحصيل 
الدراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

 

 الرابع

 
 
 

136 
 

 **0,72 36لفظي 

 

 

** 0,60 12االستيعاب المفظي 
** 0,62 24االستدالل المفظي 
 36 غير لفظي

 

0,71**  
** 0,64 18االستدالل الكمي 
** 0,54 18 االستدالل الشكمي
  72 الدرجة الكمية

 
0,71 **

 الخامس

 
 
 

128 
 

 

 **0,73 36لفظي 

 

 

** 0,58 12االستيعاب المفظي 
** 0,74 24االستدالل المفظي 
 36 غير لفظي

 

0,74**  
** 0,71 18االستدالل الكمي 
** 0,63 18 االستدالل الشكمي
  72 الدرجة الكمية

 

0,75 **
 
 
 

E 
 
 264 عينة كمية 

  **0,64 36 لفظي
 **0,57 12 االستيعاب المفظي

 **0,57 24 االستدالل المفظي

 36 غير لفظي

 

0،74 **
** 0,89 18 االستدالل الكمي
** 0,87 18 االستدالل الشكمي
 72 الدرجة الكمية

 
0,67 **
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 درجات االرتباط بيف الجزأيف المفظي كالكمي، كمادتي المغة العربية كالرياضيات (22)الجدكؿ رقـ 
 F المستكل /كالتحصيؿ الدراسي

 
 المستوى

 الصف
 
 العدد

/ األبعاد الفرعية
 أسماء المجموعات

عدد 
 الفقرات

 الرياضيات المغة العربية
التحصيل 
 الدراسي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 

 

 

 

 

 

 

السادس 

 
 
 

116 

 **0,74 36 لفظي

 

 

 **0,32 12 االستيعاب المفظي

 **0,72 24 االستدالل المفظي

 36 غير لفظي

 

0,74**  

 **0,62 18 االستدالل الكمي

 **0,63 18 االستدالل الشكمي

 **0,71  72 الدرجة الكمية

 
 
 

السابع 

 
 
 

123 

 **0,79 36 لفظي

 

 

 **0,46 12 االستيعاب المفظي

 **0,77 24 االستدالل المفظي

 36 غير لفظي

 

0,80**  

 **0,67 18 االستدالل الكمي

** 0,65 18 االستدالل الشكمي
 72 الدرجة الكمية

 
 0,83** 

 الثامن

 
 
 

129 

 **0,80 36 لفظي

 

 

 **0,52 12 االستيعاب المفظي

 **0,73 24 االستدالل المفظي

 36 غير لفظي

 

0,83 ** 
** 0,78 18 االستدالل الكمي
** 0,69 18 االستدالل الشكمي
  72 الدرجة الكمية

 
0,84 **

 368 عينة كمية

 **0,55 36 لفظي

 

 
 **0,25 12 االستيعاب المفظي

 **0,55 24 االستدالل المفظي

 36 غير لفظي

 

0,66 **
** 0,60 18 االستدالل الكمي
** 0,56 18 االستدالل الشكمي
  72 الدرجة الكمية

 
0,62 **
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أف االرتباطات بيف درجات الطالب التحصيمية،  (22)ك (21)يالحظ مف الجدكليف رقـ 
كدرجاتيـ عمى االختبار كانت دالة كجيدة، كىي أكثر ارتفاعان في الصفكؼ العميا منيا في 

الصفكؼ الدنيا، كفي الجزء المفظي مقارنة مع الجزء غير المفظي، كلعؿ السبب يعكد إلى أف 
الطالب في الصفكؼ األعمى يتقنكف القراءة كالعمميات الحسابية أفضؿ مف طالب الصفكؼ 

  .األدنى، كىذا يؤكد ما جاء في الفقرة السابقة

 لمقدرةاختبار أوتيس لينون  وCogAt  اختبار القدرة المعرفيةاالرتباط بينمحك  - ب
  :  OLSAT8المدرسية 

ختبار القدرة البطاريات المككنة الدرجات الطالب عمى يبيف االرتباطات بيف  (23)كالجدكؿ 
  اختبار المجمكعات التي يتضمنيادرجاتيـ عمى إضافة إلى الدرجة الكمية مع المعرفية، 

OLSAT8 إذ يتككف االختبار مف الجزء المفظي، كغير المفظي الذم يتككف بدكره مف  ؛
 لخمسةكالدرجة الكمية لو في الصفكؼ ا، (االستدالؿ الكمي، كاالستدالؿ الشكمي)مجمكعتيف 

:  كالسابع كالثامفالرابع كالخامس كالسادس
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 OLSAT8 كدرجاتيـ في اختبار  CogAtاالرتباط بيف درجات الطالب في اختبار (23)جدكؿ 
 Eالمستكل 

م .ق.ر

 لينون- أوتيس
 الكمية المفظية

غير المفظية 

 
 الكمية

بع 
الرا

(
84 )

 **0,41 0,09 **0,35 **0,65 لفظي

 **0,70 **0,37 **0,73  غير لفظي

كمي 
 

0,77 **0,10 0,56 **

 **0,57 **0,50  شكمي

 **0,68    كمي

س 
خام

ال
(

81 )

 **0,82 **0,34 **0,48 **0,70 لفظي

 **0,76 **0,50 **0,59  غير لفظي

كمي 
 

0,45 **0,24 **0,55 **

 **0,77  **0,60  شكمي

 **0,83    كمي

ية 
 كم
ينة
ع

(
16

5
 )

E
 

** 0,79 **0,55 **0,50 **0,76 لفظي

** 0,77 **0,49 **0,65  غير لفظي

 كمي
 

0,63** 0,26** 0,64 **

** 0,71 **0,58  شكمي

** 0,83    كمي
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OLSAT8اختبار درجاتيـ في  ك CogAtاختباردرجات الطالب في االرتباط بيف  (24)جدكؿ 
 

Fانًسرىي
 

م .ق.ر

 لينون- أوتيس
 الكمية غير المفظية الكمية المفظية

س 
ساد

ال
(

97 )

 **0,59 **0,35 **0,26 **0,71 لفظي

غير لفظي 
 

0,55** 0,70** 0,79** 

 كمي
 

0,66** 0,60** 0,72**  

 **0,60 **0,60  شكمي

   كمي
 

0,79** 

بع 
سا
ال

(
60

 ) 

** 0,41** 0,42 **0,47 **0,76 لفظي

** 0,66** 0,69** 0,66 غير لفظي 

 كمي
 

0,49** 0,51 **0,46 **

** 0,73** 0,74  شكمي

   كمي
 

0,60 **

ن 
ثام
ال

(
90 )

** 0,62** 0,41 **0,34 **0,63 لفظي

** 0,75** 0,75 **0,58 غير لفظي  

 كمي
 

0,60** 0,66 **0,67 **

** 0,69** 0,65  شكمي

   كمي
 

0,85 **

ية 
 كم
ينة
ع

(
24

7
)

 F
  

** 0,40** 0,33 **0,32 **0,45 لفظي

 غير لفظي 
 

0,53** 0,63 **0,58 **

** 0,46** 0,51 **0,51 كمي

** 0,57** 0,59   شكمي

   كمي
 

0,57 **
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مف  (81)مف الصؼ الرابع، ك (84)بكاقع  (165)  ىيE لممستكل لمعينة الكمية (ف)ّف إ 
مف الصؼ  (70)مف الصؼ السادس، ك (97)بكاقع  (247) ىي Fالصؼ الخامس، كلممستكل 

 .مف الصؼ الثامف (90)الثامف، ك

 (.0,01) الداللة ل أف غالبية االرتباطات دالة عند مسػتك(24)ك  (23)يف رقـ يالحظ مف الجدكؿ

  :الصدق التمييزي- 5-3-1-3

الرابع كالخامس في الدرجة لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف  (ت)تـ استخداـ اختبار  
كذلؾ لمعرفة قدرة االختبار عمى ، Eالمستكل / لينكف لمقدرة المدرسية- الكمية عمى اختبار أكتيس

يكضح  (25)كالجدكؿ رقـ التمييز  بيف مستكيات األداء في الصفيف الدراسييف الرابع كالخامس 
 :ذلؾ

( 25)جػػدكؿ رقـ 

تبعان لمتغير الصؼ الدراسي   OLSATاختبار الفركؽ عمى 

 القرار مستوى الداللة (ت)قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف

 7,54 28,18 142 الرابع
 دال 0,00 5,96

 10,96 34,91 132 الخامس
 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب  (25)تشير نتائج الجدكؿ رقـ 
 عند مستكل داللة أقؿ مف خامس لصالح الصؼ اؿخامس، كطالب الصؼ اؿرابعالصؼ اؿ

 (.0,01)أقؿ مف ، كىي دالة عند مستكل داللة (5,96=ت)؛ إذ قيمة (0,01)

تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة مدل قدرة االختبار عمى التمييز بيف مستكيات األداء كما 
؛ إذ تكضح النتائج كجكد فركؽ دالة (السادس، السابع، الثامف ) المدرسي لمصفكؼ الثالثة

 :إحصائيان بيف درجات الطالب، كما يكضح الجدكؿ اآلتي
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نتائج تحميؿ التبايف األحادم  (26)جدكؿ رقـ 

مجموع  التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

  1478,576 2 2957,152 بين الصفوف
23,378 

 
 63,247 391 24729,611 داخل الصفوف 0,00

  393 17686,764 المجموع
 

أقؿ  أف قيمة ؼ كانت دالة إحصائيان عند مستكل داللة نالحظ  (26)كبدراسة الجدكؿ رقـ 
؛ لذا استخدـ  بيف أداء مجمكعتيف في األقؿ، األمر الذم يعني كجكد فركؽ (0,01 )مف

 لمعينات غير المتساكية لتحديد اتجاه الفركؽ بيف كؿ Scheffe Testاختبار شيفيو  
: يكضح نتائج تحميؿ شيفيو (27) كالجدكؿ رقـ مجمكعتيف،

  استنادان إلى متغير الصؼ الدراسي( شيفيو)نتائج التحميؿ البعدم  (27)جدكؿ رقـ 

 Fالمستكل 

مجموعة الصفوف 
 (I)الدراسية 

مجموعة الصفوف 
 (J)الدراسية 

الفروق بين 
 (I-J)المتوسطات 

 مستوى الداللة

 0,02 *2,886- سابعالصف ال سادسالصف ال
 0,00 *6,759- الثامنالصف 

 0,00 *3,873- الثامنالصف  سابعالصف ال
 

نالحظ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف مختمؼ الصفكؼ الدراسية  (27)كبدراسة الجدكؿ رقـ 
، كىذه الفركؽ لصالح الصؼ الدراسي األعمى، كىذا (0,05)ة دالؿاؿعند مستكل  Fلممستكل 

يدؿ عمى قدرة االختبار عمى التمييز بيف مستكيات األداء المدرسي في الصفكؼ الدراسية 
. الختبارالتمييزم ؿصدؽ اؿالثالثة، كىذا يؤكد 



- 100-  
 

: باستخداـ طريقتي OLSAT8  جرل التحقؽ مف ثبات اختبار:دراسة ثبات االختبار- 5-3-2
. االتساؽ الداخمي، كالثبات باإلعادة

االتساق الداخمي - 5-3-2-1
:   (KD- 20) الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون

، كالتجزئة (KD-20)تـ حساب معامالت الثبات، كذلؾ باستخداـ معادلة  ككدر ريتشاردسكف 
( 28)، كالجدكؿ رقـ F، كالمستكل Eالنصفية بالنسبة لمصفكؼ الدراسية في كؿ مف المستكل 

. يكضح قيـ معامالت الثبات
 KD - 20 نتائج حساب الثبات بطريقة  (28)الجدكؿ رقـ 

 SEMإضافة إلى الخطأ المعيارم لمقياس 
 
 
صفالمستوى 

ال
 

 
 نوع االختبار

 
عدد 
 الفقرات

 
العدد 

 
المتوسط 
الحسابي 

 

 
االنحراف 
المعياري 

 

 
 
SEM 
 
 

 
 

KD- 20 
 

 

 
 
E 

 

رابع
ال

 

  72 الدرجة الكمية

142 
28,18 7,54 3,7 0,76 

 0,50 2,5 3,57 14,04 36 لفظي
 0,83 1,2 3,03 14,14 36 غير لفظي

س
خام

ال
 

  72 الدرجة الكمية

132 
34,91 10,96 3,8 0,88 

 0,72 2,5 4,68 17,55 36 لفظي
 0,89 2,2 6,63 17,36 36 غير لفظي

مية
ة ك
عين

  72 الدرجة الكمية 
274 

13,42 9,92 3,8 0,85 
 0,84 1,8 4,49 15,73 36 لفظي

 0,88 2,1 6,07 15,70 36 غير لفظي
 
 
 
 
 

F 
 

 

س
ساد

ال
 

  72 الدرجة الكمية
122 

 

26,98 7,37 3,7 0,75 
 0,50 2,6 3,61 14,63 36 لفظي

 0,77 2,3 4,88 12,33 36 غير لفظي

ابع
لس
ا

 

  72 الدرجة الكمية
141 

29,87 8,34 3,7 0,80 
 0,62 2,5 4,08 15,76 36 لفظي

 0,85 2,0 5,18 14,13 36 غير لفظي

من
الثا

  72 الدرجة الكمية 
137 

33,74 8,05 3,6 0,80 
 0,55 2,5 3,76 16,11 36 لفظي

 0,73 2,8 5,33 17,67 36 غير لفظي

مية
ة ك
عين

  72 الدرجة الكمية 
400 

30,33 8,40 3,8 0,0,80 
 0,56 2,6 3,87 15,51 36 لفظي

 0,77 4,0 8,40 14,78 36 غير لفظي
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، (0,89-0,50 )  بطريقة ككدر ريتشاردسكف  تتراكح بيفالثباتالحظ مما سبؽ أف معامالت م
كما يالحظ أف قيـ الخطأ .  يتصؼ بدرجة جيدة مف الثبات بيذه الطريقةختباركىذا يعني أف اال

فالخطأ المعيارم لمقياس يعد مفيدان في . كىي قيـ مقبكلة (4,0- 1,2)المعيارم لمقياس تتراكح بيف 
تفسير دقة الدرجات الفردية، فيك يحدد إلى أم مدل يمكف أف تختمؼ الدقة عف الدرجة الحقيقية 
االفتراضية بسبب أخطاء القياس في االختبار، كما يمكننا مف تحديد الثقة التي نعطييا لدرجة ما 

لى أم مدل  ممكف أف  باإلشارة إلى المدل الذم يمكف أف تتراكح ضمنو الدرجة الحقيقية كا 
ككمما كاف خطأ القياس . (Otis &Lennon, 2002, P. 35)تنخفض إليو ىذه الدرجة 

 (.6اليزاع، ص )المعيارم صغيران تصبح الثقة في االختبار عالية 

 : كيمكف تكضيح ما سبؽ بالمثاؿ اآلتي

في اختبار  (40)إذا افترضنا أف أحد طالب الصؼ الخامس حصؿ عمى درجة كمية 
OLSAT8 تقريبان  (3,8)نالحظ أف الخطأ المعيارم لمقياس ىك  (28)، كبالرجكع إلى الجدكؿ

درجة في  (44- 36)،  يمكننا القكؿ في ىذه الحالة أف الدرجة الحقيقية لمفرد ستتراكح بيف(4)
مف الحاالت، كبالرجكع إلى % 95درجة في حكالي  (48- 32)مف الحاالت، كبيف % 68حكالي 

في الممحؽ الخاص بدليؿ االختبار، نالحظ أف الدرجة الحقيقية لحاصؿ الذكاء  (2)جدكؿ رقـ 
- 106)مف الحاالت، كبيف % 68 في SAI( 127- 113)االنحرافي ليذا الطالب ستتراكح بيف 

134 )SAI مف الحاالت% 95 في . 
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية - أ

معامالت الثبات بالتجزئة النصفية  (29)كالجدكؿ 

 
 المستوى
 

 
 الصف

 
 نوع االختبار

 
 التجزئة النصفية

 
 
 

 

 
E 

 

 0,88 الدرجة الكمية الرابع
 0,66 لفظي

 0,73 غير لفظي
 0,95 الدرجة الكمية الخامس

 0,91 لفظي
 0,88 غير لفظي

 0,94 الدرجة الكمية عينة كمية
 0,88 لفظي

 0,84 غير لفظي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 0,84 الدرجة الكمية السادس
 0,69 لفظي

 0,77 غير لفظي
 0,84 الدرجة الكمية السابع

 0,76 لفظي
 0,81 غير لفظي

 0,85 الدرجة الكمية الثامن
 0,66 لفظي

 0,84 غير لفظي
 0,86 الدرجة الكمية عينة كمية

 0,74 لفظي
 0,84 غير لفظي

- 0,66 ) كقعت في المدل مفكانت مرتفعة، إذ يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الثبات 
، (0,86- 0,66 ) كما كقعت في المدل مف .Eلممستكل  (0,85 )، كبمتكسط قدره( 0,95

 .Fلممستكل  (0,79)كبمتكسط قدره 
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 بعد مدة تراكحت بيف أسبكعيف إلى ختبار جرل إعادة تطبيؽ اال:الثبات باإلعادة- 5-3-2-2
ثالثة أسابيع عمى العينة السابقة نفسيا، لكف باستثناء بعض الطالب الذيف لـ يحضركا عند إعادة 

جرل  . كمف الجدير بالذكر أنو لـ يتـ حساب ىذا النكع مف الثبات في التقنيف األمريكي،التطبيؽ
 عف طريؽ معامؿ االرتباط  بيرسكف بيف درجات التطبيقيف األكؿ كالثاني، كأتت ثباتحساب اؿ

: النتائج عمى النحك اآلتي

معامالت االرتباط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني  (30)الجدكؿ 

 
 المستكل

  الصؼ
 العدد

الجزء 
 المفظي

غير الجزء 
 لفظياؿ

 كمية الدرجة 

 
E 

 **0,85 **0,64 **0,75 126 رابع

 **0,89 **0,86 **0,78 120 خامس

 **0,89 **0,77 **0,82 246 كمية
 
 

F 

 **0,86 **0,83 **0,76 97 سادس

 **0,86 **0,65 **0,85 105 سابع

 **0,84 **0,80 **0,84 98 ثامف
 **0,78 **0,69 **0,73 300 كمية

.  (0,01 ) كدالة عند مسػتكل الداللةمرتفعةكيالحظ مف الجدكؿ أف المعامالت 

جراءات الت- 5-4  :   قنينالدراسة األساسية وا 

 كالتحقؽ مف صدؽ االختبار ، بعد إجراء التعديالت التي انتيت إلييا الدراسة االستطالعية
كثباتو، تـ الحصكؿ عمى اإلذف مف مديرية التربية بمدينة حماة لمسماح بتطبيؽ االختبار بصكرتو 

 كممثمة لممجتمع األصمي، كذلؾ إلجراء الدراسة ،المعدلة عمى عينات مف الطالب مختارة عشكائيان 
عداد صكرة سكرية لال،الميدانية  إضافة ، تتضمف الدليؿ، كتعميمات التطبيؽ، كالمفاتيحختبار كا 

. إلى المعايير
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 :مجتمع الدراسة وعينة التقنين- 5-4-1

 لما تنطكم عميو مف دقة كخطكرة، إذ إف تعميـ قنيف عممية اختيار العينة مف أىـ خطكات التدتع
النتائج يعتمد بشكؿو كبير عمى تمثيؿ العينة لممجتمع األصمي الذم سحبت منو، كتجنبان لمتحيز 

. حاكلت الباحثة ما أمكف أف تككف العينة المسحكبة ممثمة لممجتمع األصمي

 حتى رابعمف الصفكؼ مف اؿ كطالبةن  طالبان  (3582)كقد بمغ العدد اإلجمالي ألفراد عينة البحث 
كذلؾ كفقان إلحصاءات مديرية ، م مف الحمقة األكلى كالثانية في التعميـ األساسي الرسـثامفاؿ

مجتمعييف  مف ةكقد سحبت العيف التربية بمدينة حماة لمعاـ الدراسي الذم طبؽ فيو االختبار،
:  ما قاف المجتمعاف، كىذ%4 ضمف مدينة حماة، بنسبة سحب يقعاف يفإحصائي

 التعميـ /، الحمقة األكلىالرابع كالخامس يفالمجتمع اإلحصائي األكؿ يمثؿ طالب الصؼ 
ناثان، تتراكح أعمارىـ بيف تسعة أعكاـ تمامان إلى تسعة أعكاـ كتسعة  األساسي، ذككران كا 

عشرة كبيف  ،لمصؼ الرابع تسعة أعكاـ كخمسة أشيرأشير كبمتكسط عمرم مقدراه 
عشرة أعكاـ كستة أعكاـ تمامان إلى عشرة أعكاـ كتسعة أشير كبمتكسط عمرم مقدراه 

-2012)كقد بمغ عدد أفراد ىذا المجتمع في العاـ الدراسي . أشير لمصؼ الخامس
 مكزعيف عمى طالبان كطالبةن  (40120)، كىك العاـ الذم طبؽ فيو االختبار (2013
.  مدرسة عامة318

 الحمقة الثانية  إلى الثامف،السادسمف  كؼ يمثؿ طالب الصؼثانيالمجتمع اإلحصائي اؿ 
ناثان، تتراكح أعمارىـ بيف  أحد عشر عامان تمامان إلى أحد –  التعميـ األساسي، ذككران كا 

لمصؼ  أحد عشر عامان كثمانية أشيرعشر عامان كتسعة أشير، كبمتكسط عمرم مقدراه 
 اثني عشر عامان تمامان إلى اثنى عشر عامان كتسعة أشير، كبمتكسط  كبيف، السادس

عمرم مقداره اثنا عشر عامان كسبعة أشير، كبيف  ثالثة عشرة عامان إلى ثالثة عشرة 
كقد بمغ  .عامان كتسعة أشير، كبمتكسط عمرم مقداره ثالثة عشر عامان كخمسة أشير

 كىك العاـ الذم طبؽ فيو ،(2013-2012 )عدد أفراد ىذا المجتمع في العاـ الدراسي 
.  مدرسة عامة318 مكزعيف عمى (49455)االختبار 
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(  31)الجدكؿ 

 المسحكبة منولعينة ألفراد المجتمع األصمي، كفراد االعدد الكمي، كالنسبة المئكية أل

النسبة المئكية العينة المجتمع األصمي الصؼ  
% 50,45 809 20241الرابع 
% 49,55 795 19879الخامس 

% E 40120 1604 100العينة الكمية لممستكل 
% 37,76 747 18672السادس 
% 35,28 698 17447السابع 
% 26,96 533 13336الثامف 

% F 49455 1978 100العينة الكمية لممستكل 
 

: طريقة سحب العينة- 5-4-2 

، بحيث يعطى لكؿ فرد مف أفراد عنقكدية متعددة المراحؿ بطريقة عشكائية نةتـ سحب العي
: المجتمع األصمي فرصة الظيكر في العينة، كذلؾ كفؽ الخطكات اآلتية

الغرب، مركز ) مناطؽ، كىي المنطقة األكلى ثالثةاعتمدت الباحثة تقسيـ مدينة حماة إلى  -1
ضمف المدينة، ( الشرؽ كالجنكب كالجنكب الشرقي)، كالثالثة (الشماؿ)كالثانية  (المدينة

 .كذلؾ حسب التقسيـ المعتمد في مديرية التربية كالتعميـ في مدينة حماة

 .أعطيت أسماء المدارس في كؿ منطقة أرقامان بسيطة  -2

تـ سحب عدد مف المدارس مف كؿ منطقة بطريقة عشكائية بسيطة، إذ بمغ العدد الكمي  -3
 .أسماء المدارس حسب التكزيع الجغرافي (2)الممحؽ رقـ . مدرسة (31)لممدارس 

 األكلى الحمقةطالب في مدارس التعميـ األساسي التي تضـ % 4كانت نسبة السحب  -4
 .الثانيةك

تـ تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة عشكائية مف الفصكؿ الدراسية مف داخؿ كؿ مدرسة  -5
، إذ تـ اختيار شعبة كاحدة مف باستثناء الطمبة الذيف لـ يككنكا حاضريف في أثناء التطبيؽ

 . كؿ صؼ بطريقة عشكائية بسيطة في كؿ مدرسة
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 :إجراءات تطبيق االختبار- 5-4-3

: بعد أف سحبت العينة بدأت إجراءات التطبيؽ مف قبؿ الباحثة كفؽ اإلجراءات اآلتية

مع / 2013-2012/بدأت عممية التطبيؽ في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  -1
، كتـ تأجيؿ تطبيؽ االختبار عمى طالب  كالسادسالخامسالرابع كطالب الصفيف 

 . حتى الفصؿ الثانيثامف كاؿسابعالصفيف اؿ
كذلؾ مف أجؿ  الباحثة مف مشرؼ الصؼ سجؿ التفقد الخاص بالطالب، تطمب -2

 ت، كأخذالحصكؿ عمى تاريخ ميالد كؿ تمميذ مف طالب الصؼ الذم تـ اختياره
 كالذيف سجمكا ،  الطالب المعيديف كالطالب الذيف ىـ أصغر عمران مف أقرانيـالحسبافب
باستثناء كذلؾ لكضع كؿ تمميذ في الفئة العمرية المناسبة لعمره ،  ؛الصؼ األكؿفي 

سقاط بعض الطالب المعيديف مف العينة البحثية 1.السبر أك تاريخ الكالدة : مثاؿ) كا 
 مف االختبار Fالطالب الراسب في الصؼ الخامس يجب أف يطبؽ عميو المستكل 

 الخاص E، كليس المستكل  (السادس، السابع، الثامف)الخاص بطالب الصفكؼ 
 .بطالب صفي الرابع كالخامس

 الباحثة مف جاىزيتو تف الصؼ ذاتو، كتأكدا كغالبان ما ؾختبارتـ تييئة مكاف اال -3
 ... .اإلضاءة الجيدة، التيكية، البعد عف الضجيج،: الفيزيائية

 أك أم مسؤكؿ بالمدرسة ختبار أثناء اال فيعدـ كجكد معممة الصؼعمى  الباحثة تكدأ -4
 .لكي تجنب الطالب حاالت الخكؼ أك االعتمادية أحيانان 

مباعدة الطالب قدر ك ، مف قبؿ آخريفالختبار عدـ قطع عممية اعمى الباحثة تأكد -5
 .اإلمكاف تجنبان لمغش

 ، الخاص بو مع كرقة اإلجابةختبار عمى كؿ تمميذ في العينة كتيب االكزعت الباحثة -6
 . كممحاة،كقمـ رصاص

االسـ، الصؼ، اسـ :  الباحثة بمساعدة الطالب في مؿء المعمكمات التعريفيةقامت -7
 .المدرسة، بدقة

 ،ىـ فكرة عف االختبار كاليدؼ منوتعطأ الباحثة تسمية االختبار باالمتحاف، كتتجنب -8
 ؟كماذا يمكف أف تستفيد مف النتائج

خمسة أمثمة تمثؿ نماذج عف التماريف المكجكدة عبارة عف -  الباحثة بشرح األمثمة امتؽ -9
 . مف فيـ الطالب لطريقة اإلجابةتكتأكدفي كتيب االختبار، 

.  اإلجابات بشكؿو سميـكتبكف أنيـ متتأكدك الباحثة بيف الطالب، تتجكؿ -10
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 الكقت المتبقي أماميـ عمى الطالب ت كنبو،ختبار اال الباحثة زمف تطبيؽتراقب -11
. إلنياء االختبار

، كفي ىاكؿفقرات  أف الطالب قد أجابكا عف اؿت كتأكدالختبارا كتيبات  الباحثة تجمع -12
لـ تتـ اإلجابة عنيا يعكض عف ذلؾ باستدعاء الطالب كالطمب منو أف فقرات حاؿ كجكد 

. يكمؿ االختبار
.  المدّرس كالطالب لتعاكنيـ معيات بعد أف شكرغادرت الباحثة الصؼ -13

:   تعميمات التسجيل والتصحيح- 5-4-4

 أف الطالب لـ يغفمكا اإلجابة عف ت كتأكد، الباحثة صفحات اإلجابة مف المفحكصيفتجمع
 كذلؾ باستخداـ  البنكد يدكيان كتـ تصحيح أك أنيـ قامكا بمؿء إجابتيف أك أكثر، فقراتبعض اؿ

 ،غمطلإلجابة اؿ (0) الدرجة أعطيتلإلجابة الصحيحة، ك (1) درجة أعطيت إذ، الكرقة المثقبة
اعتمدت الباحثة في .  عمى خياريف أك أكثر أم درجةا عّمـ الطالب فيوتي اؿفقرةيعطى عف اؿكلـ 

.    ختبارحساب نتائج البحث عمى الدرجات الخاـ التي جرل الحصكؿ عمييا مف تطبيؽ اال

       :  استخراج المعايير- 5-4-5

 إلجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة، ؛ كفقان لمتغيرات البحثىاؼم كتصف،الدرجات الخاـتـ تكزيع 
 المقارنة بيف الذككر كاإلناث، كىنا يجب تقسيـ الدرجات الخاـ إلى مجمكعتيف تضـ األكلى :مثؿ

المراحؿ ك المقارنة بيف الصفكؼ، في كالثانية درجات اإلناث، ككذلؾ األمر ،درجات الذككر
. العمرية

كليدؼ استخراج المعايير تـ تكزيع الدرجات الخاـ إلى جداكؿ تضـ الفئات العمرية التي تضميا 
 ربعاألعمر  تمامان إلى تاسعة تغطي كؿ فئة عمرية ثالثة أشير ابتداءن مف عمر اؿإذ ؛عينة البحث

: عشر تمامان، كذلؾ كفؽ ما يمي

تسعة أعكاـ تمامان، تسعة أعكاـ كثالثة أشير، تسعة أعكاـ كتسعة أشير، عشرة أعكاـ تمامان، 
عشرة أعكاـ كثالثة أشير، عشرة أعكاـ كستة أشير، عشرة أعكاـ كتسعة أشير، أحد عشر عامان 

تمامان، أحد عشر عامان كثالثة أشير، أحد عشر عامان كستة أشير، أحد عشر عامان كتسعة أشير، 
اثنا عشرة عامان تمامان، اثنا عشرة عامان كثالثة أشير، اثنا عشرة عامان كستة أشير، اثنا عشرة عامان 



- 108-  
 

كتسعة أشير، ثالثة عشر عامان تمامان، ثالثة عشر عامان تمامان، ثالثة عشر كثالثة أشير، ثالثة 
 .عشر كستة أشير، ثالثة عشر كتسعة أشير، األربع عشر عامان 

  :بعد ذلؾ حكلت الدرجات الخاـ لكؿ فئة عمرية إلى

 انذسجح انًعُاسَح وِ ك:School Ability Index( SAI)مؤشر القدرة المدرسية  -1

كيحسب مف المعادلة  ؛(16)كانحراؼ معيارم ، (100) قذسِ ٌانًعذنح تًرىسظ حساب
 100( + 16* انذسجح انزانُح )= حاصم انزكاء االَحشافٍ        :اآلتية

 SAIالدرجة المئكية المكافقة لػ كىي  :Percentile Ranks (PR) ميئينيةالرتب ال -2
لمطالب تظير مستكاه بالمقارنة مع  (حاصؿ الذكاء االنحرافي)مؤشر القدرة المدرسية 

، الذم 116لحاصؿ ذكاء انحرافي  ؼ:عمى سبيؿ المثاؿ.  أك الصؼطالب بنفس العمر
 الذم يعني أف ؛84لو انحراؼ معيارم كاحد فكؽ المتكسط، يحكؿ إلى رتبة مئينية 

 االختبار حصمت قنيففي عينة ت ( أشيرثالث)عمرية ئة مف الطالب في كؿ ؼ% 84
 كىي تمثؿ ؛50=  تقابمو رتبة مئينية SAI =100  لػ ك.  أك أقؿSAI = 116عمى 

قنيف، كتتراكح الرتب المئينية األداء المتكسط لمطالب في كؿ مجمكعة عمرية في عينة الت
 . رتبة99- 1بيف 

 ىي الدرجات المعيارية المعدلة مع مدل مف كاحد إلى :(S) Stanines التساعيات  -3
مثؿ مسافات متساكية عمى طكؿ تالكحدات التسع في التساعيات . تسعة كمتكسط خمسة

 ىك نفس 9 ك7 اتىذا يعني أف الفرؽ في القدرة بيف التساعي. مقياس المنحني الطبيعي
. 3 ك1 اتالفرؽ في القدرة بيف التساعي

 حتى رابعمف اؿ)  التي تضميا عينة البحثخمسةكتـ إعداد جداكؿ تضـ الصفكؼ الدراسية اؿ
، كحكلت الدرجات الخاـ لكؿ صؼ دراسي E,F م االختبارمستكمكؿ مف ا ـغطيومالتي  (ثامفاؿ

 .(S ) صفيةاعيات، كتس(PR ) كرتب ميئينية صفية،(SAIs )إلى درجات معيارية صفية

فركؽ بيف كذلؾ لعدـ ظيكر  ، خاصة باإلناثأخرلتـ إعداد معايير خاصة بالذككر كم لـك
الجنسيف لكؿ الصفكؼ الدراسية التي غطتيا عينة البحث، عممان أف الصكرة األمريكية لـ تزكد 

.  أيضان  الجنسيف مفبمعايير خاصة بكؿ
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 الفصل السادس
 نتائج البحث ومناقشتيا

 :تمييد- 6-1

يتضمف الفصؿ الحالي عرض كمناقشة أىـ النتائج المرتبطة بأسئمة البحث التي تـ الكصكؿ 
 بعد إجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة لبياف مدل صالحية االختبار لالستخداـ في البيئة ،إلييا

السكرية، كىذه النتائج مرتبطة بالشكؿ المعير لالختبار في البيئة السكرية مف حيث تكزع القدرة 
 كمدل اقترابيا مف تكزعيا بيف أفراد المجتمع األصمي، كبياف ، بيف الطالب في العينةدرسيةالـ

 كمف . كالمرحمة الدراسية، الجنس:الفركؽ في المتكسطات بيف الطالب في عينة التقنيف مف حيث
األكؿ كالثاني مف أسئمة األسئمة الفرعية المتعمقة بالسؤاؿ الجدير بالذكر أنو تمت اإلجابة عف 

. البحث في الفصؿ الخامس

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول- 6-2

: ما ىي مؤشرات الصدق العاممي لالختبار

تـ تحميؿ المصفكفات االرتباطية لالختبارات الفرعية التي يتألؼ منيا االختبار بطريقة المككنات 
 : ، كقد تطمب التحميؿ العاممي اإلجراءات اآلتية Principal Components األساسية

،  E, Fحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ مف مستكيي االختبار  -6-2-1
 :كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي
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 (32)الجدكؿ رقـ 

  لدرجات الطالب في كؿ مف مستكييالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
 E,F الختبارا

 
 االختبارات الفرعية

 Fالمستوى  Eالمستوى 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3,42 14,91 4,79 13,91 الجزء المفظي
 1,48 5,82 2,17 5,50 االستيعاب المفظي
 2,72 9,63 3,19 8,40 االستدالل المفظي
 4,99 13,80 5,44 13,24 الجزء غير المفظي
 2,90 7,53 2,76 5,97 االستدالل الكمي
 2,92 6,28 3,38 7,28 االستدالل الشكمي
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 ، كبيف أبعاده OLSAT8 حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية الختبار -6-2-2
. الفرعية

( 33)الجدكؿ رقـ 

كبيف أبعاده ،  OLSAT8معامؿ االرتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية الختبار 
 الفرعية

 

نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط جميعيا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
 كما نالحظ أف الدرجة الكمية الختبار ،F منيا في المستكل  E، كىي أقكل في المستكل (0,01)

OLSAT ارتبطت بشدة مع البعديف المفظي كغير المفظي في كؿ مف المستكييف E, F إضافة ،
كاف أقكل  (االستيعاب المفظي، االستدالؿ المفظي)إلى أف ارتباط البعد المفظي بأبعاده الثانكية 

، (االستدالؿ الكمي، كاالستدالؿ الشكمي )مف ارتباطو باألبعاد الثانكية المككنة لمبعد غير المفظي 

البعد  البعد المستوى
 المفظي

االستيعاب 
 المفظي

االستدالل 
 المفظي

البعد غير 
 المفظي

االستدالل 
 الشكمي

االستدالل 
 الكمي

 االختبار الكمي

 
 
 

E 

 **0,92 **0,58 **0,69 **0,72 **0,93 **0,84 1 البعد المفظي
 **0,79 **0,50 **0,62 **0,64 **0,58 1  االستيعاب المفظي
 **0,84 **0,53 **0,60 **0,64 1   االستدالل المفظي
 **0,94 **0,86 **0,91 1    البعد غير المفظي
 **0,86 **0,56 1     االستدالل الشكمي
 **0,79 1      االستدالل الكمي
 1       االختبار الكمي

 
 

F 

 

 
 

 **0,79 **0,41 **0,36 **0,45 **0,91 **0,64 1 البعد  لفظي
 **0,42 **0,16 **0,31 **0,17 **0,26 1  االستيعاب المفظي
 **0,76 **0,43 **0,39 **0,47 1   االستدالل المفظي
 **0,91 **0,86 **0,86 1    البعد غير المفظي
 **0,77 **0,47 1     االستدالل الشكمي
 **0,79 1      االستدالل الكمي
 1       االختبار الكمي
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كىذا ينطبؽ عمى البعد غير المفظي أيضان؛ إذ نالحظ أف ارتباطو بأبعاده الثانكية المككنة لو أقكل 
مف ارتباطو باألبعاد األخرل المككنة لمبعد المفظي لالختبار، كىذا األمر ينطبؽ عمى المستكييف 

E,F . كما يجب مالحظتو أف معامالت االرتباط ىذه تفسر أيضان مقدار التجانس الداخمي
 كالذم يشير إلى مقدار ثبات األبعاد الفرعية، كليذا يمكف تفسير النتائج بأنيا مؤشر ،لالختبار

 . لمصدؽ كالثبات معان 

التحميؿ العاممي لمعامالت االرتباط بطريقة المككنات األساسية، ككضع كاحد صحيح - 6-2-3
في الخاليا القطرية، كاتخذ معيار كايزر لجكتماف لتحديد عدد العكامؿ التي يجب أف يتكقؼ 

كيعد . التحميؿ عنده، إذ يعد العامؿ الداؿ إحصائيان ىك الذم يككف جذره الكامف كاحدان صحيحان 
كىك معيار اختبارم تحكمي . ، أك يزيد عميو(0,30)معيار التشبع الداؿ ىك الذم يساكم 

كالجدكؿ اآلتي يبيف نتائج التحميؿ العاممي لمجاميع . (370، ص 2003أبك عالـ، )لجيمفكرد 
، كعدد العكامؿ التي تـ الحصكؿ عمييا OLSATاألبعاد األساسية كالثانكية المككنة الختبار 

نتيجة التحميؿ العاممي بطريقة المككنات األساسية، كالتبايف الذم يفسره كؿ عامؿ مف التبايف 
الكمي لممصفكفة، إضافة إلى الجذر الكامف لكؿ عامؿ، كذلؾ لكؿ مستكل مف مستكيي االختبار 

E,F .                                  (34)كالجدكؿ 

 نتائج التحميؿ العاممي لمبعديف الفظي كغير المفظي كاألبعاد المككنة ليما 

 

         المستكيات
 األبعاد

 Fالمستكل  Eالمستكل 

 العامؿ الثاني العامؿ األكؿ العامؿ الكحيد
 0,56 0,81 0,92 البعد المفظي

 0,45 0,66 0,81 االستيعاب المفظي

 0,35 0,78 0,84 االستدالؿ المفظي

 0,45 - 0,89 0,93 البعد غير المفظي

0,35- 0,77 0,78 االستدالؿ الكمي  

0,42- 0,74 0,86 االستدالؿ الشكمي  

 1,271 4,404 5,405 الجذر الكامف

 19,587 62,920 77,221 نسبة التبايف
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نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف نتيجة التحميؿ العاممي بطريقة المككنات األساسية أعطت عامالن 
، أما Eبالنسبة لممستكل % 77,221 جذره الكامف أكبر مف الكاحد، كفسر تبايف قدره ان كاحد

 فأعطت نتائج التحميؿ العاممي عامميف جذرىما الكامف أكبر مف الكاحد، كتشبعت Fالمستكل 
عمييما األبعاد األساسية كالثانكية لالختبار،  كنالحظ أف التشبعات عمى العامؿ األكؿ كانت أكبر 

مف التبايف الكمي لممصفكفة، % 62,920منيا عمى العامؿ الثاني، كفسر ىذا العامؿ تبايف بمغ 
كما نالحظ أف تشبعات البعد غير المفظي لالختبار كاألبعاد الثانكية المككنة لو كانت سالبة عمى 

مف التبايف الكمي % 19,587العامؿ الثاني أم باتجاه معاكس، كقد فسر ىذا العامؿ تبايف بمغ 
 .لممصفكفة

نستخمص مما سبؽ أف بعدم االختبار المفظي كغير المفظي مع األبعاد الثانكية المككنة لكؿ 
، كيمكف تسمية ىذا العامؿ بعامؿ E,Fمنيما قد تشبعت جميعيا عمى عامؿ كاحد لممستكىيف 

.  OLSATانرٍ ذى قُاسها تـ  (V:ed)وهى جزء يٍ انثُُح انرسهسهُح القدرة المدرسية، 

 ال تحاكؿ أف تقيس OLSATكىذا يتفؽ مع ما تـ التأكيد عميو في دليؿ االختبار بأف سالسؿ 
 -Verbalكؿ اإلمكانيات التي يمكف أف تصنؼ بطبيعتيا تحت زمرة التعميـ المفظي 

educationalف .  كلكنيا تقيس بعضان منيا  -Otis كجميع االختبارات في سالسؿ OLSAT8كا 

Lennon تعد مقاييس إلمكانيات التعمـ كالتطكر في عممية التعمـ عمكمان ( Otis & leeon, 

2002, p.6.)  كما أف أحد المعايير المعتمدة لتحديد عدد العكامؿ التي تستخمص في التحميؿ
اإلبقاء عمى جميع العكامؿ التي يزيد جذرىا الكامف عمى الكاحد، كىذا ىك المعيار : ىك

دراسة : كالمعيار الثاني ىك. ، كال يعطي ىذا المعيار نتائج دقيقة دائمان SPSSاالفتراضي في 
، كاإلبقاء عمى العكامؿ التي تظير في (Scree plotكيسمى )الرسـ البياني لمجذكر الكامنة 

كىذا المعيار كثيران ما . الجزء شديد االنحدار مف المنحني قبؿ أف يبدأ المنحني في االعتداؿ
- المرجع السابؽ)يعطي نتائج دقيقة أكثر مف استخداـ قيمة الجذر الكامف التي تزيد عمى الكاحد 

يتبيف أنو يجب  (4)ك (3)، كباستخداـ المعيار المستمد مف الرسـ البياني في الشكؿ (371
 . اإلبقاء عمى عامؿ كاحد 
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(3)الشكؿ   

 Eرسـ بياني لقيـ الجذر الكامف المستكل 
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 Fرسـ بياني لقيـ الجذر الكامف المستكل  (4)الشكؿ 

  لث النتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال الثا-6-3

ما شكل التوزيع الذي تعطيو الصورة السورية المقترحة لالختبار؟ وىل يقترب ىذا التوزيع من 
 :التوزيع االعتدالي؟ بمنحيين اثنين ىما

: شكل االختبار  -6-3-1
أسفرت عممية التقنيف عف إخراج االختبار بصكرتو السكرية مزكدان بدليؿ يتضمف المعايير األكلية 

 كمفتاح التصحيح، ، ككيفية التصحيح، ، كتعميمات التطبيؽE,Fعبارات المستكييف  ك،المقترحة
 .كقد كضع ذلؾ كمو في كراسة منفصمة عف األطركحة

 : بين أفراد عينة التقنيندرسية المةتوزع القدر -6-3-2

عند القدرة المدرسية  درجات  لكؿ مف، كالمنكاؿ، كااللتكاء، كالتفمطحيط المتكسط، كالكستـ حساب 
ناثان   أما المنحى الثاني مف السؤاؿ  في الصفكؼ الخمسة، كالعينة الكمية،أفراد العينة ذككران كا 
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الثالث الذم يرتبط بمعرفة ما إذا كاف التكزيع الذم تعطيو الصكرة السكرية المقترحة لالختبار 
يقترب مف التكزيع االعتدالي، كلتحقيؽ - ، إضافة إلى الدرجة الكمية ببعديو المفظي غير المفظي

 المتكسط كالكسيط، كمقاييس التشتت كاالنحراؼ :ذلؾ تـ حساب مقاييس النزعة المركزية مثؿ
، كالتفمطح (Skewness) االلتكاء :المعيارم كالمدل كأكبر كأدنى قيمة، كأخيران شكؿ التكزيع مثؿ

(Kurtosion) كبعض الطرائؽ البيانية كالمدرج التكرارم ،((Histogram أك المنحنى ،
نيا األساس في بياف تكزع القدرة بيف أل، ( (Frequency normal curveالطبيعي التكرارم 

القدرة )المتغير ىنا ىك - األفراد، إذ تستخدـ مثؿ ىذه الطرائؽ غالبان لفحص ما إذا كاف متغير ما 
(.  76، ص 2000عكدة، الخميمي، ) يتكزع بشكؿو قريب مف التكزع الطبيعي السكم، (درسيةالـ

 عينات لكؿ مف... المتكسط كالكسيط، كاالنحراؼ المعيارم كااللتكاء، (35)كيبيف الجدكؿ 
 .كالعينة الكميةالصفكؼ الدراسية الخمسة 

( 35)كالجدكؿ 

 مقاييس النزعة المركزية، كالتشتت كشكؿ التكزيع، كااللتكاء كالتفمطح لعينات الصفكؼ الدراسية 
 ة التي تضميا عينة البحث األساسي إضافة إلى العينة الكميخمسةاؿ

يلفظ  الصف  كلً غٌر لفظً 

 رابـــع

 25,57 12,46 13,14 المتوسط
 809 809 809 ن

 9,59 5,34 5,02 االنحراف المعياري
 25 13 13 الوسيط

 0,34 0,19 0,18 الخطأ المعياري لممتوسط
 4 2 1 الدرجة األدنى
 57 32 26 الدرجة القصوى

 33 15 13 المنوال
 0,12 0,57 0,39- التفمطح
0,05- االلتواء  0,57 0,31 

س
خامــ

 

 28,69 14,02 14,68 المتوسط
 795 795 795 ن

 9,08 5,43 4,42 االنحراف المعياري
 29 14 15 الوسيط

 0,32 0,19 0,16 الخطأ المعياري لممتوسط
 9 2 4 الدرجة األدنى
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 56 29 27 الدرجة القصوى
 28 13 14 المنوال
0,31- التفمطح  -0,30 -0,33  
 0,22 0,35 0,11 االلتواء

س 
سـاد

 27,52 13,41 14,11 المتوسط
 747 747 747 ن

 6,79 4,69 3,30 االنحراف المعياري
 28 13 14 الوسيط

 0,25 0,17 0,12 الخطأ المعياري لممتوسط
 10 2 5 الدرجة األدنى
 50 52 26 الدرجة القصوى

 28 13 15 المنوال
 0,19 0,41 0,09 التفمطح
 0,20 0,38 0,11- االلتواء

سـابع
 

 28,15 13,15 15 المتوسط
 698 698 698 ن

 7,37 5,15 3,50 االنحراف المعياري
 28 13 15 الوسيط

 0,28 0,20 0,13 الخطأ المعياري لممتوسط
 10 2 4 الدرجة األدنى
 51 29 28 الدرجة القصوى

 24 13 15 المنوال
 0,16 0,13- 0,55 التفمطح
 0,42 0,40 0,04- االلتواء

ن 
ثـامـ

 31,17 15,21 15,93 المتوسط
 533 533 533 ن

 6,97 4,92 3,19 االنحراف المعياري
 30 15 16 الوسيط

 0,31 0,21 0,14 الخطأ المعياري لممتوسط
 13 2 7 الدرجة األدنى
 51 28 23 الدرجة القصوى

 30 14 15 المنوال
0,33- التفمطح  -0,53  -0,35  
 0,26 0,27 0,14- االلتواء
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 ً
كـل

 28 13,55 14,46 المتوسط
 3582 3582 3582 ن

 8,33 5,20 4,12 االنحراف المعياري
 28 13 15 الوسيط

 0,14 0,09 0,07 الخطأ المعياري لممتوسط
 4 2 1 الدرجة األدنى
 57 32 28 الدرجة القصوى

 28 13 15 المنوال
0,01- 0,16 التفمطح  0,12 
0,21- االلتواء  0,38 0,18 

 

كيظير مف الجدكؿ السابؽ كجكد تقارب بيف قيـ المتكسط الحسابي كالكسيط مثالن قيمة المتكسط 
، (28)المنكاؿ التي كانت  الكسيط كقيمةنفس ، كىي (28)في الدرجة الكمية عند العينة الكمية 

، كىي قيمة قريبة جدان (15,93 )ثامف المفظي عند الصؼ اؿلبعدفي حيف كانت قيمة المتكسط ؿ
، إضافة إلى قيـ (14)، كىي قريبة أيضان مف قيمة المنكاؿ كىي (16)مف قيمة الكسيط كىي 

 الصغيرة التي كانت قريبة مف الصفر، ككقعت ضمف الحدكد الطبيعية التي تتراكح بيف اتااللتكاء
 خمسة، مما يشير إلى أف التكزيع كاف اعتداليان لدل عينات الصفكؼ الدراسية اؿ1- ك1+

.  السابقة

 الفئات لكؿ مف...  كااللتكاء،،المتكسط كالكسيط، كاالنحراؼ المعيارم (36)يبيف الجدكؿ كما 
 .كالعينة الكميةالعمرية الخمسة، 
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 (36)الجدكؿ 

 :حسب العمر بالسنكات، كالعينة الكمية...  كااللتكاء،،المتكسط كالكسيط، كاالنحراؼ المعيارم

 كمي غير لفظي لفظي  المتغير
 عشر سنوات

 28,59 12,95 13,68 المتوسط
 1129 1129 1129 ن

 9,36 5,34 4,81 االنحراف المعياري
 27 13 14 الوسيط

 4 2 1 الدرجة األدنى
 57 32 27 الدرجة األعمى

 53 30 26 المدى
 0,07 0,32 0,19 التفمطح
 0,23 0,51 0,16- االلتواء
 33 13 13 المنوال

 إحدى عشر عاماً 

 28,34 13,48 14,51 المتوسط
 749 749 749 ن

 8,59 5,34 4,13 االنحراف المعياري
 28 13 15 الوسيط

 10 2 5 الدرجة األدنى
 56 32 27  الدرجة األعمى 

 46 30 22 المدى
0,26- التفمطح  -0,06  -0,18 
 0,20 0,39 0,03 االلتواء
 28 12 16 المنوال

 اثنتا عشر عامًا 

 27,36 13,31 14,06 المتوسط
 629 629 629 ن

 6,80 4,51 3,47 االنحراف المعياري
 26 13 14 الوسيط

 9 2 5 الدرجة األدنى
 49 28 26 الدرجة األعمى

 40 26 21 المدى
0,07- 0,03 التفمطح  0,32 
 0,29 0,23 0,01 االلتواء

 26 13 15 المنوال
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ن   ثالث عشر عاما

 29,27 13,83 15,44 المتوسط
 716 716 716 ن

 7,51 5,27 3,42 االنحراف المعياري
 29 13 15 الوسيط

 10 2 4 الدرجة األدنى
 51 29 28 الدرجة األعمى

 41 27 24 المدى
0,49- التفمطح  -0,28  -0,14  
0,05- االلتواء  0,33 0,36 
 29 13 15 المنوال

 أربعة عشر عاماً 

 30,35 14,73 15,58 المتوسط
 353 353 353 ن

 7,38 5,20 3,37 االنحراف المعياري
 30 14 16 الوسيط

 11 2 4 الدرجة األدنى
 51 28 23 الدرجة األعمى

 40 26 19 المدى
0,49- 0,12 التفمطح  -0,14  
0,25- االلتواء  0,25 0,14 
 29 14 15 المنوال

 كمي
 28 13,55 14,46 المتوسط 

 3582 3582 3582 ن
 8,33 5,20 4,12 االنحراف المعٌاري

 28 13 15 الوسٌط
 4 2 1 الدرجة األدنى

 57 32 28 الدرجة القصوى
 28 13 15 المنوال
0,01- 0,16 التفلطح  0,12 
0,21- االلتواء  0,38 0,18 

 

 ( كالمنكاؿ متقاربة جدان ، كالكسيط،المتكسط)يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مقاييس النزعة المركزية 
 كىي ضمف الحدكد الطبيعية ؛، كقيـ االلتكاءات قريبة مف الصفرخمسعند كؿ مف العينات اؿ

 كذلؾ يشير إلى ؛ كىذه ىي مف أىـ خكاص منحني التكزيع الطبيعي؛(1-، 1+)التي تتراكح بيف 
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كاف / فظي كغير المفظي كالدرجة الكميةؿكما يقيسيا البعديف اؿ/ أف التكزع في القدرة المدرسية 
  .تكزعان اعتداليان إلى حد ما

 كالتي تظير منحني التكّزع الطبيعي التكرارم ،(4،7، 5)كىذا ما تؤكده الرسـك البيانية اآلتية 
، ككذلؾ الدرجة (فظي كغير المفظيؿاؿ)كؿ بعد مف أبعاد اختبار القدرة المدرسية ؿلمعينة الكمية 

 .الكمية

 

 

 البعد الفظي

تكزع درجات أفراد عينة الدراسة حسب منحني التكزع الطبيعي عمى البعد المفظي  (5)الشكؿ 
 لالختبار
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 البعد غير المفظي

  لالختبار غير المفظيلبعداتوزع درجات أفراد عينة الدراسة حسب منحني التوزع الطبيعي عمى  (6)الشكل 

 

 الدرجة الكمية

 القدرة  لالختباردرجة الكميةتوزع درجات أفراد عينة الدراسة حسب منحني التوزع الطبيعي عمى ال (7)الشكل 
 المدرسية
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:  ما يميثالثةيالحظ مف خالؿ الرسـك البيانية اؿ

، Symmetricalالرسـ البياني الذم يمثؿ منحنى التكزيع لمدرجة الكمية كاف التكزيع فيو متماثالن 
، أكثر مف الرسـك البيانية األخرل، في حيف كاف الرسـ البياني الذم يمثؿ Normalكطبيعيان 

. متماثالن كطبيعيان بدرجة أقؿلفظي، كغير المفظي  عدمنحنى التكزيع لمب

 يشير التكزع الطبيعي لمقدرة المدرسية الذم تبينو الجداكؿ كالرسـك البيانية بيف أفراد عينة كعمكمان 
 لـ تكف منحازة، كأنيا ممثمة لممجتمع األصمي تمثيالن صادقان عمكمان البحث إلى أف العينة 

 مما يؤكد انطباؽ خصائص العينة عمى المجتمع األصمي، كمف ثـ يمكف تعميـ النتائج ؛كصحيحان 
التي تـ الكصكؿ إلييا مف العينة عمى المجتمع األصمي، كىذا يتطمب بياف المدل الذم تتراكح 

ناثان )فيو متكسطات المجتمع األصمي استنادان إلى متكسطات العينات  ، (صفكفان دراسية– ذككران كا 
: بداللة الخطأ المعيارم ليا كفقان لمقانكف اآلتي

. ( الخطأ المعيارم* النظرية Z)+/- متكسط العينة = مدل متكسط المجتمع 
مف الصفكؼ الدراسية الخمسة يبيف قيـ مدل متكسط المجتمع األصمي عند كؿ (37)كالجدكؿ 

: كالعينة الكمية
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( 37)الجدكؿ 

 خمس كالعينة الكمية الصفكؼ الدراسية اؿ مف  قيـ مدل متكسط المجتمع األصمي عند كؿ

 

 عند مستكل الداللة Z = 1,96، الخطأ المعيارم لممتكسط: ، خ ـ العينةمتكسط: ـ :    حيث
 مدل متكسط المجتمع : ، مد0,05

 

 
 
 
 
 
 

 مد  Z* خ م خ م م الصف االختبار

 

 

 لفظً

 12,79 ـــــ 13,49 0,35 0,18 13,14 رابع
 14,37 ـــــ 14,99 0,31 0,16 14,68 خامس
 13,87 ـــــ 14,35 0,24 0,12 14,11 سادس
 14,75 ـــــ 12,25 0,25 0,13 15 سابع
 15,66  ـــــ 16,2 0,27 0,14 15,93 ثامن
 14,32 ـــــ 14,83 0,14 0,07 14,46 كمي

 

 

لفظً غٌر  

 12,09 ــــــ 12,83 0,37 0,19 12,46 رابع
 13,65 ــــــ 14,39 0,37 0,19 14,02 خامس
 13,09 ـــــ 13,75 0,33 0,17 13,42 سادس
 12,76 ـــــ 13,54 0,39 0,20 13,15 سابع
 14,8 ـــــ 15,62 0,41 0,21 15,21 ثامن
 13,35 ـــــ 13,71 0,18 0,09 13,53 كمي

 

 

 كلً

 24,91 ـــــ 26,53 0,66 0,34 25,57 رابع
 28,06 ـــــ 29,32 0,63 0,32 28,69 خامس
 27,28 ـــــ 17,76 0,24 0,25 27,52 سادس
 27,6 ـــــ 28,7 0,55 0,28 28,15 سابع
 30,56 ــــ 31,78 0,61 0,31 31,17 ثامن
 27,73 ـــــ 28,27 0,27 0,14 28 كمي
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( 38)الجدكؿ ك
 كالعينة الكمية الفئات العمرية الخمس فيقيـ مدل متكسط المجتمع األصمي 

 

نالحظ مف الجدكليف السابقيف أف الخصائص التي  تنطبؽ عمى العينة يمكف أف تنطبؽ عمى 
 :المجتمع األصمي كيمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ المثاؿ اآلتي

لينكف لمقدرة - عمى اختبار أكتيس (22)إذا حصؿ تمميذ عمره عشر سنكات عمى درجة خاـ 
مف زمالئو الذيف % 28أم أنو يتفكؽ عمى  (28)المدرسية، فإنو سيحصؿ عمى مرتبة مئينية 

ذلؾ حسب  (89)سنكات، كسيحصؿ عمى حاصؿ ذكاء انحرافي  (10)يبمغكف مف العمر 
. المعايير التي تـ الكصكؿ إلييا بعد تقنيف االختبار كالمكجكدة في الدليؿ الممحؽ بيذا البحث

نالحظ أف متكسط ىذه الفئة عمى الدرجة الكمية لالختبار يساكم  (38)كبالرجكع إلى الجدكؿ 
ف قيـ (28-26)، كقيمة مدل متكسط المجتمع األصمي ليذه الفئة يتراكح بيف (27)تقريبان  ، كا 

، ك الرتب المئينية المقابمة (100- 96)حاصؿ الذكاء االنحرافي المقابؿ ليذه القيـ يتراكح بيف 

 مد  Z* خ م خ م م العمر بالسنوات االختبار

 

 لفظً

 

 

10 13,68 0,14 0,27 13,95 -13,41 
11 14,68 0,16 0,30 14,66 -14,21 
12 14,06 0,14 0,27 14,33 -13,79 
13 15,44 0,13 0,25 15,69 -15,75 
14 15,58 0,18 0,35 15,93 -15,23 
14,32- 14,83 0,14 0,07 14,46 كمي  

 

 

لفظً غٌر  

10 12,95 0,16 0,31 13,26 -12,64 
11 13,84 0,20 0,39 14,23 -13,45 
12 13,31 0,18 0,35 13,66 -12,96 
13 3,83 0,20 0,39 14,22 -13,44 
14 14,73 0,28 0,55 15,28 -14,18 
 13,35- 13,71 0,18 0,09 13,53 كمي

 

 

 كلً

 

 

10 26,59 0,28 0,55 27,14 -26,04 
11 28,34 0,32 0,69 29,03 -28 
12 27,36 0,27 0,53 27,89 -26,99 
13 29,27 0,28 0,55 29,82 -28,72 
14 30,35 0,40 0,78 31,13 -29,57 
 27,73- 28,27 0,27 0,14 28 كمي
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( 22)كبالرجكع إلى درجة الطالب الذم حصؿ عمى . (50- 43)ليذه الحدكد أيضان يتراكح بيف 
درجة في االختبار كالرتبة المئينية، كحاصؿ الذكاء االنحرافي المقابؿ ليا،  نالحظ أنيا تقع 

ضمف حدكد مدل متكسط المجتمع األصمي لفئة العشر سنكات، كىذا يؤكد أف الخصائص التي 
تنطبؽ عمى العينة تنطبؽ عمى المجتمع األصمي المسحكبة منو، أم أنيا تمثؿ المجتمع األصمي 

 .تمثيالن صادقان 

 : مناقشة نتائج السؤال الثالث*

جراءات التقنيف إلى أف جراءات اختيار العينة كا  اختبار  :دلت إجراءات الدراسة الميدانية كا 
المعدؿ كالمعير في  (كالدرجة الكميةببعديو المفظي كغير المفظي  )لينكف لمقدرة المدرسية- أكتيس

 كاستخدامو لمكشؼ عف ،البيئة السكرية صالح لالستخداـ محميان، كيمكف الكثكؽ بنتائج تطبيقو
 حتى رابع لدل طالب مرحمة التعميـ األساسي، الحمقة األكلى كالثانية مف الصؼ اؿرة المدرسيةالقد
 تتكزع تكزعان طبيعيان ة عامان، كذلؾ باالستناد إلى أف ىذه القدر14-9، كلمعمر الزمني مف ثامفاؿ

تقريبان، كذلؾ في كؿ مجمكعة مف مجمكعات عينة البحث األساسية، األمر الذم أكدتو مقاييس 
النزعة المركزية كالتشتت كالرسـك البيانية، كيمكف الكثكؽ بأف العينة لـ تكف منحازة، كأنيا ممثمة 

ف الخصائص التي تنطبؽ إ :لممجتمع األصمي تمثيالن صادقان كصحيحان، مما يمكننا مف القكؿ
عمى العينة يمكف أف تنطبؽ عمى المجتمع األصمي، أم يمكف تعميـ النتائج التي تـ الكصكؿ 

.  عمى العينة عمى أفراد المجتمع األصميختبارإلييا نتيجة تطبيؽ اال

حكؿ بيرت كفيرنكف اليرمي جاءت ىذه النتائج متكافقة مع التكقعات النظرية المستندة إلى تصكر 
.  ختبار في المجتمع األصمي، كىذا يدعـ الصدؽ البنائي لالدرسيةتكزع القدرة الـ

  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع – 6-4
، استنادًا إلى Eىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 

 ؟الجنسمتغير 

كانت قضية الفركؽ بيف الذككر كاإلناث كما زالت تحتؿ مكانة ميمة في غالبية البحكث التي 
ىؿ ىناؾ فركؽ ثابتة بيف : ، كالسؤاؿ الذم يطرح دائمان القدرة المدرسيةتتناكؿ القدرات العقمية أك 

الجنسيف في القدرة المدرسية؟ كقد تفاكتت نتائج األبحاث التي أجريت لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
بيف تأكيد عدـ كجكد أية فركؽ بيف الجنسيف إلى دراسات تبيف تفكؽ أحد الجنسيف عمى اآلخر 
في نكع كاحد مف القدرات أك أكثر، كمجاراة ليذه الدراسات الكثيرة فقد تمت دراسة الفركؽ بيف 
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البعديف المفظي كغير لمعرفة داللة الفركؽ بيف الجنسيف في  (ت)الجنسيف، كاستخدـ اختبار 
 في كؿ مستكل مف غطييا عينة البحثت، كالدرجة الكمية عند الصفكؼ الدراسية التي المفظي

لكؿ صؼ كالعينة الكمية في  الفركؽ عند الجنسيف  داللةيبيف (39)الجدكؿ مستكيات االختبار، ك
  :Eالمستكل 

 (39)الجدكؿ 

 Eكؿ صؼ كالعينة الكمية في المستكل الفركؽ عند الجنسيف بالنسبة إلى 

 

  

:ما يمي لسابؽ ايالحظ مف الجدكؿ  

 (397)= إناث (410)= ذكور الصف الرابع
ت 

 

P 
الداللة 

 ع م ع م األبعاد

 غير دال 0,69 0,04- 4,03 13,18 4,95 13,04 البعد المفظي

 غير دال 0,35 0,93 5,07 12,24 5,43 12,58 البعد غير المفظي

 غير دال 0,72 0,36 9,31 25,37 9,65 25,61 الدرجة الكمية

 الداللة P ت (428)= إناث (367)= ذكور الصف الخامس

 دال 0,01 2,68- 4,24 15,07 4,60 14,24 البعد المفظي

 غير دال 0,12 1,58 4,96 13,74 5,92 14,35 البعد غير المفظي

 غير دال 0,75 0,32 8,37 28,78 9,85 28,57 الدرجة الكمية

 الداللة P ت (825)= إناث (777)= ذكور العينة الكمية

 دال 0,02 2,35- 4,73 14,16 4,82 13,60 البعد المفظي

 غير دال 0,14 1,48 5,06 13,02 5,73 13,42 البعد غير المفظي

 غير دال 0,78 0,28- 8,99 27,15 9,85 27,01 الدرجة الكمية
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م بعدم االختبار  ؼرابع تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ اؿ ال-1
 إذ إف  قيمة ت دالة عند مستكيات داللة أكبر ،درجة الكمية لالختبارفي اؿالمفظي كغير المفظي ك

. في بعدم االختبار كالدرجة الكمية0,05مف   

البعد المفظي في الخامس تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ - 2
 كىي أصغر مف  0,02دالة عند مستكل داللة  (ت)لالختبار لصالح اإلناث؛ إذ إف قيمة 

، في حيف أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد غير المفظي، كفي الدرجة 0,05
 .0,05الكمية لالختبار إذ إف قيمة ت دالة عند مستكيات داللة أكبر مف 

ناث-3 في البعد المفظي،  Eلممستكل   العينة الكميةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ذككر كا 
البعد غير المفظي، كفي الدرجة الكمية  فيفي حيف أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 .0,05ف قيمة ت دالة عند مستكيات داللة أكبر مف إلالختبار إذ 

 :مناقشة السؤال الرابع*

لكحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في الصؼ الرابع 
كلعؿ السبب يكمف في تعرض كال الجنسيف في ىذه المرحمة في بعدم االختبار كالدرجة الكمية، 

 كالتنميط ، كلـ يتعزز تأثير اآلراء المقكلبة،العمرية إلى أساليب تنشئة اجتماعية كتربية متشابية
 . كالدكر االجتماعي بشكؿو ينعكس عمى أداء كمتا المجمكعتيف بعد

بكجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف لصالح إناث الصؼ الخامس، كالعينة الكمية في   فيما يتعمؽأما 
 اىتماميف بالتعميمات :لعؿ السبب في تفكؽ اإلناث في المياـ المفظية ىكؼ البعد المفظي لالختبار

، ختبار االفقراتكالتكجييات بشكؿو ممحكظ، مقارنة مع الذككر، كأنيف يمضيف كقتان أطكؿ في حؿ 
كأكثر التزامان كانضباطان مف الذككر، كالسبب اآلخر كراء ىذه الفركؽ ىك أف اإلناث يمضيف كقتان 

(.  Magill &Rodridue, 1996, p.366 )أطكؿ في التحدث إلى الراشديف، 

 أكدت إذكقد تكافقت ىذه النتيجة مع أدبيات البحث التي تناكلت مسألة الفركؽ بيف الجنسيف، 
دراؾ التفاصيؿ كالقدرات المغكية ،الدراسات أف إنجاز اإلناث عمى اختبارات الطالقة المفظية  كا 

 (.366، ص1996المرجع السابؽ،) كالذاكرة كاف أفضؿ مف إنجاز الذككر

التقاليد الثقافية ترفض السمكؾ الحركي لمبنت خكفان مف فقداف أنكثتيا المرتبطة مف كجية كما أف 
 لذا ال تجد الفتاة متنفسان لطاقاتيا إال في السمككيات ؛نظر تمؾ المجتمعات بالرقة كالنعكمة

الكالمية المغكية سكاءن مع نفسيا أـ مع قريناتيا، كالعادات تسمح لمذككر بالمعب خارج البيت 
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 مما يعكس في المقابؿ انخفاضان في كؿ مف سمككو المغكم ؛طات السمكؾ الحركيافتزداد نش
(. 10، ص1997جابر،؛  76-75، ص ص 2002األحمدم، )كاالنفعالي 

كمف ثـ فإف ىذه الفركؽ بيف الذككر كاإلناث تعكد إلى عكامؿ ثقافية في أساليب التنشئة 
االجتماعية التي تنشئ كؿ مف األكالد كالبنات عمى أساس الميارات المغكية كاالجتماعية كالفنية 

ميارات أنثكية تتعمميا البنات  التي يتككف منيا الذكاء المفظي، كتقيسيا اختبارات الذكاء المفظي
أكثر مف األكالد، كيقبمف عمى ممارسة أنشطتيا كاكتساب فنكنيا، يدعميف في ذلؾ تشجيع اآلباء 
ليف عمى تعمـ المغة كاستعماليا، كتعمـ القراءة ككنيا مف األنشطة التي تناسبيف، كىذا ما يجعؿ 

  (.359مرسي، بدكف عاـ، ص )البنات أفضؿ مف األكالد في الميارات العقمية المفظية 

البارزة في (  Jacklin & Maccoby)مع مراجعة جاكميف ماككبي أيضان كتتفؽ ىذه النتائج 
 بحث عف ىذه 1000مجاؿ الفركؽ بيف الجنسيف في الذكاء كالتي تضمنت مراجعة حكالي 

، ككجد أف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في الذكاء (1974-1849) بيف مدةالفركؽ نشرت في اؿ
العاـ قميمة، كآخذة في التناقص سنة بعد أخرل خالؿ الثمانيف سنة التي شممتيا المراجعة في حيف 

/ كتفكؽ الذككر عمى اإلناث في الذكاء البصرم تفكقت اإلناث عمى الذككر في الذكاء المفظي،
المكاني، كالذكاء الرياضي، ككانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في ىذه المجاالت 

 (.348مرسي، بدكف عاـ، ص ) نقالن عف (Jacklin & Maccoby, 1974)الثالثة 

كبحساب نسبة الفرؽ بيف متكسطي درجات الجنسيف إلى االنحراؼ المعيارم، كذلؾ حسب معيار 
 فيي تدؿ 0,50لككىف، إذا كانت ىذه النسبة أقؿ مف  (Meta analysis )ما كراء التحميؿ 

 .  عمى أف الفركؽ بيف الجنسيف بسيطة سكاء أكانت لصالح الذككر أك  لصالح اإلناث

 ,Jensen& Mc Guinness)االنحراؼ المعيارم  / الفرؽ بيف المتكسطيف= معيار ككىف

 (.359المرجع السابؽ، ص )نقالن عف  (1998

/   متكسط اإلناث–متكسط الذككر = فيما يتعمؽ بدرجات طالب الصؼ الرابع عمى البعد المفظي 
 االنحراؼ المعيارم 

 =                        15,07 -14,24/5,02 = 0,17> 0,50                 

 = 9,594 / 13,60-14,16= فيما يتعمؽ بدرجات طالب الصؼ الرابع عمى االختبار ككؿ 
0,06 > 0,50  
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 بالنسبة لمبعد المفظي كالدرجة الكمية الختبار القدرة 0,50نالحظ أف ىذه النسبة أقؿ مف 
 فركؽ بيف الجنسيف، كىي نسبة تدؿ عمى أف الفركؽ بيف الجنسيف  فييا  كالتي ظير،المدرسية

( 1982أنتكناؾ، )كىذا يتفؽ مع دراسة  ،كانت لصالح الذككر أك لصالح اإلناثأبسيطة سكاء 
- كالتي أسفرت عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف عمى كؿ مف اختبارم أكتيس

 .لينكف، كاختبار ستانفكرد بينيو

  :خامسالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ال – 6-5
، استنادًا F ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 

 إلى متغير الجنس؟

لمعرفة داللة الفركؽ بيف الجنسيف في البعديف  (ت)لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
 (السادس، كالسابع، كالثامف)  الثالثةالمفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية عند الصفكؼ الدراسية

يبيف الفركؽ عند الجنسيف بالنسبة إلى كؿ صؼ كالعينة  (40)كالجدكؿ  F . مستكليغطييا اؿالتي 
  :F الكمية في المستكل
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 (40)الجدكؿ 

 Fكؿ صؼ كالعينة الكمية في المستكل عند الفركؽ عند الجنسيف 

 

 

 (464)= إناث (283)= ذكور سادسالصف ال

 ت

 

P 
 الداللة

 ع م ع م األبعاد

 غير دال 0,20 1,26- 3,26 13,90 3,35 13,91 البعد المفظي

 غير دال 0,61 0,51- 4,44 13,49 5,10 13,31 البعد غير المفظي

 غير دال 0,31 0,93- 6,43 27,71 7,35 27,22 الدرجة الكمية

 الداللة P ت (424)= إناث (274)= ذكور ابعالس الصف

 غير دال 0,36 0,91 3,63 14,90 3,28 15,15 البعد المفظي

 غير دال 0,67 0,43 5,42 13,08 4,68 13,25 البعد غير المفظي

 غير دال 0,48 0,72 7,78 27,99 6,69 28,38 الدرجة الكمية

 الداللة P ت (290)= إناث (242)= ذكور الصف الثامن

 غير دال 0,82 0,22- 3,28 15,96 3,08 15,90 البعد المفظي

 غير دال 0,05 1,99- 4,62 15,60 5,22 14,74 البعد غير المفظي

 غير دال 0,13 1,53- 6,76 31,59 7,19 30,66 الدرجة الكمية

 الداللة P ت (1178)= إناث (799)= ذكور لكميةالعينة ا

 غير دال 0,79 0,26 3,47 14,90 3,34 14,94 البعد المفظي

 غير دال 0,55 0,59- 4,96 13,86 5,04 13,72 البعد غير المفظي

 غير دال 0,75 0,32- 7,20 28,76 7,21 28,65 الدرجة الكمية
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 :يالحظ مف الجدكؿ السابؽ ما يمي

السادس، )كؼ الثالثة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ- 1
 كفي الدرجة الكمية ، كغير المفظي، بعدم االختبار المفظي كؿ مف  في(كالسابع، كالثامف

.  في بعدم االختبار0,05 دالة عند مستكيات داللة أكبر مف (ت)لالختبار، إذ إف  قيمة 

، إذ إف  عمى الدرجة الكمية لالختبار  كاإلناثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر -1
  . في الدرجة الكمية0,05 داللة أكبر مف ل دالة عند مستك(ت)قيمة 

 :مناقشة السؤال الخامس*

 مف Fيالحظ مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف عمى المستكل 
بأف  (Jacklin & Maccoby)، كىذا يتفؽ مع ما ذكره جاكميف كماككبي OLSATاختبار 

أفضؿ االختبارات المعركفة في الذكاء العاـ، صممت عمى أساس عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف 
 (. Hyde, 1981, p. 892)في الذكاء العاـ في مرحمة الطفكلة كالمراىقة 

كىذا يتفؽ مع رأم الفريؽ األكؿ مف الباحثيف الذيف حاكلكا تفسير الفركؽ بيف الجنسيف في الذكاء 
حيث قاؿ الفريؽ األكؿ بالتشابو الكبير بيف الجنسيف في : العاـ، إذ انقسـ ىؤالء إلى أربعة فرؽ

الذكاء، إذ أشارت نتائج دراساتيـ إلى أف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في الذكاء قميمة، كىي أحيانان 
تككف لصالح اإلناث، كأحيانان أخرل لصالح الذككر، كأحيانان ثالثة ال تكجد، كانتيى ىذا الفريؽ إلى 

مرسي، بدكف تاريخ، ص  )إىماؿ ىذه الفركؽ؛ ألنيا إف كجدت فيي قميمة كال تستحؽ التفسير 
، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع رأم ىذا الفريؽ حيث لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان بيف (345

درجات الذككر كاإلناث سكاء عمى الدرجة الكمية لالختبار، أك عمى جزئيو المفظي كغير المفظي 
 عمى E مف االختبار، كما أف التي ظيرت بيف الذككر كاإلناث في المستكل Fفي المستكل 

الجزء الفظي كالدرجة الكمية لالختبار كانت بسيطة، كال تستحؽ التفسير، كذلؾ ما بينتو نتائج 
 .تطبيؽ معيار ما كراء التحميؿ في الفرضية السابقة

كلعؿ السبب في تفكؽ اإلناث عمى الذككر أحيانان، أك العكس أحيانان أخرل يعكد إلى ارتباط الذكاء 
المفظي بالتعمـ، كاكتساب الخبرات كالمعمكمات؛ فقد أشارت دراسة كاتؿ بالتحميؿ العاممي أف 

عامؿ الذكاء المتبمكر الذم يضـ القدرات المفظية كالعددية كالميارات االجتماعية يتأثر بالعكامؿ 
، كىذا يعني أنو كمما زاد المستكل الثقافي (Kline, 1992)الثقافية أكثر مف العكامؿ الكراثية 

لإلنساف ذكران أك أنثى نما مستكاه العقمي، ككمما نما مستكاه العقمي زاد استعداده لمتعمـ كاكتساب 
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كالتي أسفرت عف عدـ  (1989ياربكخ، )كىذا يتفؽ مع دراسة . الخبرات كارتقى مستكاه الثقافي
 .تفكؽ اإلناث عمى الذككر في الميارات المغكية

:  السادسالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال– 6-6

، استنادًا إلى Eىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 
 متغير الصف الدراسي؟

لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف الرابع  (ت)تـ استخداـ اختبار لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
- الدرجة الكمية عمى اختبار أكتيسالبعديف المفظي كغير المفظي، إضافة إلى  كالخامس في 

 الصفيف بيف مستكيات األداء في، كذلؾ لمعرفة  داللة الفركؽ Eالمستكل / لينكف لمقدرة المدرسية
 :يكضح ذلؾ (41)الدراسييف الرابع كالخامس كالجدكؿ رقـ 

( 41)جػػدكؿ رقـ 

تبعان لمتغير الصؼ الدراسي  OLSATاختبار الفركؽ عمى 

 الصف األبعاد
 العدد

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 الداللة قٌمة ت

 

 القرار

 

 لفظً
  رابع

808 

 

13,14 5,02  

-6,509 

 

0,000 

 

 

 

 دال

 خامس
14,68 

 

4,42 

 

 غٌر لفظً
  رابع

796 

 

12,46 5,24  

-5,785 

 

0,000 

 

 

 دال
 5,43 14,02 خامس

 

 درجة كلٌة
  رابع

1604 

25,57 9,60  

-6,657 

 

0,000 

 

 9,08 28,69 خامس دال

 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب  (41)تشير نتائج الجدكؿ رقـ 
الصؼ الرابع، كطالب الصؼ الخامس لصالح الصؼ الخامس عند مستكل داللة أقؿ مف 

(. 0,01)، كىي دالة عند مستكل داللة أقؿ مف (5,96=ت) قيمة  إف؛ إذ(0,01)
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 :مناقشة السؤال السادس*

 بيف الصفيف 0,01يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل أقؿ مف 
. الرابع كالخامس بالنسبة لبعدم االختبار كالدرجة الكمية، كىذه الفركؽ لصالح الصؼ األعمى

كىذه الفركؽ الدالة تؤكد النمك كالتطكر المطرد لمقدرات المدرسية مع التقدـ في السمـ التعميمي، 
كىذه النتائج جاءت متكافقة مع النظرية التي انطمؽ منيا مؤلفا االختبار، إذ افترض أف القدرة 

المدرسية تنمك مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية، أم أف مستكل ىذه القدرات يزيد مع زيادة التقدـ 
في السمـ التعميمي، كما تؤكد ىذه النتيجة تأثير التعميـ كدكر المدرس في النمك العقمي لمفرد 

 ( 28، ص "العكامؿ المؤثرة في نمك الذكاء"انظر في )

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال السابع- 6-7

استنادًا إلى F  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 
 متغير الصف الدراسي؟

 لمعرفة داللة الفركؽ بيف --ANOVA فقد تـ استخداـ اختبار أنكفا ؛لإلجابة عف ىذا السؤاؿ
التي تغطييا عينة البحث في بعدم االختبار، كالدرجة  Fفي كؿ مف المستكلالصفكؼ الدراسية 

 .الكمية

  يبيف قيـ ؼ بالنسبة إلى بعدم االختبار المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية (42)الجدكؿ 
 :F لممستكل
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 (42)الجدكؿ 

 يبيف قيـ ؼ بالنسبة إلى بعدم االختبار المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية

 Fالمستوى 

 

 

 

 
مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرٌة
متوسط 

 المربعات
 الداللة ف

 

 لفظً
  518,407 2 1036,814 بٌن المجموعات

46,478 
 

 
 11,154 1969 21961,833 ضمن المجموعات 0,000

  1971 22998,647 الكلً
 

 غٌر لفظً
  727,849 2 1455,699 بٌن المجموعات

30,112 
 

 
 24,171 1966 47521,054 ضمن المجموعات 0,000

  1968 48976,753 الكلً
 

 درجة كلٌة
  2220,844 2 4441,688 بٌن المجموعات

44,727 
 

 
 49,653 1961 97369,495 ضمن المجموعات 0,000

  1963 101811,183 الكلً

 

، األمر الذم يعني كجكد فركؽ 0,01 عند مستكل داللة أقؿ مف كنظران ألف قيمة ؼ كانت دالة
 لمعينات غير المتساكية Scheffe Test لذا استخدـ اختبار شيفيو ؛بيف المجمكعات الثالث

: يبيف ىذه الفركؽ كدالالتيا (43)لتحديد اتجاه الفركؽ بيف كؿ مجمكعتيف، كالجدكؿ 
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 (43)الجدكؿ 

 استنادان إلى متغير الصؼ الدراسي (شيفيو)نتائج التحميؿ البعدم 

مجموعة الصفوف  البعد

 (I)الدراسٌة 
مجموعة الصفوف 

 (J)الدراسٌة 
الفروق بٌن 

 (I-J)المتوسطات 
 مستوى الداللة

البعد اللفظً 

 الصف السادس
 0,000 *0,893- الصف السابع

 0,000 *1,823- الصف الثامن

الصف السابع 
 0,000 *0,893 الصف السادس

 0,000 *0,930- الصف الثامن

الصف الثامن 
 0,000 *1,823 الصف السادس

 0,000 *0,930 الصف السابع

البعد غٌر اللفظً 

 الصف السادس
 0,575 0,272 الصف السابع

 0,000 1,794- الصف الثامن

 الصف السابع
 0,575 0,272- الصف السادس

 0,000* 2,066- الصف الثامن

 الصف الثامن
 0,000* 1,794 الصف السادس

 0,000* 2,066 الصف السابع

الدرجة الكلٌة 

 الصف السادس
 0,251 0,618- الصف السابع

 0,000 *3,645- الصف الثامن

 الصف السابع
 0,251 0,618 الصف السادس

 0,000 *3,027- الصف الثامن

 الصف الثامن
 0,000 *3,645 الصف السادس

 0,000 *3,027 الصف السابع

 

 :يالحظ مف الجدكؿ السابؽ

 ككؿ السادس، تكجد فركؽ في متكسطات األداء بيف الصؼ :فيما يتعمؽ بالبعد المفظي -1
  .لصالح الصؼ األعمى بشكؿ متعاقبالصفيف السابع كالثامف مف 

تكجد فركؽ في متكسطات األداء بيف الصؼ :  أما فيما يتعمؽ بالبعد غير المفظي -2
في السادس كالثامف لصالح الصؼ الثامف، كبيف الصؼ السابع كالثامف لصالح الثامف، 

 .السادس كالسابع في البعد غير المفظيحيف أنو لـ تكجد فركؽ بيف الصؼ 
تكجد فركؽ في متكسطات األداء بيف الصؼ السادس كالثامف لصالح : أما الدرجة الكمية -3

الصؼ الثامف، كبيف الصؼ السابع كالثامف لصالح الثامف، في حيف أنو لـ تكجد فركؽ 
. الختبار ؿرجة الكميةبيف الصؼ السادس كالسابع في الد
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 :مناقشة السؤال السابع*

 بيف 0,01يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل أقؿ مف 
بالنسبة لبعدم االختبار كالدرجة الكمية، كىذه الفركؽ  Fالصفكؼ الثالثة التي يغطييا المستكل 

، باستثناء صفي السادس كالسابع إذ لـ تكجد بينيما فركؽ في البعد غير لصالح الصؼ األعمى
.  (43)المفظي كالدرجة الكمية، كذلؾ كما ىـ مالحظ مف فرؽ المتكسطات في الجدكؿ 

كىذه الفركؽ الدالة تؤكد النمك كالتطكر المطرد لمقدرات المدرسية مع التقدـ في السمـ التعميمي، 
 افترض أف القدرة إذكىذه النتائج جاءت متكافقة مع النظرية التي انطمؽ منيا مؤلفا االختبار، 

المدرسية تنمك مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية، أم أف مستكل ىذه القدرات يزيد مع زيادة التقدـ 
 كما يمعب كؿ مف التعميـ  كالمدرس .(.Otis & Lennon, 2002, p  42 )في السمـ التعميمي

 (28العكامؿ المؤثرة في نمك الذكاء، ص" انظر في  )دكران كاضحان في النمك العقمي لمفرد 

كيمكف تفسير عدـ كجكد فركؽ بيف طالب صفي السادس كالسابع عمى البعد غير المفظي باف 
طالب كال الصفيف كجدكا صعكبة كبيرة في اإلجابة عمى فقرات ىذا البعد أم أف ىناؾ تقاربان في 
مستكل الصعكبة يجعؿ مف الصعب ظيكر فركؽ دالة، كىـ غير معتاديف أصالن عمى التعامؿ مع 

ىكذا نكع مف المثيرات  كما في التسمسؿ الشكمي كاالستنتاج الرقمي مقارنة مع طالب الصؼ 
 المطرد مع التقدـ في السمـ ىا أف نمك القدرة المدرسية كتطكر:كمف الجدير بالذكر. الثامف

 .   ختبارالتعميمي يدعـ الصدؽ البنائي لال

 : النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثامن-6-8

، استنادًا Eىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 
 إلى متغير العمر؟

لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف الرابع  (ت)لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
لينكف - كالخامس في البعديف المفظي كغير المفظي، إضافة إلى الدرجة الكمية عمى اختبار أكتيس

طالب ، كذلؾ لمعرفة  داللة الفركؽ في مستكيات األداء بيف Eالمستكل / لمقدرة المدرسية
 :يكضح ذلؾ (44)كالجدكؿ رقـ  2002، 2003المرحمتيف العمريتيف لعاـ 
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( 44)جػػدكؿ اؿ

 Eتبعان لمتغير المرحمة العمرية  OLSATالفركؽ عمى اختبار 

 القرار مستوى الداللة (ت)قٌمة  االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد العمراألبعاد 

 5,423 13,96 800 2003البعد اللفظً 
 دال 0,02 2,493-

2002 427 14,67 5,544 

البعد غٌر 
اللفظً 

دال  0,01 2,586- 9,434 13,29 800 2003

2002 427 14,14 5,544 

دال  0,01 2,810- 9,434 27,23 700 2003الدرجة الكلٌة 

2002 427 28,81 9,351 

طالب إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  (44)تشير نتائج الجدكؿ رقـ 
طالب المرحمة العمرية األعمى، كذلؾ لصالح  Eالمرحمتيف العمريتيف المتيف يغطييما المستكل 

 . لبعدم االختبار، كالدرجة الكمية

:  الثامنمناقشة السؤال*

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب المرحمتيف العمريتيف المتيف يغطييما تكجد 
لصالح طالب المرحمة العمرية األعمى، كذلؾ لبعدم االختبار المفظي كغير المفظي،  Eالمستكل 
، كىذه النتائج (44) كذلؾ كما ىك مالحظ مف فرؽ المتكسطات في الجدكؿ رقـ ،الكمية كالدرجة

 . مف االختبارEجاءت متكافقة مع نتائج الفركؽ بيف الصفكؼ الدراسية التي يغطييا المستكل 

كما جاءت النتائج متكافقة أيضان مف النظرية التي انطمؽ منيا مؤلفا االختبار، إذ افترضا أف 
 ,Otis & Lennon)القدرات المدرسية تتقدـ مع التقدـ في السمـ التعميمي، كالتقدـ في العمر 

2002, p. 42)أف النمك المعرفي في تزايد مع العمر، : ، كرأل عفريج أف الشيء المؤكد ىك
إف القدرة العقمية تتزايد كضكحان : كالمعرفة مؤشر مف مؤشرات الذكاء، كىذا ما جعؿ ككسمر يقكؿ

نما يؤخذ بعيف االعتبار  مع العمر؛ فالذكاء ال يقاس بكمية اإلنجاز كنكعيتو بشكؿ مطمؽ، كا 
عريفج، )النظر إلى األمكر منسكبة إلى الجماعة العمرية التي ينتمي إلييا مف نقيـ الذكاء عنده 

 (. 89، ص 2000
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كؿ : كما تتفؽ النتيجة مع ما أثبتتو معظـ الدراسات العممية كنظريات النمك المعرفي بأف
 & Reynold)االختبارات التي تقيس القدرة العقمية تؤكد أف ىذه القدرة تنمك مع العمر 

Kamphaus, 2003, p 105 .) 

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال التاسع- 6-9

، استنادًا إلى Fىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة المستوى 
 ؟مرحمة العمريةمتغير ال

لمعرفة داللة الفركؽ بيف - -ANOVAلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخداـ اختبار أنكفا 
 . في بعدم االختبار، كالدرجة الكميةFالمجمكعات العمرية التي يغطييا المستكل 

 :F بعدم االختبار المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية  لممستكلؿيبيف قيـ ؼ  (45)الجدكؿ 

( 45)الجدكؿ 

  يبيف قيـ ؼ بالنسبة إلى بعدم االختبار المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية

 Fالمستوى / عند المجمكعات العمرية الثالث

مجموع   

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 الداللة ف

 

 لفظً

  304,889 2 609,778 بٌن المجموعات
27,690 
 

 
0,000 
 

ضمن 

 المجموعات
17463,081 1586 11,011 

  1588 18072,585 الكلً
 

 غٌر لفظً

  215,475 2 430,949 بٌن المجموعات
8,897 

 
ضمن  0,000

 المجموعات
38312,889 1582 24,218 

  1584 38743,838 الكلً
 

 درجة كلٌة

  904,490 2 1808,980 بٌن المجموعات
18,447 

 
ضمن  0,000

 المجموعات
77371,449 1578 49,031 

  1580 79180,429 الكلً
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، األمر الذم يعني كجكد فركؽ 0,01كنظران ألف قيمة ؼ كانت دالة عند مستكل داللة أقؿ مف 
 لمعينات غير المتساكية Scheffe Testبيف المجمكعات الثالث، لذا استخدـ اختبار شيفيو 
: يبيف ىذه الفركؽ كدالالتيا (46)لتحديد اتجاه الفركؽ بيف كؿ مجمكعتيف، كالجدكؿ 

( 46)الجدكؿ 

 المرحمة العمريةاستنادان إلى متغير  (شيفيو)نتائج التحميؿ البعدم 

لمراحل مجموعة ا البعد

 (I)العمرٌة 

مراحل مجموعة ال

 (J )عمرٌةال

الفروق بٌن 

 (I-J)المتوسطات 

 مستوى الداللة

 البعد اللفظً

2001 
2000 -1,157* 0,000 
1999 -1,489* 0,000 

2000 
2001 1,489* 0,000 
1999 -0,331 0,338 

1999 
2001 1,489* 0,000 
2000 0,331 00,338 

 البعد غٌر اللفظً

2001 
2000 -0,222 0,726 
1999 -1,404* 0,000 

2000 
2001 0,222 0,726 
1999 -1,182* 0,002 

1999 
2001 1,404* 0,000 
2000 1,182* 0,002 

 الدرجة الكلٌة

2001 
2000 -1,392* 0,002 
1999 -2,943* 0,000 

2000 
2001 1,392* 0,002 
1999 -1,552* 0,005 

1999 
2001 2,943* 0,000 
2000 1,552* 0,005 

 

: يالحظ مف الجدكؿ السابؽ

 بيف كؿ المجمكعات العمرية عمى 0,01تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف 
 2000بعدم االختبار كالدرجة الكمية لصالح المجمكعات العمرية األعمى، باستثناء مكاليد 
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 في البعد 2001 ك2000، إذ ال تكجد بينيما فركؽ في البعد المفظي، كبيف مكاليد 1999ك
، كىذه النتائج (46)غير المفظي، كذلؾ كما ىك مالحظ مف فرؽ المتكسطات في الجدكؿ رقـ 

 .جاءت متكافقة مع نتائج الفركؽ في الصفكؼ الدراسية

: ؤال التاسعمناقشة الس*

 بيف 0,01يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل أقؿ مف 
بالنسبة لبعدم االختبار كالدرجة الكمية، كىذه  F الثالثة التي يغطييا المستكل مجمكعات العمريةاؿ

؛ إذ لـ تكجد بينيما فركؽ في 2001 ك2000الفركؽ لصالح الصؼ األعمى، باستثناء مكاليد 
 في البعد المفظي، كذلؾ كما ىك مالحظ مف فرؽ 1999ك2000البعد غير المفظي، كمكاليد 
، أما لمدرجة الكمية؛ فقد كانت الفركؽ دالة إحصائيان بيف كؿ (46)المتكسطات في الجدكؿ 

 . المجمكعات العمرية لصالح المجمكعات العمرية األعمى

كىذه الفركؽ الدالة تؤكد النمك كالتطكر المطرد لمقدرات المدرسية مع التقدـ في السمـ التعميمي، 
 افترض أف القدرة إذكىذه النتائج جاءت متكافقة مع النظرية التي انطمؽ منيا مؤلفا االختبار، 

المدرسية تنمك مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية كباآلتي التقدـ في العمر، أم أف مستكل ىذه 
 ,Otis & Lennon, 2002 )القدرات يزيد مع زيادة التقدـ في السمـ التعميمي كالتقدـ في العمر

P. 42). 
 
 :إجمال نتائج البحث- 6-10

  دلت النتائج أف االختبار بصكرتو السكرية المعدلة كالمعيرة في البيئة السكرية صالح
القدرة المدرسية لالستخداـ محميان، كيمكف الكثكؽ بنتائج تطبيقو كاستخدامو لمكشؼ عف 

الحمقة األكلى  – ثامفحتى اؿالرابع كقياسيا عند طالب المرحمة االبتدائية مف الصؼ 
تكزعان طبيعيان، كىذا القدرة المدرسية كذلؾ استنادان إلى تكزع - كالثانية مف التعميـ األساسي

ما تؤكده مقاييس النزعة المركزية كالتشتت كالرسـك البيانية لكؿ مجمكعة مف مجمكعات 
عينة البحث األساسية، كيمكف الكثكؽ أف العينة لـ تكف منحازة كأنيا كانت ممثمة 

 إف :لممجتمع األصمي المسحكبة منو تمثيالن صحيحان كصادقان، مما يمكننا مف القكؿ
الخصائص التي تنطبؽ عمى العينة يمكف أف تنطبؽ عمى المجتمع األصمي، أم يمكف 

 .تعميـ النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا عمى المجتمع األصمي
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  لدل  المفظية كالعامة بيف الجنسيفدرسية الـرةكجكد فركؽ في القد إلى النتائج دلت 
 المفظية، كقد انسجمت ىذه ة، تفكقت اإلناث عمى الذككر في القدرطالب الصؼ الرابع

 .  المفظيةةالنتيجة مع الكثير مف الدراسات التي أكدت تفكؽ اإلناث  في القدر

  فركؽ دالة إحصائيان بيف درجات الذككر كاإلناث سكاء كما دلت النتائج أنو ال تكجد
 Fعمى الدرجة الكمية لالختبار، أك عمى جزئيو الفظي كغير المفظي في المستكل أكانت 

 عمى الجزء الفظي Eمف االختبار، كما أف التي ظيرت بيف الذككر كاإلناث في المستكل 
 كذلؾ ما بينتو نتائج تطبيؽ ، كال تستحؽ التفسير،كالدرجة الكمية لالختبار كانت بسيطة

. معيار ما كراء التحميؿ في الفرضية السابقة
  المطرد مع التقدـ في السمـ التعميمي، ىذا القدرة المدرسية بينت نتائج الدراسة نمك كتطكر

،  التي ضمتيا عينة البحث األساسيةلخمسةاألمر بينتو الفركؽ بيف الصفكؼ الدراسية ا
 كالتي كانت لصالح الصفكؼ األعمى  مف االختبار،E,Fكالتي تغطي كؿ مف المستكل 

درة عمى التتابع، كىذا ما أكده مؤلفا االختبار في نظريتيما حكؿ أف نمك كتطكر الؽ
 .يتقدـ مع التقدـ في السمـ التعميمي، كالعمر درسيةالـ

 
: مقترحات البحث- 6-11

الذم  (الطبعة الثامنة)لينكف لمقدرة المدرسية - انتيى البحث الحالي إلى تقنيف اختبار أكتيس
 فييا، كعمى ىذا تقترح قنينولالستخداـ محميان في مدينة حماة بعد أف تـ تأصبح صالحان 

:  يأتيالباحثة ما

 لمقدرة المدرسية، قبؿ البدء بالعاـ الدراسي لتصنيؼ الطالب OLSAT8استخداـ اختبار  -1
حسب قدرتيـ عمى اإلنجاز، األمر الذم يساعد القائميف عمى العممية التربكية في مكاجية 

 .احتياجات جميع الطالب في الصؼ، كتخصيص البرامج الخاصة لكؿ فئة عمى حدة

تحديد ك، تفكقيفالطالب الـاكتشاؼ  لمقدرة المدرسية في OLSAT8استخداـ اختبار  -2
، لذا ـنقاط القكة كالضعؼ لديوإضافة إلى تحديد الطالب ذكم اإلنجاز الضعيؼ كالمتدني، 

 كاالختيار المدرسي، كاستخدامو ، إدخاؿ ىذا االختبار ضمف خطة التقكيـ:تقترح الباحثة
لألغراض المختمفة السيما أغراض التمييز بيف الطالب المتفكقيف كذكم اإلنجاز الضعيؼ، 

 . ختبارات أف مجتمعنا يفتقر إلى مثؿ ىذا النكع مف االكال سيما

 كمراكز اإلرشاد ،يمكف مف حيث المبدأ االستفادة مف االختبار في العيادات النفسية -3
األمر الذم  ، يمكف إعطاء صكرة مفصمة عف قدرات الحاالت التي ترتادىاإذ ؛النفسي
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القائميف عمى ىذه العيادات كالمراكز اتخاذ القرارات المناسبة بشأف ىذه الحاالت، يساعد 
 أك إلحاقيـ ببرامج خاصة، ىذا مع اإلشارة إلى أنو ،ككضعيـ في مراكز الرعاية الخاصة

 أخرل، كعدـ االقتصار اختباراتسيككف مف المناسب بطبيعة الحاؿ االستعانة بأدكات ك
. عمى ىذا االختبار في اتخاذ القرارات

القياـ بتقنيف بقية مستكيات اختبار لمقدرة المدرسية عمى جميع الصفكؼ الدراسية المناسبة  -4
. مناطؽ الجميكرية العربية السكرية األخرل، لتعميـ استخداـ ىذه السمسمةعمى جميع ليا، ك

 مف اختبار Gعممان أف الباحثة قامت بدراسة الخصائص السيككمترية لممستكل المتقدـ 
OLSAT8.  

إيجاد نكع مف التنسيؽ كالتكاصؿ مع القائميف عمى العممية التربكية كتطكير المنياج  -5
المقننة األخرل التي يمكف أف تفيد في ختبارات ، ككذلؾ االعمكمان لالستفادة مف االختبار 

 في الختبارات كرفع سكيتو، أسكة بالدكؿ الغربية التي كضعت مثؿ ىذه ا،تطكير التعميـ
 كاستخدمتيا لخدمة أغراض كثيرة كمتنكعة كانتقاء الطالب لبرامج التفكؽ ،الميداف العممي

 .إلخ ....األكاديمي، أك برامج الرعاية الخاصة، أك تقكيـ استراتيجيات التعمـ

 . مف قبؿ مركز القياس كالتقكيـ في كزارة التربية لمقدرة المدرسيةOLSAT8اعتماد اختبار  -6
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 ملخص البحث باللغت العربيت
ليناسب البيئة  لينكف لمقدرة المدرسية-  تقنيف اختبار أكتيس في الرئيس لمبحث اليدؼ تركزم    

عداد ،السكرية  كطريقة إدارتيا كحساب ،كمعاييرىاالسكرية المعدلة  يتضمف الصكرة دليؿ كا 
،  كغير ذلؾ مف المسائؿ التي تضمف تطبيقان كاستخدامان مكثكقيف، كمفاتيح التصحيح،نتائجيا

 :كيتفرع ىذا اليدؼ الرئيس إلى األىداؼ الفرعية اآلتية
  استخراج دالالت الصدؽ كالثبات لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار بما في ذلؾ بعض

 . دالالت الصدؽ البنائي كالصدؽ العاممي

  األساسيةالعينة كصفية ألفراد ،عمريةأكلية كضع معايير . 

  ا إذ- الدراسية – بالذككر كاإلناث كفقان لممستكيات العمرية كالصفيةخاصةكضع معايير  
 . كعدـ إمكانية كضعيا في عينة كاحدة،أدائيا في الدراسات المقارنة إلى كجكد فركؽ انتيت

 :أسئمة البحث
 عباراتو كالختبار األسئمة المرتبطة بامف جممة اإلجابة عف البحث ىداؼأ تحقيؽ تطمب

 : ىذه األسئمة ىي،كبعينة البحث كخصائصيا
ما مؤشرات صدؽ الصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس  -2

 :األسئمة الفرعية اآلتية
 ما مؤشرات الصدؽ البنائي لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 

  محؾ )ما مؤشرات صدؽ الصكرة السكرية المقترحة لالختبار بداللة محؾ خارجي
 ؟"البطارية المتعددة المستكيات" اإلنجاز المدرسي، رائز القدرات المعرفية 

 ما مؤشرات الصدؽ التمييزم لمصكرة السكرية المقترحة االختبار؟ 

 ما مؤشرات الصدؽ العاممي لمصكرة السكرية لالختبار؟  
ما مؤشرات ثبات الصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة - 2

 : الفرعية اآلتية
  ما مؤشرات ثبات االتساؽ الداخمي لالختبار باستخداـ معادلة ككدر ريتشاردسكف(KD-

 لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار ؟  (20

 ما مؤشرات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 
 ما مؤشرات الثبات باإلعادة لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار؟ 
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استنادان  F المستكل  درجات أفراد عينةات فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطتكجدىؿ  -9
  الصؼ الدراسي؟إلى متغير

جراءاتو   :منيـج البحـث وا 
 المعدؿ منيج الكصفي التحميمياؿ اتباع أىداؼ البحث كاإلجابة عف األسئمة تحقيؽ لقتضا

: أتييتمثؿ بما مبما يتالءـ مع أغراض البحث كمستمزماتو، كالذم 
 الترجمة عمى محكميف ىذهعرض ك إلى المغة العربية، ختباراالعبارات  ةترجـ -1

لمتأكد مف كمختصيف في القياس النفسي  ،ليزية كالعربيةج بالمغة اإلفمختصيف
.  كصحتيامالءمتيا 

 لبياف مدل ؛ استطالعية ليا خصائص العينة األساسية نفسياعينةيار اخت -2
 . ليا المفحكصيف فيـ كمدل ،التعميمات العبارات ككضكح 

.  الالزمة لحساب معامالت الصدؽ كالثباتالدراسات اختيار عينات أخرل إلجراء -3
؛  عمييا بصكرتو النيائيةختبارؽ االمطبت ك، البحث األساسيةعينة اراختي -4

 .عف أسئمة البحث لإلجابة
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 :مجتمع البحث وعينتو -5

يتألؼ مجتمع الدراسة مف المجتمع اإلحصائي األصمي لطمبة الحمقة األكلى كالثانية في مرحمة 
التعميـ األساسي المنتظميف في المدارس الرسمية العامة في مدينة حماة؛ ممف تتراكح أعمارىـ 

 مف ثامف حتى اؿرابع مف اؿ:مف الصفكؼ كطالبةن  طالبان ( 89575)سنة، كالذم بمغ  (14-9)بيف 
م، كذلؾ كفقان إلحصائيات مديرية شؤكف الطالب الحمقة األكلى كالثانية في التعميـ األساسي الرسـ

 (. 2013- 2012)في كزارة التربية، كالتعميـ لمعاـ الدراسي 

طالبان كطالبة مف طمبة الحمقة الثانية في مرحمة  (3582)كقد بمغ مجمكع أفراد عينة التقنيف 
 .التعميـ األساسي

لينكف -  مف البحث مجمكعة مف الدراسات التي دارت حكؿ اختبار أكتيستناول الفصل الثاني
تناكؿ : أكليا: كقد صنفت الدراسات السابقة في ىذا البحث إلى محكريف. لمقدرة المدرسية

لينكف لمقدرة  - اختبار أكتيس مف المستكييف االبتدائي الثاني، كالمتكسط تقنيفالمرتبطة بالدراسات 
 . ختبارالدراسات المرتبطة باالستخدامات العممية لاليتناكؿ  :، ثانيياالمدرسية

مفيـك الذكاء، كتطكره، كما تناكؿ العكامؿ المؤثرة في الذكاء، كنمك  وقد تناول الفصل الثالث
نسبة الذكاء، كذلؾ النظريات المفسرة لمذكاء، كتكزيع الذكاء كفئاتو، كما تناكؿ ىذا الفصؿ  
اختبارات الذكاء مف حيث مفيكـ ىذه االختبارات، كمجاالت استخداميا ، إضافة إلى أنكاع 

 . ، كأخيران النمك العقمي في مرحمة التعميـ االساسي(الفردية كالجمعية)اختبارات الذكاء 

 إذ تتضمف الخمفية النظرية لالختبار، كفكرة OLSAT8 كصؼ اختبار تناول الفصل الرابع كما
لينكف لمقدرة العقمية مف حيث - لينكف عف الذكاء، كما تناكؿ سمسمة اختبارات اكتيس- أكتيس

لينكف لمقدرة المدرسية مف حيث - نشأة كتطكر ىذه االختبارات، ثـ تناكؿ سمسمة اختبارات اكتيس
مستكيات االختبار، كمجمكعات المحتكل، كنماذج األسئمة الخاصة بالنسخة الثامنة مف االختبار، 
كأىمية ىذا االختبار، كاليدؼ منو، إضافة إلى خصائصو السيككمترية المتعمقة بالتقنيف األمريكي 

 .لمنسخة الثامنة مف ىذا االختبار

 إجراءات الدراسة الميدانية، كتضمنت الدراسة االستطالعية لالختبار وتناول الفصل الخامس 
التي أسفرت عف إجراء عدد مف التعديالت التي تناكلت محتكل العبارات، كالزمف الالـز لكؿ 

 . مستكل، إضافة إلى مفتاح التصحيح
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 عمى عينات االختبارات كثباتو بعد أف تـ تطبيؽ OLSAT8كتضمنت دراسة صدؽ اختبار 
 .متعددة  مسحكبة مف طالب كتمميذات مدارس التعميـ األساسي في مدينة حماة

كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي  : الصدق البنائي- 1 وتم حساب صدق االختبار بطرائق عدة منيا
لالختبار تـ حساب االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالختبار، كبيف درجة كؿ فقرة 

 الختبارؿ  المككنةبعاد األربعةاألبيف درجات كالبعد الذم تنتمي إليو، كما تـ حساب االرتباط بيف 
بيف ، ك(االستيعاب المفظي، كاالستدالؿ المفظي، كاالستدالؿ الشكمي، كاالستدالؿ الكمي) :كىي

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات الطالب عمى الجزء الدرجة الكمية لالختبار، 
 E,Fالمفظي، كغير المفظي  مف االختبار لكؿ صؼ دراسي كالعينة الكمية في كؿ مف المستكييف 

 (.0,01)، ككانت معامالت االرتباط جميعا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة عمى التكالي

: محؾ اإلنجاز األكاديمي-  أ:كالمحكات الخارجية ىيدراسة الصدق بداللة محك خارجي، -2
كيقـك عمى أساس كجكد ارتباط إيجابي بيف الذكاء كالتحصيؿ، كقد حسب معامؿ االرتباط بيرسكف 

بيف درجات المفحكصيف عمى الجزأيف المفظي كالكمي كالدرجة الكمية لالختبار مكضع الدراسة 
كدرجاتيـ في مادتي القراءة كالرياضيات، كالتحصيؿ الدراسي ككؿ، كتراكحت معامالت االرتباط 

 لينكف لمقدرة-  محؾ االرتباط بيف  رائز القدرات المعرفية كاختبار أكتيس–ب . 0,84- 0,25بيف
 كقد تراكحت معامالت االرتباط بيف درجات الطالب عمى البطارية المفظية، كدرجاتيـ :المدرسية

، كما تراكحت بيف  معامالت االرتباط عمى 0,76-  0,65عمى الجزء المفظي مف االختبار بيف 
البطارية غير المفظية لرائز القدرات المعرفية، كدرجاتيـ عمى الجزء غير المفظي مف اختبار 

 ، في حيف تراكحت معامالت االرتباط بيف درجات الطالب 0,50- 0,37لينكف بيف - أكتيس
  .0,83- 0,41 عمى الدرجة لكال االختباريف بيف

الرابع لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف  (ت)تـ استخداـ اختبار   :الصدق التمييزي-3
تـ كما ، Eالمستكل / لينكف لمقدرة المدرسية- كالخامس في الدرجة الكمية عمى اختبار أكتيس

إجراء تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة مدل قدرة االختبار عمى التمييز بيف مستكيات األداء 
كجكد فركؽ دالة عف النتائج كأسفرت  ،(السادس، السابع، الثامف ) المدرسي لمصفكؼ الثالثة

 . في الصفكؼ الخمسة، كىذا دليؿ عمى صدؽ االختبارإحصائيان بيف درجات الطالب

-KD)كودر ريتشاردسون  الثبات بطريقة - أ: وتم حساب ثبات االختبار بطرائق عدة منيا

 . 0,89- 0,50 إذ تراكحث معامالت الثبات بيذه الطريقة بيف (:20
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معامالت الثبات كانت مرتفعة في معظميا تراكحت بيف و: الثبات بطريقة التجزئة النصفية- ب
0,66 -0,95. 

إذ طبؽ االختبار عمى عينة الصدؽ ذاتيا، ثـ أعيد تطبيقو بعد مدة : الثبات بطريقة اإلعادة- ج
تراكحت بيف أسبكعيف إلى ثالثة أسابيع مف التطبيؽ األكؿ، كتراكحت معامالت االرتباط بيف 

0,64 -0,89. 

 التي تـ الكصكؿ عرض كمناقشة أىـ النتائج المرتبطة بأسئمة البحثيتضمن الفصل السادس 
 كالمرتبط اإلجابة عن السؤال الثاني، إذ تمت إلييا بعد إجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة

 ان  عامالن كاحدبمؤشرات الصدؽ العاممي لالختبار؛ فقد أعطت نتائج التحميؿ العاممي لالختبار
، أما المستكل Eبالنسبة لممستكل % 77,221جذره الكامف أكبر مف الكاحد، كفسر تبايف قدره 

Fفأعطت نتائج التحميؿ العاممي عامميف جذرىما الكامف أكبر مف الكاحد، كتشبعت عمييما ؛ 
األبعاد األساسية كالثانكية لالختبار،  كنالحظ أف التشبعات عمى العامؿ األكؿ كانت أكبر منيا 

مف التبايف الكمي لممصفكفة، كما % 62,920عمى العامؿ الثاني، كفسر ىذا العامؿ تبايف بمغ 
نالحظ أف تشبعات البعد غير المفظي لالختبار كاألبعاد الثانكية المككنة لو كانت سالبة عمى 

مف التبايف الكمي % 19,587العامؿ الثاني أم باتجاه معاكس، كقد فسر ىذا العامؿ تبايف بمغ 
 .لممصفكفة

في البيئة  بالشكؿ المقنف لالختبار كالمرتبط: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث- 
 مف حيث تكزع القدرات المدرسية بيف الطالب في العينة، كمدل اقترابيا مف تكزعيا بيف السكرية

جراءات  أفراد المجتمع األصمي؛ فقد جراءات اختيار العينة كا  دلت إجراءات الدراسة الميدانية كا 
لينكف لمقدرة المعدؿ كالمقنف في البيئة السكرية صالح لالستخداـ - التقنيف إلى أف اختبارات أكتيس

محميان، كيمكف الكثكؽ بنتائج تطبيقو، كاستخدامو لمكشؼ عف القدرات المدرسية لدل طالب مرحمة 
-9التعميـ األساسي، الحمقة األكلى كالثانية مف الصؼ الرابع حتى الثامف، كلمعمر الزمني مف 

 عامان، كذلؾ باالستناد إلى أف ىذه القدرات تتكزع تكزعان طبيعيان تقريبان، كذلؾ في كؿ مجمكعة 14
مف مجمكعات عينة البحث األساسية، األمر الذم أكدتو مقاييس النزعة المركزية، كالتشتت، 

كالرسكـ البيانية، كيمكف الكثكؽ بأف العينة لـ تكف منحازة، ككانت ممثمة لممجتمع األصمي تمثيالن 
إف الخصائص التي تنطبؽ عمى العينة يمكف أف تنطبؽ : صادقان كصحيحان؛ مما يمكننا مف القكؿ

عمى المجتمع األصمي، أم يمكف تعميـ النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا نتيجة تطبيؽ االختبار 
 .عمى العينة عمى أفراد المجتمع األصمي
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حكؿ بيرت كفيرنكف اليرمي جاءت ىذه النتائج متكافقة مع التكقعات النظرية المستندة إلى تصكر 
. ختبار في المجتمع األصمي، كىذا يدعـ الصدؽ البنائي لالدرسيةتكزع القدرة الـ

في كيدكر حكؿ كجكد فركؽ بيف الجنسيف : النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع- 
 غطييا عينة البحثت، كالدرجة الكمية عند الصفكؼ الدراسية التي البعديف المفظي كغير المفظي

ستكدنت لمعرفة داللة " ت"؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ فقد تـ استخداـ اختبار Eفي المستكل 
 :الفركؽ بيف الجنسيف، كبينت النتائج ما يأتي

م بعدم  ؼرابع تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ اؿال- 1 
 . درجة الكمية لالختبارفي اؿاالختبار المفظي كغير المفظي ك

البعد المفظي في الخامس تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ -2
لالختبار لصالح اإلناث، في حيف أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد غير المفظي، 

 . كفي الدرجة الكمية لالختبار

ناث-3 في البعد المفظي،  Eلممستكل   العينة الكمية تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ذككر كا 
البعد غير المفظي، كفي الدرجة الكمية  فيفي حيف أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

، كقد تكافقت ىذه النتيجة مع أدبيات البحث التي تناكلت مسألة الفركؽ بيف الجنسيف، لالختبار
البارزة في (  Jacklin & Maccoby)مع مراجعة جاكميف ماككبي أيضان كتتفؽ ىذه النتائج 

 . في الذكاءمجاؿ الفركؽ بيف الجنسيف

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الخامس- 
لمعرفة داللة الفركؽ بيف الجنسيف في البعديف المفظي كغير المفظي، كالدرجة الكمية عند  (ت)

:  كقد بينت النتائجF .لمستكيغطييا اؿ التي (السادس، كالسابع، كالثامف)  الثالثةالصفكؼ الدراسية
السادس، )كؼ الثالثة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الصؼ-1

 كفي الدرجة الكمية ، كغير المفظي، بعدم االختبار المفظي كؿ مف في(كالسابع، كالثامف
عمى الدرجة الكمية   كاإلناثال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر- 2 .لالختبار
 .لالختبار

تـ استخداـ اختبار لإلجابة عف ىذا السؤاؿ : النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال السادس- 
البعديف المفظي كغير المفظي، لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف الرابع كالخامس في  (ت)

كقد بينت ، Eالمستكل / لينكف لمقدرة المدرسية- الدرجة الكمية عمى اختبار أكتيسإضافة إلى  
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب الصؼ الرابع، كطالب   النتائج
كىذه النتائج جاءت متكافقة مع النظرية التي انطمؽ  ،الصؼ الخامس لصالح الصؼ الخامس

 .منيا مؤلفا االختبار، إذ افترض أف القدرة المدرسية تنمك مع التقدـ في الصفكؼ الدراسية

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخداـ اختبار :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال السابع- 
التي  Fفي كؿ مف المستكللمعرفة داللة الفركؽ بيف الصفكؼ الدراسية - -ANOVAأنكفا 

أنو تكجد فركؽ دالة : ، كقد بينت النتائجتغطييا عينة البحث في بعدم االختبار، كالدرجة الكمية
لبعدم  Fالصفكؼ الثالثة التي يغطييا المستكل  بيف 0,01إحصائيان عند مستكل أقؿ مف 

، باستثناء صفي السادس كالسابع؛ االختبار كالدرجة الكمية، كىذه الفركؽ لصالح الصؼ األعمى
 . إذ لـ تكجد بينيما فركؽ في البعد غير المفظي كالدرجة الكمية

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار : النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثامن- 
لمعرفة داللة الفركؽ بيف طالب الصفيف الرابع كالخامس في البعديف المفظي كغير المفظي،  (ت)

كذلؾ لمعرفة  ، Eالمستكل / لينكف لمقدرة المدرسية- إضافة إلى  الدرجة الكمية عمى اختبار أكتيس
، كقد بينت 2002ك2003طالب المرحمتيف العمريتيف لعاـ داللة الفركؽ في مستكيات األداء بيف 

طالب المرحمتيف العمريتيف المتيف  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات النتائج
طالب المرحمة العمرية األعمى، كذلؾ لبعدم االختبار، كالدرجة لصالح  Eيغطييما المستكل 

تتفؽ النتيجة مع ما أثبتتو معظـ الدراسات العممية كنظريات النمك المعرفي؛ بأف كؿ . الكمية
 .االختبارات التي تقيس القدرة العقمية تؤكد أف ىذه القدرة تنمك مع العمر

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخداـ اختبار :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال التاسع- 
 في Fالمجمكعات العمرية التي يغطييا المستكل  لمعرفة داللة الفركؽ بيف --ANOVAأنكفا 

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل أقؿ كقد بينت النتائج أنو  .بعدم االختبار، كالدرجة الكمية
بالنسبة لبعدم االختبار  F الثالثة التي يغطييا المستكل مجمكعات العمرية بيف اؿ0,01مف 

إذ لـ تكجد 2001 ك2000كالدرجة الكمية، كىذه الفركؽ لصالح الصؼ األعمى، باستثناء مكاليد 
 في البعد المفظي، كما بينت النتائج 1999ك2000بينيما فركؽ في البعد غير المفظي، كمكاليد 

أيضان  كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف كؿ المجمكعات العمرية لصالح المجمكعات العمرية 
 . األعمى،  كذلؾ لمدرجة الكمية

 لمقدرة المدرسية، قبؿ البدء بالعاـ الدراسي لتصنيؼ OLSAT8استخداـ اختبار لذا تقترح الباحثة 
تحديد الطالب ذكم اإلنجاز ك، متفكقيفالطالب اؿالطالب حسب قدرتيـ عمى اإلنجاز، كالكتشاؼ 
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يمكف االستفادة مف كما ، ـنقاط القكة كالضعؼ لديوإضافة إلى تحديد الضعيؼ كالمتدني، 
 كمراكز اإلرشاد النفسي، ىذا مع اإلشارة إلى أنو سيككف مف ،االختبار في العيادات النفسية

 أخرل، كعدـ االقتصار عمى ىذا االختبار اختباراتالمناسب بطبيعة الحاؿ االستعانة بأدكات ك
 .، إضافة إلى معمكمات أخرل يمكف الحصكؿ عمييا مف المعمميف، كاألىؿفي اتخاذ القرارات

 لمقدرة المدرسية عمى جميع الصفكؼ OLSAT8كما تقترح القياـ بتقنيف بقية مستكيات اختبار 
مناطؽ الجميكرية العربية السكرية األخرل، لتعميـ استخداـ عمى جميع الدراسية المناسبة ليا، ك

 .ىذه السمسمة

 مف قبؿ مركز القياس كالتقكيـ في كزارة  لمقدرة المدرسيةOLSAT8أخيران يمكف اعتماد اختبار 
إيجاد نكع مف التنسيؽ كالتكاصؿ مع القائميف عمى العممية التربكية كتطكير المنياج التربية، ك

المقننة األخرل التي يمكف أف تفيد في تطكير ختبارات ، ككذلؾ االعمكمان لالستفادة مف االختبار 
 . كرفع سكيتو،التعميـ
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 املالحق
 

 يبين قائمة بأسماء محكمي المغة العربية واإلنكميزية واالختصاصين النفسيين (1)الممحق رقم 

 .جامعة البعث- كمية األداب الثانية- أستاذ مساعد في قسـ المغة العربية: ركد خباز. د -1
 .جامعة البعث- مدرس في الميعد العالي لمغات: ركعة خضكر -2
 . جامعة البعث–مدرس في المعيد العالي لمغات : غادة غزاؿ -3
 . جامعة البعث–مدرس في المعيد العالي لمغات : غنى عائشة -4

 

 

 االختصاصيون النفسيون

 .جامعة دمشؽ-  كمية التربية–أستاذ في قسـ عمـ النفس : أمؿ األحمد. د -1
 .جامعة دمشؽ-  كمية التربية–أستاذ في قسـ عمـ النفس : أمينة رزؽ. د -2
جامعة - كمية التربية- أستاذ مساعد، كرئيس قسـ اإلرشاد النفسي: أحمد الزعبي. د -3

 .دمشؽ
 .جامعة دمشؽ- كمية التربية- أستاذ مساعد في قسـ عمـ النفس: غساف منصكر. د -4
 .جامعة دمشؽ-  كمية التربية–مدرس كرئيس قسـ التقكيـ كالقياس  : رنا قكشحة. د -5
 .جامعة دمشؽ- كمية التربية- مدرس في قسـ التقكيـ كالقياس: ياسر جامكس. د -6
 .جامعة دمشؽ-  كمية التربية–مدرس في قسـ اإلرشاد النفسي : عائشة ناصر. د -7
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 (2)الممحق 

  التعميم األساسي–جدول بأسماء المدارس االبتدائية الحمقة األولى والثانية 

 التوزع الجغرافي المنطقة المدرسة
 غرب جنكب الثكنة رياض نايؼ الجماؿ

 غرب باب النير أبي الفداء
 غرب جنكب الثكنة عمر بف الخطاب
 شماؿ شرقي الحميدية سعيد العاص
 شماؿ الشمالية غرناطة

 شماؿ الشمالية محمد ىيثـ عصاية
 جنكب شرقي الشريعة عبد القادر شقفة
 جنكب شرقي الشريعة محمد عركب
 جنكب شرقي الشريعة تكفيؽ الشيشكمي
 مركز المدينة الدباغة أحمد مسمـ سالمة
 شماؿ شرقي الباركدية آمنة الزىرية

 شماؿ الشمالية محدثة عدناف المالكي
 شماؿ شرقي الباركدية يحيى الفرجي
 شماؿ شرقي الحميدية طاىر الشعار
 مركز المدينة المدينة طارؽ بف زياد
 جنكب شرقي الشريعة إبراىيـ الكردم

 جنكب جنكب الممعب محدثة جنكب الممعب
 شماؿ الرياضي محدثة شفيؽ العبيسي

 غرب البياض الكحدة العربية
 غرب البياض  تشريف6

 شماؿ الشمالية محمد مختار العاشؽ
 غرب التعاكنية محمكد النيصافي
 جنكب شرقي الشريعة محمد عمي الصغير
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 جنكب شرقي الكادم حسف شاكر
 شرؽ القصكر خالد السمؾ

 شرؽ القصكر عبد الغني الغزم
 جنكب العميميات فاطمة البرناكم
 مركز المدينة الدباغة  ضرار بف األزكر
 جنكب شرقي جنكب الممعب عبد الرحمف عرفة
 جنكب شرقي المشارقة إبراىيـ الحالؽ
 مركز المدينة سكؽ الشجرة إبراىيـ ىنانك
 غرب التعاكنية خالد حداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


