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ً
بناء أختبار ذكاء مجعي للطلبة املتميزين دراسيا يف املرحلة اإلعدادية ( الفرع العلمي)
جبمهورية العراق

أ.م.د .ليلى يوسف احلاج ناجي

كلية الرتبية للبنات  -جامعة بغداد
أهمية البحث والحاجة إليه -:
عممية التنمية شامممة ممتاتمرة ت تتم ان عناد ادمد مأيناة أم ت ديا أدادان م اددة

ميت ام

اإلنتمن ممتيمت م اإلنتمن نفته  .مدي في األتامس عممياة تفمعاي اين المامارد الممدياة ي ال يأياة

مالممارد ال شرية مالرأتممي ال شري يشكي عنص اًر م مم مأتمتيمً في عمميمت التنمية الدممية الذي
يضع الخ

ميأمي إلنجم م دم اإلنتمن مدم المتيمة الفأملة في الكشن عن الثرمات ال يأياة

متنميت م م تن اتاتثممردم مام ي دا ن امل المجتماع مت اميرر ضامريمً مثدمفيامً م مام يضامن تاأمدة

الفرد .

ان اثمن مم في راس الممي ال شري دذا دي الفئاة التاي تانأت تفام عدماي عامي ممماداب م ادرة

عما اإل ادا . .ف ات الثارمة ال شارية الم نياة التاي ت تأمدل ام ثاارمة أخارا تن الثارمات الممدياة ازئمااة
متخضع لظرمن ت يمكن التن ؤ م مت د ثرمة الأدمي ألن م الثرمة ال ديدية لألمة .

ان اتتثممر الثرمة الأدمية ي الذكمء متنميت م مرعميت م متمجي ام أمار ضارمري لصا ة األفاراد

مالمجتمع عم التماء مالش مب من ت خمصة فتنمية م ميمت ت مت ميردم ال أر متاتما يضامن
ال صاامي عما إعااداد نخ ااة صاامل ة ماان الأمماامء الممداام ين الم اادعين مالمفكارين فااي مجاامتت

الأمات مالمأرفاة المختمفاة  .عمياه تكامن الم ماة الرئيتاة التاي تداع عما ال م اث مالمر اي مداي الكشان
عن الممدم ين في م ت م كر در األمكمن ل مميت ت من ال در مالضيم .من ج ة ملتمفير الرعمية

الم كارة التااي تتاامعد عم ا اتتااتثممر األمثااي لداادرات ت م م مياامت ت التااي تااؤدم ت فااي الن ميااة ال ا خدمااة

المجتمع .

أكدت األد يمت مالدراتمت التم دة ان ي الدادرة الأدمياة الأمماة أم ي الاذكمء تاي رة لمادة مان

الزمن ير ميمة عم انه المأيمر التمئد المنمتاب لمتأ يار عان الممد اة أم التفام الأدماي مت يازاي
يتااتخدت ال ا جمنااب المأااميير األخاارا فااي ت ديااد الممد ااة ت ا يممناام دااذا ميأ اار

ي دزي يااي

 1691عن الأال اة اين الاذكمء مالممد اة فندامي ا يي اناه ممام تشا فياه ان الاذكمء عمماي أتمتاي

في تكمين منمم الممادب جميأمً
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ياارا التاايد ي 1699

اامن يي الااذكمء ممد ااة الممادااب م اادرة الداادرات مالم صاامة الأممااة
 .ي  8ا 182

لمددرات الأدمية المأرفية جميأ م

ان كممة ي ممدمب في مأظت الدراتمت تكامن مرادفاة فاي مأنمدام لمنتا ة الأملياة مان مصاي

الذكمء )  ( I . Qمع مرة ي ال في الممدمب – كمنت لممدمصد ماإل رال كم م – تأ يا اًر مختصا اًر
عن ال في الذي يمتم نت ة عملية من الذكمء  .امم ال في الاذي ت يمتما نتا ة عملياة مان الاذكمء

فمنه م غل النظر عن كممله في نماح أخرا  .إت انه ت يأد ممدم مً .

ي  32ا 92

ين م ال اث ال ملاي من الأال ة اتيجام ية الأملية اين الت صيي مالذكمء لدرجة ان الذكامء أم

التفاام الأدمااي عا لارن دتلااة الت صاايي الد ارت ااي فأرفااه  Passowي 1698
ي  32ا 162
اتمتيمز في الت صيي

أنااه ي الداادرة عم ا

ميرا ي تمي ي ان األ فامي المتفم ين عدميمً دت أملئ األ فمي ذمم اتتااتأدادات يار اتعتيمدياة
ي  11ا 23

– الأملية – في الدراتة

فض ا االً عم اام دمت ااه نتا اامئ د ارتا اامت ع اادة مج اامد عال ااة ممج ااة ذات دتل ااة إ ص اامئية ااين الذكا اامء
مالت صيي الد ارتاي كمنت أملا تم النتاامئ التاي أتاافرت عان أ اامث )  ( Termanالتت أياة ألكثار
من ر ع رن

ياث اث ات الممدم امن امتيامزدت فاي الماماد الد ارتاية جميأ ام ثات نتاامئ د ارتاامت كاي

مان )  ( Mcneman 1942 ) ( Bond 1940 ) ( Burt 1939م & ( Frandsen
)  Higginson 1951م )  Mussen 1952مآخاارمن ) ( Cicrell 1965م ( Yamamoto

)  1966مرأفت مآخارمن  1699م) . ( Jensen 1980

مجااد )  ( Ralph 1980ان المتياامت المت اادة األمريكيااة كمناات أكثاار ااالد الأااملت اتااتخداممً

لم ا الت صاايي الد ارتااي فااي الكشاان عاان المتفاام ين مذل ا
الت صيي يأد من المظمدر األتمتية التي ترت

ص 28

متااتخدات التااجالت المدرتااية تن

ملنشم الأدمي المظيفي عند الفارد .

ي  11ا

تاارا ي لناادا كريجاار تاامفرممن  1689ان التن ااؤ عاان ريا نتاامئ اخت اامرات الت صاايي يكاامن

أكثاار ص اد مً ماان اتخت اامرات األخاارا فتداامي ا لاام صااي ملااب عم ا درجااة نت ا ة ي  %66فااي

اخت مر الت صايي فاي مامدة الريمضايمت فامن ات تمامي ك يار فاي إ ا ارزر عما الدرجاة نفتا م تدري امً إذا
اخذ اتخت مر لممرة الثمنية  .امم لم اخذ اخت مر اتتتأداد المدرتي مرتين متتام أتين فتي صاي عما

درجاة مداادرادم ي  911فااي المارة األمل ا مي صااي عما ي  911فااي مارة أخاارا متاايكمن ث اامت
درج اامت ال مل ااب ف ااي اخت اامر اتت ااتأداد المدرت ااي أدنا ا م اان ذلا ا الث اامت ال ااذي أ اارزر ف ااي اخت اامر

الت صيي في ممدة الريمضيمت  .فمم دم المؤشر األكثر صد مً لدم ميامت ال ملاب ا اخت امر الت صايي
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في ممدة الريمضيمت أم اخت امر اتتاتأداد المدرتاي ا يأ اي اخت امر الت صايي ث متامت عملياة لم م اة
ي  21ا 111

األكثر ألمأية .

ماان من ما ا الأال ااة اتيجم ي ااة الأمليااة ااين الت ص اايي مال ااذكمء يتنااممي ال ااث ال ااملي ال م ااة

المتميزين دراتيمً  .مالمن م الثمني لم ث ال ملي دم ي التمييز ال ملي المتتمر ا ممم تش فيه
ان التفام المتاتمر فاي الت صايي الد ارتاي أصا ا ا ن ا ااد المؤشارات التاي تأتماد فاي الكشان عاان
المتفم ين مالمتميزين مالممدم ين  .تن دذا اتتتمرار

د ذاته دم الم ن ء األتمس الذي يدي عم

تفم ال ملب عدميمً  .ممن دذا المن م يت دد مجتمع ال ث ال ملي ملمتميزين دراتيمً الذين تجمما
إعفاامء عاامت عاادة تاانمات متتمليااة تاام دة لمصاان الااذين داات فيااه  .مالمن ما الثملااث لم ااث ال ااملي داام

ي اتخت مرات المختصة ا لت تأد اتخت م ارت اتعتيمدية أدمات منمتا ة تخت امر كاي الفئامت ف اي ت
تصما لممأم ين عدميمً أم المأم ين دنيمً فصممت اخت مرات خمصاة منمتا ة لممأام ين مأكثار مان
ذل ا اختصاات اخت اامرات

تااب ناام .الأاام

التمافدي فضالً عن اخت مرات المتخمفين عدميمً .

ف نمل ا اخت اامرات لمصاات مالمكفاامفين ملمرض ا الشاامي

م ا اان نم ي ا ااة أخ ا اارا ص ا ااممت اخت ا اامرات مختص ا ااة ا ااذمي ال ا ااذكمء الأ ا ااملي ام المتف ا اام ين عدميا ا امً

مالممدم ين  .إذ يرا الذين نما دذا النم .من اتخت مرات ان اخت مرات الذكمء اتعتيمدية لات تنفاع فاي
التمييااز الفأاامي ااين دااؤتء المتمي ازين ي النخ ااة الذكيااة  .إذ ان اخت اامرات الااذكمء اتعتيمديااة تميااز
صاامرة مد ملااة اين شارائا مجماام .المجتمااع متخفا فااي الدياامت ااذا التمييااز ااين المجممعاامت الذكيااة

المختاامرة  .مان تم ا اتخت اامرات األكثاار ت ا ملة اماام ان تأندااد ي تماات

 Bunchدرجاامت الااذكمء

لممف مصين عند ن مية مة المديمس ي كمم في اخت مر المصفمفمت المتتم أة  1628أم أن م تتميز
ي 39ا 1

عم أتمس الترعة أكثر من الذكمء .

تاارا )  ( Linda E . Brodyمداي مدياار مت اامعد فاي جممأاة ) ( Johns Hopkins

املتيممر ي ان اخت اامر الااذكمء الشاممي ينماام كاامن مألمفامً مشاامئأمً فااي إيجامدر لم ااالب الممداام ين يأااد

ا ن م اادمداً ف ااي تمييا ازر متدميم ااه لما اما ن الد اامة مما اما ن الض ااأن لغ اارل تش ااخيص ال ااالب .

ي  36ا 231

كمم ان اخت مرات الذكمء المختصة تتجه الا التخصصامت م مشارة فتدامي ي آنتاتمزي 1689

في مدملت م المدمييس الأدمية ي أل اتتجمدمت ال مرزة ا لم ر نم في اختيمر امل ي الأماي لأماي

ميكاامنيكي مخااتص لمغميااة مصااأب جااداً فمنناام عم ا األرجااا تاانخت ر الأمامااي المكمنيااة ماتدراكيااة

األكثر ت ديداً مالتي تن

شدة عم مت م مت الأمي . .....
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متضااين ا فااي الما ااع ت يمجااد اخت اامر ما ااد يدااس الااذكمء اإلنتاامني مجممااه  .ف ناام أنا اما.

عاادة ماان الااذكمء فكااي ثدمفااة أم م اامليب فااي التاايم التجري ااي تأاازز متثيااب مجممعااة مختمفااة ماان
الددرات متشاكي الذكامء ضمن ذل التيم

ي  16ا 9

.

د إ ال ه عما اخت امرات

دذا مترا ان المص ما ير المؤدي ي الذكمء ماتع لمغمية ال

الذكمء المتيترة  .م مألمكمن مصان اخت امرات الاذكمء عما مجاه الد اة مالت دياد من ام مدامييس لماذكمء

الأممي أم اتتتأداد المدرتي ف اي تدايس نمعامً مان التامم الاذكي الاذي يت امر ملمنامد مالنظامت
المدرتي الرتمي مالم ممب إل راز تددت ضمن النظمت الأممي .
ان الج مد المتتمرة لت تين مممرتة يمس الذكمء

ي  16ا 9

د تددمت في اتجمدمت عادة فنجاد أال

اتختصمصيين النفتيين د ادتمما كثي اًر تفصيي ذل المف امت الشاممي لماذكمء الا مجممعاة أد مان
المفمديت تتأم

ي  1ا 83

أنما .خمصة من الددرة الأدمية .

دنا ا اام أن ا ا اما .مختمفا ا ااة ما ا اان الا ا ااذكمء ماتتا ا ااتأدادات الأدميا ا ااة الخمصا ا ااة المتنمعا ا ااة  .يدا ا اامي

ي ماامكينمن ا يمجااد ذكاامء لفظااي مفااي ياامس دااذا الناام .ماان الااذكمء فاامن الكتاامب ي صااممن عما

درجاامت مرتفأااة مدمرنااة ملمجممعاامت األخ اارا ماان المختصااين ميمجااد ذك اامء عممااي ي الداادرة عم ا
اإلد ار المكامني متنظايت األعماامي

مفاي يامس دااذا الناام .مان الذكاامء فامن الكتامب ي صاممن عما

درجامت منخفضة في ين ي صي المأممريمن مصف ت مجممعة عم درجمت مرتفأة ممتميزة .

ي 9ا . 99

متدمي )  ( Roeا اتنثرم ملمجي مثالً ليس له مجة ك يرة ال الأمميمت ال تم ية

ينمم

الفيزي اامئي المج اارب م اان ج ااة أخ اارا ل ااه مث ااي تما ا ال مج ااة لكن ااه ت ي ت اامج الا ا ثااراء ك ي اار م اان
المفردات

من دذا المن م يختص اتخت مر ال ملي ملمتميزين عمميمً في دراتت ت .

ي  9ا . 98

ان اتخت اامرات الجمأي ااة أكث اار ص ااال ية ف ااي ات ااتخدام م لمما اراددين مالنمض ااجين مالك اامر مان

اتخت مر الجمأي الجيد يتن أ درجمت م كمت خمصة م نجمح أكثر ممم يدمت ه اتخت مر الفردي

ي  1ا . 96

فضالً عن ذل ان اتخت مر الجمأي يغني عن الفردي ال ميي عنادمم يكامن لكاي الفئامت فاي داذا

النم .يأ ي المف مص اخت مر مأد لفئاة مأيناة ي المتميازين فدا

مت يأ اي اتخت امر المأاد لكاي

الفئاامت كمااه ملفتارة ميمااة ااد تتجااممز التاامعة مالنصاان ملمأاادي  .ماان دااذا المن ما يكاامن اتخت اامر
ال ملي جميأمً .
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ف ااي ض اامء م اام تد اادت م اان من مد اامت ي ااممي ال ااث ال ااملي ن اامء اخت اامر ذك اامء جمأ ااي لم م ااة

المتميزين دراتيمً في المر مة اإلعدادية ي الفر .الأممي .

تتجما أدميااة ال ااث ال ااملي ماان أدميااة مر مااة المراددااة مصااف م مر مااة نماام مأدميااة المر مااة

الثمنميااة كمن ام مر مااة تأميميااة متاادي نت اامئ ال اامث عم ا ان الااذكمء يكاامن أكثاار ث مت امً فااي مر مااة
المراددااة مماام داام عميااه فااي مر مااة ال فملااة مان خياار الم ار ااي التااي يداامت في اام التمجيااه التأميمااي
مالم ني الذي يأتمد في جمدارر عم الذكامء مالدادرات المأرفياة دااي مر ماة التأمايت الثامنمي الاذي ت ادأ

من تن ي  19تنة أم ي  19تنة ألن م تتميز ث مت مرتفع ملنت ة ل يمة الفرد المد مة .

يال ظ من يراجع تامري التر ياة الخمصاة فاي جم مرياة الأا ار ان رعمياة المتفام ين مالممدام ين

اادأت منااذ تاانمات أياادة نت ا يمً مدااي ترجااع ال ا األر أيناامت ماان الداارن الممضااي ماتخااذت دااذر

الرعميااة صاام اًر مختمفااة  .أااد ت ا أينمت الداارن الممضااي أمل ا المتااؤملمن مالتر مياامن ممضاام .رعميااة
المتميزين د ارتايمً مالممدام ين ادتمممامً ماضا مً متميا اًز لت ديا ت امير فاي الجمناب النامعي الاذي يمثاي
جا اامدر الأمميا ااة التر ميا ااة ليأخا ااذ ا اام ع التنفيا ااذ مالت ي ا ا  .مما اان ا ا اارز المشا اامريع مشا اارم .ال م ا ااة

المت ا اارعين ي ا ااث ت نت ا ااه م ازرة التر ي ا ااة ع ا اامت ي 1688 / 1689

المتميزين عمت ي . 1661 / 1661

مش ا اارعت مت ا اات داث م ا اادارس

تش ان الت ي ي تمج الا متاتمزممت إدارياة مفنياة إلنجامح داذر المشامريع ممان أدات داذر

المت ااتمزممت ملنتا ا ة لتجر ااة التتا اريع مم اادارس المتميا ازين د ااي اتخت اامرات مالمد اامييس ف ااي أدمات
لمكشاان عاان دااؤتء المتمي ازين مالمتفاام ين فأنااد الت يا ظ اارت ال مجااة المم ااة لالخت اامرات معم ا

مجه الخصمص اخت مرات الاذكمء ام الدادرات الأدمياة  .اذ تات التأكياد عما داذر ال مجاة فاي تمصايمت

المجمن مالندمات مالمؤتمرات مالدراتمت المختصة شؤمن المتميزين مالممدم ين .

لدااد أجرياات م ااممتت عاادة لتشااخيص دااؤتء المتميازين ملمختماان األعماامر ملكاان م ماام تأااددت

دااذر الم ااممتت فماام زاي دناام ندااص ماضااا فااي اخت اامرات الااذكمء التااي يمكاان اتااتخدام م فااي دااذا

المج اامي فضا االً ع اان ض اارمرة ت اامفر اخت اامرات أكث اار ص ااال ية لتشا ااخيص مكشا اان مانتد اامء األفا اراد

المتفم ين عدميمً أم ذمي الذكمء الأملي .

ميارا أل عمممء النفس ان ن تت نم .الذكمء جمنب ادتمممنم كميته إذ انه د يتتامما اثناامن فااي

نتا ة ذكمئ مم ملكن مم د يختمفمن فاي نماح كثيرة .

ي  19ا . 31

في ضمء مم تددت فمن فمئدة تمفر دذا اتخت مر يت د في تمفير مم يأتيا-

 -1أداة تخت مر ال م ة المتميزين عمميمً.
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 -3أداة لت ديد ال م ة المرش ين لمتتريع ع ر الم ار ي الدراتية مم في ذل الد مي الم كر فاي
الكميمت الأممية .

 -2أداة تخت مر المرش ين في اتختصمصمت ماألعممي التاي تت ماب متاتما عامي مان الاذكمء
ك م ة ال أثمت مالزممتت الدراتية .

 -1اإلفمدة من دذا اتخت مر مأيم اًر لمد مي أل الكميمت ماأل تمت الأممية مال ندتية فضالً عن
مأيمر اتمت منمت الم ازرية .

 -9أداة لمتشااخيص الم اادأي لمممداام ين عممي امً عم ا اعت اامر ان الااذكمء الأااملي داام ا ااد األ أاامد
الم مة لمممد ة .

هدف البحث -:

ي دن ال ث ال ملي ال ا-

بناء اختبار ذكاء جمعي لمطمبة المتميزين دراسياً في المرحمة اإلعدادية (الفرع العممي ) ،

بجمهورية العراق
دمد ال ث ا-

يدتصر ال ث عم ال م ة المتميزين دراتيمً في الصفين الخممس مالتمدس اإلعادادي ي الفار.

الأمم ا ااي لمت ا اانة الد ارت ا ااية ي  1669 / 1669مل ا اات يدص ا ااد ا ااملمتميزين المنتظم ا ااين ف ا ااي م ا اادارس
المتميزين مذل تن الد مي في مدارس المتميازين ياتت

دنم

تاب ر اة المتدادت مذمياه ممأنا ذلا ان

م ة متميزين لت ينتظمما في تم المدارس مانمام نجاددت فاي المادارس اتعتيمدياة معمياه فامن

مدارس المتميزين تضت أفضي المتددمين إلي م مليس أفضي الممجمد من ال م ة .من النم ية األخرا

ت تمجد مدارس خمصة مل م ة المتميزين في م مفظمت الد ر جميأ م فضالً عان م مفظاة غاداد
ي الممجمد من تم المدارس في م مفظتي ي الممصي مال صرة فد ملت يصاي ال م اة في ام الا

الصفمن الخممتة مالتمدتة في تنة ت ي ال ث .

شاامي ال ااث ال ااملي ت ا ع م مفظاامت ماان الد اار الأ ار ااي ممثمااة لممناام

الشاامملية مالمت ا

مالجنم ية .

تحديد المصطمحات -:
 -1الذكاء -:

يأتمد ال ث تأرين ت يرممن لمذكمء تمشيمً مع اإل مر النظري ل نمء اتخت مر ال ملي .
يأ اارن ي تا ا يرممن ال ااذكمء أن ااه ي الد اادرة عما ا ت دي ااد الأال اامت مالمتأمد اامت

اتتتدرار ماتتتن م

مأنا ا آخ اار

أم دم ي الدادرة عما إد ار الأال امت مخمصاة الأال امت الصاأ ة أم الخفياة

أم ير المألمفة مكذل الددرة عم إد ار المتأمدمت  .ي  9ا  113ي  6ا 96
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م ااد خم ااص ي تا ا يرممن الا ا ان جمي ااع الم اامت الأدمي ااة تت م ااب خمص اايتين ا ال ااذكمء الأ اامت

مالم اامرات الخمصااة مفااردات تم ا الم اامت  .فأم ا ت ا يي المثاامي ا ي تاامج ااي مش ااكالت الجا ا ر ال ا

الذكمء الأمت مإلضامفة ال ف ت المفمديت الأددية  .يفترل تا يرممن ان األذكيمء لدي ت د اًر ك اي اًر مان
ي  6ا 112

الأممي الأمت .

التأرين اتجرائي ا -الذكمء دام مام يديتاه اخت امر ذكامء ال م اة المتميازين د ارتايمً فاي المر ماة

اإلعداديااة ي الفاار .الأممااي

ملنت ا ة ل ااذا ال ااث مالتفاام فااي الااذكمء داام ال صاامي عم ا أعم ا

الدرجمت في اتخت مر ال ملي .

 -2المتميزون دراسياً -:

 -1المتميز  Distinguished -:ويعرفه كل من
 -1مممس التر ية أنه من يتتت ملتفم مالتمييز ميشمر ه ال أنجمز أم ت صيي م ت ك ير أم

كرامة مدي ة مرمم ة مي م أيضمً عم من يتتت متمتيمز في النمعية .
 Fowler -3أنه دم الشخص المختمن في نمعيته
ش ير مذم مكمنة مرمم ة .

ي  21ا 123

دم الرائع ي تب نمعيته  .متفم

ي  33ا 299

 Webster -2ا تأمااي دااذر الصاافة عم ا فصااي الشاايء أم الفاارد معزلااه عاان أشاايمء مأشااخمص
آخرين تماء من يث

-1

يأته مشخصيته أم نمعيته متأمي دذر الكممة عمي مختمن .

 Halseyأن ااه الش ااخص ال ااذي يختم اان ف ااي نمعيت ااه

ي  21ا 312

الش ااخص المشا ا مد ل ااه متمتي اامز

الشخص المش مر الشخص المتفم كأن ندمي رجي دملة متميز – أتتمذ جممأي متميز .

 Guralnik -9مآخرمن أنه الشخص المش مر المأرمن له م ع التميز .

ي  39ا 369
ي  31ا . 331

امم اتمتيمز أم التميز  Distinctionفمنه ا-

 -1فأي أم تصرن يجأي أم ي مفظ عم الشيء مدم متميز .

 -3شر لكمنه مختمفمً .
 -2نمعية أم خمصية درجة أم تمة تأمي عم تمييز التفم .
 -1الش رة .

 -9صفة تجأي الفرد ي دم عميه التفم .
 -9درجة أم عالمة لمشرن أم الرفأة .

التعريف االجرائي -:
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يدصد ت ال م ة الذين تجمما إعفمء دراتيمً عممامً ي ملادرمس كم ام ملمادة ت تداي عان ثاالث
ت اانمات متتملي ااة ض اامن م مأ اادي م اام ت يد ااي ع اان ي  %61ف ااي اتمت اامن ال اامزاري لمص اان الثمل ااث
مالمنتظم اامن ف ااي الأ اامت الد ارت ااي ي  1669 / 1669ف ااي الص اافين الخ ااممس مالت اامدس

المتمتا ا

اإلعدادي ي الفر .الأممي .

االختبار الجمعي -:

دم اتخت مر الذي يأ

اإلطار النظري -:

لأدد من المف مصين في آن ما د .

اعتمدت نظرية الأممي الأمت )  ( Gلت يرممن أ م اًر نظريامً ل نامء اتخت امر ال املي لمكشان عان
الددرات الأممية الكممنة لدا ال م ة المتميزين دراتيمً ملفر .الأممي .
تمصا ااي ت ا ا يرممن ال ا ا ان نتا اامئ

أا اال ال ا اامث تؤكا ااد اعتما اامد الد ارتا اامت الأمميا ااة كملفمتا اافة

مالريمضيمت مالمغمت مالأممت ال يأية عم الأممي الأمت أكثر من اعتممددم عم الدادرات الخمصاة

ماعتماامد الد ارتاامت الفنيااة فااي مجاامتت الرتاات مالممتاايد ماألشااغمي اليدميااة مالز ارعااة مالصاانمعة عما
ي  1ا 118

الددرات الخمصة أكثر من الأممي الأمت .

اماام  Hudsonي  1698فدااد مجااد ان ذمي التفكياار الااالت  Converget Thinkingالااذي

تديتااه اخت اامرات الااذكمء الأاامت يميماامن عممااة ال ا التخصااص فااي المياامدين الأمميااة فااي ااين ان ذمي

التفكير المن م  Divergent Thinkingيميممن لمتخصص في المجمتت الفنية .

ي  9ا 99

ينمم ياذكر  Reginald R.Daleالم مضار فاي التر ياة  /الكمياة الجممأاة  swanseaميماز

إنكمت ا ار إثناامء مصاافه تخت اامرات اتتااتدتي لمتااتميمت الااذكمء الأمليااة ا دناام دليااي اامن المتااتما

األعما لمأمماي الأامت )  ( gيكامن فاي مجاة لاه لمنجامح فاي الأمامت الفيزيمئياة مالريمضايمت أكثار مان

النجمح في المماضيع األد ية متمجد فرم أخرا ل ذا النم. .

ي  31ا 916

ت ااد م اان ع اارل ممخ ااص لمنظري ااة المأتم اادة أ اام اًر ل ن اامء اتخت اامر ال ااملي مذلا ا لت دي ااد

المف مممت ال نمئية لمنظرية .

الااذكمء عممااي عاامت أي اادرة عدميااة عممااة تااؤثر فااي الأممياامت الأدميااة جميأ اام نتااب متفممتااة

متشتر مأه عمامي نمعية تختمن مختالن الأممية م أ مرة أخرا فملذكمء جمدر النشم الأدماي

كمه ميظ ر في تصرفمت الفرد مأمجه نشم ه المختمفاة جميأ ام ماع مجامد اتاتأدادات نمعياة الا

جمن ه .

ي اارا تا ا يرممن ان الف اارم

ااين الن اامس ف ااي ال ااذكمء ت اادم ف ااي اخ ااتالن اادرت ت عما ا ات ااتن م

الأال مت مالمتأمدمت فكممم اتت م .الفرد اتتن م عال مت أكثر تأديداً متجريداً كامن متاتما ذكمئاه
عمليامً – أي ان الااذكمء فاي جاامدرر إد ار لمأال امت الصااأ ة أم الد يداة مان خياار اتخت امرات لدياامس

حولية أبحاث الركاء والقدزات العقلية

518

العدد السابع  /الجزء الثاني  /لسنة 8002

بناء أختباز ذكاء جمعي للطلبة المتميزين دزاسيا ً في المسحلة اإلعدادية ......أ.م.د .ليلى يوسف الحاج ناجي

الااذكمء ماام كاامن مشا أمً ملأممااي الأاامت )  ( gأي ماام تضاامن اتااتن م الأال اامت مأ راف اام ا الأال اامت
ي  22ا . 199
مالمتأمدمت الجديدة ير المألمفة .
يفتر ت يرممن النشم الأدمي لمفرد من خالي ثالثة مانين ا

 -1الأال مت  / Relationsدي ارت م مت مكن إدراك م ين األشيمء.
 -3المتأمدمت  / Correlatesدي األشيمء التي تمجد ين م عال مت .

 -2اامنمن إد ار الخ ا ارة  /ك ااي تجر ااة تم اات مممرت اات م تمي ااي الا ا ان تت ااتدعي مأرف ااة م مشا ارة
خصمئص م ميدصد ملتجر ة أم الخ رة دم كي مم ينتدي ال اإلنتمن عن ري ال ماس
مال متت المجدانية مالأمميمت المأرفية جميأ م مأمجه النزم .كم م .

ي  22ا ص 199

امام الأمماي الأامت )  ( gفيفتار عما انااه إد ار لمأال امت مالمتأمدامت مدااذا فاي ديدتاه اادرة

اتااتدتلية متشاامي اتتااتن م ا داام اتااتن م األج ازاء ماان الدمعاادة الأممااة ماتتااتدراء ا داام اكتش اامن

الدمعاادة الأممااة أم الم اادأ الأ امت ماان الجزئياامت مال اامتت الفرديااة فمتت ااتدتي داام فااي جاامدرر إد ار
ي  1ا ص 383

ين م .

الأاال مت معممي الر
جراءات البحث
 -1مجتمع البحث -:
يتكاامن مجتمااع ال ااث ال ااملي ماان ال م ااة المتمي ازين د ارتاايمً ماان الصاافين الخااممس مالت امدس
الأممااي مال م ااة الااذين تااجمما إعفاامء د ارتاايمً ي ملاادرمس جميأ اام لماادة ت تدااي عاان ثااالث تاانمات
متتملية مأدي ت يدي عن ي  %61في اتمت من المزاري الأمت لمصن الثملث المتمت .
 -2عينة البحث -:
اختياارت عينااة ناامء اتخت اامر لت اام .أتااممب الأينااة ال ديااة الأش امائية فااي اخت اامر الماادارس
يث ت ممي تمثيي المنم الجغرافية لم مفظة غاداد جمن ي ام الكارخ مالرصامفة ممختمان متاتميمت م
م دمت م اتجتممعية مات تصمدية .
تت اختيمر ي  8ثممني مدارس من جمنب الرصمفة ي  1أر ع من م لم ناين مأر اع ي  1من ام
لم نمت ممثم م من جمنب الكرخ م ذل يص ا عادد المادارس المشامملة ملأيناة ي  19مدرتاة عادت
الأينة األتمتية ل ذا ال ث  .جدمي ي 1

الجدول ( ) 1

ت

اتت المدرتة

الجنس

ت

المم ع
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1

إعدادية الكندي

نين

6

الكرخ  /المأممن

3

إعدادية التأميت

نين

الكرخ  /ي التالت

11

2

إعدادية األمين

نين

الكرخ  /ي الدمدتية

11

إعدادية ال يم.
إعدادية
الكمظمية

ثمنمية
الخضراء

نمت
نمت

1

إعدادية الفم ار ي

نين

الكرخ  /ال يم.

13

ثمنمية المث ة

9

إعدادية ا ن رشد

نين

الرص ا اامفة /غ ا ااداد الجدي ا اادة  /ا ااي
الخمي

12

9

إعداديا ا ااة عد ا ا ااة ا ا اان
نمفع

نين

الرصا ا ا ا ا ا اامفة  /المركا ا ا ا ا ا ااز  /ا ا ا ا ا ا ااي
اإلدريتي

11

إعدادية
الجم مرية

نمت

9

إعدادية المص ف

نين

الرصمفة  /الثمرة /

8

إعدادية اتعظمية

نين

الرصمفة  /اتعظمية

م3 / .

إعدادية ال أث

19

19

ثمنمية الزدراء

الكرخ  /الكمظمية

نمت
نمت

إعدادية خملة
نت اتزمر

الكرخ  /ي ال يم.

نمت
نمت
نمت

الكرخ  /المأممن  /ي
المأتصت

الكرخ  /المركز  /عالمي
ال مة

الرصمفة /الكرادة الشر ية /
ي الريمل
الرصمفة  /الثمرة
1

الرص اامفة /

الدمدرة

اتعظمي ااة /ااي

الرصا اامفة  /المركا ااز  /ا ااي
المتتنصرية

يوضح أسماء ومواقع المدارس المشمولة بعينة البحث ( التجربة األساسية ) بحسب الجنس
( بنين – بنات )

ام اام ملنتا ا ة لأين ااة ال م ااة ف اامت ع أت ااممب الأين ااة ي المدص اامدة المدي اادة مالم ااددة أمص اامن
خمصة  .فمختيمر عينة ال م ة يدتضي تمفر شرم ت دد األفراد الذين تشمم ت عينة ال ث الم مم ة
فمتختياامر ينصااب عم ا مجممعااة ال م ااة المتمي ازين د ارتاايم مال اذين صاامما عم ا مأاادي ماام ت يدااي

عما ا ي %61

ف ااي اتمت اامن ال اامزاري لمص اان الثمل ااث المتمتا ا مل اادي ت إعف اامء ع اامت ي مل اادرمس

جميأ اام لماادة ثااالث تاانمات متتمليااة مالمنتظمااين فااي الصاافمن الخممتااة مالتمدتااة فااي الماادارس

الثمنمية ماإلعدادية ي الفر .الأممي  .عممم ان تمفر ا د الشر ين ت يفي ملغرل .
مغ عدد الأينة ي 181

مل ا امً م مل ا ااة مالرصا اامفة ي 61

ي 88

ملب م مل ة مامزعين عما م مفظاة غاداد جمن ي ام الكارخ ي 89
مل ا امً م مل ا ااة مما اامزعين تا ااب الجا اانس  .ي 63

ناامت مماان الصاافين الخااممس ي 69

الجدمي ي . 3

مل امً م مل ااة مالتاامدس ي 81

يوضح توزيع العينة األساسية حسب الصف والجنس والموقع
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نمن

الجنس
خممس

نمت
خممس

تمدس

المجمم.
تمدس

الصن
المم ع
الكرخ

31

31

31

31

89

الرصمفة

38

32

32

31

61

المجمم.

16

12

19

11

181

63

المجمم .الكمي

181

88

تت ا ارامح أعما اامر عين ا اة ال ا ااث ا ااين ي  19م  18تا اانة متداخما ااة ما اام ا ااين الصا اافين الخا ااممس
مالتمدس  .الجدمي ي . 2

الجدول ( ) 3

يوضح توزيع أعمار العينة حسب الجنس والصف
الأمر ملتنمات
الجنس

19

19
نمت

نمن

نمن

18
نمت

نمن

المجمم.
نمت

الصن
الخممس

16

36

---

---

---

---

18

الخممس مالتمدس

---

---

19

29

---

---

68

التمدس

---

---

---

---

31

11

21

المجمم.

18

68

21

181

%

39

91

16

%111

إجراءات بناء االختبار -:
 -1تحديد مجاالت أو مكونات االختبار الحالي -:
تأتمد ال م ثة في ت ديد الم مرات أم الددرات التي يديت م اتخت مر عم مم يأتي ا
أ -تؤكد مأظت اتخت امرات التام دة يامس الدادرات ي المفظياة م ي الأددياة م التصامر ال صاري –
المكمني .
متتنااممي ياامس
ت اادن مأظاات اتخت اامرات التاام دة الا ياامس الااذكمء ي الداادرة الأدميااة الأممااة
م مرة ما دة امم ان تكمن لفظية فد مثي اخت مر المتشام مت ي لميمار ام صارية – مكمنياة فدا
كمخت مرات المصفمفمت ي لرافن ماتخت مرات المت ررة من اثر الثدمفة ي لكمتيي ام أكثر من م امرة
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كماام فااي مجممعااة اخت اامرات ) AH6معميااه ي ااممي اتخت اامر ال ااملي ياامس الم اامرات ام الداادرات
الثالث .
ب -تدي نتمئ األ مث عم ان الدادرات المغمياة مالأددياة داي أكثار الدادرات ث متام مأشاددم اتصاال
ي  8ا 19
مل يمة الأممية مأن م أتمتية لمنجمح الدراتي مالم ني .
ا اامث كا ااي ما اان يا اارمت ي  1619مكيما ااي ي  1638مثيرتا ااتمن ي 1628
ج -أث تا اات نتا اامئ
ان الأممااي المغامي داام أكثار الأمامااي متااؤملية عان الفاارم الفردياة فااي النشاام
مكامرمي ي1611
ي  1ا 169
الأدمي أد الأممي الأمت .
د -ان الدا اادرة الأدديا ااة دا ااي أ ا اادا المكمنا اامت الرئيتا ااة لممف ا اامت الأمما ااي ال ا ااديث لما ااذكمء مأ ا اادا
ي  8ا 19
المكمنمت الرئيتة لمددرة المأرفية الأممة ي الذكمء .
ملاب مان
ث أجرار ي ثيرتاتمن  1611ت يداه ي  91اخت ام ار عما ي 911
دا -تدي نتمئ
كمية التأميت الأمت ان دنم تت درات دي أكثر الددرات ارت م م أض م داي الددرة الأددية الددرة
عم ا ا ال ال ااة المفظي ااة الد ا ادرة عم ا ا التأ ي اار المغ اامي الد ا ادرة المكمني ااة الد اادرة التذكري ااة مالد اادرة
ي  8ا 182
اتتاتدتلية .
م -أظ رت نتمئ الدراتمت مال مث ان الددرة المغمية مالددرة الأددية مالددرة عما التصامر ال صاري
– المكمني ضرمرية لدراتة الأمامت ياث مجاد ان عماماي اتتاتدراء ماتتاتدتي مالمكامن مالتجرياد
ي  1ا 212
مالددرة المفظية ترت ارت م م عمليم ملفيزيمء
د ااذا مف ااي ااث اج ااري عما ا م ااة المدرت ااة الثمنمي ااة ري مني اام مض ااأت في ااه اخت اامرات لد ااة
المال ظااة مالتأرياان مالتصاانين مالتفتااير مالت ي ا مالتأماايت متصااميت التجاامرب فااي م اماد الأماامت
أتفرت نتمئج م الأمممية عن مجمد ي  2ثالثة عمامي دي ا-
الددرة الأدمية الأممة ماتتتدتي المفظي مالتصمر ال صري ان م م مة في دراتة الأممت
ي  1ا 211
تمصااي ي يااي ي  Bellال ا ان نتاامئ ال اامث ت تشااير ال ا مجاامد عممااي خاامص متميااز

لمأممت مانمم يمجد ارت م ماضا ين اتتتأداد الأممي معممي الاذكمء المفظاي معماماي اتتاتدتي

مداذا يتفا ماع تفتاير ي فرنامن لمأماماي الأدمياة المتضامنة فاي الأمامت ف ام يارا ان عماماي الداادرة

الأمميا ااة تدا ااع فا ااي مجا اامي الا اار

ا ااين الأماما ااي الخمصا ااة ا المفظا ااي التأميما ااي مالمكا اامني مالأا ااددي .

ي  1ا 211

اماام التفاام فااي اإلد ار المكاامني ف اام أتاامس التفاام فااي مياادان ال ندتااة مال ي اران مالتصااميت

مال ن اامء ي  2ا ص  . 6فض ااال ع اان ان دن اام م اان ي ااذدب الا ا ا أ ااد م اان ذلا ا

ملنتا ا ة ألدمي ااة

الددرتين المفظية مالأددية ال ال د الذي يأرن الممد اة مان خاالي تفام الفارد فاي دامتين الدادرتين

فيرا جمليمن متاتمنمي  Julian &stanly 1699ي ان الممدامب دام مان لدياه ادرة عددياة عملياة
جدا م درة لفظية عملية جدا ممجدما ان دنم عال ة مية جدا ين الددرتين .
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ي  23ا 11

مم اان خ ااالي د ارت ااة لد اادرات مت ااممت الممد اام ين مج ااد ان الد اادرات المفظي ااة مالأددي ااة مالتص اامر
ال صري – المكمني م مة لتالميذ المر مة الثمنمية م صفة عمماة ممجممعامت المتفام ين عدميامً صافة
ي  19ا 191

خمصة .

نمء عم مم تددت يدمت اتخت مر ال ملي ديمس الددرات المفظية مالأددية مالتصمر ال صري –

المكمني مأمً .

-1القدرة المفظية

التعريففف النظففري ا تظ اار فااي كااي نشاام عدمااي مأرفااي يتميااز ااملتأ ير المفظااي عاان األفكاامر
ي  8ا  19م ي  12ا 119

مالمأمني المختمفة .

اما اام التعريففففف االجرائففففي ا أد ار الأال ا اامت مالمتأمدا اامت ا ااين األلفا اامظ مثا ااي عال ا اامت التشا اام ه

مالمتضمد مدم مم يديته اتخت مر المفظي ال ملي .

-2القدرة العددية

التعريففف النظففري ا تظ اار فااي كااي نشاام عدمااي مأرفااي يتميااز مليتاار الأااددي أي ت ا ملة

أجراء الأمميمت ال تم ية األتمتية ي الجمع مال رح مالضرب مالدتمة .

ي  9ا 116

اماام التعريففف االجرائففي ا أد ار الأال اامت مالمتأمداامت ااين األعاداد مالم اادات المختمفااة فااي كااي

متااألة تاام ية مالداادرة عم ا اتتااتنتمج مأج اراء الأممياامت ال تاام ية مداام ماام يديتااه اتخت اامر الأااددي
ال ملي .

 -2القدرة عمى التصور البصري – المكاني

التعريف النظري ا تظ ر في كي نشم عدمي مأرفي يتميز ملتصمر ال صري ل ركة اتشكمي

المتا ا ا ا ا ا

ي  11ا 93

ة مالمجت ا ا ا ا اامة .

ام ا ا ا ا اام

التعريف االجرائي ا إد ار الأال مت مالمتأمدمت ين اإلشكمي مدم مم يديته اخت مر الرتمت ماإلشكمي

ال ملي .

عميه يشتمي اتخت مر ال ملي عم ثالثاة اخت امرات فرعياة ليدايس كاي اخت امر ادرة مان الدادرات

مدي ا

 -1اختبار القدرة المفظية .
 -2اختبار القدرة العددية

 -3اختبار القدرة عمى التصور البصري – المكاني .
 -2بناء فقرات االختبارات الفرعية لالختبار الحالي :
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ان ناامء فدارات اتخت اامر يجااب ان تت ااع امانين التكاامين الأدمااي كماام صاام م تا يرممن ميدصااد

ااملتكمين الأدمااي ا أنتاامج مضااممن جديااد عما أتاامس الأال اامت المال ظااة ااين عنمصاار متااألة ماام

مالدماعااد األتمتااية الم مااة فااي ناامء الفد ارات اتخت مريااة دااي ا اتااتن م الأال اامت  /مااثال اذا أع يناام

المف اامص عنص ارين أتمتااين مثااي الكممتااين ا اايل ماتاامد عم ا ت ا يي المثاامي
نتتن
نتتن

الأال ة ين مم مدي عال ة التضمد .

فمنناام نتاات يع ان

ي  22ا 181

امم اتتن م المتأمدمت  /اذا أع ينم الأنصر األتامس ي اتامد مالأال اة الأكتاية نتات يع ان
الأنصر المتأم

ان نتااتن

ه مدم األ يل مدكذا فمن عنمصر أتمتية معال مت مأرمفة نتت يع

ماامدة جديااة متضاامنة فااي المتااألة  .ان عمميااة المصاامي ال ا دااذا اتتااتنتمج دااي عمميااة

تكمينيااة عدميااة فاامل كت األخياار ين غااي ان يتمصااي اليااه أمميااة عدميااة ام تمتاامة ماان الأممياامت التااي

تأت ر أتمتمً لكي أنما .النشم ل ي المتألة الأدمي .

ي22ا  182ي12ا 191

تشااير األد ياامت ال ا ان اخت اامرات الااذكمء ال ديثااة تتااألن مجااه عاامت ماان متاامئي تن اامي عم ا

أد ار الأال مت ماتتن م المتأمدمت أم من كمي مم ممن م اخت مر التممثي مالتالتاي  ..ملايس
ملضرمرة ان تكمن الأنمصار المتصصارة مؤلفاة مان األلفامظ فدا

فمان الممكان ان تكامن مئماة عما

األر مت كمخت مر التالتي الأددية مي مب ال المف مص ان يكمي التمتمة مددار ر مين آخرين
مدااذا يدتضااي اامن يكشاان م اادأ الصاامة الااذي ياار

ااين إعااداد التمتاامة الما اادة مماان ثاات عميااه ان

يضين م دتين أخريين مت ار تين مل ريدة نفتا م ميمكان عارل مثاي داذر اتخت امرات عما دياأة

أشكمي . diagrams
دي ا

ي  19ا 162 – 163

يصاانن تا ا يرممن الأال اامت التااي يمك اان ان تتض اامن م اتخت اامرات الأدمي ااة الا ا ي  11فئ اامت
الذاتيففة  /التشففابه  /الففو صفففية  /المكانيفففة  /الزمنيففة  /التركيبيففة  /السففببية  /اإلضفففافة /

المنطقية  /النفسية ميمكن مضع اخت مرات تديس أد ار دذر الأال مت مالمتأمدامت المرت اة ام .
ي  1ا ص . 113 – 111

تشمي اخت امرات متاتما الأال امت فدارات مثاي ا المترادفامت مالمتضامدات مالمتشام مت المفظياة

م ير المفظية مالتكميي مالديمس الن دي ممتماليمت األعداد  .ي  18ا 12 – 13

ان فد ارات اتخت اامرات التاام دة التااي تداايس المتااتما المتداادت ماان الااذكمء مالااذكمء الأااملي تتااألن

مأظم ا اام ما اان فد ا ارات ضا اامن تا اايم التنا اامظر أم التممثا ااي مالتالتا ااي مالأال ا اامت التا ااي تشا ااتمي عم ا ا
المترادفمت ماألضداد مالمتشم مت .

اعتممدا عم مام تدادت تاتت دد أنمام فدارات اتخت امرات الفرعياة المكمناة لالخت امر ال املي ممام

يأتي ا
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 -1السالسل  -2 .التناظر او التماثل  -3العالقات معم الن م اتتي ا
 -1أنماط فقرات االختبار الفرعي المفظي :

أ -السالسل المفظية  /في دذر النم يأ

المف مص كمممت مرت ة ترتي م عشمائيمً مي مب اليه

ان يأيد ترتي م ملتتمتي الص يا عم مف مأنمدم أد ان يكتشن الأال ة ين الكمممت .
ب -التنففاظر المفظففي  /يأ ا لممف اامص زمجاام ماان الكمماامت تارت

عميه ان يكتشن دذر الأال ة مكمماة أخارا ثملثاة تر

ين ماام عال ااة ماان ناام .ماام

ام عال اة مام ي ماب الا المف امص ان يجاد

المتأمدة م .

ج -العالقفففات المفظيفففة  /يأ ا ا المف اامص كممت ااين عما ا اليم ااين مخم ااس كمم اامت عما ا اليت اامر

أ اادادم ت ارت

ااملكممتين المتااين عم ا اليمااين أال ااة ماان ناام .ماام كااأن تكاامن ي مترادف اة  /متضاامدة /

مشا ااتركة ا ااأكثر ما اان مأن ا ا

مي ما ااب ال ا ا المف ا اامص ان يكتشا اان دا ااذر الأال ا ااة ميختا اامر اإلجم ا ااة

الص ي ة .

 -2أنماط فقرات االختبار الفرعي العددي :

أ -السالسل العددية  /تتضامن أناما .عادة مان التالتاي الأددياة يندصا م عادد أم نتا ة ما ادة

أم أكثر من كي تمتمة مي مب ال المف مص ان يكتب الم ذمن ي عدداً أم نت ة .
ب -التنففاظر العففددي  /يأ ا لممف اامص زمجاام ماان األعااداد تر

ماام عال ااة ماام معاادد ثملااث

تر ه عال ة مم ي مب ال المف مص ان يجد نظير الأد الثملث المتأم

ه.

ج -العالقفات العدديفة  /تتضامن متامئي ريمضاية مفياه ي ماب الا المف امص ان يدا أر كاي متااألة

مي م م ميكتب الجماب الص يا .

 -3أنماط فقرات االختبار الفرعي ( األشكال والرسوم )
أ -السالسل الشكمية  /تأ

لممف مص ثالثة أشكمي عم اليماين مي ماب مناه ان يكماي داذر

األشكمي الثالثة شكي يختمرر من ين خمتة اشكمي ممجمدة عم اليتمر .
ب -التنففاظر الشففكمي  /يأ ااي لممف اامص زمجاام ماان األشااكمي تاار

مشكي ثملث عم المف مص ان يكتشن المتأم
ج -العالقات الشكمية  /يأ

ين ماام عال ااة ماان ناام .ماام

ه.

لممف مص فيه شكالن عم اليمين ل مم خمصية مشتركة مخمتاة

اشكمي عم اليتمر ما د من م فدا ت يمتما الخمصاية المشاتركة ي ماب الا المف امص ان يأارن
دااذر الشااكي أم ان يأ ااي لممف اامص شااكالن ل ماام خمصااية مشااتركة مخمتااة اشااكمي أخاارا عم ا
اليتمر ما د من م فد له دذر الخمصية المشتركة عم المف مص ان يأرن دذا الشكي .

 -3أعداد الصورة األولية لالختيار الحالي :
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أد ت ديد اتخت مرات الفرعية مأنمم الفدرات المكمنة ل م تأتمد ال م ثة عم مصادرين رئيتاين

في جمع مصيم ة فدرات اتخت مر ال ملي .

 -1مم تيتر من اخت مرات من األد يمت ذات الأال ة دن م يأة اتخت مر ال املي تات اإل اال.
عمي م ماتتتفمدة من ال ريدة التي تمت م صيم ة فدرات تم اتخت مرات .

م ااد أع اات ال م ثااة ادتممم اام ملدرجااة األملا لمجممعااة اخت اامرات )(AH6م خمصااة اخت اامر

) (SEMل ميت ) (Hiemمذل ألن م

أ -أ دث مم تمفر من اتخت مرات المختصة .

ب -تأتمااد النظريااة نفت ا م التااي اعتماادت م ال م ثااة متداايس الأممااي الأاامت ضاامن تاايم مف اامت

ت ا ا يرممن مدا ااي مصا ااممة تختيا ا امر نخ ا ااة ما اان األشا ااخمص ذمي المت ا ااتما الأا ااملي ما اان ال ا ااذكمء
مالمرش ين لالختصمصمت الأممية .

ج -ا ت ا اماء دا ااذر اتخت ا اامرات عم ا ا

أا اال اتخت ا اامرات الفرعيا ااة ذات الأال ا ااة دا اادرات مم ا اامرات

اتخت مر ال ملي مدي المفظية مالأددية مال صرية – المكمنية .
د -تأنا ا د ااذر اتخت اامرات

اإلعدادية .

م ااة الفئ ااة الأمري ااة ي  19ت اانة فم اام ف اام

أي م اام يدم ااي المر م ااة

 -3اتتتأمنة مراء الخ راء المختصين في إجراءات صيم ة الفدرات اتخت مرية .

مفيمم يأتي اإلجراءات التي ات أت في جمع مصيم ة فدرات اتخت مر ال ملي ا

أوالً – االختبار المفظي

أعاادت ال م ثااة ي  96فدارة لتداايس الم اامرة المفظيااة متشااتمي عم ا ثالثااة أنماام ماان الفد ارات

داي ا التالتااي المفظياة مالتناامظر المفظاي مالأال اامت المفظياة مكاامن لكاي نما من ام ي  32فدارة

ت ت م ل ذن عدد من م خالي إجراءات ال نمء .

أخذت صيم ة فدرات دذا اتخت مر الم ت مالج د الك يرين تنه ت يمكن فيه ترجمة ام ا ت مس

فدرات أجن ية من ير ان تفدد مأنمدم األصمي لذا صيغت فدرات عر ية جديدة تمممم .
ثانياً – االختبار العددي

أعاادت ال م ثااة ي  19فد ارة لتداايس الم اامرة الأدديااة تشااتمي عم ا ثالثااة انماام ماان الفد ارات

دي ا التالتي الأددية مالتنمظر الأددي مالأال مت الأددية مكمن لكي نم من م ي  19فدرة .
ثالثاً – اختبار الرسوم واألشكال
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أعاادت ال م ثااة ي  19فد ارة لتداايس م اامرة التصاامر ال صااري – المكاامني متشااتمي عم ا ثالثااة

أنمم دي ا التالتي الشاكمية مالتنامظر الشاكمي مالأال امت الشاكمية مكامن لكاي نما من ام ي 19
فدرة .

أد أعداد الصمرة األملية لالخت مرات الفرعية عرضت دذر اتخت مرات م معة مكي اخت امر

عم انفراد عم مجممعة من ذمي الخ رة ماتختصمص إل داء الرأي فدرات ي أتائمة اتخت امر مان
يث الم تما مالمضممن مالمضمح مالف ت من النم ية المغمية ليكمن مديمس ذكامء ال م اة المتميازين

مكمم يأتي ا

 -1عرل اتخت مر المفظي عم لجنة من الخ راء المختصين في المغة الأر ية
 -3عرل اتخت مر الأددي عم لجنة من الخ راء المختصين في الريمضيمت





 -2عرل اخت مر األشكمي مالرتمت عم لجنة من الخ راء لمختصين في الأممت ال ندتية



.

كمام عاارل اتخت اامر الكمااي فرمعااه الثالثااة عما خ اراء فااي تخصااص التر يااة معماات الاانفس مالدياامس

مالتدميت . 

 خ راء اتخت مر المفظي

 -1الدكتمر ع د الجميي ع يد الأمني  /أتتمذ  /رئيس تت المغة الأر ية  /كمية التر ية ا ن رشد  /جممأة غداد
 -3الدكتمر تمت النأيمي  /أتتمذ  /تت المغة الأر ية  /كمية ا داب  /جممأة غداد
 -2الدكتمر مر ع د عمن  /أتتمذ  /تت المغة الأر ية  /كمية التر ية لم نمت  /جممأة غداد

 خ راء اتخت مر الأددي

 -1خملد ا مد التممرائي  /أتتمذ  /رئيس تت الريمضيمت  /كمية التر ية لم نمت .
 -3عفراء التأمد  /مدرتة  /تت الريمضيمت  /كمية التر ية لم نمت .
 -2د .تين عمي  /مدرس  /تت الريمضيمت  /كمية التر ية لم نمت .

 خ راء اخت مر اإلشكمي مالرتمت

 -1الدكتمر تمت الرامي  /أتتمذ  /رئيس تت ال ندتة المأممرية  /كمية ال ندتة  /جممأة غداد
 -3الدكتمر فمزي ألخملصي  /أتتمذ  /تت دندتة المتم ة  /كمية ال ندتة  /جممأة غداد  /عضم المجمع
الأممي الأ ار ي .
 -2الدكتمر عالء تين  /أتتمذ  /رئيس تت ال ندتة المدنية  /كمية ال ندتة  /الجممأة المتتنصرية .
 -1الم ندس دمدي ع د الن ي ألأ يدي  /مدير تت منظمممت التي رة  /منشأة الزمراء الأممة  /ديئة التصنيع
الأتكري .
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أ ا ااد جم ا ااع متم ي ا ااد مال ظ ا اامت الخ ا ا اراء المختص ا ااين ك ا ااي اخت ا اامر ماألخ ا ااذ ملمال ظ ا اامت

مات ت ار امت التاي اتفا عمي ام الم كماامن جمايأ ت ملنتا ة لكاي فدارة
األخاارا فااي ضاامء تم ا المال ظاامت ممااع ذل ا

اذفت أاال الفدارات معاادلت

دااي عاادد ك ياار جاادا ماان الفد ارات الصاامل ة تاات

اتختيمر من م لكي اخت امر فرعاي ي  22فدارة م اد رمعاي ان يكامن عادد الفدارات متتامميم فاي كاي

اخت اامر فرعااي مذل ا لتتااممي ت فااي األدميااة النت ا ية ملنت ا ة لمتخصااص الأممااي أي ان اتخت اامرات
الفرعية الثالثة تكمن مزن ما د مان عدد الفدرات فاي كاي اخت امر فرعاي يكامن ي  2 / 1مجمام.

ع اادد فدا ارات اتخت اامر الكم ااي ي  66فدا ارة  .مد ااذا ين ما ا م اان أت اامس ان أنا اما .اتت ااتدتي المفظ ااي
مالأددي مال صري – المكامني م ماة كأدمياة مأرفاة الداراءة مالكتم اة لمأاملت المخاتص املأممت الصارفة
مالت يدية في ين تختمن دذر األمزان ملنت ة لالختصمصمت األخرا كمتنتمنيمت أم الفنمن ...

ففي اتنتامنيمت ماثال يزياد مزن اتتاتدتي المفظاي الا النصان ي  3 / 1مان مجمام .ع ادد فدارات

اتخت اامر الكم ااي ميد ااي مزن اتت ا اتدتي الأ ااددي مال ص ااري مأ اام الا ا ي  3 /1مجم اام .ع اادد فدا ارات
اتخت مر الكمي أي ي  1 / 1عدد الفدرات لكي من مم .

ي  39ا  9-1م ي  31ا 36 – 39

رت اات اتخت اامرات الفرعي ااة ض اامن اخت اامر مم ااد ي ت اامي عما ا ي  66فدا ارة ممض ااأت أنم اام
الفد ارات شااكي دمري كماام يااأتي ا تمتاامة لفظيااة تمتاامة عدديااة تمتاامة شااكمية تناامظر لفظااي

تنمظر عددي تنمظر شكمي عال ة لفظية عال ة عددية عال ة شكمية ثت التالتي فملتنمظر
فملأال مت مرة أخرا مدكذا ت تنت ي الفدرات

متالمة اإلجم ة من التأثر فدرة مم من فدراته  .مم

رابعا – التطبيق التجريبي :

غياة ال فامظ عما رصامنة اتخت امر متاريته

ي1

 أتممء الخ راء الذين عرل عمي ت اتخت مر الكمي
-1

الدكتمر ع د الأزيز ال تمت  /أتتمذ  /عضم المجمع الأممي الأ ار ي

-3

الدكتمر ع د الجميي الزم أي  /أتتمذ  /كمية التر ية ا ن رشد  /جممأة غداد .

-2

الدكتمر تين اليمتري  /أتتمذ  /كمية التر ية لم نمت  /جممأة غداد .

-1

الدكتمر تأد ع د المدمب نمدر  /أتتمذ  /كمية التر ية ا ن ال يثت  /جممأة غداد .

-9
-9

التيد مع مكي  /أتتمذ  /كمية التر ية ا ن ال يثت  /جممأة غداد .

الدكتمرة مدرة عيت خمن  /أتتمذ متمعد  /كمية التر ية ا ن رشد  /جممأة غداد .

-9

الدكتمر خميي رتمي  /أتتمذ متمعد  /كمية ا داب  /جممأة غداد .

-8

الدكتمر كممي الك يتي  /أتتمذ متمعد  /كمية التر ية ا ن رشد  /جممأة غداد .

-6

الدكتمرة دنمء الأكيمي  /أتتمذ متمعد  /كمية ا داب  /الجممأة المتتنصرية .

 -11الدكتمرة نمدية شأ من  /أتتمذ متمعد  /كمية التر ية  /الجممأة المتتنصرية .
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مضااع اتخت اامر عم ا شااكي كتيااب يضاات الفد ارات جميأ اام ممضااأت فااي دايااة اتخت اامر أمثمااة

تمضي ية مي كيفية اإلجم ة عم كي نم من أنمم الفدرات .

مض ااأت التأميم اامت ص اامرت م األملي ااة ماع اادت مر ااة لإلجم ااة منفص اامة ع اان اتخت اامر م ا ا

اتخت مر عم عينة من ال م ة المتميزين دراتيم مغ عدددت ي 31
من دذا الت ي دم ا

مل مً م مل ة



مكامن ال ادن

 -1التأكد من مدا مضمح التأميممت ماألمثمة التمضي ية التي تتصدر اتخت مر .

 -3الكشن عان ماما ن الدامة مالضاأن مان ياث م تاما مصايم ة الفدارات ممادا اتاتجم ة ال م اة
متد م ت ل م .

 -2مأرفة الم ت الذي يتتغر ه ت ي اتخت مر .
 -1مدا مالئمة مم م دة مر ة اإلجم ة لمفدرات .
نتائج التطبيق التجريبي ا

 -1ماان خااالي منم شااة ال م اة أااد اتنت اامء ماان الت ي ا يفيااد ال م ااة ان اات لاات يااألفما دااذا الناام .ماان
األتئمة مان مجمد األمثمة التمضي ية ضرمري .

 -3التأميممت ماض ة ممر ة اإلجم ة مالئمة .
 -2الم ت الذي يتتغر ه الت ي تمعتمن .
ورقة اإلجابة

صممت مر ة اإلجام ة فاي ضامء الت ي التجري ي عما الن م األتي ا

تتكمن مر ة اإلجم ة من صف تين ا

أ -الصفحة األولى

مدااي المجااه األمي ماان المر ااة خصااص جاازء من اام لممأممماامت الأممااة عاان ال ملااب ا اتتاات
الكممااي تاامري ياامت اتمت اامن تاامري الماايالد مالأماار ملتاانمات الجاانس الصاان المدرتااة

م نة المالدين ت صيم ت الدراتي تنمات الرتمب ترتيب ال ملب ين أخمته  .امم الجزء األخر
ماان الصااف ة نفتا م فدااد مضااع فيااه دااي اإلجم ااة عاان األمثمااة الممجاامدة فااي كتيااب أتاائمة اتخت اامر
مفي الج ة الأميم اليترا يمجد دي مخصص لتتجيي درجة ال ملب .

ب -الصفحة األخرى :

مدي المجه األخر من مر ة اإلجم ة يتكمن من عدد من األعمدة ددر عدد صف مت أتائمة اتخت امر
أي انه خصص عممد في مر ة اإلجم ة لكي صف ة في كتياب أتائمة اتخت امر م تات كاي عمامد الا

عاادد ماان المر أاامت داادر عاادد األتاائمة فااي تما الصااف ة م ااد كتااب ر اات الصااف ة ي  2مااثال فاام
 أجرا الت ي في ثمنمي ة الخنتمء لم نمت مثمنمية مر ن زيمد لم نين مالما أين في من دة زيمنة  /الرصمفة .
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مكتااب ر اات الت اؤاي داخااي كااي مر ااع

الأماامد المخصااص لإلجم ااة عمي اام فااي مر ااة اإلجم ااة ي 2

مخصااص لإلجم ااة عاان ذل ا الت اؤاي فااي الج ااة اليمن ا الأمياام ماان المر ااع فااملمر ع الااذي ي مااي ر اات

ي  1مخصااص إلجم ااة التاؤاي ر اات ي  1مدكااذا مالمتاام ة ت اات دااذر األعماادة خصصاات لأمااي
المتاامدات ماان ااي ال م ااة  .اماام الج ااة اليتاارا ماان الصااف ة نفت ا م فدااد خصصاات داامي مدم مااة
ل دمي اإلجم ة لت ملة تص يا اتخت مرات
نفت م  .ي مم

التأميممت .

يث تظ ر درجة كي اخت مر فرعاي عما مر اة اإلجم اة

تعميمات تطبيق االختبار :

أعاادت تأميماامت مكتم ااة شااكي مفصااي فااي كتيااب مم ا
التأميماامت المضاامح مالد ااة

كتيب التأميممت .

متخت اامر ال ااملي مرمع اي عنااد صاايم ة

يااث تصااي اتيأاامزات م مل ريدااة نفت ا م ال ا ال م ااة جميأ امً كماام فااي

دااذا ميتنااممي كتيااب التأميماامت كيفياة اتااتخدات األمثمااة التمضااي ية ملتفصاايي مالغاارل من اام متدااديت

أمثمة م مملة عم كي نم من األنمم التي تضمن م اتخت مر مأخرا ي مب من المف مص م م
الغرل من م دم التدريب عم

يأة األتئمة مأتممب اتخت مر متخفين التمتر الذي يأامني مناه

المف مص مت دد التأميممت الم ت المخصص لالخت مر .

تصحيح االختبار

تتضمن التأميممت ريدة تص يا اتخت مر ماشتر ان تأ

درجة ما دة لإلجم ة الصا ي ة

عن كي فدرة مصفر لإلجم ة الخم ئة مالفدرة المترمكة مالفدرة التي أع يت ل م أكثر من إجم ة ما ادة
م ذل تكمن درجاة المف امص الكمياة فاي اتخت امر متاممية لأادد الفدارات التاي أجامب عن ام صامرة

ص ي ة.

صورة االختبار التي طبقت عمى عينة التجربة األساسية
اعتممدا عم اإلجراءات اإل صمئية األملية مجد ان ي  81فدرة كمنت صمل ة لتكمن الصمرة

الن مئيااة لالخت اامر إت ان دااذا الأاادد ت يتاامز .ملتتااممي عم ا اتخت اامرات الفرعيااة ماألنماام الم ااددة
لمفدارات ف ااذفت ي  2فدارات اخت مريااة أخاارا اثنتاامن ماان فدارات التناامظر الأااددي مما اادة ماان فد ارات
الأال اامت الشااكمية األ ااي تميي ا از ااين المجماامعتين لال تفاامظ اامألمزان المتتااممية لالخت اامرات الفرعيااة

مأنمم الفدرات المتكمنة من م المم
اذل تتكامن الصاامرة التاي

ي. 3

دات عما الأيناة األتمتاية ماان ي  81فدارة ي  39فدارة لكااي

اخت مر فرعي مكمم ممض ة في الجدمي ر ت ي . 1

الجدول رقم ( ) 4
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يوضح صورة االختبار التي طبقت عمى عينة التجربة األساسية
اتت اتخت مر الفرعي

أنمم الفدرات

عدد الفدرات

 -1اتخت مر المفظي

تالتي لفظية

6

تنمظر لفظي

6

عال مت لفظية

6

المجمم.
 -3اتخت مر الأددي

39
تالتي عددية

6

تنمظر عددي

6

عال مت عددية
المجمم.
 -2اخت مر اإلشكمي مالرتمت

6
39

تالتي شكمية

6

تنمظر شكمي

6

عال مت شكمية

6
39

المجمم.

81

المجمم .الكمي

التطبيق
تت ت ي اتخت مر من ي ال م ثة نفت م عم عينة ال ث مف مم يأتي ا

 -1ت يأة مئمة أتممء ال م ة المتميزين دراتيم ممن تتمفر فاي ت الشارم الم اددة لمأيناة م املر ت
م اان أن اات مأرمف اامن م اان اإلدارة مال ي ااأة التدريت ااية ات ان التأك ااد م اان ت اامفر الش اارم الم ااددة

عنااددت كاامن يااتت ااملرجم .ال ا التااجالت المدرتااية  .كاامن عاادد ال م ااة المتمي ازين ت يتجااممز الا ا

ي  19مف مص في الت ي الما د ات في متت نمدرة .

 -3أد ت يأة الدمئمة أتممء ال م ة ي مب ال اإلدارة ت يمة مكامن دامدئ لي ا اتخت امر صامرة
جمأية  .ثت يرتي ال م ة مف الدمئمة من صفمف ت ال المكمن المخصص .

 -2يخ ر ال م ة أمتً امن اتخت امر لايس امت منام مدرتايم مان ال م ثاة عما اتاتأداد لممنم شاة أاد
إتممت اتخت مر .

 -1تمزيااع مر ااة اإلجم ااة عم ا المجااه األمي مي مااب ماان ت ماايء المأممماامت الأممااة الممجاامدة عم ا
الج ة اليمن من الصف ة األمل

أددم تمز .كتي مت األتئمة .

 -9ين اه ال م اة الا المتات يي المخصااص لألمثماة الممجامد عما يتامر الصااف ة األملا

مي مااب

من ت فتا الصف ة األمل من كتيب األتئمة م اراءة مف ات األمثماة الم مملاة م اي األمثماة يار

الم مملة مل ريدة نفت م .
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 -9يتما لم م ة متتتفتمر ماتتتيضمح .

 -9يأ ي م ت مفتمح لألمثمة ت ينت ي أخر ملب من ي األمثمة كم م مدذا ضرمري جدا .
 -8ي مب ال ال م ة مب مر ة اإلجم ة عم المجه الثمني يث الصف ة المخصصة إلجم ة أتئمة
اتخت مر مفتا كتيب األتئمة عم الصف ة ي  2في الم ت نفته لم دء

ي أتائمة اتخت امر

ثت يتت تمضيا ريدة اإلجم ة مأعالم ت ملمدة الدصما لالخت مر .

 -6تن يه ال م ة ال الش ب عناد الخ اأ مكتم اة الصا يا ت ات الشا ب شاكي ماضاا مت ضاير
أ الت رصمص لعداد ك يرة في مية األدمية إلتأمن المف مصين تب ال مجة .

 -11ال ادء مل اي مضا

الم ات تامعة تم ياات  .أاد إعاالن انت امء الم ات تجماع أم ار اإلجم ااة

مكتي اامت األت اائمة م اان ال م ااة م ت يت ااما ل اات مغ اامدرة الدمع ااة أم الص اان إت أ ااد التأك ااد م اان

اإلعداد المتتممة م م دة ألعداد ال م ة .

 -6صدق االختبار

ات أت ال م ثة اإلجراءات آتتية لمت د من صد اتخت مر مدي ا

 -1الصدق المنطقي :

د اام م اادا تمثي ااي اتخت اامر لممما اان الت ااي يديتا ا م أم م اادا تأما ا فدا ارات اتخت اامر ملجمن ااب
المد اامس  .عرض اات فدا ارات اتخت اامر عما ا مجممع ااة م اان ذمي الخ ا ارة ماتختص اامص ما ارتين .
عرضت اتخت مرات الفرعية الثالثة كي عم انفراد مرة ممرة أخرا عارل اتخت امر كاممال عما

مجممعة أخرا من الخ راء



مفي ضمء مم مرد من مال ظمت ممدتر امت تات اختيامر الفدارات

م اذن متأااديي الفدارات األخاارا مفداام ألرائ اات  .م ااد أ دياات الفدارات التااي اجمااع عما صااال يت م

 %61فأكثر من مجمم .الخ راء .

 -2صدق البناء :

دم مدا يمس اتخت مر لتكمين فرضي مأين م د تت ا تتم ه مل ر آتتية ا
أ -التمييز بين مجموعتين :
ا ا اتخت اامر عما ا مجم اامعتين تجا اري تين مختمفت ااين من دي اام ملنتا ا ة لمص اافة المدمت ااة مدم اام
مجممعااة المتمي ازين د ارتاايم ممجممعااة اتعتياامديين ما تتااب مأممااي التمييااز لكااي فد ارة اخت مريااة ااين
المجممعتين مأ ديت الفدرات المميزة ين المجممعتين م ذفت الفدرات ضأيفة التميياز  .م اذل يكامن
د تت ال صمي عم فدرات صمد ة من ديمً متجري يمً  .المم ي . 3

 مردت أتممء الخ راء في صف ة ي 33
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دااذا مكشاافت النتاامئ عاان مجاامد فاار ديدااي ي داي إ صاامئيمً عنااد المدمرنااة ااين متمت ا مت
درجا اامت دا اامتين المجمااامعتين مجممعاااة المتمي ا ازين د ارتااايم ممجممعا ااة اتعتيا اامديين الج اادمي ي 9
ي  13ا ص . 199
ميأت ر دذا مؤش ار من مؤشرات صد ال نمء لالخت مر .
الجدول ( ) 5
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمطمبة المتميزين دراسياً واالعتياديين
الأينة

الأدد

المتمت

اتن ران
المأيمري

المتميزمن دراتيمً في
المدارس اتعتيمدية

91

19,61

6,961

اتعتيمديمن

91

23,62

6,119

الديمة الجدملية عند متتما ي 3,11 = 1,19

متتما
الدتلة

الديمة
التمئية

داي
إ صمئيمً

9,86

معند ي 3,98 = 1,11

ب -االرتباطات بين االختبارات الفرعية لالختبار :
تا اات تا اامب مأا ااممالت اترت ا اام متا ااتخدات مأمدلا ااة يرتا اامن ا ااين درجا اامت كا ااي اخت ا اامرين ما ا ان دا ا اذر
اتخت ا امرات الفرعيااة م ااين درجااة كااي اخت ا امر فرعااي مالدرجا اة الكميااة لالخت اامر م ااذل تا ات ال صاامي
عما مصفمفة مأممالت اترت ام آتتية ا الجدمي ي 9
الجدول ( ) 6
يوضح خالصة معامالت االرتباط
اتخت مرات

المفظي

الأددي

اإلشكمي مالرتمت

الدرجة الكمية

المفظي

---

1,999

1,139

1,919

الأددي

1,999

---

1,963

1,682

اإلشكمي مالرتمت

1,139

1,963

---

1,889

الدرجة الكمية

1,919

1,682

1,889

---

يت ااين ماان الجاادمي ي  9ان مأااممالت اترت اام

ااين كااي اخت اامر فرعااي مأخاار ترام اات ااين

ي  1,139م  . 1,963م ين كي اخت مر فرعاي مالدرجاة الكمياة تارامح اين
م1.682

ي 1,919

مداذا يأناي ان اتخت امرات الفرعياة تدايس تامة ما ادة داي ي الاذكمء ام الأمماي الأامت

 gالمشتر ين دذر الم مرات .

ج -اتتخدات مأممي اترت م الثنمئي األصيي تتتخراج اترت م

اين درجاة كاي فدارة مالدرجاة الكمياة

لالخت مر عما أتامس ان الدرجاة الكمياة ام مجمام .الفدارات أكثار صاد م فاي يامس الصافة أياة فدارة
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عم ا

اادة إضا امفة ال ا ان ارت اام درجااة الفد ارة ملدرجااة الكميااة لالخت اامر يأااد مؤشا ا اًر عما ا صا اد

فدرات اتخت مر .

ي  3ا ص 361 – 362

مكاامن عاادد الفد ارات التااي تااب مأممااي ارت اام درجت اام ملدرجااة الكميااة لالخت اامر ي  81فد ارة

ارت ت جميأ م ارت م م ممج م مع الدرجة الكمية مان مأاممالت اترت ام فاي الفدارات جميأ ام دالاة
مترام ت دذر المأاممالت اين ي  . 1,831 – 1,291المم ا

إ صمئيم عند متتما ي 1,11

ي2

الصدق التالزمي
لغاارل تأاارن الصااد ألتالزمااي لالخت اامر ال ااملي فدااد تاات اخت اامر مجممعااة ماان المتمي ازين

د ارتاايم ي 99

مل امً م مل ااة . 

ا عمااي ت اتخت اامر ال ااملي ثاات ت أااه فااي الياامت التااملي ت ي ا

اخت مر رافن لممصفمفمت المتتم أة المدنن لمأ ار يين من ي المر مت الدكتمر فخري الد مغ مآخارين

كم

لصد اتخت مر ال ملي  .م تتمب مأممي اترت م

اخت اامر المص اافمفمت مت ااتخدات مأمممااة يرت اامن
ي9

ين درجمت اتخت مر ال ملي مدرجامت

مغ اات يم ااة مأااممالت اترت اام األت ااي ا الج اادمي

الجدول ( ) 7

يوضح معامالت الصدق لكل اختبار فرعي واالختبار الكمي مع اختبار المصفوفات
اتت اتخت مر

مأممي الصد

اتخت مر المفظي

1,989

اتخت مر الأددي

1,969

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

1,992

اتخت مر الكمي

1,918

يظ اار مماام تداادت ان مأااممالت اترت اام ترام اات ااين ي  1,989م  1,918م اار ت ماان ان اام

ليتت عملية إت ان م مؤشر جيد لصد اتخت مر

التحميل اإلحصائي لمفقرات

متتتنمد عم الدراتمت التم دة المشم ة .

يتن ااممي الت مي ااي اإل ص اامئي لمفدا ارات ف ااص مد ارت ااة ك ااي فدا ارة م اان فدا ارات اتخت اامر مذلا ا

ملكشاان عاان اامة تمييااز الفدارة ممتااتما صااأم ة الفدارة مفمعميااة ال اادائي ملنتا ة لفدارات اتختيامر ماان
متأدد م د ات أت اإلجراءات آتتية ا

 -1إيجمد الدمة التمييزية لكي فدرة من فدرات اتخت مر ا

 تت اختيمر المجممعة من م ة اإلعدادية الشر ية لم نمت ماإلعدادية الشر ية لم نين – الكرادة الشر ية  /الرصمفة
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يدصااد تمييااز الفد ارة فااي دااذا اتخت اامر ماادا اادرة كااي فد ارة عم ا التمييااز ااين م ااة مجممعااة

المتميزين دراتيم أنفت ت أي التمييز ين ال م ة ذمي الذكمء الأملي مال م ة األ ي ذكمء .

أ -لغرل تمب مة تمييز الفدرات فداد رت ات الادرجمت الكمياة التاي صاي عمي ام ال م اة مان أعما

درجااة الا ادنا درجااة  .أااد ذلا تاات اختياامر ي  %39ماان المجممعااة الأمياام مداات مجممعااة ال م ااة
الااذين صاامما عم ا أعم ا الاادرجمت فااي اتخت اامر م ي  %39ماان المجممعااة الاادنيم مداات مجممعااة

ال م ة الذين صمما عم أم أ الدرجمت في اتخت مر ألناه مجاد ان نتا ة ي  %39الأميام مالادنيم
من الدرجمت تمثي أفضي نت ة يمكن أخذدم في إيجمد تمييز الفدرة مذل ألن م تددت لنم مجمامعتين
أ صا مام يمكان مان جاات متماميز عنادمم يكامن تمزياع الاادرجمت عما اتخت امر مفا صامرة من نا
ي  38ا ص . 236 – 238

التمزيع أتعتدالي .

تشاامي المجممعتاامن الأمياام مالاادنيم فااي اتخت اامر عم ا ي  68مف اامص ماان ال م ااة ماامزعين

ملتتااممي عما المجماامعتين

يااث كاامن نصاايب كااي مجممعااة ي  16مف اامص ما تتااب مأممااي

التمييز لكي فدرة من فدرات اتخت مر متتخدات مأمدلة التمييز المم

ي. 1

ب -اتتخدات مأممي ارت م فمي  ت تتامب امة تميياز الفدارة م اد جامءت المأاممالت مت م داة ماع
ال ريدة التم دة م ذات الديت المدمنة في المم

ي. 1

 -3تت إيجمد مأممي الصأم ة لكي فدرة من فدرات اتخت مر مذل

تمب نتا ة ال م اة الاذين أجام ما

ع اان الفدا ارة إجم ااة صا ا ي ة م اان مجم اام .ع اادد المجي ااين ع اان تما ا الفدا ارة مال ااملغ ع اادددت ي 181

مف مص  .المم

ي  1ي ين أيضم مأممالت الصأم ة لكي فدرة .

ملكي تتخذ ال م ثة الدرار الن مئي في اتت دمء الفدرات ام اتت أمددم خضأت النتامئ

مإلضامفة

ال الت ميي اإل صمئي ال الت ميي المن دي ثت دد المدا المد مي لمفدرة معدت الفدرة جيدة مذات
اادرة عما ا التميي ااز عن اادمم تك اامن مت اام التمييزي ااة ي  1,21ف ااأكثر ممأمم ااي ص ااأم ت م يتا ارامح ااين

ي %91 - %21

مأ ديت أال الفدارات التاي ترام ات مت ام التميزياة اين ي 1,21 – 1,39

اذا كمناات مأااممالت صااأم ت م جياادة جاادا مالتااي تت ارامح ماام ين ي  % 91 – 11ممأممااي ارت م اام
ملدرجة الكمية جيدا .

كمم أ ديت أل الفدرات الصأ ة لضارمرة ا تاماء اتختيامر عما فدارات صاأ ة جادا ليكامن ذا

تدن مرتفع ينفع في التمييز ين دذر الفئة من ال م ة .

 -2إيج امد فمعميااة ال اادائي الخم ئااة ملنت ا ة لفد ارات اتخت اامر ماان متأاادد فااي اتخت اامر ال ااملي  .تاات
تدتيت ال م ة ال مجممعتين عم أتمس الدرجاة الكمياة ي  %39ال مصامة عما أعما الادرجمت

م ي  %39ال مص اامة عما ا أدنا ا ال اادرجمت م أ ااد ت مي ااب إجم اامت ك ااي مجممع ااة لك ااي فدا ارة ف ااي
اتخت مر أي إيجمد عدد األفراد الذين اختمرما كي ديي مالذين تركما التؤاي مالذين لت يصامما إلياه
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تاات ت ميااي دااذر األعااداد إل ا نتااب مئميااة مياادي الفاار ااين النت ا تين عم ا درجااة تمييااز ال ااديي ااين
المجممعتين ماعت ر ال ديي الخم ئ ير فأمي إذا كمنت ا
 -نت ة اختيمرر في المجممعة الدنيم ميمة .

 نت ة اختيمرر في المجممعة الأميم متمميم لنت ة اختيمرر في المجممعة الدنيم . -نت ة اختيمرر في المجممعة الأميم اك ر من نت ة اختيمرر في المجممعة الدنيم .

أي ان ال ديي الفأمي يجب ان تكمن نت ة اختيمرر في المجممعاة الادنيم اك ار مان نتا ة اختيامرر

في المجممعة الأميم شكي ماضا معم دذا األتمس تت الكشن عان ال ادائي يار الفأملاة التاي تات
تأديم م أم اتت أمد الفدرات الم تمية عمي م  .المم

ي. 1

ماان خااالي نتاامئ الت يا األتمتااي مالت ميااي اإل صاامئي لمفدارات ماان مأااممالت صااأم ة م اامة

تمييااز مفأمليااة ال اادائي ااذفت ي  6فدارات ماان اتخت اامر لضااأن اادرت م عما التمييااز أم صااأم ت م

ال ملغة ملنت ة لم م ة أم ضأن فمعمية أل ال دائي  .المم

ي. 1

رت اات الفدا ارات المت دي ااة ف ااي اتخت اامرات الفرعي ااة ال ااثالث ص اامرت م الن مئي ااة مفد اام لمت ااتميمت

صأم ت م ضمن كي اخت مر فرعي م ملنت ة لكي نم من أنمم ذل اتخت امر معما

الكمي  .المم

ي. 9

امي اتخت امر

ثبات االختبار
تت اتتخدات ال ر آتتية إليجمد ث مت اتخت مر ا

 -1طريقة االختبار – إعادة االختبار ( معامل االستقرار )
ي 19

تاات إعاامدة ت ي ا اتخت اامر ال ااملي عم ا مجممعااة ماان ال م ااة المتمي ازين د ارتاايم مااغ عاادددت
مل مً م مل ة ممن ت

أتاام يع تدري اام

ان

اتخت مر ال ملي عمي ت أد فترة ش ر منصن الش ر ي 9

م تا ت الأال ااة ماام ين درجاامت الت يا اتمي مالت يا األخاار متااتخدات مأمدلااة

يرت اامن مكمن اات اايت مأ ااممالت اترت اام لالخت اامرات الفرعي ااة ماتخت اامر الكم ااي األت ااي ا الج اادمي

ي. 8

الجدول ( ) 8

يبين معامالت الثبات بطريقة االختبار – إعادة االختبار لالختبارات الفرعية واالختبار الكمي
اتت اتخت مر

مأممي الث مت

اتخت مر المفظي

1,911

اتخت مر الأددي

اخت مر اإلشكمي مالرتمت
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اتخت مر الكمي
تترامح مأممالت الث مت

1,892

ريدة اتخت امر – إعامدة اتخت امر اين ي  1,911لالخت امر المفظاي م

ي  1,89لالخت مر الكمي مدي مأممالت عملية متتتنمد لمد ارتامت ماتخت امرات التام دة ممام يادي
عم ان دنم اتتد ار ار في إجم مت ال م ة عم أجزاء اتخت مر كم م .

 -2طريقة االتساق الداخمي

تت اخت مر ي  91مر ة إجم ة صمرة عشمائية من اصي ي  181مر ة عينة الت ي

األتمس ماتتخدمت ال ر آتتية ا

أ -تت اتاتخراج الث امت

ريداة التجزئاة النصافية لالخت امر الكماي متخت م ارتاه الفرعياة مذلا

متاتخدات

مأمدل ااة يرت اامن م أ ااد التصا ا يا مأمدل ااة تا ا يرممن ا ارامن مغ اات اايت مأ ااممالت اترت اام الت ااي ا

الجدمي ي 6

الجدول ( ) 9

يبين معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالختبارات الفرعية واالختبار الكمي
اتت اتخت مر

مأممي الث مت

اتخت مر المفظي

1,936

اتخت مر الأددي

1,991

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

1,999

اتخت مر الكمي

1,969

تتا ارامح مأ ااممالت الث اامت ااين ي  1,936لالخت اامر المفظ ااي م ي  1,969لالخت اامر الكم ااي
مدي جيدة

تب الدراتمت ماتخت مرات التم دة .

ب-ت اات إيج اامد مأمم ااي الث اامت ع اان ريا ا تجزئ ااة اتخت اامر الا ا نص اافين مت ااتخدات مأمدل ااة جتم اامن
لالخت مرات الفرعية ملالخت مر الكمي  .الجدمي ي 11

الجدول ( ) 11

يبين معامالت الثبات بطريقة جتمان لالختبارات الفرعية ولالختبار الكمي
اتت اتخت مر

مأممي الث مت

اتخت مر المفظي

1,933

اتخت مر الأددي

1,993

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

1,191
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اتخت مر الكمي

تترامح مأممالت الث مت

1,921

ريدة جتممن ين ي  1,931لالخت مر المفظي م ي 1,921
تب الدراتمت التم دة .

لالخت مر الكمي مدي مأممالت جيدة

ج -تت ا تتمب الث مت متتخدات مأمدلة كمدر ريتشمرد تمن ي  31لالخت مرات الفرعياة ملالخت امر
الكمي الجدمي ي 11

الجدول ( ) 11

يبين معامالت الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشارد سون
لالختبارات الفرعية ولالختبار الكمي

اتت اتخت مر

مأممي الث مت

اتخت مر المفظي

1,391

اتخت مر الأددي

1,939

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

1,221

اتخت مر الكمي

1,9891

تت ارمح مأممالت اترت م

ين ي  1,391لالخت مر المفظي م ي  1,989لالخت مر الكمي .

تشااير المأااممالت ال ا ان اتخت اامر ال ااملي يتتاات ث اامت ماتتاام ميمكاان ان تفتاار اترت م اامت
عمي م اتخت مر .

الدميمة ال تجمنس الأينة التي

أد ذن عدد من الفدرات من اتخت مر مدي ي  6فدرات اتتمجب تأديي فين عم مر اة

اإلجم ة في عدد ال دمي المخصصة لإلجم اة م دامي التصا يا مالادرجمت مام ينمتاب الأادد المت داي
من الفدرات .
 -9الصورة النهائية الختبار الذكاء الحالي التي طبقت عمى عينة التقنين :
مضاع اخت امر الااذكمء صامرته الن مئيااة أاد تما اإلجاراءات لغاارل ت يداه عما عيناة التدنااين

المختاامرة ماان أاال م مفظاامت الد اار م ااد تكاامن اتخت اامر الارئيس ماان اتخت اامرات الفرعيااة مأنماام

الفدرات الممض ة في الجدمي ي  13ا تي ا

الجدول ( ) 12

يوضح الصورة النهائية لالختبار
اتت اتخت مر

أنمم الفدرات

عدد الفدرات

مجمم .الدرجمت

اتخت مر المفظي

تالتي لفظية

8

8
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تنمظر لفظي

8

8

عال مت لفظية

8

8

المجمم.

31

اتخت مر الأددي

31

تالتي عددية

8

8

تنمظر عددي

8

8

عال مت عددية

8

8

المجمم.

31

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

31

تالتي شكمية

8

8

عال مت شكمية

8

8

تنمظر شكمي

8
31

المجمم.

93

المجمم .الكمي

8
31
93

الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي
لمتمصي ال أددان ال ث فدد تت اتتأممي المتمئي اإل صمئية آتتية ا

 -1متمت الدرجمت الكمية المزنية لممديمس لالخت مرات الفرعية ماتخت مر الكمي .
 -3اتن ران المأيمري لمأرفة ان رافمت تم الدرجمت عن متمت م
لالخت مرات الفرعية ملالخت مر الكمي .

 -3االختبار التائي لمعينات المتساوية .

تخت مر دتلة الفرم اإل صمئية ين متمتا الادرجمت لم م اة المتميازين د ارتايم فاي المادارس

اتعتيمدية ممتمت الدرجمت المزنية لم م ة اتعتيمديين .
مك ااذل

ااين متمتا ا ال اادرجمت لم م ااة المتميا ازين د ارت اايم المنتظم ااين ف ااي الم اادارس اتعتيمدي ااة

مال م ة المتميزين دراتيم المنتظمين في مدارس المتميزين .
مذل ا تخت اامر دتلااة الفاارم

مأممي ارت م

يرتمن

 -مذل ل تمب مأممي اترت ام

ااين متمت ا مت الاادرجمت فااي اتخت اامر ال ااملي  -1 .مأمدلااة

اين درجامت كاي اخت امرين مان اتخت امرات الفرعياة م اين درجاة كاي

اخت مر فرعي مالدرجة الكمية لالخت مر .

 -مل تمب الصد ألتالزمي ا مأممي اترت ام

المتتم أة .
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 مل تمب مأممي ث مت اتخت مرريدة التجزئة النصفية .

ريدة اتخت امر إعامدة اتخت امر مل تامب مأمماي ث امت اتخت امر

 -9مأمدلااة التص ا يا لت ا يرممن ارامن لتص ا يا مأممااي ث اامت اتخت اامر المتااتخرج

النصفية .

 -9مأمدلة مأممي اترت م الثنمئي األصيي  .تتتخراج مأممي اترت م
الكمية لالخت مر .

ريدااة التجزئااة

ين درجة كي فدرة مالدرجة

 -9اتتخدمت مأمدلة جتممن  .تتتخراج مأممي ث مت اتخت مر .

 -8مأمدلة كمدر ريتشمرد تمن ر ت ي  31تتتخراج مأممي ث مت اتخت مر
 -6مأمدلة مأممي فمي  ل تمب مأممي تمييز الفدرات اتخت مرية .

المأمدلة ت = ن  – .ن د ل تمب مأممي تمييز الفدرات اتخت مرية .
ن

 -11مأمدلة   111عدد المجي ين عن الفدرة ص ي م = D
مجمم .عدد المجي ين عن م

ل تمب مأممي صأم ة الفدرات اتخت مرية .

 -11مأمدلة ا ت ت = ن  .ت – ن د ت ل تمب مأممي فمعمية ال دائي .
ن

 -13النت ة الفمئية = الت مين الك ير = 1 2 .
الت مين الصغير 3 2.

لمتأرن عم مدا تجمنس المجممعمت .

 -12المأميير المئينية تشتدم مأميير لمدرجمت الكمية لالختيمر ملالخت مرات الفرعية .
 -11المأيمر الخممتي تشتدم مأميير لمدرجمت الكمية لالخت مر ملالخت مرات الفرعية .
تقنين االختبار
ا اتخت اامر صاامرته الن مئيااة عما عينااة ك يارة ماان المف مصااين
الأشمائية ال دية التاي تمثاي المنام

متااتخدات ريدااة الأينااة

الجغرافياة المن داة الشامملية المن داة المتا

مالمن داة

الجنم ية ماختيرت من كي من دة عينة عشمائية من الم مفظمت م د اتات أدت م مفظامت ال كات
الذاتي . 



اتت أدت م مفظمت ال كت الذاتي تن تأميم ت ملمغة الكردية .
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تت اختيمر ي  9ت ع م مفظمت من اصي ي  19م مفظة اثنتمن تمثي المن داة الشامملية
مدماام م مفظتاام نينااما مالتااأميت مثااالث تمثااي المن دااة المت ا

مدااي غااداد ماتن اامر م م ااي ماثنتاامن

تمثي المن دة الجنم ية مدمم م مفظتم مات مال صارة  .ماغ عادد المادارس المشامملة ملأيناة ي 28
مدرتة تمثي منم

مختمفة من الم مفظمت المختمرة  .الم م ي . 9

اتخت مر عم عينمت متكمفئة مع عينة م مفظة غداد من ال م ة المتميزين دراتيم ماغ عادددت
ي 982

ملااب م مل ااة ماان الصاافين الخ ااممس مالتاامدس اإلعاادادي ي الفاار .الأممااي

ملش اارم

مالمماصاافمت نفت ا م التااي اادددم ال ااث مدااي ا ال صاامي عم ا مأاادي ماام ت يدااي عاان ي %61فااي
اتمت من المزاري الأمت في الصن الثملث المتمت

ملدي ت إعفمء عمت ملدرمس جميأ م لمدة ثالث

تنمات متتملية .
تمزعت عينة التدنين ي  982عم م مفظمت الد ر الت ع معم الجنتين ي نين – نامت
مل ا امً مع اادد ال ن اامت ي 399

مل ااة متمزع اات عما ا الص اافين

ي ااث م ااغ ع اادد ال ن ااين ي 238

الخااممس مالتاامدس اإلعاادادي ف مااغ عاادد م ااة الخااممس ي 239

مل اام

مل اام م مل ااة م ي 398

م مل ة لمصن التمدس الجدمي ي . 12
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الجدول ( ) 13

يوضح توزيع عينة التقنين عمى المحافظات حسب الجنس ( بنين – بنات ) والصف ( خامس –
سادس )

الجنس
الصن

الم مفظة
نينما

نين
خممس

التأميت

19

19

11

39

غداد
الكرخ 136

29

399
اتن مر

11

مات

99

29

99

39

91

89

91

91
-----

39

39

11

31

32

33
6

8

16

36

19
19

11

12

23

31

238

399

حولية أبحاث الركاء والقدزات العقلية

31

13

11

21

المجمم .الكمي

31

32

11

19

39

11

6

31

29

131

31

18
ال صرة

21

39

12

39

99

12

13

11

26

199

91
مي

91

خممس

31

83
26

11

تمدس

38
11

19

تمدس

19

29

19
الرصمفة119

تمدس

31

91

نمت
خممس

المجمم.

982

511

39

21

398

239
982
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ا ا اخت اامر ال ااذكمء لممتميا ازين د ارت اايم ص اامرته الن مئي ااة المتك اامن م اان ثالث ااة اخت اامرات فرعي ااة م

ي  93فدرة اخت مرياة مرت اة تاب متاتما صاأم ت م مان األتا ي الا األصاأب ضامن كاي اخت امر
فرعي .

ا تدأ الت ي عم الأينة في األتا م .األمي مان شا ر آذار  1669تا األتا م .الثملاث مان

شا ر نيتاامن ماان الأاامت نفتااه ي الت ي ا الجمأااي

م مألتااممب الااذي

نفتا ااه أي ات أا اات اإلج ا اراءات الم ا ااددة فا ااي التأميما اامت عنا ااد الت ي ا ا

المتاتغر لت ي اتخت مر ين ي  91 – 91د يدة .

يتكمن اتخت مر صمرته الن مئية من المماد آتتية ا

 -1كتيب أتئمة اخت مر الذكمء لممتميزين دراتيم

ي مم

منفصي

 -3كتيب التأميممت

ي مم

منفصي

 -2مر ة إجم ة منفصمة

ا عم ا الأينااة األتا امتية
م ا ااد ت ا ارامح ما ا ادا الم ا اات

ي مم دة كتيب التأميممت

نتائج عممية التقنين :

أظ اارت نتاامئ عمميااة التدنااين ماان خااالي الاادرجمت الخاامت التااي صااي عمي اام المف مصاامن ان
متمت الدرجة الكمية لالخت مر ال ملي ي  13,92درجة م من ران مأيمري درر ي  8,29درجة .

اماام متمتا مت اتخت اامرات الفرعياة لالخت اامر فدااد ماغ متمتا درجااة اتخت اامر المفظااي ي 11,19

درجااة مان اران مأياامري اادرر ي  2,19درجااة ممتمت ا درجااة اتخت اامر الأااددي ي  19,13درجااة
مان ا اران مأي اامري ي  2,92درج ااة ممتمتا ا درج ااة اخت اامر الرت اامت ماإلش ااكمي ي  12,39درج ااة
مان ران مأيمري ي  3,81درجة  .الجدمي ي . 11

الجدول ( ) 14

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات االختبارات الفرعية ولمدرجة الكمية لالختبار
اتت اتخت مر

المتمت

اتن ران المأيمري

الدرجة الدصما

اتخت مر المفظي

11,19

2,19

31

اتخت مر الأددي

19,13

2,91

31

اخت مر اإلشكمي مالرتمت

12,39

3,81

31

اتخت مر الكمي

13,92

8,29

93

منحيات توزيع الدرجات الخام لعينة التقنين
ملتأرن شكي التمزيأمت التك اررياة لمنتامئ

رتامت من نيامت التمزياع التكاراري لمادرجمت الخامت

لكااي اخت اامر فرعااي ملالخت اامر الكمااي لمم اامن عم ا شااكي التمزيأاامت مماادا ا ت ار ااه ام ا تأاامدر عاان

شكي التمزيع ال يأي معت مرر مؤش ار عم صد تمثيي الأينة .
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الرتاامت ال يمنيااة شااكي ي 1

ي3

ي2

ي1

تمضااا التمزيأاامت التك ارريااة لماادرجمت

الخاامت لالخت اامرات الفرعيااة مالدرجااة الكميااة لالخت اامر اتخت اامر المفظااي ماتخت اامر الأااددي ماخت اامر
اإلشكمي مالرتمت ماتخت مر الكمي عم التمالي  .مدي ري ة من شكي التمزيع ال يأي جميأ م .
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ااي ال اادء مشااتدم المأااميير مت ديااد نمع اام اتااتخدمت اإلج اراءات اإل صاامئية لت ديااد الفاارم

اإل صاامئية ااين الجنتااين ي نااين – ناامت م ااين الصاافين ي خااممس – تاامدس

لمتأكااد ماان ماادا

تجمنس الأينة ملت ديد اشتدم المأميير .

ماان خااالي أج اراء المدمرنااة ااين الجنتااين ي نااين – ناامت فااي متمت ا مت الاادرجمت اتااتخدت

اتخت اامر ال ازئااي  .ممجااد ان الديمااة الزائيااة الم تت ا ة ي  1,116مدااي ا ااي ماان الديمااة اتفت ارضااية
ي  1,69مدذا يأني من الفرم ليتت ذات دتلاة ا صامئية اين متمتا درجامت ال ناين ممتمتا

درجمت ال نمت في اتخت مر ال ملي كمم مجاد ان يماة النتا ة الفمئياة الم تتا ة ي  1,192ليتات
ذات دتلة ا صمئية تن م ا ي من الديمة اتفتراضية عند المتتميمت ي 1,19

يدي عم ان الأينة متجمنتة متنتمي لمجتمع ما د الجدمي ي . 19

ي  . 1,11ممم

الجدول ( ) 15

يوضح داللة الفروق بين الجنسين ( بنين – بنات )
الجنس

الأينة

المتمت

اتن ران

الديمة الزائية

النت ة

متتما

نين

328

13,91

8,29

1,116

1,192

ير داي

نمت

399

11,19

8,19

المأيمري

الفمئية

الدتلة

إ صمئيمً

اماام ملنت ا ة ال ا متغياار الصاان ي خااممس – تاامدس فملمدمرنااة ت ااين ان الفاارم ليتاات دالااة

إ صاامئيم أيضاام إذ مغاات الديمااة الزائيااة الم تاام ة ي  1,993مدااي ا ااي ماان الديمااة اتفت ارضااية

ي  . 1,69مأنا انااه ليتاات دناام فاارم دالااة إ صاامئيم ااين متمتا ي درجاامت الصاافين الخااممس
مالتمدس  .م مغت يمة النت ة الفمئياة ي  1,139مداي ليتات اذات دتلاة إ صامئيم تن ام ا اي مان

حولية أبحاث الركاء والقدزات العقلية

513

العدد السابع  /الجزء الثاني  /لسنة 8002

بناء أختباز ذكاء جمعي للطلبة المتميزين دزاسيا ً في المسحلة اإلعدادية ......أ.م.د .ليلى يوسف الحاج ناجي

ي  . 1,11مد ااذا يأن ااي ان ال م ااة ينتم اامن الا ا

الديم ااة اتفت ارض ااية عن ااد المت ااتميمت ي 1,19
مجتمع متجمنس ما د  .الجدمي ي . 19

الجدول ( ) 16

يوضح داللة الفروق بين الصفين ( الخامس – السادس )
الصن

الأينة

المتمت

اتن ران

الديمة

الزائية

الفمئية

خممس

239

13,91

8,19

1,993

1,139

تمدس

398

المأيمري
8,11

13,33

تأ ااي النت اامئ مؤشا ا اًر من ااه ت تمج ااد ف اارم

النت ة

متتما
ير داي

الدتلة

إ صمئيمً

ت ااب األعم اامر ي  18 – 19تن ذمي الأم اار

ي  19ت اانة د اات ف ااي الص اان الخ ااممس مذمي الأم اار ي  18د اات ف ااي الص اان الت اامدس  .ام اام ذمم
ي  19تنة ف ت يتمزعمن ين الصفين الخممس مالتمدس .

اتتنمداً لمم تددت يتضا منه ت تمجد ضرمرة تشتدم مأميير تب الجانس ي ناين – نامت

مالصن مالأمر تن النتمئ تشير مضمح ان الأيناة متجمنتاة مداذا يتفا ماع ان اخت امرات الاذكمء

جميأ م ت تتتخرج مأميير تب الجنس ي نين – نمت عم خالن اخت مرات اتتتأدادات التي
تؤكد دذا النم .من المأميير  .امم ملنت ة لمأمر فمن الذكمء فيه يكمد يكمن ثم ات نتا يمً فاي األعمامر

التي اشاتممت م الأيناة ملايس كمام دام ال امي فاي األعمامر الم كارة ياث يازداد الاذكمء مضا راد زيامدة
الأمر .

المعايير
ا اتخت اامر عم ا عينااة التدنااين ال ملغااة ي 982

ملااب م مل ااة مص ا

ت الاادرجمت متاات

ال صمي عما الادرجمت الخامت لم م اة مين غاي ان ت امي داذر الادرجمت الخامت الا درجامت مأيمرياة
ليتتاان ت ديااد مكمنااة ال ملااب ي المف اامص
ممدمرنة أدائه مخت مرات أخرا .

ملنتا ة لأينااة التدنااين ممدمرنتااه مااع يارر ماان ال م ااة

ان مأظت اتخت مرات التم دة الدري ة من دادن م يأاة اتخت امر اد اتاتخدت المأاميير المئينياة

أم المأيمر الخممتي .

متشاتدم مأاميير لالخت امر لداد اتاتخدات المأاميير المئينياة ي الرتاب المئينياة Percentile Ranks

مالمأميير الخممتية أم الدرجة الخممتية متختصر كممة ما دة دي ) stensأم sten
أوال – المعايير المئينية
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اتااتخدمت المأااميير المئينيااة المكمفئااة لماادرجمت الخاامت لكااي اخت اامر فرعااي ممجاات ال م ثااة ان

أاال الاادرجمت الخاامت ظ اارت ل اام أر ااع ام خمااس مئينياامت متتمليااة مماام ير ا تمزيااع الاادرجمت الخاامت
صمرة ماض ة من نم ية ميؤدي ال ظ مر كثير من الفجمات ي الف ار مت في الخمر اة التمزيأياة

من نم ية ثمنية  .ممم دا مل م ثة ال ت ميي الادرجمت الخامت الا فئامت ممام يجناب التمزياع المأخاذ
الذي ذكار عان التمزياع المئيناي ادت عان اتتاتغنمء عان المأاميير المئينياة كمياة ماتعتمامد فدا عما

المأميير الخممتية .

تات ت ميااب الاادرجمت الكميااة الخامت لممف مصااين فااي فئاامت م تا ت تكا اررات كااي فئااة ثاات مضااأت

في جادمي ما تتاب التكارار المجتماع الصامعد ثات الرتاب ام الادرجمت المئينياة المدم ماة لتما الادرجمت
الخمت لدرجمت كي اخت مر فرعاي ملمدرجاة الكمياة لالخت امر  .الجادمي ي 19

ي  31عم التمالي .

ي 18

ي 16

الجدول ( ) 17

يوضح الدرجات الخام والدرجات المئينية المقابمة لها لدرجات االختبار المفظي

الجدول ( ) 18

يوضح الدرجات الخام والدرجات المئينية المقابمة لها لدرجات االختبار العددي

الجدول ( ) 19

يوضح الدرجات الخام والدرجات المئينية المقابمة لها لدرجات اختبار اإلشكال والرسوم
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الجدول ( ) 21

يوضح الدرجات الخام والدرجات المئينية المقابمة لها لمدرجة الكمية لالختبار

نال ظ ممم تددت ان الدرجمت المئينية مدي درجمت مأيمرية مؤشا ار إ صامئي جياد يتامعد عما
تاامفير إ اامر مرجأااي يتااتخدت لتفتااير درجااة المف اامص ماان خااالي تأاارن المكمنااة النت ا ية لمدرجااة
م ملنت ة إلفراد المجممعة المف مصين .

ثانيا – المعايير الخماسية او الدرجة الخماسية
دااي درجااة مأيمريااة ل اام خمااس م اادات فااي كااي جمنااب ماان المتمت ا

متمت ا م فااي التمزيااع

ال يأي دم ي  9,9مان راف م المأيمري ي  . 3,9ي  39ا ص . 199
ت تتاب المأااميير في اام

نفت م .

ريدااة ا تتاامب الادرجمت التتاامعية فااي المأياامر التتاامعي Stanine

م ذا فمن المأيمر الخممتي ال يأي يتكمن أتمتم مان خماس م ادات تأخاذ كاي من ام متام ة

مأينة من التمزيع ي عم شكي نتب مئمية

م ملشكي األتي ا

%11 %31 %11 %31 %11
من رفة عن المتمت

متن رافمت المأيمرية ا تية ا

3,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9 + 1,9 + 3, 9+
مالرتت ال يمني الشكي ي  9يمضا لنم التمزيع ال يأي لدرجمت المأيمر الخممتي نفت م .
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الشكل ( ) 5

يوضح التوزيع الطبيعي لدرجات المعيار الخماسي
م تمب المأيمر الخممتي تكمن الدرجمت الخمت المدم مة لمدرجة الخممتية كمم يمض م الجدمي
ي . 31

الجدول ( ) 21

يوضح توزيع الدرجات الخام في االختبا ارت الفرعية والدرجة الكمية لالختبار وفق المعيار
الخماسي
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تتاتخدت الادرجمت ام المتاتميمت ال رفياة  Letter gardesالمتاتندة عما المن نا ال يأاي
ي  39ا ص 113

مالمدم مة لمدرجمت الخممتية
كمم يأتي ا

 -1المستوى األول
يدم ااي الدرجااة الخممتااية الخممتااة مداام المتااتما األعما فااي المجممعااة ميأ اار عنااه ملمتااتما
ال رفي ي أ منت تهي. %11

 -2المستوى الثاني

يدم ي الدرجة الخممتية ال ار أة مدم المتتما الأممي ي ي األعم

ملمتتما ال رفي ي ب منت ته ي. % 31

في المجممعة ميأ ر عنه

 -3المستوى الثالث

يدم ااي الدرجااة الخممتااية الثملثااة مداام المتااتما األمت ا فااي المجممعااة ميأ اار عنااه ملمتااتما

ال رفي ي ج منت ته ي. %11
 -4المستوى الرابع

يدم ي الدرجة الخممتية الثمنية مدم المتاتما اي األخيار فاي المجممعاة ميأ ار عناه ملمتاتما

ال رفي ي د منت ته ي. %31

 -5المستوى الخامس

يدم ي الدرجة الخممتية األمل مدم المتتما األخير في المجممعة ميأ ر عنه ملمتتما
التوصيات والمقترحات

ال رفي ي دا منت ته ي . %11الجدمي ي . 31

اعتم اامداً عما ا النت اامئ تمص ااي ال م ث ااة مت ااتخدات اتخت اامر م اان المختص ااين فدا ا ف ااي الدي اامس

النفتااي مالتر اامي مت يتااتخدت ماان ياار المختصااين إت أااد تاادريب كاامن

ت ا مان ا ارما تأميماامت

اتخت مر فملتدريب عم ت يده مكيفية تص ي ه تتخمذ الدرار شأنه أمر في مياة األدمياة داذا

متاارا ال م ثااة إمكمنيااة اتااتخدات اتخت اامر ال ااملي ف ااي مج امتت ت يديااة عاادة من اام يمكاان ات ااتخدات
اتخت مر ا

 -1تنتداامء ال م ااة المتميا ازين د ارتاايم لم اادارس المتميا ازين متص اافية المتمي ازين المنتظم ااين ملي اام ف ااي
ماادارس المتمي ازين الماار مين إل ا المر مااة اإلعداديااة متصاانيف ت إل ا مجممعاامت متجمنتااة ماان يااث

متتما الذكمء .

 -3تت اريع ال م ااة ع اار الم ار ااي الد ارتااية مفااي الفاار .الأممااي خمصااة ماام ذل ا الد اامي الم كاار فااي

الكميمت الأممية .
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 -2المفمضمة ين المرش ين لم أثمت مالزممتت الدراتية في التخصصمت الأممية .

 -1التشخيص األملي لمممد ة الأممية مم مملة تمجيه الممدمب ن م نم .الدراتة الثمنمية المالئمة
له تن الممدم ين يتفم من عمدة في أكثر من مجمي ما د من مجمتت المأرفة .
 -9في ال مث مالدراتمت ذات الأال ة ممضم .اتخت مر .
متدترح ال م ثة مم يأتي ا-

 -1نا اامء اخت ا اامر ذكا اامء مخا ااتص ا ااملمتميزين د ارتا اايم فا ااي اإلنتا اامنيمت لممر ما ااة اإلعداديا ااة ي الفا اار.

األد ي .

 -3نمء اخت مرات ذكمء مختصة أخرا كمخت مرات الذكمء الفناي أم الاذكمء الممتايدي مالاذكمء الأمماي
مالذكمء الشخصي .

 -2نمء اخت مرات أخرا تغ ي اإل أمد األخرا لمممد ة مثي اخت امرات الدافأياة ماخت ام ارت اإل داعياة
ماخت مرات الشخصية ماخت مرات الديمدة لممر مة نفت م .
المصادر العربية
 -1أ م

ب فؤاد  .الددرات الأدمية

 1مكت ة اتنجمم المصرية الدمدرة . 1692

 -3ا م ااد م م ااد ع ااد الت ااالت  .الدي اامس النفت ااي مالتر اامي
الدمدرة . 1691

 1مكت ااة الن ض ااة المصا ارية .

 -2مثمت لمرين كمثمرني ممن يرن  .درات الأدمية ترجمة م مد خميفة ركمت
الن ضة المصرية الدمدرة . 1693

 -1تميمر ليمنام  .اتخت امرات مالمدامييس ترجماة تاأد ع اد الار من  . 1دار الشارم

 3مكت ة
الدامدرة

. 1682

 -9ارجااا ا مااد عاازت  .أصاامي عماات الاانفس  11 .المكتااب المصااري ال ااديث اإلتااكندرية
. 1699

 -9رمشااكم الكتااندرم  .اإل اادا .الأاامت مالخاامص ترجمااة تاامن ع ااد ال ااي أ اام فخاار المجمااس
الم ني لمثدمفة مالفنمن ماألدب الكميت . 1686 .

 -9التيد فؤاد ال ي الددرة الأددية  . 1 .دار الفكر الأر ي الدمدرة . 1698
---------- -8

الذكمء  1 .المأدلة  .دار الفكر الأر ي مصر الجديدة . 1699

 -6الشي

تميممن الخضيري  .الفرم الفردياة فاي الاذكمء  2 .دار الثدمفاة لم معاة مالنشار

 -11ال

اامن م مااد خملااد  .تر يااة المتفاام ين عدمياام فااي ال ا الد الأر يااة  .المنظمااة الأر يااة لمتر يااة

الدمدرة . 1688

الثدمفة مالأممت  .تمنس . 1683
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 -11ع ااد الغفاامر ع اد التااالت  .التفاام الأدمااي مات تكاامر
. 1699

 1دار الن ضااة الأر يااة الداامدرة

 -13عمدة ا ماد تاميممن  .الديامس مالتداميت فاي الأممياة التدريتاية جممأاة اليرمام
الم نية عممن األردن . 1689

 -12م ممد إ راديت مجيه  .الددرات الأدمية  .خصمئص م مكيمن م
الدمدرة . 1699

 -11مأمل خميي ميخمئيي الددرات الأدمية
-------------- -19
اإلتكندرية . 1681

الم أاة

 1مكت ة اتنجمم المصارية

 3دار المأمرن  .اإلتكندرية . 1681

درات متممت الممدم ين ي دراتة ميدانية

دار الفكر الجممأي

 -19نميا اات ركا ااس ممرجريا اات نميا اات  .الما اادخي إل ا ا عما اات الا اانفس ال ا ااديث  .تأريا ااب ع ا ااد عما ااي
الجتممني  . 2مكت ة أفم عر ية ممكت ة الفكر الأر ي

 -19ميت ااي

غداد . 1681

اامي  .أ فملن اام الممدم اامن  .ترجم ااة ص اامد ت اامأمن

 . 3دار الن ض ااة الأر ي ااة

الدمدرة . 1692 .

 -18يمتااين ع اامن م مااد  .اخت اامرات ال اذكمء مالداادرات الأدميااة ااين الت اارن ماتعتااداي  .دار
األندلس  .يرمت . 1681 .
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